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Slovenië in de kijker:
Beeldreportage
Sloveense volksmuziek
Sloveens koor
10-daagse vtbKultuur-trip

Beste Cultuurliefhebbers
NIEUWS

INHOUD

DANSCURSUS
Ook dansliefhebbers zonder danspartner zijn welkom op
onze opendeuravond. Meestal zijn er meer vrouwen dan
mannen. Dus mannen kruip uit uw zetel.

Nieuws en inhoud
Activiteitenkalender
Aperitiefconcert
Slovenië, beeldreportage
Wijnavond Jura
De kracht van de Avant-Garde
Zot Geweld/Dwaze Maagd, daguitstap
Zuidwest-Engeland, beeldreportage
Matineeconcerten Bozar
Op zoek naar Utopia
Wijnavond Kreta & Santorini
Slomšek, Sloveens koor
Luik, daguitstap
Huis Solvay
Culinaire wijnavond met schuimwijnen
Verhuld verdriet, monoloog
Argentinië, filmreportage
Nieuwjaarsbijeenkomst
Danscursus
Initiatie wijnproeven
De Lustige Boer, operette
2-daagse Nederland
Moeilijke Tijden, door Evarist Maes
Deelnemingsformulier
Meerdaagse uitstappen
Terugblik 1
Terugblik 2

NIEUW TALENT
vtbKultuur Kortenberg gaat met het Lemmensinstituut een
exclusieve samenwerking aan. Wij geven ‘nieuw talent’ de
kans om op te treden. Meer daarover in de volgende uitgave van Het Toeristje.
ANTHURMIDDENDORP
Wij bezochten 3 maal de anthuriumkwekerij te VeltemBeisem. Meer dan 85 deelnemers genoten van de uitleg
van gids Raf. Het bezoek gemist? Er komen nog gelegenheden.
KEYCARD
Wie vanuit Kortenberg, Nossegem of Zaventem samen
met de trein naar Brussel spoort (culturele wandelingen,
concerten Bozar, enz.) kan gebruik maken van onze KeyCard. Een enkele rit kost hiermee slechts € 2,10 (heen en
terug dus voor € 4,20). Samen met het deelnamebedrag
te storten.
HOTEL SOLVAY
Ondanks de hoge deelnemingsprijs zijn de twee bezoeken op zondag 20 november aan het Huis Solvay volzet.
U kan nog mee op zondag 11 december, het laatste bezoek dat wij organiseren.
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vtbKultuur Kortenberg
Cultuurkampioen
2016
Gemeente Kortenberg

100 MEERDAAGSE REIZEN
De eerste meerdaagse uitstap in 2017 is tevens de
100ste meerdaagse uitstap van vtbKultuur Kortenberg. U
vindt de volledige lijst op bladzijde 22.

Het Toeristje
‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg
45ste jaar, nr 4 • oktober, november, december 2016
Driemaandelijks activiteitenblad

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB:
• vtbKultuur-pas (nieuw!)
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten?
Een heel jaar lang… (tot einde 2017) voor maar
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen!
• vtbKultuur-lidmaatschap
Gratis VAB-Magazine
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen

Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen?
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrijving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis. Wie niet deelneemt, betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 7,00.
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via elektronische post.
Oplage: 600 ex. in kleur op papier, 1050 ex. via elektronische post.

€ 10,00

€ 31,00

• VAB-lidmaatschap “basisformule Pech-Plus”
Gratis pechverhelping ter plaatse bij pech of ongeval met de wagen in de hele
Benelux
Gratis sleep zonder kilometerbeperking
Gratis VAB-tankkaart, gratis VAB-Magazine
vtbKultuurlidmaatschap inbegrepen
€ 119,00
Als tweede wagen
€ 92,00
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”
Alle voordelen van de Pech Plus formule
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit
(tot max. 5 dagen)
€ 174,00
Als tweede wagen
€ 147,00
• VAB-pakketten:
Reisbijstandspakket
vanaf € 84,00
Annulatiepakket
vanaf € 139,00
Bijstandspakket
vanaf € 208,00
Vakantiepakket
vanaf € 194,00
Multipakket
vanaf € 319,00

Kortingen bij de aangekondigde activiteiten gelden alleen voor leden
(het lidmaatschap vtbKultuur is begrepen in VAB).
Informatie en inschrijvingen activiteiten:
vtbKultuur Kortenberg
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29
fax 02 757 69 75 - e-post: kortenberg@vtbkultuur.be
Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg
Bank: BE07 2300 4448 8866 vtbKultuur Kortenberg
BELANGRIJK:
© vtbKultuur Kortenberg
Overname uit ‘Het Toeristje’ is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van
de auteur en/of van de uitgever.

Meer informatie bij uw vtbKultuur-afdeling
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Activiteitenkalender
Zaterdag
1 oktober

Het land van Villers
Ledendag Villers-la-Ville (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

08.00 uur

Zondag
16 oktober

Aperitiefconcert
Sofie Vanden Eynde en Romina Lischka

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Vrijdag
21 oktober

Slovenië
Beeldreportage, volksmuziek

OC Berkenhof
Kortenberg

19.45 uur

Dinsdag
25 oktober

Wijn(proef)avond ‘Jura’
door Chris Verbelen

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
29 oktober

San Sebastian/Bilbao
5-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

09.50 uur

Zondag
6 november

Zot Geweld/Dwaze Maagd, Mechelen, Antwerpen
100 jaar Rik Wouters (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.50 uur

Woensdag
9 november

De kracht van de Avant-Garde
Nocturne, Paleis voor Schone Kunsten

Station
Kortenberg

18.15 uur

Vrijdag
18 november

Zuidwest-Engeland
Beeldreportage door Guido Vervoort

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
20 november

Hotel Solvay (Horta)
Exclusief bezoek • volzet

OC Berkenhof
Kortenberg

09.15 uur

Zondag
20 november

Nationaal Orkest van België
Matineeconcert Paleis voor Schone Kunsten

Station
Kortenberg

13.15 uur

Donderdag
24 november

Op zoek naar Utopia
Tentoonstelling M Leuven

M Leuven
Leuven

11.00 uur

Vrijdag
25 november

Wijn(proef)avond Kreta & Santorini
door Mark Vekemans

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
27 november

Op zoek naar Utopia
Tentoonstelling M Leuven

M Leuven
Leuven

11.00 uur

Zondag
4 december

Slomšek
Sloveens koor

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Zaterdag
10 december

Luik
Station, ‘21 rue la Boétie’, stad (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.30 uur

Zondag
11 december

Hotel Solvay (Horta)
Exclusief bezoek

OC Berkenhof
Kortenberg

09.15 uur

Vrijdag
16 december

Eindejaarshapjes met schuimwijnen
Culinaire wijnavond

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
18 december

Verhuld verdriet, Wenen in de tijd van Schubert
Monoloog door Jos Meersmans

OC Berkenhof
Kortenberg

10.30 uur

Zondag
8 januari

Nieuwjaarsconcert Paleis voor Schone Kunsten
Nationaal Orkest van België

Station
Kortenberg

13.15 uur

Vrijdag
13 januari

Argentinië
Filmreportage door Edgard Jespers

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
15 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst
Terugblik 2016 • Programma 2017

OC Berkenhof
Kortenberg

14.00 uur
17.00 uur

Vrijdag
20 januari

Danscursus, opendeuravond
met dansdemonstraties

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Maandag
23 januari

Danscursus, kennismakingsles
Gratis proefles

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Dinsdag
24 januari

Initiatie wijnproeven
Lessenreeks van 4 avonden

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Maandag
30 januari

Danscursus
Aanvang nieuwe lessenreeks

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Zaterdag
4 februari

De Lustige Boer (Der Fidele Bauer) van Leo Fall
Operette in Heist-op-den-Berg (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

18.30 uur

Zaterdag
11 maart

100 jaar geleden: De Stijl, Russische Revolutie
2-daagse vtbKultuur-trip naar Nederland

OC Berkenhof
Kortenberg

07.30 uur
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Aperitiefconcert
En Suite

Recenties over de CD ‘En Suite’:
Liefhebbers van het Collegium Vocale kennen Romina
Lischka als de gambiste die met haar solo's in de
Matheus- en de Johannespassie telkens weer de hele
zaal ademloos doet luisteren. Ze veroverde onze oren
vorig jaar al met haar Hathor Consort en doet dat nu opnieuw in samenspel met luitiste Sofie Vanden Eynde: wat
een noblesse, wat een overgave. De muziek van de Franse gambist Marin Marais transformeert in Lischka's handen van fijnbesnaarde karaktermuziek tot fundamentele
zielsmuziek. In de solosuite van de Visée laat Vanden
Eynde op haar theorbe diepe aandacht voor de kleur van
elke aanslag horen. Nog ontroerender is de dialoog tussen beide speelsters: alsof ze door eenzelfde adem voortgestuwd worden. Een juweel van een CD die een breed
publiek verdient. De Standaard, februari 2015

Sofie Vanden Eynde, viola da gamba
Romani Lischka, theorbe
Zondag 16 oktober • Oude Abdij
Fijnzinnige solosuites voor viola da gamba en theorbe
aan het Hof van Lodewijk XIV.

Een pracht-uitgave van dit Oostenrijks-Vlaamse duo: Romina Lischka op gamba en Sofie Vanden Eynde op theorbe. Op deze nieuwe cd, bij het kleine maar fijne Franse
label Paraty, zijn ze aan het begin en eind samen aan het
werk in (karakter)stukken uit suites van Marin Marais. In
het middendeel van dit intelligent samengestelde programma wisselen ze elkaar af: Lischka met Sainte Colombe, de geliefde leraar van Marais, Vanden Eynde in de
suite in D van Robert de Visée. Verbluffend hoe twee instrumenten een zo rijke en subtiele wereld van dans,
klankrijkdom, verbeelding en emoties kunnen oproepen.
Sfeervolle, rijk gedetailleerde opname ook! Klara's 10
Binnen de ensembles van de oude muziek neemt het jonge duo Romina Lischka en Sofie Vanden Eynde een bescheiden maar bijzondere plaats in door het rijke repertoire van de viola da gamba en de theorbe te ontginnen.
Dat het duo bij Marin Marais, Monsieur de SainteColombe en Robert de Visée uitkomt, lijkt logisch. De
composities van deze Franse grootmeesters staan midden in de Franse muzikale traditie van de 17de en 18de
eeuw, en van de suites voor strijkers en tokkelinstrumenten uit die tijd in het bijzonder. Deze drie Franse virtuozen
vormen voor die periode een duidelijk hoogtepunt.
Romina en Sofie vormen een duo sinds hun gezamenlijke
studietijd in Basel. Beide jonge musici verrassen in hun
samenspel door fijnzinnige versieringen, een soepele ritmische toets en technisch vakkundigheid.
Beide musici serveren een virtuoos programma dat balanceert tussen emotionele diepgang en smaakvolle frivoliteit, weemoed en een joie de vivre. Subtiele Franse barokmuziek als balsem voor de ziel.
De CD En Suite verscheen in het voorjaar 2015 bij het
label Paraty, en kent een groot succes bij pers en publiek.

PRAKTISCH
Deelname: € 18,00 • leden € 16,00
Inbegrepen: concert, aperitief
Herfstmenu: aansluitend mogelijkheid voor het herfstmenu in de Oude Abdij tegen € 42,00
Sint-Jacobsnoot met gandaham en zalfje van pompoen
Hoofdschotel, keuze tussen:
• ragout van hert met Provençaalse couscous, slaatje van
rucola
• gebakken zalm met kruidig korstje, pittig tomatensausje,
broccoli en rösti-aardappelen
Trio van chocolade

Muziek van M. Marais, St. Colombe, R. de Visée

Oude Abdij (barokke kapel)
Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg, 10.30 uur
Parkeren doet u aan GC Colomba
Vooraf inschrijven. Geen genummerde plaatsen.
4

Slovenië
Beeldreportage

Sloveense volksmuziek
Geen ander heeft zoveel invloed gehad op de Sloveense
volksmuziek als de beroemde componist en muzikant Slavko Avsenik.

door Jan-Pieter en Mieke Demarsin

Sloveense volksmuziek
door het Duo Miljan

Hij is de grondlegger van de Original Oberkrainer Musik:
met in de hoofdrol accordeon/klarinet/gitaar/ trompet en
bariton/basgitaar of contrabas. Deze instrumentale combinatie was de 'fond' voor de etnische muziek in Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Noord-Italië en ... werd
wereldwijd verspreid, ook bij ons in de Benelux.

Voorstelling afdelingsreis 2017
Vrijdag 21 oktober • OC Berkenhof

Het meest gespeeld instrumentaal nummer wereldwijd
van Slavko Avsenik is 'Na Golici' (trompettenecho), wat
iedereen ongetwijfeld zal kennen.
De Sloveense volksliederen, die talrijk in huiskamer, in
koren, bij feestgelegenheden gezongen en gemusiceerd
worden en dit met een glaasje wijn - ook hier heeft de Sloveense gemeenschap een lange traditie van heerlijke wijnen - geven een beeld van hoe 'rijk' en gelukkig het hart
van een Sloveen voelt.
Vrolijke melodiën, weelderige teksten over hun schitterende landschappen, fauna en flora. De Sloveense volksmuziek heeft al vele harten over de hele wereld veroverd.
Wij, Milica en Jan, hopen samen met u een mooi beeld te
kunnen geven van Slovenië, wat betreft het muzikale gedeelte.

Beeldreportage
Slovenië bekoort de bezoeker met adembenemende
berglandschappen, prachtige grotten, glooiende wijngaarden… En daarin staan de stille getuigen van een bewogen geschiedenis. Het kleine gebied ten zuiden van de
Alpen kwam in handen van Romeinen, Franken en Magyaren. Daarna behoorde het gebied 600 jaar lang, tot het
einde van WO I, tot de Habsburgse dynastie. Ook de recente geschiedenis van Slovenië, de periode van de twee
wereldoorlogen en nadien als deel van Joegoslavië, heeft
sporen nagelaten. Aan oorlogsmonumenten is er geen
gebrek.
Slovenië, het meest welvarende deel van het Joegoslavië
van Tito, verklaarde zich onafhankelijk in 1991. Het land
trad toe tot de EU in 1994 en tot de eurozone in 2007.
Slovenië is een derde kleiner dan België en telt slechts 2
miljoen inwoners. De zuidelijke Alpen vormen de grens
met Oostenrijk. Het hooggebergte, met als hoogste berg
de Triglav (2864 m), is een natuurgebied, een paradijs
voor wandelaars en liefhebbers van adrenalinesporten.
Het zuidwestelijk deel, het grensgebied met Italië, is een
typisch karstlandschap met enorme grotten en ondergrondse rivieren. De stoeterij met de befaamde lipizzanerpaarden is eveneens een bezoek waard. En er is 50 km
kustgebied met de gezellige stadjes uit de Venetiaanse
periode: Koper, Izola en Piran, geboorteplaats van Giuseppe Tartini (1692-1770), een bekend violist en componist.
Uiteraard bezoeken we de hoofdstad Ljubljana en Maribor, Europese Culturele Hoofdstad in 2012. Hier groeit,
naar men beweert, de oudste wijnstok ter wereld. Een
goede reden om deze druiven in een feestelijke sfeer te
oogsten.
De reportage kwam tot stand na 4 reizen, het resultaat
van 5 maanden reportagewerk, de synthese van massa’s
foto’s, video- en geluidsopnames op belangrijke plaatsen
en tijdens tal van evenementen.

Duo Miljan
Afdelingsreis
Samen met Mieke Demarsin-Opsommer hebben wij het
programma van een 10-daagse vtbKultuur-trip uitgewerkt.
Mieke begeleidt deze reis mee in de tweede helft van augustus 2017.
Slomšek
Zie bladzijde 10 betreffende het optreden van dit Sloveens koor.
Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang 19.45 uur.
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Jura
Wijn(proef)avond

van culturele en traditionele oenologiegebruiken. Op het
einde van de 19de eeuw moeten de wijnbouwers een
nieuwe kwaliteitsvolle wijnbouw uitbouwen na de vernietiging van de wijnstreek door de druifluisziekte. Hun inspanningen werden beloond met het verkrijgen van de
eerste AOC te Arbois in 1936. De verschillende wijnen uit
de Jura karakteriseren het beste de wijnstreek van de
Jura: 5 druivenvariëteiten, 6 AOP, 200 professionele wijnbouwbedrijven en tot slot een rijk gamma van producten
die u voor elke gelegenheid kunt gebruiken, van niet
mousserende wijn via likeur- of digestiefwijnen tot mousserende wijn.

Begeleid door Chris Verbelen
Dinsdag 25 oktober • OC Berkenhof
De Jura is een interessante maar onbekende wijnstreek in
het oosten van Frankrijk op de grens met Zwitserland.
De Jura is één van de oudste wijnstreken in Frankrijk. Er
zijn aanwijzingen van wijnbouw rond de jaren 80 n.C., er
werden geschriften gevonden die betrekking hadden op
wijnbouw in de streek, maar de echte wijnbouw begon
rond de 3de eeuw n.C.. Tot eind 1800, net voor de ramp
met de druifluis, telde de Jurastreek 20.000 ha wijngaarden, maar na de ramp is dit fel verminderd. Momenteel
telt de Jura nog slechts 200 wijnboeren met in totaal 1850
ha wijngaarden.
Net als bij zijn buren, de Bourgognestreek, heerst hier
een vrij koel klimaat. Maar in de Jura is het nog extremer,
gezien zijn ligging tegen de Alpen. De winters kunnen
heel streng zijn met veel vorst maar de zomers zijn
meestal heel warm.
Mergel is de bodemsoort die hier domineert in alle kleuren, zowel zwarte, rode als donkerblauwe. Kalk en leisteen kan u hier ook vinden, verdeeld over de kleiachtige
hellingen die met grind en mergel bedekt zijn.
De bekendheid van de wijnen uit de Jura is al altijd gebaseerd op een sterk beeld van de streek en op het behoud

Deelname: € 25,00 • leden € 23,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen.
Vooraf inschrijven.

De kracht van de Avant-Garde
Nocturne

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
Woensdag 9 november • station Kortenberg
Avant-garde floreert in samenlevingen in volle verandering. De tentoonstelling in Brussel onderzoekt hoe relevant de revolutionaire kracht van de avant-garde aan het
begin van het nieuwe millennium is. Een twintigtal toonaangevende hedendaagse kunstenaars gaat de dialoog
aan met collega’s uit de historische avant-garde (18951920). Historische overzichten die vertrekken vanuit de
belangrijkste avant-gardesteden en -stromingen - de futuristische beweging in Milaan, het kubisme in Parijs, de
expressionistische groepen Die Brücke, Der Blaue Reiter
en de galerie Der Sturm in Duitsland - maken de impact
van de Eerste Wereldoorlog op de kunst van de 20e én
21e eeuw duidelijk.
Deelname: € 8,00 (i.p.v. € 16,00)
Uitsluitend voor leden
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 18.28 uur) om 18.15 uur
of Paleis voor Schone Kunsten om 19.00 uur
KeyCard vtbKultuur Kortenberg mogelijk
Vooraf inschrijven.
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Zot Geweld/Dwaze Maagd
Tentoonstelling, Mechelen
Beiaardschool Jan Denyn
Rik Wouters & het huishoudelijk
utopia, Antwerpen
Zondag 6 november • OC Berkenhof
Zot geweld/dwaze maagd, Mechelen
In 2016 is het 100 jaar geleden dat de Mechelse kunstenaar Rik Wouters stierf. Naar aanleiding van deze sterfdatum slaan de dienst Musea & Erfgoed Mechelen, het Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen, Het Firmament en de Academie Mechelen de handen in elkaar.
Samen organiseren ze van 26 augustus t.e.m. 11 december 2016 de expo Zot Geweld/Dwaze Maagd in het Hof van
Busleyden. Het iconische beeld Het Zotte Geweld van Rik
Wouters vormt het uitgangs- en middelpunt van deze expo.
De expo is opgebouwd rond vier centrale thema’s die een
nauwe band hebben met de sculptuur van Rik Wouters:
dans, evenwicht, schoonheid en moraliteit. Kleurrijke kunstenaars uit het nabije en iets verdere verleden illustreren
deze onderwerpen. Van Auguste Rodin, Edgar Degas,
Marlene Dumas, Berlinde De Bruyckere, Alain Platel tot
Bruce Nauman, Auguste Leveque en Jules Schmalzigaug:
allen hebben zij gewerkt binnen één van deze thema’s.
Beiaardschool Jef Denyn, Mechelen
Gegidst bezoek met beiaardier.
U krijgt een exclusieve kijk achter de schermen van onze
befaamde Beiaardschool Jef Denyn. Volg de beiaardier en
laat u onderdompelen in de beiaardtraditie van Mechelen.
Als kers op de taart krijgt u een demonstratieconcert op een
oefenklavier in de school!

Vrouw aan het venster

Rik Wouters & het huishoudelijk utopia, Antwerpen
De thematiek van het huiselijk geluk bij de schilder Rik
Wouters, de intieme sfeer van geborgenheid tussen hem
en zijn vrouw Nel, vormt het uitgangspunt voor deze tentoonstelling. Wouters was in onze gebieden de enige die de
combinatie maakte van post-impressionistische schildertechnieken met eenvoudige huiselijke taferelen.
Zijn expressieve penseelstreken en de onafgewerkte stijl
van de doeken geven een dynamiek aan zijn werk die samen met de nadruk op lichtinval en kleur resulteert in een
betoverende en optimistische toon. Wouters’ leven bleef
niet van moeilijkheden gespaard, maar in zijn werk komt
het harmonische, ‘goede’ leven sterk naar voor. Zijn liefde
voor Nel was een belangrijke drijfveer voor zijn werk en
haar levensvreugde en energie inspireerden hem tot vele
bekende doeken en sculpturen.

PROGRAMMA
Voormiddag:
Gegidst bezoek aan ‘Zot Geweld/Dwaze Maagd’
Bezoek aan de beiaardschool Jef Denyn
Middag: (facultatief):
voorgerecht: paté van parelhoen
hoofdgerecht: ovengegaarde pangasiusfilet, salsa van
tomaat en paprika, krielaardappelen, peterselieolie
nagerecht: bavarois van frambozen
Namiddag:
Gegidst bezoek aan ‘Rik Wouters & het huishoudelijk utopia’ (Antwerpen)
PRAKTISCH
Deelname: € 49,00 • leden € 44,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur,
onthaal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen audiofoonsysteem
Middag: (facultatief) menu voor € 25,00
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.30 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
07.35 uur
Erps-Kwerps, halte ‘Schoonaarde’
07.40 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 07.50 uur
Zaventem, Kerkplein
08.05 uur
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur

De hedendaagse beweging waarbij mensen weer op zoek
gaan naar de huiselijke intimiteit en naar de natuur, de
‘slow’-beweging en de hernieuwde aandacht voor ambachtelijke technieken zoals keramiek, weven en verven, wordt
in deze expo gekoppeld aan het utopische gedachtegoed
van Henry David Thoreau’s boek Walden. Walden werd in
1854 gepubliceerd en stelde de niet-industriële, natuurlijke
levenswijze voor als alternatief voor de overprikkelde consumptiemaatschappij. In de schilderkunst zien we ook halverwege de negentiende eeuw met het impressionisme een
gelijkaardige omslag van bourgeoiskunst naar meer verinnerlijking en de schoonheid van het natuurlijk leven, met
nadruk op de lichtinval.

Vooraf inschrijven.
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Zuidwest-Engeland
Een prachtige tuin vol historie en
legenden
Beeldreportage door Guido Vervoort

Vrijdag 18 november • OC Kortenberg
Welkom in het wilde westen van Engeland ! Een tocht
doorheen de graafschappen Devon, Somerset, Wiltshire,
Dorset en het hertogdom Cornwall. Ruige klifkusten met
een wilde branding, dramatische rotspartijen, maar ook
lieflijk glooiende heuvellandschappen, prachtige holle wegen en uitgestrekte groene vergezichten.
Vanuit de prehistorie duiken de raadselachtige staande
stenen op van Stonehenge en Avebury. De Kelten en Romeinen lieten er hun sporen na, met o.a. het goed
bewaarde Romeinse badhuis van Bath. Vanuit de middeleeuwen leven geschiedenis, verhalen en legenden onontwarbaar voort met de legendarische Koning Arthur die
vocht tegen de Saksen en de Angelen waarnaar dit land
genoemd werd. In latere tijden verrezen de statige landhuizen van de adel waar we zien hoe “upstairs en downstairs” met elkaar samenleefden. Aan de kust verscholen
liggen nog enkele pittoreske vissershaventjes en dorpjes
als uit een sprookje. Het zachte klimaat van Cornwall liet
toe om verschillende prachtige subtropische tuinen aan te
leggen. Stoomtreinen en door paarden getrokken jaagpadboten houden het verleden levendig. Dit alles en nog
veel meer vormde Zuidwest-Engeland tot wat het nu is:
een prachtige tuin vol historie en legenden.

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang 20.00 uur.

Matineeconcerten Bozar
Nationaal Orkest van België

Concerto voor viool en orkest, op. 47 Jean Sibelius
Pianokwartet nr. 1, op. 25 (Orkestratie Arnold Schönberg)
Johannes Brahms

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
Zondag 20 november 2016

Karel Mark Chichon leiding – Sergey Khachatryan viool
Programma
Rà (wereldpremière, opdracht Ars Musica) Jean-Luc Fafchamps
Concerto voor viool en orkest nr. 1, op. 26
Max Bruch
Symfonie nr. 5, op. 76 Antonín Dvořák

Zondag 8 januari 2017

Nieuwjaarsconcert o.l.v. Martin Sieghart
Programma
Werken van Johann Strauss (Jr), Joseph Lanner en
Franz von Suppé

Zondag 19 februari 2017

Andrey Boreyko leiding – Truls Mørk cello
Programma
Concerto voor cello en orkest, op. 104 Antonín Dvořák
Doornroosje, suite (arr. Mikhail Pletnev) Pjotr Tsjaikovsk

Deelname: € 19,00 • leden € 17,00, cat.II
i.p.v. € 34,00 (50% korting voor vtbKultuur)
Abonnementsprijs (4 concerten):
Slechts € 72,00 • leden € 64,00
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 13.28 uur)
of Paleis voor Schone Kunsten Brussel
KeyCard vtbKultuur Kortenberg mogelijk
Minimum 5 weken vooraf inschrijven.

Zondag 23 april 2017

Andrey Boreyko leiding – Marc Bouchkov viool
Programma
Les offrandes oubliées, méditation symphonique Olivier
Messiaen
8

13.15 uur
14.45 uur

Op zoek naar Utopia
Tentoonstelling in M Leuven
Gegidst bezoek

Donderdag 24 november • M Leuven
Zondag 27 november • M Leuven
In 2016 is het 500 jaar geleden dat de Engelse humanist en staatsman Thomas More in Leuven zijn wereldberoemde boek Utopia publiceerde.
De 500e verjaardag van deze culturele en intellectuele
mijlpaal is de aanleiding voor een bijzondere tentoonstelling in M.
De bezoeker maakt kennis met de wereld van More en
zijn vrienden, met de idealen en droombeelden die toen
door de hoofden van kunstenaars speelden, met het verlangen naar verre horizonten en met het web van nieuwe
wetenschap dat geduldig over de werkelijkheid heen werd
geweven. Schitterende werken van 15e- en 16e-eeuwse
topkunstenaars als Quinten Metsys, Hans Holbein, Jan
Gossaert enAlbrecht Dürer worden samengebracht in een
spannend en intrigerend verhaal. Ze tonen op onnavolgbare wijze de grenzeloze verbeelding van een ideale wereld.
Deelname: € 14,00 • leden € 13,00
Inbegrepen: toegang tentoonstelling, gids, eigen audiofoonsysteem
M Leuven, Vanderkelenstraat 28, Leuven
11.00 uur (rondleiding 11.15 uur). Vooraf inschrijven.

© Jan Gossaert, Portret van een jonge prinses met armillarium. The National Gallery, Londen

Kreta & Santorini
Wijn(proef)avond met topwijnen
door Mark Vekemans

Vrijdag 25 november • OC Berkenhof
Dat de "Grieken" mede aan de basis liggen van de wijnbouw in de ons welbekende 3 grootste wijnlanden Italië,
Frankrijk en Spanje staat buiten kijf. En dat de origine van
de "Griekse wijncultuur" wellicht van het 2de millennium
vóór Christus dateert, is ook wetenschappelijk bewezen.
Maar over welk "Griekenland" hebben we het dan? In die
tijd begon alles in het minoïsche Kreta, dat toen een nauwe band had met Egypte. En niet veel later is er sprake
van wijnbouw op het eiland Thira (het huidige Santorini).
Dit kwam vooral omdat deze eilanden op de vaarroute
lagen van het nabije oosten (Syrië, Libanon en Egypte...)
met de rest van het te ontdekken Europa. Op het Griekse
vaste land was er pas later sprake van wijnbouw (tussen
1600 en 1150 vóór Christus). Wijn was overigens wel belangrijk genoeg om er een God, Dionysus, aan toe te kennen en te vereren. En wij gaan samen deze 2 Griekse
eilanden en pioniers van de Griekse wijnbouw ontdekken.
Deelname: € 31,00 • leden € 28,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20.00 uur
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen
Vooraf inschrijven.
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Slomšek
Sloveens a-capella-koor

Late 19e eeuw en begin 20e eeuw
In 1848 ontstond de politieke en populaire beweging
‘Zedinjena Slovenija (een organisatie die pleitte voor een
verenigd onafhankelijk Slovenië binnen het hertogdom
Oostenrijk)’. Na de vorming van ‘Zedinjena Slovenija’ begon muziek een patriottische rol te spelen, met name in
politieke en culturele gebeurtenissen. In 1892 werd in het
nieuwe Regionale Theater de Sloveense Opera opgericht,
die samen met het Duitse ensemble gedeeld werd. In
1908 werd de Sloveense Filharmonie opgericht. Onder
leiding van de Tsjechische dirigent Vaclav Talich bereikte
het Sloveense Filharmonische Orkest een record aantal
bezoekers.

o.l.v. Karli Cverle

Zondag 4 december • Oude Abdij

Slomšek
Het Sloveens gemengd koor Slomšek, heeft, zoals u
hoort, een vreemde naam.
A. M. Slomšek was namelijk een priester, dichter, schrijver en componist die later zelfs bisschop werd en in 1997
zalig verklaard omdat hij dat Sloveense volk een eigen
identiteit gaf zonder een druppel bloed te vergieten.
Toen onze zangvereniging onder impuls van de tweede
generatie zangers 56 jaar geleden in Eisden Tuinwijk
werd opgericht, hadden zij als hoofddoelstelling het Sloveense lied, de Sloveense taal en de gebruiken verder in
stand te houden.
Op zondag 4 december brengen zij bij vtbKultuur Kortenberg klanken uit het thuisland Slovenië, aan de zonzijde
van de Alpen, begrensd door Oostenrijk, Hongarije, Kroatië en Italië, want daar ligt Slovenië, een land op het kruispunt waar Slaven, Germanen en Romanen elkaar al eeuwen ontmoeten.
Zo zullen hun liederen in het eerste deel vooral op het
vaderlandse gericht zijn en in het tweede deel brengen zij
een boeket van Sloveense en Slavische kerstliederen.

De geschiedenis van muziek in Slovenië
Oermuziek
Al meer dan 35.000 jaar wordt er op het huidige Sloveense grondgebied een vorm van muziek gespeeld, waarvan
helaas niet bekend is hoe deze muziek geklonken heeft.
In een grot nabij Cerkno heeft men in 1995 een van 's
werelds oudste muziekinstrumenten gevonden (+/- 43.100
jaar oud), die bekend staat als 'de fluit van Divje Babe'.
De fluit is gemaakt van het dijbeen van een holenbeer,
doorboord met grote gaten. Deze fluit is te bezichtigen in
het Sloveens Nationaal Museum in Ljubljana (Narodni
Muzej Slovenije), waar men de vermeende fluit in verband
brengt met het "einde van het midden-pleistoceen" en de
tijd van de neanderthalers.

De tenor Karli Cverle is de huidige dirigent. Hij is de uitdaging aangegaan om ook het vrouwenkoor een apart repertorium aan te bieden. Zo dirigeert hij vanaf september
2008 het Sloveense dameskoor Slomšek naast het gemengd koor voor het volks- en kunstrepertorium.

De eerste Sloveense muziek
De oorsprong van de Sloveense muziekkunst gaat terug
naar de 8e eeuw met de komst van het christendom in
Karantanië. Karantanië was een Slavisch vorstendom in
de Oostelijke-Alpen. Tijdens de inhuldiging van de Karantanische hertogen werd het Kyrie gezongen in de Sloveense taal. Uit fragmenten van de 10e en 11e eeuw valt
te lezen dat de inwoners van Karantanië in 753 hun eerste kathedraal bouwden, waar Sloveense liturgische muziek werd gezongen. Via Germaanse minnezanger Ulrich
von Liechtenstein en de 15e eeuwse dichter-componist
Oswald von Wolkenstein kwamen de Slovenen in aanraking met seculiere liederen. Beiden spraken overigens in
de Sloveense taal.
Renaissance en verlichting
Tijdens de renaissance was kerkelijke muziek bijzonder
populair. In de tijd van de protestantse reformatie in de
16e eeuw, werd muziek gebruikt bij de bekering van het
volk. De eerste christelijk Sloveense liedbundel, ‘Eni Psalmi’, werd gepubliceerd in 1567. In deze periode maakte
componisten als Jacobus Gallus en Jurij Slatkonja hun
opkomst. Jacobus Gallus was in zijn tijd een erkend en
zeer gerespecteerd componist. Zijn opus bestaat uit zestien Missen in vier delen. Hij zette liturgische en bijbelse
teksten op muziek in 374 motetten. Met zijn collectie
Opus Musicum behoort hij tot de belangrijkste Europese
componisten van motetten.

Deelname: € 14,00 • voorverkoop € 12,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie in de Bib te Kortenberg
Leden genieten een extra korting van € 2,00
(uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg, 10.30 uur
Parkeren doet u aan GC Colomba.
Liefst vooraf inschrijven wegens beperkt aantal plaatsen.
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Luik
Station Luik-Guillemins
‘21 rue la Boétie’ in La Boverie
Historische stad met kathedraal

steld in België, ter beschikking gesteld van Europese en
Amerikaanse musea ;
• Uitzonderlijke onuitgegeven documenten ;
• Vernieuwende multimediale toepassingen ;
• Een nieuw tentoonstellingsconcept waarbij geschiedenis
en kunstgeschiedenis met elkaar verweven worden.

Zaterdag 10 december • autocaruitstap

Het historische centrum
Van de Dienst voor Toerisme vertrekken wij op ontdekking van de wijken, de monumenten en de musea van de
stad: de Grand Curtius en zijn binnenkoeren, de collegiale
kerk Saint-Barthélemy, de rue Hors-Château met haar
beschermd erfgoed en doodlopende steegjes, de place
du Marché en de Perron, het stadhuis, het paleis van de
prins-bisschoppen…
In de oude wijk van het eilandje (l’Île) bewondert u de
opera en de talrijke theaterzalen. U kuiert langs de voetgangersstraten van de Carré vol boetiekjes, waar u de
gezellige sfeer opsnuift, vooraleer u een bezoek brengt
aan de kathedraal Saint-Paul en haar schitterende gotische klooster.

Het station Guillemins van Santiago Calatrava
Het HST-station van Luik-Guillemins is een echte kathedraal van glas en staal getekend door de architect Santiago Calatrava uit Valencia. Het werd in september 2009 ingehuldigd. Dit monumentale, organische, luchtige, transparante gebouw verandert het stadslandschap en is het symbool van de stadsvernieuwing. Met dit station is België het eerste land dat volledig
wordt bediend met hogesnelheidstreinen. Aken bevindt zich op 22 minuten van Luik, Maastricht op 29 minuten, Rijsel op 1 uur 44 minuten, Parijs op 2 uur 18 minuten en Londen op 3 uur 16 minuten.
PROGRAMMA
Voormiddag
Gegidst bezoek aan het station Luik-Guillemins van architect Calatrava
Bezoek aan de tentoonstelling ‘21 rue la Boétie’
Middag: (facultatief) in restaurant As Ouhes
Dagsoep, op de huid geroosterde snoekbaarsfilet met
zeezout op een bed van preipuree met bieslook, stoofpeer
Vegetarische schotel is mogelijk op aanvraag
Namiddag
Gegidste stadswandeling met bezoek aan de kathedraal

21 rue la Boétie
De idee voor deze tentoonstelling ontstond bij het lezen
van het boek 21 rue La Boétie (Grasset) van Anne Sinclair, waarin de schrijfster het levensverhaal beschrijft van
haar grootvader, Paul Rosenberg (1881- 1959), een van
de grootste kunsthandelaars van de eerste helft van de
vorige eeuw. De carrière van deze uitzonderlijke man,
succesvol zakenman en verlicht kunstliefhebber, vriend
en agent van Picasso, Matisse, Braque, Léger, Marie
Laurencin, om er maar enkele van de meest prestigieuze
te noemen, was de rode draad voor een verhaal dat zijn
leven overstijgt en waarin hij tegelijkertijd acteur en
slachtoffer is. Het gaat dus om een tentoonstelling over
kunst en over de beschaving, waarbij de mythische galerij
van Paul Rosenberg fungeert als een scharnier tussen de
schilderkunst van de 20ste eeuw en de geschiedenis van
de kunst, de sociale en politieke geschiedenis en de mentaliteit in Frankrijk, Europa en de Verenigde Staten.

PRAKTISCH
Deelname: € 51,00 • leden € 46,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur,
onthaal met koffie/thee met koek, toegangen en gidsen,
eigen audiofoonsysteem
Middagmaal: (facultatief) tegen € 21,00
Opstap:
Zaventem, Kerkplein
07.15 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 07.30 uur
Erps-Kwerps, Schoonaarde
07.40 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
07.45 uur
Leuven, Autostad, Brusselsesteenweg 3
07.50 uur
Terug in Kortenberg rond 20.30 uur
Vooraf inschrijven.

Hoogtepunten
• Een tentoonstelling gebaseerd op een waar gebeurd
verhaal, geïnspireerd op familiale herinneringen van Anne
Sinclair ;
• Meer dan 60 meesterwerken uit de moderne kunst - Picasso, Braque, Matisse, Léger, Laurencin, Masson –
waarvan heel wat doeken nog nooit werden tentoonge11

Huis Solvay (Horta)
Derde exclusief bezoek

werkelijk alles in deze woning draagt de signatuur van
Horta.
(bezoek op 20/11 om 10.00 uur en om 11.30 uur is volzet)

Gids Jos Vandenbreeden

Culturele Brusselwandeling
Gids Jos Vanderstappen

Zondag 11 december • OC Berkenhof
Het Solvayhuis staat algemeen geboekstaafd als een van
de belangrijkste realisaties van Victor Horta. Gezien het
belang van zowel de architect als deze creatie werd het
Solvayhuis ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO.
Armand Solvay, de zoon van de industrieel Ernest Solvay,
deed in 1894 een beroep op de art-nouveau-architect Victor Horta om voor hem en zijn familie een woning te ontwerpen. Die zou worden opgetrokken aan de Brusselse
Louizalaan.
Victor Horta was een revolutionaire architect die brak met
elke vorm van architecturale traditie. Elk element werd
door de bouwmeester herdacht in functie van de technische vooruitgang. Dat manifesteert zich zowel op het gebied van de ruimteschikking, de materiaalkeuze, de verwarming, de verluchting en de verlichting. Voor de creatie
van het Solvayhuis werd hem geen enkele budgettaire
beperking opgelegd waardoor de architect tot het uiterste
kon gaan. Van het grondplan tot de keuze van de marmers, van de meubelen tot de luchters en de tapijten,

Deelname: € 60,00 • leden € 55,00
Inbegrepen:
Toegang en gids Huis Solvay, gids culturele wandeling,
eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
• OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 09.15 uur
(verplaatsing met eigen wagen—kostendelend meerijden
kan voor € 3,00)
• Huis Solvay, Louizalaan 224, 1050 Brussel tegen 09.45
uur. Vooraf inschrijven.

Culinaire wijnavond
5-gangen eindejaarshapjes
begeleid door 6 schuimwijnen
Traiteur IndigoCooking
Begeleiding Marc Niemegeers

Vrijdag 16 december • OC Berkenhof
Schuimwijnen nemen een belangrijke plaats in op de wereldmarkt van de wijnen. Denken we maar aan Champagne, Crémant, Cava, Vonkelwijn, Franciacorta, … om onze
Vlaamse en Waalse schuimwijnen niet te vergeten.
Er bestaat echter een groot onderscheid in de soorten
schuimwijn. Dit onderscheid is te wijten aan de vinificatiemethode en de manier waarop ze koolzuurgas opnemen.
De bekendste is zonder meer de Méthode traditionelle
(ook wel de vroegere Méthode Champenoise genoemd).
Welke schuimwijnen passen bij welke gerechten?
Samen gaan we op zoek naar de beste combinatie. Bij
gerecht 1 proeven we schuimwijnen 1 en 2, bij gerecht 2
schuimwijnen 2 en 3, enz. Een workshop.

Tartaar van kabeljauw en zalm met limoen,
scheutje wodka & veganaise
Gestoomde Thaise vismousse met garnituur

Deelname: € 76,00 • leden € 69,00
Inbegrepen: 5-gangen eindejaarshapjes (volledig menu)
begeleid door zes schuimwijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
Vooraf inschrijven.

Mangocrème met gerookte kip, granaatappel en tuinkers
Scampi-ovenpotje met tomaat en feta
+ slaatje met olijven en sinaas & tzaziki
Tiramisu met gebakken peer en vijgen
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Verhuld verdriet
Wenen in de tijd van Schubert
Monoloog door Jos Meersmans

Zondag 18 december • OC Berkenhof
Monoloog
Geacteerde vertelling, waarin het tragische leven van de
componist gesitueerd wordt tegen een veelkleurige mozaïek van feiten en anecdotes: de ontwikkeling van de muziek van Beethoven, de bezetting van Wenen door Napoleon, de dood van Haydn en de diefstal van zijn hoofd de
nacht na de begrafenis, het congres van Wenen, de populariteit van de wals, het succes van Rossini, de politiestaat van Metternich en de Biedermeiertijd. Brieven worden geacteerd, liedteksten verteld en voorgedragen, muziekfragmenten inhoudelijk toegelicht op een vlotte, onderhoudende niet-technische manier met een vormende
inhoud.
Deelname: € 14,00 • voorverkoop € 12,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie in de Bib Kortenberg
Leden genieten een extra korting van € 2,00
(uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg)
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 10.30 uur
Liefst vooraf inschrijven.
Na deze laatste activiteit van het jaar wordt een glas
schuimwijn aangeboden door vtbKultuur Kortenberg.

Argentinië
Van kleurrijke canyons
via bruisende watervallen
naar de schitterende gletsjers

In de “Full High Definition” film bezoeken we de hoofdstad
Buenos Aires, het droge noorden rond Salta met kleurrijke
canyons en typische indianendorpjes, de wijngebieden
van Cafayate, het subtropisch gebied met de de Iguazú
watervallen op Argentijns en Braziliaans grondgebied, het
zuiden met Ushuaia, Vuurland en het gletsjergebied rond
El Calafate met o. a. de Perito Moreno gletsjer.

Filmreportage door Edgard Jespers

Vrijdag 13 januari • OC Berkenhof
Argentinië, een Spaanstalig land gelegen in het zuiden
van Zuid-Amerika, tussen de Andes en de zuidelijke Atlantische Oceaan met ongeveer 42 miljoen inwoners,
heeft een oppervlakte van 2,8 miljoen km² en is het grootste van de Spaanstalige landen. Het was gedurende drie
eeuwen een Spaanse kolonie en is sinds 1816 onafhankelijk. Argentinië claimt de Falklandeilanden, ZuidGeorgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden en een deel
van Antarctica. Buenos Aires is de hoofdstad met zo’n 3
miljoen inwoners.
Argentinië kan best in drie delen verdeeld worden. Het
rotsachtige Andesgebergte langs de westelijke grens met
Chili, met de Aconcagua als hoogste punt (6962 m). De
vruchtbare vlaktes van de pampa's in de noordelijke helft
van het land. Het licht geaccidenteerde plateau van Patagonië in de zuidelijke helft tot aan Vuurland.
Het klimaat is subtropisch in het noorden, overwegend
gematigd droog in het westen en koel, guur tot subAntarctisch in het zuiden.

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
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Nieuwjaarsbijeenkomst vtbKultuur Kortenberg
Terugblik activiteiten 2016
Voorstelling programma 2017
Zondag 15 januari • OC Berkenhof
Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst waarop wij ons programma 2017 voorstellen.
Wij blikken ook graag terug op het voorbije jaar.
14.00 uur
Terugblik op onze activiteiten 2016 met o.a.
4-daagse ‘Met de fiets door Kopenhagen’
10-daagse ‘Zuid-Noorwegen, het land van de trollen’
5-daagse ‘Sachsen-Anhalt, culturele schat van Duitsland’
5-daagse ‘San Sebastian en Bilbao’, …
En onze verschillende daguitstappen en andere activiteiten.
17.00 uur
Groet van Ann Vannerem, Schepen voor Cultuur
Voorstelling programma 2017
Feestelijke receptie met glaasje schuimwijn en broodjes,
aangeboden door vtbKultuur Kortenberg
Gezellige babbel, inschrijven op activiteiten.
Deelname: € 10,00 • slechts € 7,00 voor wie zich in 2016
vooraf inschreef op een activiteit.
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Vooraf inschrijven.

Danscursus
Geen show, geen acrobatie, geen competitie, geen medailles, …
alleen maar een gezonde portie plezier!
En wat kost het?
Vrijdag 20 januari • opendeuravond • 20.00 uur
met dansdemonstraties ‘alle dansen’

Cursus 14 weken: € 99,00
Leden vtbKultuur: € 94,00
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de
kennismakingsles: korting van € 5,00

Maandag 23 januari • kennismakingsles • 20.00 uur
met gratis les
Maandag 30 januari • nieuwe lessenreeks • 19.00 uur
Goed en toch goedkoop leren dansen?
Het kan al meer dan 40 jaar bij vtbKultuur Kortenberg.
vtbKultuur Kortenberg organiseert tweemaal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage wals,
tango, vlugge wals, cha cha cha, jive (swing), disco-swing
en salsa.
Lessenreeks
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven worden in het
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Beginners
Gevorderden
Meergevorderden

19.00 uur tot 20.15 uur
20.15 uur tot 21.30 uur
21.30 uur tot 22.45 uur
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Wijncursus
Initiatie wijnproeven
(basiscursus)
door Marc Niemegeers

Dinsdagen
24 en 31 januari, 7 en 14 februari
Wijn proeven leert u met plezier!
Iedere avond
• begint met een stukje theorie*
• trachten we geuren te herkennen
• worden vier wijnstreken nader bekeken**
• worden vier wijnvariëteiten besproken
• leren we vier wijnen analytisch proeven
* de druif • het maken van wijn • factoren die de wijn beïnvloeden • degusteren van wijn • wijnen en gerechten •
wijn bewaren…
** Champagne (F) • Bordeaux (F) • Bourgogne (F) • Rhône (F) • Duitsland • Italië • Spanje • Portugal • Verenigde
Staten • Argentinië • Chili • Zuid-Afrika • Australië • NieuwZeeland • Oostenrijk • België
Deelname: € 88,00 • leden vtbKultuur € 79,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.

De Lustige Boer
Der Fidele Bauer
Operette van Leo Fall

Zaterdag 4 februari • autocarvervoer

zijn zuster zijn niet voor de bruiloft uitgenodigd. De oude
Matthäus, die zich door zijn zoon verstoten voelt, besluit
Heinerle, het buitenechtelijk kind van de koeienhoedster
Lisi te adopteren ...
Met o.a. 'Heinerle, Heinerle, hab’kein Geld', 'Is’t man auch
ein Bauer Bauer Bauer' en vooral 'Jeder tragt sein Pinkerl' in het Nederlands gekend als 'Ieder huisje heeft zijn
kruisje'.

Ieder huisje heeft zijn kruisje ...
Deze populaire operetteklassieker van vroeger jaren
wordt door VMT voor de eerste maal opgevoerd, van onder het stof gehaald en in een fris en sprankelend kleedje
gestoken. Een lach en een traan zullen in dit volksstuk
niet ontbreken.
De geschiedenis speelt zich af in het dorp Oberwang en
in Wenen in 1896 en 1907. Volgens de wens van zijn
overleden vrouw laat Matthäus Scheichelroither zijn zoon
Stefan voor dominee studeren. De peter van de jongen,
de rijke boer Lindoberer, heeft de nodige geldmiddelen
verschaft. Elf jaar nadat Stefan voor zijn studies naar Wenen is vertrokken moet Vinzenz, de zoon van Lindoberer,
in militaire dienst. Hij vraag Stefans zuster, Annamirl, of zij
zijn vrouw wil worden, maar ze wijst hem af. De oude
Matthäus wacht op de komst van zijn zoon, die de theologie heeft opgegeven en medicijnen is gaan studeren.
Wanneer Stefan eindelijk in zijn geboortedorp terug is
zegt hij zijn vader dat hij maar een uurtje kan blijven, hij
moet naar Berlijn waar hij met de dochter van
'Geheimrat' von Grunow zal gaan trouwen. Zijn vader en

Deelname: € 45,00 • leden € 41,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi chauffeur, de beste
plaatsen in de schouwburg
Vertrek:
Zaventem, Kerkplein
18.15 uur
Kortenberg, OC Berkenhof
18.30 uur
Erps-Kwerps, Schoonaarde
18.40 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
18.45 uur
Leuven, Autostad, Brusselsesteenweg 3
18.50 uur
Vooraf inschrijven.

door het Vlaams Muziek Theater
in het CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg
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2-daagse Nederland
100 jaar Russische Revolutie
100 jaar Amsterdamse School
100 jaar De Stijl
25 jaar Dutch Design
Begeleid door prof. Tamara Ingels

Zaterdag 11 en zondag 12 maart 2017
1917
Romanov & Revolutie. Het einde van een dynastie.
Hermitage Amsterdam
Hét kantelpunt in de Russische geschiedenis: het jaar
1917. Film, foto’s, schilderijen en toegepaste kunst schetsen het leven van het laatste tsarenpaar Nicolaas II en
Alexandra, en de politieke en sociale verhoudingen tijdens hun regering en natuurlijk daarna. Wat gebeurde er
met de kunstcollecties van de tsaren na de overname van
het Winterpaleis en hoe reageerden kunstenaars op de
politieke omwentelingen van 1917 en erna?

Het Schip - De Amsterdamse School
Bezoekerscentrum De Dageraad

Amsterdam
Bezoekerscentrum De Dageraad is onderdeel van Museum Het Schip. Achter de golvende gevel van een voormalige winkelruimte in het beroemde volkswoningbouwcomplex De Dageraad, van de architecten Michel de Klerk en
Piet Kramer, vindt u informatie over de Amsterdamse
School in deze buurt, een koffiecorner en het is tevens
het startpunt/eindpunt van vele rondleidingen. Het Dageraad complex vormt, net als Het Schip, één van de hoogtepunten van de Amsterdamse School stijl.

Amsterdamse School

Amsterdam
In de jaren '10 en '20 van de twintigste eeuw werd in Amsterdam, maar ook in andere delen van Nederland, veel
gebouwd in een expressieve baksteenarchitectuur die
bekend staat als 'Amsterdamse School'. De stijl kent een
sculpturale vormentaal en rijk kleurgebruik.
De beste voorbeelden van de Amsterdamse School zijn
dan ook te vinden in woongebouwen, met name voor de
woningbouwverenigingen De Dageraad en Eigen Haard.
Hiernaast was de gemeente Amsterdam, met Allard Hulshoff als stadsarchitect, een belangrijke opdrachtgever.
Hierdoor zijn veel Amsterdamse bruggen gebouwd in de
stijl van de Amsterdamse School.

De Dageraad - De Amsterdamse School
De Stijl

Museum Het Schip

Den Haag
Zonder De Stijl hadden de westerse woning, de straat én
de stad er heel anders uit gezien. Er is een complete
vleugel gewijd aan deze belangrijke groep rond Mondriaan. De groep rond Piet Mondriaan en Theo van Doesburg inspireert tot op de dag van vandaag kunstenaars,
vormgevers en architecten. Het belang van de groep is
moeilijk te overschatten; zij speelt een centrale rol in de
Europese avant-garde.

Amsterdam
Aan het Spaarndammerplantsoen in Amsterdam staan
drie monumentale volkswoningbouwcomplexen van deberoemde architect Michel de Klerk. Het meest expressionistische blok wordt in de volksmond Het Schip genoemd
en behoort tot de top van de architectuurstroming De Amsterdamse School uit het begin van de twintigste eeuw.
Het Schip wordt nog steeds bewoond en het museum is
gevestigd in verschillende delen van het gebouw.

100ste meerdaagse reis van vtbKultuur Kortenberg!
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2-daagse Nederland
Unieke collectie Mondriaan

Den Haag
De collectie Mondriaan van het Gemeentemuseum Den
Haag is uniek in de wereld en omvat bijna 300 werken. Ze
beslaat alle stadia van de indrukwekkende carrière van
deze grootmeester van de moderne kunst. Weinig kunstenaars hebben vanaf het begin van hun artistieke ontwikkeling tot aan hun dood zich steeds weer weten te vernieuwen en tegelijkertijd een hoog niveau weten te handhaven. Ook Mondriaans laatste - onvoltooide - meesterwerk, de Victory Boogie Woogie (1942-1944), het monument voor New York, de stad die ritme en ongeremde
vitaliteit ademt, is in de tentoonstelling te zien.

Museum Voorlinden, Wassenaar
Foto: Pietro Savorelli

PROGRAMMA
Zaterdag 11 maart 2017
• Bezoek aan Museum Het Schip en voorbeelden van de
Amsterdamse School
• Lunch
• Bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling ‘1917, Romanov
& Revolutie. Het einde van een dynastie’ (Hermitage)
• Culturele wandeling in Amsterdam
• Live Cooking, dranken inbegrepen, in het hotel
Zondag 12 maart 2017
• Culturele wandeling in Den Haag
• Bezoek aan het Gemeentemuseum Den Haag
(Mondriaan)
• Lunch
• Bezoek aan het museum en de tuinen Voorlinden

Mondriaan
Gemeentemuseum Den Haag

Ode aan de kunst:
Museum Voorlinden en zijn Caldic Collectie
Nu subsidies voor de kunsten massaal worden gekort,
lijken particuliere initiatieven steeds belangrijker te worden in de kunst- en cultuursector. Een goed voorbeeld
van deze trend is Museum Voorlinden in Wassenaar. Dit
museum is een initiatief van Joop van Caldenborgh, die
met de bouw van dit museum een droom in vervulling ziet
gaan. Van Caldenborgh – in 2012 uitgeroepen tot meest
invloedrijke persoon in de Nederlandse kunstwereld – is
de oprichter van het chemieconcern Caldic en is van
jongs af aan een enthousiast kunstverzamelaar. Zijn enorme collectie moderne en hedendaagse kunst
(schilderijen, beelden, collages en fotografie) staat bekend als de Caldic Collectie en is over een periode van
veertig jaar opgebouwd. Het bestaat uit indrukwekkende
objecten van onder andere Richard Serra, Anselm Kiefer,
Henry Moore, Soll LeWitt, Ai Weiwei en Damien Hirst. Het
museum werd as we speak gebouwd onder leiding van
architect Dirk Jan Postel van bureau Kraaijvanger en
opende zopas (11 september 2016) zijn deuren.
‘Een fantastisch, historisch moment. Dit museum heeft
internationale allure en is daarmee een grote aanwinst
voor Wassenaar’, aldus de burgemeester.

PRAKTISCH
Kostprijs:
• € 295,00 per persoon in een 2-persoonskamer
bij inschrijving van minimum 30 deelnemers
• toeslag 1-persoonskamer: € 39,00
Inbegrepen:
• autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur
• overnachting in Hotel De Gouden Leeuw (Van der Valk)
in Voorschoten (Den Haag) op basis van half pension
(zaterdagavond Live Cooking met dranken inbegrepen)
• lunch op zaterdag- en zondagmiddag
• toegangen en gidsen
• toeristenbelasting
• begeleiding en gidsing door prof. Tamara Ingels
Niet inbegrepen:
• dranken en persoonlijk uitgaven
• annulerings– en reisbijstandsverzekering
(kan via vtbKultuur Kortenberg)
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin)
voor de vtbKultuur-pas

Wat het ontwerp van het museumgebouw betreft wilde
Van Caldenborgh een museum dat dienend was aan de
kunst en niet andersom: “Het moest van buiten eenvoudig
en bescheiden zijn, van binnen gewoon mooi. Het gaat er
tenslotte om dat de kunst optimaal kan worden getoond”.

Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitgewerkt door Perfect Travel Services Tienen, verg. A5124
Programma-aanpassingen blijven mogelijk.
© vtbKultuur Kortenberg.

100ste meerdaagse reis van vtbKultuur Kortenberg!
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Deze sponsors steunen ons, steunen wij hen?
VINOTHECA

Specialist in Spaanse, Portugese &
Italiaanse wijnen
Porto, Sherry, Rum & Single Malt Whisky
Onze webwinkel: www.VINOTHECA.be
Onze kelder is elke 2de en 4de zaterdag
open tussen 13.00 en 18.00 uur
en op afspraak:
Tervuursesteenweg 192, Everberg
02 306 62 63 – 0478 98 36 56
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Moeilijke Tijden
Tussen 1792 en 1794 was ons land de speelbal tussen Oostenrijk en Frankrijk. Met de slag van 26 juni 1794 bij Fleurus
gewonnen door de Fransen, ging ons land een twintigjarige
bezetting tegemoet met alle nadelen van dien.

Delamot was een vriend van visboer Francis Pauwels. De
torenwachter was een man die ‘s nachts moest toezien of
ergens brand te Leuven uitgebroken was. Hij moest dan
verwittigen door vanop de Sint-Pieterskerk de klok te luiden.

Maar na regen komt zonneschijn. Napoleon, keizer van
Frankrijk, werd in 1812 uit Rusland verdreven. Met de slag
van Leipzig, die drie dagen duurde, van 16 tot 18 oktober
1813, en die door de Fransen, onder leiding van Napoleon
zelf, werd verloren. Het gevolg hiervan was dat de Fransen
uit Duitsland verjaagd werden. De Nederlanden zouden volgen en hier bij ons ontstond er hoop op betere tijden.

Op 11 juni werd Francis Pauwels vrijgelaten. De anderen
werden later gelost. Op 27 juni dienden de bakkersgasten
opnieuw te loten want elke stad moest een gast leveren om
naar het leger te gaan.
Men tekende ook op dat “bij menschen gedenken en heeft
der nog soo eenen tijdt geweest, bijnaer alle hambagten die
staen stil, voor niemandt iedt te winnen, veel hambagts mannen verlaeten hun vrou en kinderen en gaen dienen onder de
Franschen als ramplasant voor eenen anderen. Of dienen
onder de Franschen als ramplasant voor eenen anderen
voor gelt”.

De Fransen zouden alle middelen aanwenden om onze bevrijding tegen te werken. Daarbij werd het volk uitgeperst en
uitgebuit als ultiem middel om het Franse bewind staande te
houden. Op de buiten had men af te rekenen met opeisingen
van hooi en stro, granen en eetwaren voor het Franse leger.
De landbouw zelf zorgde ervoor dat het economisch leven
hier niet stilviel.

Op 10 augustus 1813 werd er om 5 uur 's morgens een mis
opgedragen in de Sint-Pieterskerk aan het altaar van het
”bruyn cruys” om de regen te doen stoppen. Het regende
zonder ophouden dag en nacht van 5 tot en met 9 augustus.
De gebeden werden verhoord want vanaf 10 tot en met 22
augustus regende het niet meer.

In de steden was het veel erger. Daar viel het economisch
leven wel stil en veroorzaakte veel diepe armoede en ellende. De mensen wisten niet meer van welk hout pijlen te maken. Dat was ook het geval te Leuven waarover geschreven
waarnemingen bestaan.

Op 26 en 27 augustus had Napoleon de Slag bij Dresden
gewonnen tegen de geallieerden. Het nieuws kwam ook te
Leuven toe en op 3 september werd op bevel de grote klok
geluid en met de beiaard gespeeld om dit te vieren. Op 26
september werd er ook op bevel een Te Deum gezongen in
de Sint-Pieterskerk om deze overwinning te gedenken.

De miserie werd nog vergroot doordat de winter in 1812
vroeg begon op 1 december en het de ganse maand tot min
elf graden Réaumur vroor.
Op 5 april 1813 verscheen er een decreet van Napoleon
waarbij alle Fransen van 20 tot 60 jaar dienst zouden nemen
bij de Garde Nationale, de grenadiers en jagers zouden genomen worden uit de jaren 20 tot 40. Op 16 april 1813 werd
te Leuven aangeplakt dat allen van 20 tot 40 jaren hun konden aangeven op de mairie van de 19de tot de 24ste april
voor de dienst in de Garde Nationale.

Ondanks deze victorie gingen veel soldaten lopen uit het
leger. Op 12 september werden 400 deserteurs te Leuven
gebracht en 's anderendaags zijn ze vertrokken met de gendarmen. Op 29 september werden terug 150 deserteurs opgeleid en op 9 oktober terug een grote groep weggelopen
soldaten, die door de gendarmen naar het leger teruggestuurd werden.

Als reactie op het decreet werden aan de huisbel van de
toenmalige Leuvense meier Plasschaert vier hazenpoten
gehangen. Voor de bevolking was dit slecht nieuws want er
zouden veel jonge mannen naar het leger trekken. Op 1 mei
kregen alle bakkersgasten order om zich op 2 mei ‘s morgens om 7 uur op het Stadhuis te begeven waar er 5 man
zouden uitgeloot worden om de volgende dag te vertrekken
naar het leger.

Bijna dagelijks werden er deserteurs en dienstweigeraars
opgepakt en naar het leger gestuurd.
Op 23 augustus kwamen er 62 seminaristen van Gent toe te
Leuven en 's anderendaags vertrokken ze naar Wesel in
Duitsland. Normaal moesten seminaristen geen soldaat worden maar die van Gent wel. De reden was dat Napoleon te
Gent een andere bisschop benoemd had die niet door de
paus werd erkend. De nieuwe bisschop werd daarom ook
door de seminaristen niet erkend. De Franse prefect van het
departement stuurde hen naar Duitsland. Slechts weinigen
zullen dit avontuur overleven.

Te Leuven kwamen dagelijks militairen toe uit Rusland met
bevroren handen of voeten. Iedereen wist zo dat men de
oorlog in Rusland verloren had in 1812. Napoleon verloor er
een half miljoen soldaten.

Op 7 oktober kwam er een nieuwe wet waarbij van de klassen 1814 tot en met 1808 wederom 160.000 man en van de
klasse 1815 ook nog eens 120.000 man onder de wapens
werden geroepen. Voor de bevolking was dit slecht nieuws.
Dagelijks werd in de Sint-Pieterskerk de rozenkrans gebeden
aan het altaar van O.-L.-Vrouw. De ene week door onderpastoor Piot en de andere week door de heer Hensmans
“swerten coster” schreef men. Beiden waren gewezen kapucienenpaters.

Op 10 mei kregen alle mannen van 20 tot 40 jaar oud een
gedrukte brief die door de pompiers rondgedragen werd.
Zowel de getrouwde als ongehuwde mannen werden opgeroepen tot dienst bij de Garde Nationale. Geruchten deden
de ronde en er werd gefluisterd dat het met het leger van
Napoleon niet goed ging.
Op 26 april 1813 om vier uur in de morgen werden Francis
Pauwels, Petrus Mertens, Jan Kints en de Schele Lepage uit
hun bed gehaald. Zij werden alle vier in de stadspoort gevangengezet. Als reden werd aangehaald dat zij gesprekken
hadden gevoerd waarbij ze de Fransen als verliezers hadden
afgeschilderd. Op 27 april werden ze naar Brussel overgebracht. Op 8 mei werd Simon Delamot, torenwachter, door
meier Plasschaert het verbod opgelegd om naar een herberg
te gaan “op pene” (straf) om zijn betrekking als torenwachter
te verliezen.

Op 16, 17 en 18 oktober 1813 was er de Slag bij Leipzig. De
Fransen waren de verliezers alhoewel Napoleon zelf het bevel voerde over de Franse troepen. Het commentaar van de
keizer over de overwinnaars was als volgt: “die beesten hebben iets bijgeleerd”.
Over deze Slag kwam er nog nieuws naar Leuven overgewaaid. De Franse generaal “le vicomte” Marie Victor Nicolas
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Latour-Maubourg (1768-1850) werd bij Leipzig een bil afgeschoten. Wat zeer onaangenaam was voor de betrokkene.
Gewoonlijk liet een Franse soldaat zijn bloed en zijn leven in
dienst van Napoleon. Maar de generaal offerde een hesp
voor zijn vaderland. Het was niet gezond met de kont van de
vicomte. Hij werd later van 1818 tot 1821 minister van oorlog
onder koning Lodewijk XVIII.

Op 28 januari werden de brouwers verplicht 40.000 francs te
geven. Anders zouden de soldaten de stad plunderen. Dezelfde dag werd er gevochten op de Loo-bergen bij Leuven.
De Fransen verloren vijftig gekwetsten en zes doden bij dit
gevecht. Op 30 januari ontruimden de Fransen de stad Leuven.

Als nasleep van de gevechten werd Leuven weken lang
overspoeld met gekwetste en zieke soldaten.

Op 31 januari, een maandag, kwamen de geallieerden te
Leuven toe. Honderden kozakken trokken de stad in, gevolgd door huzaren en jagers te voet met veel muziek. De
volgende dagen kwamen er Russen, Pruisen en Zweden te
Leuven, waarbij de kozakken zich fel lieten opmerken.

Op 14 november zei Napoleon in het Franse parlement het
volgende: “het is een jaar geleden dat heel Europa met ons
marcheerde en nu marcheert heel Europa tegen ons”.

Vanaf de eerste dagen begonnen ze met het opeisen van
snaps, dat ze dronken alsof het water was. Als ze het niet
snel genoeg kregen sloegen ze met de zweep zodat de blauwe striemen in het lijf stonden. Te Leuven stonden ze onder
het bevel van prins Rousky, die niets anders kende dan
“kosacks”, een andere taal sprak hij niet.

De waarheid was dat na Rusland en nu na Leipzig in Duitsland de faam van Napoleon als onoverwinbaar naar de vaantjes was. Het einde van zijn bewind kwam in zicht.
Op 27 juni 1813 waren er honderd Franse kommiezen te
Leuven toegekomen. 's Anderendaags vertrokken zij naar
Hamburg. Deze stad werd vervolgens door de Russen op de
Fransen veroverd. Het volk schoot in actie en veel van de
kommiezen werden in het water gegooid. De rest ging lopen
om hun hachje te redden.

Op 8 februari kwam het bevel dat elke burger gehouden was
te geven “aen elcken militaire die hij logeert, voor den ontbijt
een soup of een alf pont gebotert broodt en een glas genever, snaps! Voor het middagmael een soep van potagie, een
alf pont vleesch, een pont broodt, een pint bieren, een gelas
genever, voor het aventmael gelyck voor het ontbyt”.

Op 15 november brak in Amsterdam een opstand uit tegen
de Fransen. Het oude bewind werd hersteld en de huizen
van de doeanen en de regie werden geplunderd en in brand
gestoken. Op 13 december kwam er een menigte van vierhonderd Franse kommiezen met hun vrouwen en kinderen te
Leuven toe. Ze waren gevlucht uit Holland.

Op 8 februari eveneens was er ruzie in het straatje met de
soldaten. In de herberg “het papegatje” in de Diestsestraat
werd een van de dochters “een blau oog geslaegen, een
vuyst dik”; zoiets kon ook met de kermis van Leuven gebeuren.

In de nacht van 8 op 9 december was een bende boeren van
Binkom en Kerkom naar Lubbeek getrokken en had de
“glasen uytgeslagen” van de garde-champetter Sterckx. Na
deze ruitentik waren er vanuit Leuven op 10 december twintig soldaten en vier gendarmen op uitgetrokken om de orde
te herstellen.

Op 21 februari werd Charles d'Ursel, meier van Brussel, opgepakt en weggevoerd. Op 24 februari werd Moos, meier
van Wezemaal, eveneens opgepakt en weggevoerd. De geallieerden konden deze heren eens goed schudden voor gebruik.

Op 13 december werd te Leuven 's avonds om zes uur de
Leuvense burgerwacht opgericht. Dit was nodig om de burgers een gevoel van veiligheid te bezorgen. Op 14 december
1813 overleed de Leuvense politiecommissaris Vrancx, net
op tijd om niet in de handen van de kozakken te vallen. Zijn
opvolger was Meulemans.

Op 17 maart 1814 diende Leuven een “contribution extraordinare” van 300.000 francs te betalen. De rijke en bemiddelde
burgers werden hiervoor aangesproken. Dat noemde men
“scheren zonder zeep”. Op 24 maart kwam daar bovenop
nog drie miljoen francs supplementair bij dat het Departement de la Dyle moest bijpassen bij de “contribution extraordinaire”. De burgers zouden ze leggen, goesting of niet. De
vrijheid werd een kostbaar iets. Het Departement de la Dyle
kreeg later de naam van provincie Brabant.

Op 18 december kwamen de eerste kozakken toe te Leuven.
Plasschaert, de meier, heeft ze dan op de pui van het Stadhuis ontvangen. Daar stond het volk en Plasschaert en Meulemans kregen er slaag. De kozakken kwamen ertussen
want anders waren Plasschaert en Meulemans er dood bij
gebleven. Na de middag verlieten de kozakken de stad maar
ze namen Plasschaert mee. De Weyls werd als dienstdoende meier in zijn plaats genomen.

Op 3 april was het Palmzondag. De kinderen deden in de
Sint-Pieterskerk hun Eerste Communie. In de kerk waren
honderden soldaten toegestroomd. Velen stonden op hun
stoel om alles beter te kunnen zien. De Russische soldaten
deden daarbij niets anders dan kruisen maken.

Op 17 januari 1814 kwam te Leuven de senateur Pontecoulant toe om de dienst van de meier toe te wijzen. Deze
“grosse légume” benoemde d'Elderen tot meier en de Weyls,
die als dienstdoende meier tot dan bezig was, werd bedankt
voor zijn diensten en kon opkrassen.

Op 1 april waren er vijfhonderd Zweedse huzaren te Leuven
toegekomen. Vervolgens reden die voort naar Winksele, Veltem, Beisem en Erps–Kwerps. Ze werden beschreven als
“het was schoon volck”.
Op 8 april kwamen er vierduizend Fransen als krijgsgevangenen toe. Onder hen waren er zes generaals en honderdvijftig officieren. Ze waren gepakt bij Laon en Soissons in
Frankrijk. 's Anderendaags zijn ze vertrokken naar Aarschot
met sterke escort van bewakers.

Op 24 januari 1814 is Plasschaert terug in de stad gekomen
na een vakantie van meer dan een maand bij de Russen.
Maar hij nam geen deel meer aan het stadsbestuur.
De maand januari 1814 was de laatste maand van het Franse bewind dat hier te keer ging als een harde bezetter. De
Fransen eisten tal van goederen zoals drank en eten voor de
soldaten en hooi en stro voor de paarden.

Op 14 augustus had men de Diestsestraat in haar volle lengte versierd om de volgende dag het feest van O.-L.-Vrouw
Hemelvaart te vieren en niet meer de verjaardag van Napole-
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on zoals tot dan bij de Fransen het geval was. Aan de Jezuskensboom hingen lantarens om het feest luister bij te brengen. Men had ook opschriften, godsdienstige en andere, boven de straat gespannen waarvan op één te lezen stond:
“snaps besorgen en priggel krygen
en geen Russisch woort verstaen
essen geven tot sy hygen
dat sy naer den blixem gaen”.

dan “het canon sterck geronckt” te Waterloo. Over de ontmoeting van Wellington en Blucher werd het volgende geschreven:
“het huys de belle allianse is gebout ontrent de 57 jaren en
wirt genoemt le tri–motteau en is op den steenwegh van
Brussel op Namen, ontrent de gemeyntes van Plancenoit en
Brainlaleurd en wirt gebout door eenen sekere Dave en troude een schoone en jonge vrouw genaemt Barbe. Dave die
sterft en de schoone weduwe trouwt eenen tweeden man,
den tweeden sterft en de schoone weduwe trouwt eenen
derden, genaemt Delbauche. Dit is de inhout waer voor men
aen dit huys den naem gegeven heeft de belle alliance: het is
in dat huys dat den 18 juni lestleden savents een entrevue
gehadt hebbe, naer den memorabelen slag”.

De boodschap was duidelijk. Men zag liever de kozakken
vandaag dan morgen hun matten rollen.
In de nacht van 2 op 3 september werd er in de SintMichielskerk gestolen. Een zilveren kruis en de ciborie werden weggenomen. De hosties werden op het altaar uitgegoten. Op 23 september kwam de Prins van Oranje toe te Leuven. Eerst had hij te Heverlee het middagmaal genomen bij
de prins van Arenbergh. Langs de Naamse Poort begon zijn
intrede te Leuven onder het aanhoudend luiden van alle klokken en het spelen van de twee beiaarden.

Napoleon was definitief verslagen en langzaam herstelde
ons land van de beroving van het Frans bewind.
De 9de oktober 1817 werd de universiteit van Gent geïnstalleerd door de heer Repelaer van Driel. De 26ste september
1817 werd de universiteit van Luik geïnstalleerd en doctor
Sauveur was de eerste rector magnificus.
De 6de oktober 1817 werd te Leuven de universiteit geïnstalleerd en plechtig geopend door Repelaer van Driel. Als rector
magnificus had men F. J. Harbour. Te Leuven werden de
lessen gegeven in de Hallen gelegen in de Naamsestraat.
De lessen werden in de drie universiteiten in het latijn gegeven, als wetenschapstaal. Leuven was terug een universiteitsstad zoals weleer.

De 25ste februari 1815 luidden alle klokken en speelden de
twee beiaarden omdat het Congres te Wenen ons land met
Nederland had verenigd met als koning Willem van Oranje.
Op 1 maart 1815 bereikte Napoleon per schip de Franse kust
bij de Golfe-Juan. Enkele weken later was Napoleon in Parijs
als keizer van Franrijk. Iedereen besefte dat de vrede niet
lang zou duren. Want Napoleon dat was een ander woord
voor oorlog.
Te Leuven was er loting op 5, 6 en 7 mei om dienst te nemen
als milicien in het leger. Deze loting werd kort daarop geannuleerd. De loting ging opnieuw door op 22 en 23 mei. Wat
was er gebeurd? De schrijver van de lotjes had de loten met
het hoogste nummer groter gevouwen dan de andere en het
ook voortverteld. Hij werd dan ook gevangengezet.

Evarist Maes

De 3de mei kwamen Wellington en Blucher samen te Tienen
in “de tinne schotel” om de toestand te bespreken. Op 16 juni
begonnen de gevechten met de Fransen. De 18de juni had

vtbKultuur Kortenberg
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Deelnemingsformulier
Naam:
Adres:

O Zondag 4 december: Sloveens koor Slomšek
Aantal deelnemers:

Postnr + gemeente:
Telefoon:

O Zaterdag 10 december: autocaruitstap Luik
Aantal deelnemers:
Aantal middagmaal:

Lidnummer:
Opstap:
wenst deel te nemen aan volgende activiteiten:

O Zondag 11 december: Hotel Solvay (Horta)
Aantal deelnemers:

O Zondag 16 oktober: aperitiefconcert
Aantal deelnemers:
Aantal herfstmenu met hoofdschotel vis:
Aantal hoofdschotel vlees:

O Vrijdag 16 december: cul. wijnavond schuimwijnen
Aantal deelnemers:
O Zondag 18 december: Verhuld verdriet, Schubert
Aantal deelnemers:

O Dinsdag 25 oktober: wijnavond Jura
Aantal deelnemers:

O Zondag 8 januari: nieuwjaarsconcert Bozar
Aantal deelnemers:

O Woensdag 9 november: Avant-Garde
Aantal deelnemers:
O Zondag 20 november: matineeconcert Bozar
Aantal deelnemers:

O Zondag 15 januari: nieuwjaarsbijeenkomst
Aantal deelnemers 14.00 uur:
Aantal deelnemers 17.00 uur:

O Donderdag 24 november: op zoek naar Utopia
Aantal deelnemers:

O Dinsdag 24 januari: initiatie wijnproeven
Aantal deelnemers 4 avonden:

O Vrijdag 25 november: wijnavond Kreta & Santorini
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 4 februari: operette ‘De Lustige Boer’
Aantal deelnemers:

O Zondag 27 november: op zoek naar Utopia
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 11 maart: 2-daagse Nederland
Aantal deelnemers:

Meerdaagse uitstappen
Programma 2017

Vrijdag 18 augustus tot zondag 27 augustus:
10-daagse ‘Slovenië’ begeleid door Mieke DemarsinOpsommer
Deze reis wordt voorgesteld op vrijdag 21 oktober tijdens
de beeldreportage, opgevrolijkt met volksmuziek.

Vroeger stelden wij onze meerdaagse vtbKultuur-trips
voor op onze Nieuwjaarsbijeenkomst begin januari.
Meerdaagse reizen worden dikwijls nu reeds ingeplant in de agenda van onze leden.
Daarom geven wij u graag een overzicht o.v.:

Maandag 25 september tot vrijdag 29 september:
5-daagse Venetië en de Biënnale met als gids Lea
Nys.

Zaterdag 11 tot zondag 12 maart:
2-daagse Nederland in het kader van 100 jaar ‘De Stijl’,
100 jaar Russische Revolutie, 25 jaar ‘Dutch Design’ en
als extra Het Schip (Amsterdamse School) in Amsterdam
en De Pont (hedendaagse kunst) in Tilburg.
100ste meerdaagse reis van vtbKultuur Kortenberg.

Mogelijk nog iets rond 500 jaar Luther, in Duitsland.
Opties nemen kan. Inschrijven kan alleen als het programma van de meerdaagse uitstap volledig gekend is.

Zondag 2 tot zondag 9 april:
8-daagse Sicilië, de hoogtepunten, met als gids dr.
Jan Vaes.
Zaterdag 13 mei tot dinsdag 16 mei:
4-daagse Champagne en Chablis, wijnreis, met als
gids Marc Niemegeers.
Vrijdag 16 juni tot maandag 26 juni:
11-daagse 'Etnisch Albanië' (het Albanese volk buiten
Albanië): Noord-Albanië, Montenegro, Kosovo, Macedonië, Noord-Griekenland.
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Uitstap aspergestreek, genieten van al dat lekkers
Culturele wandeling, tuinwijken Floréal en Le Logis
Uitstap wijnbedrijven in het Heuvelland
Zomerontmoeting met BBQ
3 bezoeken aan de anthuriumkwekerij te Veltem
Uitstap ‘150 jaar vaart’
Uitstap met de cursisten van de danscursus

Terugblik
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6
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10-daagse Zuid-Noorwegen
1. Beeldenpark van Gustav Vigelans, Oslo
2. Ålesund
3. Stavkerk, Lom
4. Op weg naar Sognefjord
5. Zomerresidentie van Ole Bull nabij Bergen
3-daagse Trier
6. Wijndegustatie bij Weingut Kesselstadt, Trier
7. Prachtig vakwerk op de Hauptplatz, Trier
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