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VTBKULTUUR-PAS 2021, NIEUWE FORMULE! 
De nieuwe vtbKultuur-pas is er! 
Voor 20 euro bent u met uw hele gezin een jaar lang lid 
van vtbKultuur.  
 
Volgende voordelen worden u aangeboden: 
 
• u kan aan alle activiteiten van alle vtbKultuur-groepen 
 deelnemen aan ledenprijs (bij vtbKultuur Kortenberg 
 bedraagt de korting meestal 10%) 
• u krijgt 5 euro korting bij de aankoop van een Open 
 Monumentenkaart (20 i.p.v. 25 euro) 
• u krijgt 6 euro korting bij de aankoop van een (nieuwe) 
 Museumpas (53 i.p.v. 59 euro).  
• u krijgt minstens 4 keer per jaar de nationale nieuws-
 brief OOGwenk 
• u krijgt regelmatig extra voordelen zoals mooie kortin-
 gen voor unieke voorstellingen of evenementen. 
 
Extra voordelen voor wie aansluit  
bij vtbKultuur Kortenberg: 
 
• u krijgt 4 keer per jaar de papieren uitgave van ons  

activiteitenkrantje ‘Het Toeristje’ (niet aangesloten bij 
vtbKultuur Kortenberg = € 10,00 abonnementsgeld) 
- de digitale uitgave blijft uiteraard gratis 

• u krijgt een gratis ticket (€ 10,00) voor het optreden 
tijdens de nieuwjaarsreceptie (op zondag 17 januari 
2021 treedt Raf Coppens op) 

• minstens 1 activiteit per jaar wordt exclusief voor u 
georganiseerd. 

 
De brieven voor de hernieuwing van het lidmaatschap (de 
vtbKultuur-pas) worden half oktober verstuurd. 
 
VAB-leden waren automatisch lid van vtbKultuur. Dat 
gekoppeld lidmaatschap wordt nu opgeheven. 
 
BEVESTIGINGSBRIEVEN 
De bevestigingsbrieven van de activiteiten in december 
worden rond half oktober verstuurd. 
De bevestigingsbrieven van de activiteiten in januari wor-
den rond half november verstuurd. 

Belangrijk nieuws  

‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg 
49ste jaar, nr 4 • oktober, november, december 2020 
Driemaandelijks activiteitenblad  
 
Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen? 
 
• Wie aansluit met de vtbKultuur-pas bij vtbKultuur Korten-
berg, ontvangt Het Toeristje op papier tot het einde van 
het lidmaatschap. 
 
• Niet-leden van vtbKultuur Kortenberg kunnen de papie-
ren versie van Het Toeristje ontvangen mits een jaarlijkse 
bijdrage van € 10,00. 
 
• ‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via 
elektronische post.  
 
Oplage: 750 ex. in kleur op papier, 2760 ex. via elektroni-
sche post. 

vtbKultuur-pas 
Korting op alle vtbKultuur-activiteiten? 
Een heel jaar lang… voor maar  € 20,00 
 
Informatie en inschrijvingen activiteiten:  
vtbKultuur Kortenberg 
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg 
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29 
e-post: kortenberg@vtbkultuur.be 
Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg 
of op www.danskringkortenberg.ne 
  
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 uit-
gever. 
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Activiteitenkalender 

Zaterdag 
3 oktober 

Danscursus 
Oefenavond 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.30 uur 

Zondag 
4 oktober 

Gezelle Gezongen 
Concert n.a.v. 190ste geboortejaar 

Sint-Pieterskerk 
Kwerps 

10.30 uur 

Donderdag 
8 oktober 

IJzerenberg 
Gegidst bezoek kunstenpark                                            VOLZET 

IJzerenberg 
Winksele 

14.00 uur 

Vrijdag 
9 oktober 

IJzerenberg 
Gegidst bezoek kunstenpark                                            VOLZET 

IJzerenberg 
Winksele 

14.00 uur 

Vrijdag 
9 oktober 

Danscursus 
Oefenavond (Beginners om 19.30 uur) 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.30 uur 

Zaterdag 
10 oktober 

IJzerenberg 
Gegidst bezoek kunstenpark                                            VOLZET 

IJzerenberg 
Winksele 

14.00 uur 

Zondag 
11 oktober 

IJzerenberg 
Gegidst bezoek kunstenpark 

IJzerenberg 
Winksele 

14.00 uur 

Donderdag 
15 oktober 

Tour & Taxis, de nieuwe Ramblas 
Culturele Brusselwandeling                                             

Noordstation 
Brussel 

10.00 uur 

Vrijdag 
16 oktober 

Tour & Taxis, de nieuwe Ramblas 
Culturele Brusselwandeling                                              VOLZET 

Noordstation 
Brussel 

10.00 uur 

Zondag 
18 oktober 

Tour & Taxis, de nieuwe Ramblas 
Culturele Brusselwandeling                                              VOLZET 

Noordstation 
Brussel 

10.00 uur 

Donderdag 
22 oktober 

Tervuren, daguitstap (eigen/openbaar vervoer) 
Museum herbekeken (AfricaMuseum & Stanleywandeling) 

AfricaMuseum 
Tervuren 

09.45 uur 

Vrijdag 
23 oktober 

Danscursus 
Oefenavond (Beginners om 19.30 uur) 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.30 uur 

Zaterdag 
24 oktober 

Tervuren, daguitstap (eigen/openbaar vervoer) 
Museum herbekeken (AfricaMuseum & Stanleywandeling) 

AfricaMuseum 
Tervuren 

09.45 uur 

Zondag 
25 oktober 

Herfstconcert 
Versatile Beethoven door Trio Khaldei 

Sint-Pieterskerk 
Kwerps 

10.30 uur 

Vrijdag 
6 november 

AnthurMiddendorp 
Bezoek anthuriumkwekerij in werking 

AnthurMiddendorp 
Veltem-Beisem 

10.00 uur 

Zondag 
8 november 

De Taalgrens, of wat de Belgen zowel verbindt als verdeelt 
Lezing door Brigitte Raskin 

GC Colomba 
Kortenberg 

10.00 uur 

Zondag 
8 november 

Danscursus 
Oefenavond 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.30 uur 

Woensdag 
11 november 

Danscursus 
Oefenavond (Beginners om 19.00 uur) 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.30 uur 

Zaterdag 
14 november 

Luik, daguitstap (eigen/openbaar vervoer) 
Warhol, the American Dream Factory & culturele wandeling 

Station Guillemins 
Luik 

10.00 uur 
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Activiteitenkalender 

Donderdag 
19 november 

Hotel Beethoven 
Tentoonstelling Bozar Brussel 

PSK 
Brussel 

11.00 uur 

Zaterdag 
21 november 

Hotel Beethoven 
Tentoonstelling Bozar Brussel 

PSK 
Brussel 

11.00 uur 

Zondag 
22 november 

Danscursus 
Oefenavond (Beginners om 19.00 uur) 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.30 uur 

Donderdag 
26 november 

In de voetsporen van Thomas Berg (Jo Claes) 
Literaire wandeling, Leuven                                                VOLZET 

Pui stadhuis 
Leuven 

09.45 uur 

Zaterdag 
28 november 

In de voetsporen van Thomas Berg (Jo Claes) 
Literaire wandeling, Leuven                                                VOLZET 

Pui stadhuis 
Leuven 

09.45 uur 

Vrijdag 
4 december 

In de voetsporen van Thomas Berg (Jo Claes) 
Literaire wandeling, Leuven 

Pui stadhuis 
Leuven 

09.45 uur 

Zaterdag 
5 december 

De zeven laatste woorden 
Muzikale Strelingen, LUCA Strings o.l.v. Marc Tooten 

Sint-Martinuskerk 
Everberg 

19.30 uur 

Zondag 
6 december 

Lodewijk XIV, de Zonnekoning 
Lezing door Johan Op de Beeck 

GC Colomba 
Kortenberg 

10.00 uur 

Zondag 
6 december 

Danscursus 
Oefenavond (Beginners om 19.00 uur) 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.30 uur 

Vrijdag 
11 december 

Danscursus 
Oefenavond (Beginners om 19.30 uur) 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.30 uur 

Zondag 
13 december 

Winterontmoeting 
Terugblik 2020, programma 2021 

GC Colomba 
Kortenberg 

15.00 uur 

Vrijdag 
18 december 

Suriname 
Beeldreportage 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag 
20 december 

Scheppend vuur, Haydn vertelt 
Verteltheater door Jos Meersmans 

GC Colomba 
Kortenberg 

10.30 uur 

Zondag 
20 december 

Danscursus 
Oefenavond (Beginners om 19.00 uur) 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.30 uur 

Zondag 
17 januari 

Mijn werk 
Nieuwjaarsreceptie met Raf Coppens 

GC Colomba 
Kortenberg 

10.30 uur 

Maandag 
18 januari 

Danscursus 
Kennismakingsles 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Vrijdag 
22 januari 

Danscursus 
Oefenavond 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.30 uur 

Maandag 
25 januari 

Danscursus 
Aanvang nieuwe lessenreeks 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.00 uur 
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 IJzerenberg, Winksele 

 

Dichter bij de meester 
concert n.a.v. 190ste geboortejaar 
Bart Vandekerkhove, zang 
Stan Driesen, piano 
Johan Vandendriessche, saxofoon, fluit 
  

Zondag 4 oktober 
  
In tegenstelling tot vele andere negentiende-eeuwse schrij-
vers is Gezelle niet in de geschiedenis verdwenen als een 
nobele onbekende: de meest muzikaal vertaalde dichter 
van de lage landen heeft zo zijn eigen ‘Dead Poets Socie-
ty’. Door zijn weergaloos gevoel voor ritme, rijm en klank, 
lijkt Gezelle soms een West-Vlaamse rapper avant la lettre. 
Gezelle Gezongen brengt op geheel eigen(zinnige) en cre-
atieve manier een hommage aan zijn leven en werk. De 3 
pijlers van Gezelles oeuvre (religie, natuur en taalspeels-
heid) staan daarbij centraal en worden verweven met spit-
se vondsten en leuke anekdotes uit zijn leefwereld.  
  
Deelname, uitsluitend in voorverkoop: € 14,00 
Leden genieten een extra korting van € 2,00 
(uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg) 
 
Sint-Pieterskerk Kwerps 
Sint-Pietersplein 1, Erps-Kwerps 
 
Deuren: 10.00 uur • aanvang: 10.30 uur 

Gezelle Gezongen 

  

  

Kunstenpark,  
gegidst bezoek 
 

Donderdag 8 oktober 
Vrijdag 9 oktober 
Zaterdag 10 oktober 
Zondag 11 oktober 
 
Het beeldenpark wordt opengesteld om het samenspel van 
natuur en kunst te ontdekken. Het beeldenpark heeft een 
oppervlakte van 8 ha.  
 
De natuur is er zeer verscheiden in uitzicht (park, boom-
gaard, bos en weide), het reliëf en met al haar begroeiin-
gen. Een tachtigtal diverse boomsoorten zijn gemerkt. Vele 
vogels en lopend wild kunnen gespot worden 
 
De kunst is er aanwezig door de vele beeldhouwwerken 
her en der in het park. Op de plaatsen waar de dichters 
zich hebben laten inspireren is hun werk te lezen. 
 
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00 
inbegrepen: gids, audiofoonsysteem 
 
Samenkomst om 14.00 uur, Brusselsesteenweg 129, 3020 
Winksele (beperkt aantal parkeerplaatsen) 
Maximum 15 deelnemers per gidsbeurt. 
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Suriname 
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Culturele Brusselwandeling 

o.l.v. Jos Vanderstappen 
 

Donderdag 15 oktober 
Vrijdag 16 oktober 
Zondag 18 oktober 
(telkens maximum 20 deelnemers) 
 
Deze industriële site werd ontwikkeld sinds 1904 als mari-
tiem station. Het goederenstation werd echter gesloten in 
1994. Het Koninklijk Pakhuis, de douane, de loodsen en 
andere erfgoedparels kregen een nieuwe eigentijdse invul-
ling met tentoonstellingen, evenementen, kantoren, cowor-
king, kleinhandel en diensten. Vandaag bruisen de gereno-
veerde opslagplaatsen opnieuw van het leven en trekt de 
energieneutrale hoofdzetel van Leefmilieu Brussel interna-
tionaal de aandacht. Sinds kort  vinden de Vlaamse ambte-
naren er een nieuwe werkplek en honderden gezinnen een 
comfortabele woning naast het nieuwste park van Brus-
sel. Maar de verrassing is het Maritiem Station dat gereno-
veerd werd naar een "overdekte stad". Samen ontdekken 
we deze belangrijke groeipool. 
 
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00 
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst:  
• station Kortenberg (trein 09.27 uur) 09.15 uur 
• infopunt lokettenzaal station Brussel Noord 10.00 uur 
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk. 

Tour & Taxis, de nieuwe Ramblas 

Anthuriumkwekerij in werking 
Veltem-Beisem 
Gegidst bezoek door Raf Schepers 
  

Vrijdag 6 november 
  
Een uniek bedrijf in België en Europa. 
De anthuriumkwekerij werd opgericht in 1978 te Veltem-
Beisem nabij Leuven. Sedert 2007 is het een landbouw-
vennootschap.  Ronny Middendorp en zijn echtgenote Ro-
sette Kerremans leiden het bedrijf.   
  
Het bedrijf is gespecialiseerd in Anthurium Andreanum -
snijbloemcultuur. De kwekerij bestaat uit 60.000 m² ver-
warmd glas, 3.000 m² bedrijfsgebouwen en heeft 25 vaste 
werknemers in dienst.  
Het is een ultramodern bedrijf, volledig geautomatiseerd en 
geacclimatiseerd. Toch gebeurt er nog zeer veel manueel 
werk, omdat de anthuriumbloem ondanks haar uitzonderlij-
ke lange houdbaarheid een zeer kwetsbare bloem is die 
met de grootste omzichtigheid dient behandeld te worden. 
  
Deelname: € 6,00 • leden: € 5,00 
Inbegrepen: gegidst bezoek, eigen audiofoonsysteem 
 
Samenkomst: AnthurMiddendorp 10.00 uur 
(Molenweg 11, 3020 Veltem-Beisem) 

 

7 

 AnthurMiddendorp 
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Museum herbekeken  
(thema architectuur) 
Gidsen: Elisabeth Derveaux en Kristien De Paep 

In de voetsporen van Stanley 
Gegidste wandeling (5,5 km) 
Gids: Elisabeth Derveaux 
 

Donderdag 22 oktober 
Zaterdag 24 oktober 
(telkens maximum 2 x 15 deelnemers) 
 
(AFRICA)MUSEUM HERBEKEKEN (ARCHITECTUUR) 
 
Tijdens deze boeiende rondleiding staan de spotlights op 
de museumgebouwen zelf. 
Onze ervaren gidsen nemen u mee op pad in het vernieuw-
de AfricaMuseum en doen het verhaal over de vijf jaar du-
rende renovatie, restauratie en modernisering uit de 
doeken. 
De visie van de architect komt niet alleen tot uiting in de 
gerestaureerde elementen, maar ook in enkele slimme  
bouwkundige ingrepen die het moderne onthaalpaviljoen 
subtiel verbinden met het oorspronkelijke museumgebouw. 
Aan het einde van deze rondleiding hebben de gebouwen 
hun meeste geheimen prijsgegeven, en vindt u snel de weg 
naar de schitterende collecties die ze herbergen. 
 
Tijdens deze rondleiding komen volgende zalen en gebou-
wen zeker aan bod: 
• Onthaalpaviljoen: lange gang (& tijdelijke exporuimte in-
dien beschikbaar) 
• Museumgebouw: museumzone, kleine en grote rotonde & 
permanente tentoonstelling 

AfricaMuseum 

 
IN DE VOETSPOREN VAN STANLEY 
Op zoek naar sporen van ons koloniaal verleden 
 
‘Dr. Livingstone, I presume?‘ Met deze historische woorden 
maakte de Amerikaanse ontdekkingsreiziger en journalist 
Henry Morton Stanley zich op 10 november 1871 onster-
felijk. Stanley deed de uitspraak toen hij na tal van omzwer-
vingen en ontberingen eindelijk de doodgewaande Britse 
missionaris David Livingstone de hand kon schudden, aan 
de oever van het Oost-Afrikaanse meer van Tanganji. 
 
Hoewel Stanleys ontmoeting met Livingstone wereldbe-
roemd is, is minder bekend dat de ontdekkingsreiziger een 
sleutelrol vervulde in het waarmaken van de koloniale 
droom van koning Leopold II (1835-1909). Zonder Stanley 
had België wellicht in het geheel geen koloniaal verleden 
gehad. 
 
Deelname: € 29,00 • leden: € 26,00 
 
Inbegrepen: toegang AfricaMuseum, gidsen voor- en na-
middag, eigen audiofoonsysteem 
 
De kans is klein dat we het middagmaal in bistro Tem-
bo in groep kunnen nemen (aanbod bistro / corona-
maatregelen). Daarom zorgt iedere deelnemer zelf voor 
eigen lunch (knapzak of op restaurant). 
 
Samenkomst: 
AfricaMuseum 09.45 uur 
Leuvensesteenweg 9a, Tervuren - glazen onthaalpaviljoen
(openbaar vervoer - eigen vervoer). 
 
Einde activiteit: +/- 18.00 uur 
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Versatile Beethoven 
door Trio Khaldei 
 

Zondag 25 oktober 
 
Trio Khaldei verenigt drie muzikanten die elkaar gevon-
den hebben in hun passie voor kamermuziek en in het 
bijzonder voor de unieke klankkleur van het pianotrio. 
Het trio bestaat uit pianiste Barbara Baltussen, violist 
Pieter Jansen en cellist Francis Mourey. 

Sinds het eerste concert in 2011 is Trio Khaldei uitgegroeid 
van een beloftevol jong ensemble tot een vaste waarde op 
de belangrijkste podia van België. In 2013 was het trio één 
van de zes genomineerde ensembles voor de eerste editie 
van Supernova. De afgelopen seizoenen speelde Trio 
Khaldei in culturele centra over het ganse land; in presti-
gieuze zalen als Bozar (Brussel), Amuz (Antwerpen), De 
Bijloke (Gent) en Het Concertgebouw (Brugge) en voor 
festivals in binnen – en buitenland als Festival van Vlaan-
deren, Festival 20/21, Festival Voorwaarts Maart, Spectrum 
Festival en Arsana Festival (Slovenië), Baltais Fligelis 
(Letland), Eesti Kontsert (Estland), IS Arti New Music Festi-
val (Litouwen) en l’Association Accord Parfait (Frankrijk). 
Zij maakten opnames voor Klara, Canvas en de Sloveense 
nationale radio. 

De eerste cd van het trio (Sjostakovitsj & Prokofiev) ver-
scheen in het voorjaar van 2017 bij het Franse label Paraty 
(Harmonia Mundi) en werd door pers en publiek lovend 
onthaald. Recent, in mei 2019, verscheen bij hetzelfde la-
bel een tweede cd gewijd aan muziek van Hummel, 
Brahms en Schönberg. 

Herfstconcert • Beethoven 250 

De bijzondere affiniteit van Trio Khaldei met de Russische 
muziek van de eerste helft van de 20ste eeuw – met 
Sjostakovitsj op kop – vertaalt zich in de naam van het trio. 
Evgueni Khaldei was de officiële fotograaf van het Stalinre-
gime. Hij maakte beklijvende portretten van alle belangrijke 
Russische kunstenaars uit die tijd. Zijn levenslange zoek-
tocht naar waarheid, echtheid en nuancering in moeilijke 
tijden is een grote inspiratiebron voor het trio. 

In de programma's van Trio Khaldei gaat de muziek van 
vroeger en nu met elkaar in dialoog en confrontatie. Naast 
de grote meesterwerken probeert het trio ook minder be-
kende muziek aan het publiek voor te stellen. In het pro-
gramma Colours klinkt naast het trio van Ravel kleurrijke 
Belgische muziek van Celis en Jongen en in het program-
ma Family Business laten we niet alleen muziek van Ro-
bert Schumann horen maar ook minder bekende parels 
van echtgenote Clara. 
 
PROGRAMMA 
 
• Sonate nr. 3 voor cello en piano in A, op. 69 
• Frühlingssonate voor viool en piano in F, op. 24 
• Geister Trio, op. 70 nr. 1  
 
PRAKTISCH 
 
Deelname: uitsluitend in voorverkoop: € 18,00 
Leden genieten een extra korting van € 2,00 = € 16,00 
 
Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein 1, Erps-Kwerps 
 
Deuren: 10.00 uur • aanvang: 10.30 uur 
De plaatsen zijn niet genummerd. 
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Paleis voor Schone Kunsten,  
Gegidst bezoek tentoonstelling 
 

Donderdag 19 november 
Zaterdag 21 november 
 
250 jaar na zijn geboorte is Ludwig van Beethoven meer 
dan ooit een icoon. Te midden van alle vieringen ter gele-
genheid van zijn ‘verjaardag’ opent BOZAR de deuren van 
HOTEL BEETHOVEN. Deze tentoonstelling over de com-
ponist, zijn muziek en ideeën belicht hoe Beethoven ook 
vandaag nog relevant voor ons blijft. Als uitzonderlijke mu-
zikale vernieuwer vormt hij meteen ook het vertrekpunt 
voor vragen over de democratische en fysieke kracht van 
klank. Hoe kunnen we met ons lichaam luisteren als horen 
niet meer kan? Als kunst de manier waarop we naar de 
wereld kijken kan veranderen, kan ze dan ook de manier 
waarop wij luisteren wijzigen? Hoe vertalen beeldend kun-
stenaars geluiden en muziek naar beelden, bewegingen en 
lijnen? 
 
Deelname: € 24,00 • leden: € 22,00 
Inbegrepen: toegang, gids, audiofoonsysteem 
Samenkomst:  
Station Kortenberg (trein 10.27 uur) 10.15 uur 
of 
Paleis voor Schone Kunsten 11.00 uur 
(Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel) 
 

 Hotel Beethoven • Beethoven 250 

 

Of wat de Belgen  
zowel verbindt als verdeelt 
Lezing door Brigitte Raskin 
 

Zondag 8 november 
 
Brigitte Raskin is een Vlaamse schrijfster. Ze is licentiate 
geschiedenis en journaliste. Geschiedkundig onderzoek is 
meestal ook een aanzet voor haar literaire werk. In 1988 
debuteerde zij als schrijfster met "Het Koekoeksjong" en 
won daarmee in 1989 de AKO Literatuurprijs en in 1990 de 
Prijs van de Vlaamse lezer. 
 
Hoe kwam de germaanse-romaanse cultuur- en taalgrens 
in Europa tot stand? Hoe evolueerde de taalgrens in eigen 
land? Welke problemen bracht de tweetaligheid mee in 
België? Waarom was de sociologische taalgrens een heel 
andere dan de geografische? 
Brigitte Raskin reist met de toehoorders langs de taalgrens 
en schetst de ontwikkelingen die tot de huidige grens leid-
de. En natuurlijk gaat ze met u in gesprek over haar bevin-
dingen. "De taalgrens" is een heldere lezing, onmisbaar 
voor wie meer inzicht wil krijgen in onze Belgische geschie-
denis en in de politieke actualiteit. 
 
Deelname: € 11,00 • leden: € 10,00 
Uitsluitend in voorverkoop 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Deuren: 09.30 uur • aanvang: 10.00 uur 

De Taalgrens 
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Warhol,  
the American Dream Factory 
gegidst bezoek tentoonstelling  
(La Boverie) 

Het station Guillemins (Calatrava) 
architectuurwandeling ‘Derde Millennium’ 
 

Zaterdag 14 november 
 
Andy Warhol is de paus van de popart.  
Warhol - The American Dream Factory blikt terug op de 
carrière van een van de meest invloedrijke kunstenaars 
van de 20e eeuw. 
 
De tentoonstelling verzamelt de beroemdste werken van 
Andy Warhol uit 's werelds grootste musea en toonaange-
vende privécollecties, evenals zeldzame documenten die 
voor het eerst worden gepresenteerd. Het resultaat is een 
levendig portret van 40 jaar Amerikaanse geschiedenis 
waarvan Warhol de ziel vastlegt als geen enkele andere 
kunstenaar van zijn tijd. Het hart van La Boverie zal klop-
pen op het ritme van de waanzinnige nachten van Manhat-
tan, toen muzikanten, dichters, acteurs en kunstenaars uit 
alle lagen van de bevolking zich in de Factory verzamel-
den. 
Tijdens de expositieperiode installeert de Factory zich aan 
de oevers van de Maas! 

Luik, daguitstap 

Station Guillemins van Calatrava 
Het HST-station van Luik-Guillemins is een echte kathe-
draal van glas en staal getekend door de architect Santiago 
Calatrava uit Valencia. Het werd in september 2009 inge-
huldigd. Dit monumentale, organische, luchtige, transpa-
rante gebouw verandert het stadslandschap en is het sym-
bool van de stadsvernieuwing. Met dit station is België het 
eerste land dat volledig wordt bediend met hogesnelheids-
treinen. Aken bevindt zich op 22 minuten van Luik, Maas-
tricht op 29 minuten, Rijsel op 1 uur  
 
De as van het derde Millennium 
Aan het begin van het derde millennium is Luik begiftigd 
met een hedendaagse en zelfs futuristische site. De as 
Guillemins-Boverie, gebouwd van glas en ijzer, geeft de 
kunst en de natuur een prominente plek. Ontdekking van 
architectuur en verbluffende bouwmethoden: het treinsta-
tion, het nieuwe museum La Boverie, de Médiacité ... Loop 
over de nieuwe brug, door het park en de paden om unieke 
kunstwerken te ontdekken.  
 
Deelname: € 31,00 • leden: € 28,00 
Inbegrepen: toegang en gids tentoonstelling, gids culturele 
wandeling, audiofoonsysteem 
Middag: vrije lunch 
Verplaatsing: spoor gratis naar Luik (Guillemins) met 
de Hello Belgium Railpass 
Vertrek station Kortenberg: 09.02 uur 
Vertrek station Leuven: 09.26 uur 
Aankomst Luik Guillemins: 10.00 uur 
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Literaire wandeling, Leuven 
‘Door de ogen van de hoofdinspecteur uit 
de misdaadromans van auteur Jo Claes’ 
 

Donderdag 26 november 
Zaterdag 28 november 
Vrijdag 4 december 
(telkens maximum 19 deelnemers) 
 
Brugge mag dan Pieter Aspe hebben en commissaris 
Van In, met Jo Claes en hoofdinspecteur Thomas Berg 
heeft Leuven een meer dan waardige tegenhanger.  
 
Voor lezers van literaire thrillers is Jo Claes al lang 
geen onbekende meer. In zijn reeks misdaadromans 
met Thomas Berg als hoofdpersonage zijn intussen 
meer dan twaalf delen verschenen. Die boeken zijn niet 
alleen bijzonder spannend en vlot geschreven, voor 
Leuvenaars hebben ze een extra dimensie. De stad is 
immers meer dan een achtergrond of een decor voor 
het verhaal, haar straten en pleinen, handelszaken en 
bezienswaardigheden spelen een belangrijke rol.  Ook 
de gidsen van Leuven+ zijn fan van Thomas Berg. 
Daarom hebben zij voor ons een literaire wandeling 
uitgewerkt gebaseerd op het werk van Leuvens be-
kendste schrijver. Misschien niet zo spannend, maar 
minstens even boeiend.  
 

In de voetsporen van Thomas Berg 

 
 
Jo Claes (1955) is een Vlaamse auteur en was ook leraar 
Engels en Nederlands. Hij schreef een aantal novelles en 
romans en publiceerde bestsellers over mythologie, hagio-
grafie en iconografie. 
 
Voor zijn debuut, de verhalenbundel De Stenen To-
ren  ontving Claes de Debuutprijs. In 2008 verscheen De 
zaak Torfs, de eerste misdaadroman met de Leuvense in-
specteur Thomas Berg als hoofdpersonage. Voor het ze-
vende deel in de reeks, De mythe van Methusalem, won 
Claes in 2014 de Knack Hercule Poirotprijs. Een jaar later 
werd het boek bekroond met De Gouden Strop 2015. De 
jury prees Claes voor zijn gebruik van een aantal klassieke 
elementen van de thriller, het intelligente verhaal, de span-
ning, en het met veel vaart en beeldend beschreven ver-
haal. 
 
Thomas Berg 
Thomas Berg is inspecteur bij de politie van Leuven. De 
stad is meer dan een achtergrond of een decor voor het 
verhaal, haar straten en pleinen, handelszaken en beziens-
waardigheden spelen een belangrijke rol in ieder boek.  
 
Serie Thomas Berg 
2008: De zaak Torfs 
2009: De blinde vlek 
2010: Dood in december 
2011: Het oog van de naald 
2012: Tot de dood ons scheidt 
2013: Getekend vonnis 
2014: De mythe van Methusalem 
2015: Vermoorde onschuld  
2016: Voor wie de klok slaat 
2017: Over elk vergeten heen 
2017: Het gewicht van de haat 
2018: Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over 
2019: Een tragisch verhaal 
2020: Van de hemel in de hel 

Deelname: € 11,00 • leden: € 10,00 
Inbegrepen: gids Leuven+, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: Pui (trappen) stadhuis 09.45 uur 
Uitsluitend door vooraf in te schrijven. 
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LUCA Strings  
o.l.v. Marc Tooten 
Concert 
 

Zaterdag 5 december 
 
Wanneer woorden ons ontbreken of wanneer ze ontoerei-
kend blijken om ons uit te drukken, grijpen we naar muziek. 
In alle overleveringen uit oude beschavingen worden er 
sporen gevonden van het gebruik van gezangen en instru-
menten tijdens belangrijke gebeurtenissen in het leven, in 
de natuur en in de relatie tot het verhevene. 
 
De drang van de mens om bij de zonnewende, de dood, de 
oogst, … een verbinding tot stand te brengen met en een 
betekenis te geven aan de wereld die ons omringt, is zeer 
sterk. Rituele gezangen, zoals het gregoriaans in de mid-
deleeuwen, zijn daar een krachtig voorbeeld van of gezan-
gen die we vandaag nog kunnen horen in afgelegen berg-
dorpen op Sardinië. 
 
De zeven laatste woorden van Jezus aan het kruis kwamen 
in de 18de eeuw voor het eerst voor in de kerkelijke gebrui-
ken op goede vrijdag, ook wel eens de Tre ore di agonia 
genoemd. Ze weerspiegelen de ideeën die in de vroeg-
christelijke kerk groeiden over de figuur Jezus in zijn dood-
strijd, twijfel aan God, vergeving van zijn vijanden en uitein-
delijke overgave aan de Geest. 

De zeven laatste woorden 

Haydn schreef dit werk oorspronkelijk voor een uitvoering 
met orkest tijdens een religieuze dienst in Cadiz, waarbij de 
bisschop elk van de 7 laatste zinnen en een meditatie erop 
vanop de kansel sprak, waarna hij telkens naar beneden 
kwam en knielde voor het altaar. Op dat moment werd de 
muziek gespeeld in quasi volledige duisternis. 
 
Arvo Pärt is in onze tijd één van de meest spiritueel geïn-
spireerde componisten. Hij schreef Summa oorspronkelijk 
als een koorcompositie gebaseerd op het Credo. Ook hij 
probeert de diepere betekenis van spirituele woorden en 
gebeurtenissen weer te geven door ze op toon en metrum 
te zetten en zo hun bovennatuurlijke wezen aan te raken. 
In deze versie spreken de strijkersstemmen als zinnen die 
onze ziel optillen naar dat waarover niet gesproken kan 
worden. 
 
Een exclusieve samenwerking met LUCA School of 
Arts, campus Lemmens Leuven 
 
Programma: 
Arvo Pärt: Summa 
Joseph Haydn: Sieben letzte Worte 
 
Deelname: uitsluitend in voorverkoop: € 14,00 
Leden genieten een extra korting van € 2,00 = € 12,00 
 
Sint-Martinuskerk, Annonciadenstraat 1, Everberg 
Deuren: 19.00 uur • aanvang: 19.30 uur 
 

© Andy Merregaert 
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 Winterontmoeting 

 

Johan Op de Beeck 
Lezingen op zondag 
 

Zondag 6 december 
(in plaats van zondag 29 november) 
 
Lodewijk XIV (1638 – 1715) is de koning der koningen. Hij 
werd op vijfjarige leeftijd koning en zou dat 72 jaar lang 
blijven. Hij was de uitvinder van het absolutisme: de totale 
macht bij de gratie van God. Zijn symbool was dan ook de 
zon, die alles verlicht en waarvan iedereen afhankelijk is. 
 
Het onderontwikkelde en feodale Frankrijk vormde hij tot 
een gecentraliseerde staat die de machtigste natie van Eu-
ropa werd. Zijn leven was een wervelwind van intriges, 
minnaressen, mysteries en fenomenale kunst- en bouwpro-
jecten. Eeuwige roem verwierf de Zonnekoning dankzij 
Versailles, een van ‘s werelds mooiste kastelen. Maar Lo-
dewijk XIV voerde ook tientallen jaren oorlog, zeer vaak bij 
ons in de Lage Landen. Johan Op de Beeck legt uit waar-
om Versailles gebouwd werd. Hij verklaart de vele oorlogen 
die de strijdende partijen hier bij ons uitvochten. 
 
Toen hij enkele dagen voor zijn 77ste verjaardag overleed, 
overleefde hij bijna al zijn familieleden en liet een legende 
na die tot op heden intrigeert en inspireert. Johan Op de 
Beeck legt uit wat zijn historische betekenis was, en waar-
om hij  zonder het te willen eigenlijk de Verlichting in gang 
zette. 

Lodewijk XIV, de Zonnekoning 

 

Terugblik activiteiten 2020 
Voorstelling programma 2021 
 

Zondag 13 december 
 
15.00 uur 
Terugblik op onze activiteiten 2020 met o.a. 
• ‘Op zoek naar het Noorderlicht’ 
• Activiteiten tot en met 12 maart 
• Activiteiten vanaf 3 september 
 
17.00 uur 
Voorstelling programma 2021 
Inschrijven op activiteiten 
 
Start 50 jaar vtbKultuur Kortenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelname: € 10,00 • leden: € 8,00 
Inbegrepen: broodjesmaaltijd na de voorstelling 2021 
 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 9 december! 

 

Deelname: € 11,00 • leden: € 10,00 
Uitsluitend in voorverkoop 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Deuren: 09.30 uur • aanvang: 10.00 uur 
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 Scheppend vuur • Haydn vertelt 

 

‘t kloppend hart van de Amazone 
Beeldreportage  
door Jan en Mieke Demarsin-Opsommer 
 

Vrijdag 18 december 
 
Suriname, Zuid-Amerika, bijna op de evenaar, en toch: hier 
spreekt men Nederlands !!! Het half miljoen Surinamers 
woont vooral in de kuststrook en in de hoofdstad Paramari-
bo, UNESCO-werelderfgoed. Suriname is beslist een rijk 
land… althans wat de bodem betreft. Die is rijk aan goud, 
bauxiet en petroleum. De geladen geschiedenis bracht een 
multi-etnische bevolking voort: Indianen, Boscreolen, Chi-
nezen, Hindoestanen, Javanen… Boeiend zijn een bezoek 
aan de kleine dorpen in het Amazonewoud, een excursie 
naar de oude plantages en naar de stranden waar grote 
zeeschildpadden hun eieren komen leggen.  
 
Voorstelling reis voorjaar 2022 
 
Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
 
20.00 uur 
 
Uitsluitend door vooraf in te schrijven! 
 
 

Suriname, switi Sranan 

Verteltheater 
door Jos Meersmans 
 

Zondag 20 december 
 
Mei 1809.  Napoleon heeft Wenen gebombardeerd.  Ook in 
het voortuintje van Haydn is een projectiel terechtgekomen.  
De oude componist is aangeslagen en verontwaardigd.  De 
verwarring neemt toe.  Muziek uit het verleden zingt in zijn 
hoofd, maar ook nieuwe melodieën.  In zijn laatste heldere 
uren vertelt hij de belangrijke en vertrouwelijke dingen uit 
zijn leven aan zijn vriend Albert Christoph Dies, die zijn 
belangrijkste biograaf zal worden. 
Gelardeerd met 16 muziekfragmenten horen we hoe het 
Haydn verging vanaf zijn jeugd vol ontbering, over zijn vas-
te dienst bij de vorsten van Esterhaz tot zijn internationale 
roem en zijn reizen naar Londen.  Zijn huwelijk was niet 
bepaald gelukkig.  Maar bovenal was er de trouwe vriend-
schap met Marianne von Genzinger, die hem inspireerde 
en die hem het mooiste schonk wat een componist zich 
kan dromen… 
Dit programma is opgevat als een heuse monoloog, empa-
thisch theater! 
 
Deelname: €12,00 • leden: € 10,00 
Uitsluitend in voorverkoop 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Deuren: 10.00 uur • aanvang: 10.30 uur 
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 Danscursus 

 

‘Mijn werk’, Raf Coppens 
Optreden 
 

Zondag 17 januari 
 
Raf Coppens werkt in een Kringloopwinkel. Om structuur te 
brengen in zijn dag, brengt hij structuur in de winkel. Hij 
komt er in contact met vreemdelingen, artikel 60’ers, ex-
gedetineerden, Brusselaars en andere gewone mensen.  
Hij slaat geregeld een praatje, weliswaar met gerecycleer-
de teksten. Onder de middag eet hij boterhammen. Hij leert 
dat mensen die het moeilijk hebben contenter zijn. Hierover 
brengt hij verslag uit met scherpe en snelle one-liners (6 
grappen/minuut), inclusief actuele humor, imitaties en lied-
jes. 
Na een uitgebreide cursus Engelse en Amerikaanse come-
dy kwam hij tot het besluit: het moet nog sneller, nog grap-
piger.  
En het wordt nog sneller en nog grappiger. Op een uur 360 
keer lachen. Geen meningen, geen boodschap, geen rode 
draad. Enkel grappen.  
Hij is en blijft een geboren standupper. Snel, scherp en 
snedig gebald in een sterk concentraat van 60 minuten! 
 
Deelname: € 10,00 • leden vtbKultuur Kortenberg gratis (*) 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Deuren: 10.00 uur • aanvang: 10.30 uur 
Uitsluitend voor wie vooraf inschrijft.. 
(*) Wie lid is met de vtbKultuur-pas 2021, (nieuwe formule), 
bij vtbKultuur Kortenberg. 

Nieuwjaarsreceptie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Maandag 18 januari, 20.00 uur 
Kennismakingsles 
Maandag 25 januari, 19.00 uur 
Gratis proefles, aanvang nieuwe lessenreeks 
 
Goed en toch goedkoop leren dansen? 
vtbKultuur Kortenberg organiseert al 45 jaar 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 maandag-
avond gegeven worden in het  
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Beginners 19.00 uur tot 20.15 uur 
Gevorderden 20.15 uur tot 21.30 uur 
Meergevorderden 21.30 uur tot 22.45 uur 
  
En wat kost het? 
Cursus 14 weken: € 108,00 • leden: € 98,00 
Wie vooraf inschrijft, ten laatste op de kennismakingsles: 
korting van € 5,00. 

 Geen show, geen acrobatie,  
geen competitie, geen  
medailles, …alleen maar een  
gezonde portie plezier! 
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Deze sponsors steunen ons 

 

  

Dierenartsenpraktijk 
Akuut 

 
Leuvensesteenweg 469 

3070 Kortenberg 
02 751 62 60 

 
Grote Daalstraat 30 

1930 Zaventem 
02 721 06 10 

 

 

Ballet ‘Het Zwanenmeer’ in Capitole Gent • uitgesteld naar 2021 • datum nog niet gekend 
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Voor de Duitse bezetter was koning Leopold III de meest 
invloedrijke persoon van België.  
De tweede meest invloedrijke persoon was kardinaal Van 
Roey. Als hoogste leider van het katholieke deel van België 
was het iemand om rekening mee te houden. Hitler be-
schouwde koning Leopold als zijn bijzonderste krijgsgevan-
gene.  
 
De koning was bezorgd over het voortbestaan van België 
en wou Hitler hierover zelf aanspreken. 
Op 19 november 1940 had hij een onderhoud met de Füh-
rer te Berchtesgaden dat twee uur duurde. De Führer had 
veel belangstelling voor de toekomst van België, vooral wat 
zijn verhouding tot Duitsland betrof. Dat was overigens een 
punt waarover ook Leopold wilde praten, met name het 
bestaan van het land.  
 
Leopold vernam van Hitler het volgende : de Führer wou in 
Europa een nieuwe ordening invoeren. Hierbij moest men 
rekening houden met de nieuwe gegevens en belangen 
van Duitsland. De Führer merkte op dat België op militair 
gebied en op het vlak van buitenlandse politiek zich zou 
schikken naar de buitenlandse politiek van het Reich. Maar 
op binnenlands vlak zou het mogen doen wat het zelf wil-
de.  
 
Hitler beloofde dat naarmate België zich militair en politiek 
op Duitsland zou afstemmen de politieke onafhankelijkheid 
groter zou worden. De tijd zou uitwijzen wat hiervan waar 
was!  
 
Einde 1940 kon men vaststellen dat de Duitse bezetter er 
ook niet op uit was om het de Kerk in België met opzet 
moeilijk te maken. De sleutelfiguur hierbij was kardinaal 
Van Roey aan Belgische zijde. Aan Duitse zijde werd gene-
raal Thidiek als raadgever aangesteld; hij was een goede 
katholiek en goed bevriend met Domkapitular Jansen uit 
Aken.  
 
De Duitse bezetter verwachtte in de periode 1940-41 grote 
weerstand en vijandelijkheid van de kerkelijke overheid met 
in gedachte de houding van kardinaal Mercier tegen de 
Duitsers tijdens de Grote oorlog.  
In België was de katholieke kerk een machtsfactor. Om dit 
te kunnen aanvoeren in voor Duitsland gunstige omstan-
digheden was men ingegaan op een voorstel van de kardi-
naal om als vertrouwensman kanunnik Van der Elst te aan-
vaarden als verbindingsman. Het voordeel bestond in het 
vermijden van ieder conflict met de Kerk.  
 
De officiële houding van kardinaal Van Roey was er een 
van voorzichtige terughoudendheid. Er werd ook niet over 
de clerus geklaagd. Men zorgde ervoor geen provocerende 
daden te stellen die een zekere graad van verstandhouding 
zouden belemmeren. Hierbij mag niet uit het oog verloren 
worden dat het uiteindelijke doel van de Duitsers erin be-
stond om van Vlaanderen een nationaal- socialistisch ge-
west te maken, wat voor de Belgische bisschoppen echter 
onaanvaardbaar was. Einde juli 1941 kwamen de bis-
schoppen te Mechelen overeen om samen de toestand te 
bespreken na een eerste jaar Duitse bezetting.  
 
Om zuinig met papier om te springen had men in het bis-
dom Gent veertig verschillende parochiebladen samenge-
voegd. Het nieuwe parochieblad verscheen onder de naam 
“ De Stem uit het Vaderhuis “. In kerkelijke kringen zag 

Dertigjarige Oorlog (deel 7) 

men dat als de voorbode om één gemeenschappelijk kerk-
blad voor Vlaanderen uit te geven. Ook de Duitsers verwel-
komden dit als een initiatief voor een efficiëntere censuur. 
Men moest maar één blad in plaats van veertig nazien.  
 
Einde juli 1941 waren de bisschoppen te Mechelen bijeen 
om de toestand te bespreken. Vooral de Leuvense univer-
siteit werd het hoofdpunt. De Duitsers hadden in 1940 de 
bibliotheek van de universiteit in brand gestoken. De herop-
bouw ervan werd door de Duitsers vertraagd. Tot 26 mei 
1941 werd de toegang zelfs aan de academische overheid 
ontzegd!  
 
De Duitse overheid eiste het recht op om alle benoemingen 
en bevorderingen van het personeel van de universiteit 
goed te keuren. Maar daarvan kwam niet veel in huis. De 
universiteit was geen staatsinstelling maar een vrije school 
die altijd zelf haar personeel had aangeworven zonder in-
menging van buitenaf. Hiertegen konden de Duitsers niets 
inbrengen. Het bleef dan maar zo!  
 
In oktober 1940 werd Winterhulp opgericht met de bedoe-
ling de noodlijdende bevolking zo veel mogelijk te helpen.  
Het was een loutere Belgische instelling, op geen enkele 
manier verbonden met het Duitse bestuur. Koning Leopold 
stortte een persoonlijke gift en kardinaal Van Roey gaf 
25.000 Fr.  Op 7 oktober 1940 schreef de kardinaal een 
herderlijke brief om de gelovigen uit te nodigen Winterhulp 
te steunen.  
 
Er ontstond ook Boerenhulp aan Stadskinderen om onder-
voede stadskinderen bij boeren te laten opnemen om daar 
terug op krachten te komen. Het ganse land werd ook nog 
eens geteisterd door een plaag van banditisme, waarbij 
vooral landbouwers het te verduren kregen. Om diefstallen 
van oogst- en veldvruchten tegen te gaan werd in 1941 de 
Boerenwacht opgericht tot zelfbescherming van de oogst.  
 
In juli 1941 werd te Rotselaar het eerste aardappelveld ge-
plunderd. Op 21 juli 1941 verongelukte te Oostham boeren-
wachter Frans Vandebril in tragische omstandigheden bij 
het uitoefenen van zijn boerenwachterstaak. Kardinaal Van 
Roey reageerde met een herderlijke brief. Hij  trok van leer 
tegen woeker- en sluikhandel. Maar het was geen brief met 
uitgesproken politieke oogmerken. Op 1 november 1941 
maakten de Duitsers hun voornemen bekend om de kerk-
klokken op te eisen. Deze maatregel werd echter kort daar-
na ingetrokken. 
 
Op 6 maart 1942 vaardigde de bezetter de verplichte te-
werkstelling van Belgen in eigen land uit met de bedoeling 
de fabrieken, die voor de Duitsers werkten, op volle toeren 
te laten draaien. Zo begon in ons land de verplichte arbeid 
voor de bezetter.  
 
Mgr. Van Waeyenbergh, rector van de Leuvense universi-
teit, protesteerde omdat ook de universiteitsstudenten aan 
deze maatregel onderworpen werden.  
 
Dat belette de Franstalige professoren niet om Franstalige 
zondagsmissen voor hen op te eisen. Zij hadden hierbij de 
kerk van de dominicanen op het oog waar deze zondags-
missen om 11.15 uur konden plaats hebben. Op 8 mei 
1942 protesteerde het hele Belgische episcopaat hier te-
gen.  
 
In oktober 1942 was er een nieuwe maatregel met de ver-
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plichte tewerkstelling in Duitsland. Kardinaal Van Roey trad 
in actie. Hij herinnerde de Duitsers eraan dat deze maatre-
gel in strijd was met de Conventie van Den Haag. Deze 
Conventie was ook door de Duitsers ondertekend.  
 
Door het opeisen van Duitse mannen voor het leger dreig-
de de Duitse fabrieken, met inbegrip van hun oorlogsindu-
strie, uit te vallen wegens gebrek aan werkvolk. Alzo dreig-
den de Duitsers de oorlog nog te verliezen. Daarbij waren 
ook nog de oorlogskansen aan het keren en daarom zag 
de bezetter zich genoodzaakt de jongeren bij ons op te 
eisen voor verplichte tewerkstelling in Duitsland.  
 
Toen de bezetter de namen en adressen van opgeroepen 
studenten van de Leuvense universiteit opeiste ving hij bot. 
Rector Van Waeyenbergh weigerde aan hun eisen te vol-
doen. Op 5 juni werd hij door de Kreiskommandant van 
Leuven terug aan de tand gevoeld maar de rector bleef bij 
zijn weigering. Daarop werd hij door de Sicherheitspolizei 
aangehouden en naar de gevangenis van Sint-Gillis over-
gebracht. Op 4 juni kaartte kardinaal Van Roey dit aan bij 
Von Falkenhausen,maar zonder gevolg!   
 
Vanaf einde 1942 werd de bezetter geconfronteerd met het 
groeiend passief verzet van de bevolking, vooral het onder-
duiken van opgeëiste personen die niet in Duitsland wilden 
gaan werken. Het verzet liet zich voelen waarbij terreurda-
den schering en inslag waren. 
 
Op 17 januari 1943 werd er in alle kerken een brief van 
kardinaal Van Roey voorgelezen. Hij vestigde de aandacht 
op de noodlottige gevolgen van aanslagen tegen burgers 
en dit was een duidelijke terechtwijzing tegen het terroris-
me en het verzet. In de drie laatste maanden waren er 108 
aanslagen gepleegd, waarbij er doden vielen.  
 
Al op 13 mei 1941 had de kardinaal religieuze voorschriften 
uitgevaardigd betreffende de gesneuvelden. Daarbij hield 
hij er de hand aan dat deze ceremoniën niet misbruikt 
mochten worden voor politieke manifestaties. De commu-
nie moest worden geweigerd aan wie in uniform wilde te 
communie gaan.  
 
Het Duitse leger had zijn eigen aalmoezeniers. Maar bij de 
speciale korpsen uit de bezette gebieden was de toestand 
heel anders zoals bij het Duitse Waals legioen.  
 
Léon Degrelle, geboren in Bouillon in 1906, was de stichter 
van het Duitse Waals legioen. Hij werd door Hitler him self 
gedecoreerd. Hierbij zei de Führer dat indien hij een zoon 
had gehad, hij wou dat die geleek op Léon Degrelle. Een 
ferm compliment dus!  
 
Maar in juli 1943 brak er een rel uit te Bouillon, de geboor-
testad van Degrelle. Daar was hij in Duits uniform naar de 
mis gegaan en hij wilde er ook de communie krijgen. De 
pastoor-deken weigerde. Hierop ontstak Degrelle in een 
Franse koleire en greep de priester bij de keel. Vervolgens 
dwong Degrelle hem de ciborie op het altaar te plaatsen en 
zijn koorhemd uit te trekken. Daarna leidde Degrelle de 
deken buiten de kerk waar het rendez-vous zou eindigen.  
 
Dit incident baarde veel opzien. Kardinaal Van Roey stelde 
voor dat het volledige Belgische episcopaat Degrelle zou 
excommuniceren!  
 

Dertigjarige Oorlog (deel 7) 

De luchtoorlog in België werd ontsierd door een tragische 
vergissing van de Amerikanen. Als nieuwe geallieerden 
namen zij ook in Europa deel aan de bombardementen 
tegen Duitsland.  
 
De Amerikanen voerden hier ook bombardementen uit, 
waarvan één boven Mortsel. Daarbij werden ook een 
school en andere gebouwen getroffen en er vielen 850 do-
den, 668 zwaar gekwetsten en 300 vermisten. Onder de 
slachtoffers waren er veel schoolkinderen. De geallieerde 
raids wekten veel woede op bij de bevolking omdat ze nog-
al lukraak werden uitgevoerd, met nodeloos veel slachtof-
fers onder de bevolking.  
 
In mei 1944 werd Leuven gebombardeerd. Van de Bondge-
notenlaan kon men het gemakkelijkst de niet-getroffen wo-
ningen tellen. De rest lag plat. Ook Mechelen werd niet 
gespaard! Hier waren de werkhuizen van de Spoorwegen, 
beter bekend als het Arsenaal, het doelwit. Er vielen ook 
burgers als slachtoffers. Dat bombardement te Mechelen 
ging gepaard met veel lawaai, waarbij het onmogelijk was 
te slapen of een oog dicht te doen. Ook de kardinaal had 
hier last van.  
 
Op 25 mei 1944 volgde een herderlijke brief van de kardi-
naal aan de geallieerden. Als primaat van België en opvol-
ger van kardinaal Mercier protesteerde hij tegen de lukrake 
manier waarop de bombardementen plaatsvonden en hij 
meende in geweten zijn stem te moeten verheffen.  
 
“Is het nodig om spoorweginstallaties, gelegen aan de rand 
van een stad, te treffen of dat luchtformaties in dichte 
drommen, in het bijzonder 's nachts, honderden, duizenden 
bommen op een hele stad doen neerkomen?”  
Voor de bevolking waren deze bombardementen een ver-
schrikking maar tevens een teken van hoop! De Duitsers 
konden deze bombardementen niet meer beletten. Het was 
een teken dat de situatie veranderd was. Die veranderde 
situatie liet zich ook voelen in de voorziening van materia-
len nodig om de oorlog voort te zetten.  
 
Al in 1941 wilden de Duitsers de kerkklokken weghalen als 
noodmaatregel om aan oorlogsmateriaal te geraken maar 
de operatie werd toen opgeschort.   
 
Maar in 1943 werd dan toch besloten tot de klokkenroof. 
Op 21 maart protesteerde de kardinaal daartegen. Maar dit 
protest bleef zonder gevolg! De zwaarste kerkklok van Bel-
gië hing toen te Brussel in de Sint-Goedelekerk en woog 
meer dan tien ton. Ze kwam als eerste aan de beurt waar-
op nog vele klokken zouden volgen. In totaal werden er 
2.568 klokken geroofd. Dit leverde 3.500 ton brons op en 
350 ton van de klepels.  
 
De bevolking reageerde meermaals emotioneel want in het 
dagelijkse leven speelde het luiden van de klokken een 
bijzondere rol. Als iemand stierf werd er met de klokken 
geluid. Begon dit luiden met de grote klok dan wist men dat 
er een man overleden was. Begon men met een kleine klok 
dan was er een vrouw overleden. Bij de begrafenis van een 
kind werd er enkel met een kleine klok geluid.  
 
Toen de Duitsers het bevel gaven tot de klokkenroof werd 
in alle kerken 's zondags het protest van de bisschoppen 
tijdens de mis voorgelezen. Om dit protest kracht bij te zet-
ten werd op die dag langdurig met de klokken geluid. Ach-
teraf kwamen er maatregelen waarbij klokken van hoge 
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ouderdom alsmede beiaardklokken niet onder de opeising 
vielen.  
 
Dit laatste was zeker niet altijd het geval. Te Leuven wer-
den de beiaardklokken van de Sint-Pieterskerk wegge-
haald. Maar vlak na de oorlog kwamen ze allemaal terug. 
De grootste klok was wel in twee stukken gebroken maar 
de Leuvense beiaard was gered!  
 
Begin januari 1944 kwamen de rovers afgezakt naar onze 
fusiegemeente.  
 
Te Meerbeek ving men bot. Daar had men al vroeger een 
klok uit de toren gehaald en doen verdwijnen. Er bleef dan 
maar één klok over die gespaard bleef.  
 
Te Everberg was er in het kasteel van de Twee Leeuwen 
ook een uurwerk waaraan een uurslag met verscheidene 
klokken verbonden was. Deze uurslag gaf door het luiden 
regelmatig de stand van de tijd aan. Omdat dit met ver-
scheidene klokken samen gebeurt noemt men dit een 
uurslag. Uit de uurslag heeft zich mettertijd de beiaard ont-
wikkeld. Bij het begin van de oorlog in 1940 werd het uur-
werk samen met de uurslag buiten gebruik gesteld. Daar-
door wisten de Duitsers niets over het bestaan van de 
uurslag met klokken.  
 
Maar op zaterdag 8 januari 1944 kwam er een dievenben-
de in Kortenberg aan. Zij haalde de grote klok uit de toren 
en plaatste ze achteraan in de kerk waar wij er 's zondags 
gaan naar kijken zijn. Deze klok woog ongeveer 500 kg.  
 
In Everberg was die roversbende enkele dagen vroeger 
bezig om twee klokken uit de kerktoren te halen, maar hun 
opzet liep niet van een leien dakje.  
 
Op 6 januari trok een bende de kerk binnen en begon met 
de kachel aan te steken om zich te verwarmen. Pastoor De 
Cleyn had direct door welk vlees hij in de kuip had en hij 
sloot zich op in de sacristie en liet de klokken elektrisch 
luiden. Dit luiden werd door de rovers stopgezet door de 
elektriciteit af te snijden. Door dit klokkenluiden kwamen er 
veel mensen kijken wat er aan de hand was. Vervolgens 
trokken de dieven naar de toren. Enkelen bleven buiten 
aan de overkant van de straat onder de Vrijheidsboom 
staan. Deze boom bestaat nog altijd!  
 
De  toenmalige onderpastoor, Frans De Koninck, later pas-
toor te Meerbeek, was verontwaardigd door het brutaal 
optreden van de kerkdieven. Hij trok naar de Vrijheids-
boom.  Daar riep hij tegen hen “Gij zijt dieven”. Het gaf een 
ongewenst resultaat. Een grote kloeke vent, een man als 
een boom, greep de onderpastoor vast, schudde met hem 
alsof het een pruimelaarken was en gaf hem daarbij enkele 
rake vuistslagen op de borst. Daarna kon de onderpastoor 
gaan!   
 
Wij die als misdienaars getuigen waren van dit woest voor-
val waren als van Gods hand geslagen. De onderpastoor, 
een geestelijke dus, die geslagen werd door een kerkrover, 
zo iets had men nog nooit meegemaakt!  
 
De twee grote klokken werden uit de toren gehaald langs 
het galmgat recht voor de huidige Annonciadenstraat. Daar 
de opening te klein was brak men een stuk uit de toren-
muur.  

 Dertigjarige Oorlog (deel 7) 

 
De middenklok was de eerste die naar beneden gehaald 
werd. Deze klok, 515 kg zwaar, was in 1938 door prins 
Amaury de Merode aan de kerk geschonken. De grote 
klok, 922 kg zwaar, zou volgen. Maar eerst werd het gat in 
de toren groter gemaakt; enkel de kleine klok, die er nu nog 
altijd hangt, liet men hangen.  
 
Op maandag 10 januari 1944 kwam er vlak na de noen een 
vrachtauto waarop de klok van Kortenberg stond. De twee 
klokken van Everberg werden er naast gezet. Vervolgens 
zagen wij de schelmen met drie klokken vertrekken. Maar 
de drie klokken zouden wij nooit meer terug zien.  
 
Na de oorlog werden de kerkrovers gevat en in het kot ge-
zet. Omstreeks 1950 verscheen hierover een verslag in 
een dagblad. De beschrijving van het opperhoofd van de 
rovers had veel weg van een vakantieverhaal. Het opper-
hoofd van de roversbende zat dus op het droge. Als bijzon-
derheid over zijn gevangenisregime kwam men enkele za-
ken te weten. Elke dag werd hem zijn middageten vanuit 
een restaurant gebracht. Dat mocht wel volgens het gevan-
genisreglement! Hij moest het wel zelf betalen maar dat 
kon hij met de winst gehaald uit de klokkenroof!  
 
 
Wordt  vervolgd. 
 
Evarist Maes 
vtbKultuur Kortenberg. 

Prentje van de wijding van de middenklok van Everberg op 
12 juli 1938. Geroofd in januari 1944 door de bezetter. 

 Uit de oude doos 
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Naam: 
 
Adres: 
 
Postnr. + gemeente: 
 
Telefoon: 
 
E-mail: 
 
Lidnummer: 
 
Opstap: 
 
Wenst in te schrijven voor volgende activiteiten: 
 
O Zondag 4 oktober 
 Gezelle Gezongen, concert 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 9 oktober 
O Zondag 11 oktober 
 IJzerenberg 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 15 oktober 
 Tour & Taxis, de nieuwe Ramblas 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 22 oktober 
O Zaterdag 24 oktober 
 Tervuren 
 Aantal deelnemers: 
 
O  Zondag 25 oktober 
 Versatile Beethoven, herfstconcert 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 6 november 
 AnthurMiddendorp 
 Aantal deelnemers: 
 

 Inschrijvingsformulier 

O Zondag 8 november 
 De Taalgrens 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 14 november 
 Luik 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 19 november 
O Zaterdag 21 november 
 Hotel Beethoven 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 4 december 
 In de voetsporen van Thomas Berg 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 5 december 
 De zeven laatste woorden, LUCA Strings 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 6 december 
 Lodewijk XIV 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 13 december 
 Winterontmoeting 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 18 december 
 Suriname 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 20 december 
 Scheppend vuur, Haydn vertelt 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 17 januari 
 Nieuwjaarsreceptie met Raf Coppens 
 Aantal deelnemers: 
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Terugblik 
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Nederlandse Sporen in Brussel 

1. Kleine Zavel 

2. Gedenkplaat François de Tassis 

3. Warandepark 

Begraafplaats Schoonselhof Antwerpen 

4. Praalgraf van Vlaamse componist Peter Benoit 

5. Graf van Stan Leurs, een van de stichters van onze   

    vereniging: de Vlaamse Toeristenbond 

6. Schapen onderhouden de begraafplaats 

7. Joods deel van de begraafplaats 
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Terugblik 
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Danscursus 

1. Ook de danscursus is terug opgestart 

2. En… veilig in Coronatijden 

Dieric Bouts, Leuven 

3. Stadhuis met beeld Dieric Bouts 

4. Gevels Oude Markt 

5. Omgeving waar Bouts woonde in de  

    Minderbroedersstraat 

6. Bezoek aan de Sint-Pieterskerk 

7. Bij een van de gerestaureerde schilderijen van Bouts 


