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afgiftekantoor 3070 Kortenberg• Verantwoordelijke uitgever:   
Guido Craps, Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg 

Vrijdag 28 april 2017: beeldreportage Vietnam 
+ voorstelling afdelingreis 2018 Muzikale strelingen • aperitiefconcert met nieuw toptalent 

Goran Krivokapić, gitaar 
Oude Abdij Kortenberg 

Een exclusieve samenwerking met LUCA School of Arts, campus Lemmens Leuven 
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KEYCARD 
Wie vanuit Kortenberg, Nossegem of Zaventem samen 
met de trein naar Brussel spoort (culturele wandelingen, 
concerten Bozar, tentoonstellingen, …) kan gebruik ma-
ken van onze KeyCard. Een enkele rit kost hiermee 
slechts € 2,20 (heen en terug €4,40). 
TERUGBLIK 
In onze vorige uitgave was er plaatsgebrek voor 
‘Terugblik’. Dat maken we in deze uitgave goed met niet 
minder dan 3 bladzijden foto’s van voorbije activiteiten.  
RENOVATIE OC BERKENHOF 
Vanaf september gaan onze beeldreportages en lezin-
gen door in de zalen van de Oude Abdij Kortenberg. 
De wijnactiviteiten blijven tot einde 2017 in OC Berken-
hof doorgaan. 
In 2018 zullen onze activiteiten doorgaan ofwel in de Ou-
de Abdij Kortenberg, in GC Colomba of op een andere 
locatie. 
OPSTAPPLAATSEN 
Voor onze autocaruitstappen blijft onze hoofdopstapplaats  
OC Berkenhof te Kortenberg. 
Wij laten deelnemers ook graag opstappen in Leuven, 
Veltem-Beisem, Erps-Kwerps, Nossegem (nieuw) en Za-
ventem. Gelieve dit vooraf te melden en tijdig aanwezig te 
zijn want bij deze stopplaatsen is het opstappen en door-
rijden. 
MUZIKALE STRELINGEN 
Ons eerste concert met het LUCA kamerkoor en het Ate-
lier Oude Muziek o.l.v. Erik Van Nevel was een groot suc-
ces.  
Kijk nu al uit naar de volgende concerten in exclusieve 
samenwerking met LUCA School of Arts, campus Lem-
mens. 
ANTHURIUMKWEKERIJ 
vtbKultuur Kortenberg organiseert de gegidste bezoeken 
voor het bedrijf AnthurMiddendorp te Veltem-Beisem. De 
volgende gidsbeurt gaat door op zaterdag 6 mei om 10 
uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

Nieuws 

‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg 
46ste jaar, nr 2 • april, mei, juni 2017 
Driemaandelijks activiteitenblad  
 
Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen? 
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrij-
ving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis. Wie niet deel-
neemt, 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. 
 
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. 

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB: 
 
• vtbKultuur-pas (nieuw!) 
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten? 
Een heel jaar lang… voor maar  € 10,00 
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen! 
 • vtbKultuur-lidmaatschap 
Gratis UIT-Magazine 
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen  €  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  €  902,00 
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen” 
Alle voordelen van de Pech Plus formule 
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit 
(tot max. 5 dagen) € 169,00 
Als tweede wagen € 142,00 
• VAB-pakketten: 
Reisbijstandspakket vanaf €   84,00 
Annulatiepakket vanaf € 136,00 
Bijstandspakket  vanaf € 208,00 
Vakantiepakket vanaf € 194,00 
Multipakket vanaf € 319,00 
Alle informatie bij vtbKultuur Kortenberg 
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Activiteitenkalender 

Zondag 
2 april 

Sicilië, Italiaanse schatkamer 
8-daagse vtbKultuur-trip (volzet) 

Luchthaven 
Zaventem 04.00 uur 

Zondag 
23 april 

Middagconcert, Nationaal orkest van België 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel (afgesloten) 

Station 
Kortenberg 13.15 uur 

Donderdag 
27 april 

Toots Thielemans 1 
Culturele wandeling (volzet) 

Station 
Kortenberg 09.15 uur 

Vrijdag 
28 april 

Vietnam 
Beeldreportage door Paul Coessens 

OC Berkenhof 
Kortenberg 20.00 uur 

Zaterdag 
29 april 

Keukenhof 
In het teken van De Stijl (autocar) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 07.20 uur 

Zondag 
30 april 

Toots Thielemans 2 
Culturele wandeling (volzet) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 09.30 uur 

Donderdag 
4 mei 

Pol Bury 
Tentoonstelling, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 
Kortenberg 09.15 uur 

Vrijdag 
5 mei 

5-gangen visgerechtjes, begeleid door witte wijnen 
Culinaire wijnavond 

OC Berkenhof 
Kortenberg 20.00 uur 

Zaterdag 
6 mei 

Anthuriumkwekerij 
Gegidst bezoek 

OC Berkenhof 
Kortenberg 09.30 uur 

Zondag 
7 mei 

Pol Bury 
Tentoonstelling, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 
Kortenberg 09.15 uur 

Zondag 
14 mei 

Toots Thielemans 3 
Culturele wandeling 

Station 
Kortenberg 09.15 uur 

Zaterdag 
20 mei 

Blankenberge 
Maritiem Erfgoed & Belle Epoque (autocar) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 07.30 uur 

Zondag 
28 mei 

Muzikale strelingen, aperitiefconcert met nieuw toptalent 
Goran Krivokapić, gitaar 

Oude Abdij 
Kortenberg 10.30 uur 

Dinsdag 
30 mei 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
Gegidst bezoek 

Station 
Kortenberg 12.45 uur 

Maandag 
5 juni 

Gent 
Stationsproject, 200 jaar universiteit Gent (autocar) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 08.10 uur 

Donderdag 
8 juni 

Yves Klein 
Tentoonstelling, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 
Kortenberg 09.15 uur 

Zondag 
11 juni 

Yves Klein 
Tentoonstelling, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 
Kortenberg 09.15 uur 

Vrijdag 
16 juni 

Het Albanese volk. Eén wereld… vijf werelden? 
11-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 
Zaventem 12.00 uur 

Woensdag 
28 juni 

Choreolab (Ballet Vlaanderen) & E. Van Mieghemmuseum 
Bijwonen opvoering en gegidst bezoek (autocar) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 07.45 uur 

Zondag 
9 juli 

Zomerontmoeting met BBQ 
Met volksmuziek 

OC Berkenhof 
Kortenberg 12.00 uur 

Donderdag 
13 juli 

Terkameren 
Culturele Brusselwandeling 

OC Berkenhof 
Kortenberg 09.30 uur 

Zondag  
16 juli 

Terkameren 
Culturele Brusselwandeling 

OC Berkenhof 
Kortenberg 09.30 uur 

Vrijdag 
18 augustus 

Slovenië, de zuidkant van de Alpen 
10-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven  
Zaventem 08.00 uur 

Zaterdag 
2 september 

Kiss me, Kate & Fort van Liezele 
Musical op het Donkmeer te Berlare + bezoek (autocar) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 13.00 uur 
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Eén land, verschillende werelden 
Diareportage door Paul Coessens 
Voorstelling afdelingsreis 2018 
 
Vrijdag 28 april 
 
De reiziger die in de grootsteden Saigon (nu Ho-Chi-
Minhstad  geworden) of in Hanoï aankomt kan op het eer-
ste zicht teleurgesteld zijn: de tienduizenden lawaaierige 
bromfietsen, de ontelbare elektrische draden die over de 
straat hangen en de lelijke buishuizen zorgen ervoor dat 
een eerste kennismaking met dit land teleurstellend zijn! 
En toch heeft Vietnam veel te bieden... natuur en cultuur 
zijn hier twee onmisbare woorden! De natuur is overweldi-
gend: de Halongbaai en de tropische Mekongdelta zijn 
onvergetelijke ervaringen. Ook qua cultuur komt de reizi-
ger zeker aan zijn trekken in de "Keizerlijke tombes" van 
Hué en de torens van het zeer oude Chamvolk.   
Maar ook het binnenland is een bezoek waard, denk maar 
aan de hoge en zo prachtige "NhaRongs" en de verras-
sende gemeenschapshuizen. Ook de "Zwarte en 
Bloem  Hmongvrouwen" en de Dzao's maken indruk! 
De  historische stad Hoï-An is intact gebleven : magisch! 
Na het zien van deze reportage kunt u maar tot één con-
clusie komen: mooier dan Vietnam is niet mogelijk!  
 

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

 

Toots Thielemans 

 Vietnam  

Culturele Brusselwandeling 
N.a.v. zijn overlijden in 2016 
Gids: Jos Vanderstappen 
 
Donderdag 27 april (volzet) 
Zondag 30 april (volzet) 
Zondag 14 mei 
 
Toots Thielemans, Brusselaar, New-Yorker, wereldburger 
maar geboren Marollien, krijgt zijn eerste  instrument in de 
Hoogstraat.  
Voor zijn 7de verjaardag krijgt hij een mondharmonica 
van een winkel in de Zuidstraat en speelt zijn blue notes  
in zowat alle andere straten. Jeanke (Toots) begint op de 
gitaar in het centrum van Brussel zijn carrière. Hij neemt 
een plaatje op en verhuist naar Amerika.  
Hij speelt met de groten der aarde, maar Toots vergeet 
nooit zijn roots.  
Wij wandelen langs de plaatsen waar hij en zijn jazz-
collega's speelden.  
 
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00 
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst:  
station Kortenberg (trein 09.28 uur) 09.15 uur 
of Centraal Station (lokettenzaal) 10.00 uur 
KeyCard vtbKultuur Kortenberg mogelijk 
Vooraf inschrijven. 
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Het mooiste lentepark ter wereld 
Gegidst bezoek van de hoogtepunten 
Fluistervaren door het bollenlandschap 
Vrij bezoek 
 
Zaterdag 29 april 
 

Dutch Design 
Lisse, op donderdag 6 oktober hebben de tuinmannen 
van Keukenhof de eerste bollen geplant van een bloe-
menmozaïek Dutch Design. Met dit bloemenmozaïek is 
een start gemaakt met het planten van zeven miljoen 
bloembollen in Keukenhof. 
Dutch Design kenmerkt zich door Hollandse nuchterheid 
gecombineerd met innovatieve oplossingen. Bekende 
kunstenaars en ontwerpers, zoals Mondriaan en Rietveld, 
hebben de basis gelegd voor Dutch Design. Ook vandaag 
worden Hollandse ontwerpers wereldwijd gewaardeerd 
om hun toonaangevende ontwerpen op het gebied van 
mode, grafische vormgeving, gebouw- en meubelontwerp. 
Zij zijn de inspiratiebron voor het thema in het komende 
Keukenhofseizoen. 
 
Het bloemenmozaïek toont een op Mondriaan gebaseerd 
schilderij gecombineerd met design stoelen. Het mozaïek 
is in twee lagen geplant voor een langere bloei in het 
voorjaar. Het mozaïek heeft een oppervlakte van 250m2. 
Er zijn 80.000 bloembollen gebruikt: tulp, muscari en cro-
cus.  
 
Het mooiste lentepark ter wereld 
Dit voorjaar staan meer dan 7 miljoen bloembollen in bloei 
met wel 800 verschillende soorten tulpen.  
Naast de ruim 32ha aan bloemen kunt u genieten van 
spectaculaire bloemenshows, verrassende inspiratietui-
nen, unieke kunstwerken en geweldige evenementen. 
Vergeet vooral de Tulpomaniatentoonstelling in het Julia-
na Paviljoen niet.  
 
Hoogtepunten van Keukenhof 
Gidsen laten u in 60 minuten de hoogtepunten van Keu-
kenhof zien. U krijgt uitleg over de historie, het thema, de 
verschillende planttechnieken, de inspiratietuinen, de mo-
len en over de verschillende bloemenshows. Dit geeft u 
een goede basis voor de rest van uw bezoek.  

 
Fluistervaren 
Vaartocht van ca. 45 minuten met een elektrisch aange-
dreven boot door het prachtige bollenlandschap, inclusief 
toelichting via audioapparatuur.  
 

Deelname:  € 49,00 • leden € 44,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, 
toegang Keukenhof, gidsen, fluisterboot 
Middagmaal: vrij 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 07.00 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 07.05 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 07.10 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 07.20 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum’ 07.25 uur 
Zaventem, Kerkplein 07.35 uur 
Terug in Kortenberg rond 21.00 uur 
Vooraf inschrijven. 

 Keukenhof 
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5-gangen visgerechtjes 
begeleid door witte wijnen 
Traiteur: Kokoen 
 
 
Vrijdag 5 mei 
 
Wij kennen het spreekwoord: vis moet zwemmen. In 
Frankrijk vindt men dat nog niet genoeg. Daar is men van 
oordeel dat vis drie keer moet zwemmen: eerst in het wa-
ter, dan in de boter en vervolgens in wijn.  
Als een vis eenmaal het vertrouwde water, zout of zoet, 
vaarwel heeft moeten zeggen, dan is wijn voor hem het 
best, en voor ons het allerbeste. Bij vis hoort wijn, en dat 
is een van de heiligste regels van de gastronomie. Maar 
welke - dat is de vraag. 
 
Als u witte wijn schenkt bij vis, en rode bij vlees, doet u 
zelden iets fout. Rode wijn bevat immers tannines (de 
bitterstoffen in de schil en pitten van druiven). En die rea-
geren slecht op de eiwitten in vis: de smaak van de vis 
gaat verloren, de tannines worden versterkt. 
 
Witte wijn bevat geen tannines (omdat de schillen en pit-
ten niet mee vergist worden). Bovendien heeft hij meer 
fijne zuren, wat mensen doorgaans appreciëren bij vis 
(vandaar de citroen erbij). Witte wijn is ook delicater van 
smaak, net zoals vis delicater is dan vlees. 

 

Pol Bury 

 Culinaire wijnavond 

Paleis voor Schone Kunsten, 
Brussel 
Gids: Machteld De Schrijver 
 
Donderdag 4 mei 
Zondag 7 mei 
 
De Belgische kunstenaar Pol Bury (1922-2005) lag mee 
aan de basis van de kinetische kunst. Hij begon zijn carri-
ère als kunstschilder en zag Magritte als zijn grote voor-
beeld. Later trad hij toe tot de kunstbewegingen Jeune 
Peinture belge en CoBrA, om vervolgens een nieuwe weg 
in te slaan. Hij raakte gefascineerd door het werk van 
Alexander Calder en legde zich toe op de beeldhouw-
kunst, met beweging als rode draad doorheen zijn oeuvre. 
Dankzij het sterk persoonlijke karakter van zijn werk – 
gestoeld op het surrealisme maar telkens ook erg ver-
nieuwend – werd Pol Bury op handen gedragen in de Pa-
rijse en New Yorkse kunstwereld, met internationale er-
kenning tot gevolg. 
 
Tijdens deze retrospectieve kan u kennismaken met het 
rijke, gevarieerde oeuvre van Pol Bury. Voor het eerst in 
twintig jaar wordt op Belgische bodem een tentoonstelling 
van die omvang gewijd aan de kunstenaar en zijn schilde-
rijen, beeldhouwwerken, installaties, fonteinen, juwelen, 
grafische werken en teksten. 
 

 
Deelname: € 65,00 • leden € 59,00 
Inbegrepen: 5-gangen visgerechtjes (volledig menu), 
begeleid door zes witte wijnen 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
Vooraf inschrijven. 

KLEINE  
GROEP 

Deelname: € 25,00 • leden € 22,00 
Inbegrepen: toegang, gids tentoonstelling 
Samenkomst: 
station Kortenberg (trein 09.28 uur) 09.15 uur 
of Paleis voor Schone Kunsten 10.10 uur 
Keycard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk 
Vooraf inschrijven. 
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Blankenberge 

Maritiem Erfgoed 
Huisje van Majutte 
Belle Epoque 
Op bezoek bij vtbKultuur Blankenberge 
 
Zaterdag 20 mei 
 
Maritiem Erfgoed Blankenberge 
Getuigen uit het maritieme verleden 
De oude Blankenbergse vissershaven werd uitgebouwd 
tot een fraaie, moderne jachthaven waar het tijdens alle 
seizoenen bijzonder aangenaam toeven is. Dankzij de 
aantrekkelijke heraangelegde havenkade en de exclusie-
ve ligging nabij het stadshart, het strand en de duinen is 
deze jachthaven een unicum aan de Belgische kust. In en 
rond de moderne jachthaven vindt de bezoeker nog heel 
wat getuigen uit het maritieme verleden van Blankenber-
ge.  
Alhoewel het visserijbedrijf omstreeks 1955 in Blanken-
berge verdween, bleven heel wat getuigen van dit maritie-
me erfgoed bewaard. Het havenkwartier met zijn schuil-
haven en replica van enkele oude vissersvaartuigen, de 
vroegere spuikom met zijn sluizen en ‘sashuizen’, de 
vuurtoren en de havengeul met de staketsels vormen een 
uniek maritiem decor. Onder leiding van een gespeciali-
seerde gids herontdekt u het maritieme verleden van de 
oude vissersstad Blankenberge. 
 
Het Huisje van Majutte 
De Breydelstraat in Blankenberge werd tot het jaar 1900 
bijna uitsluitend bewoond door kroostrijke vissersgezin-
nen. Destijds was er een vissersgemeenschap die 66 van 
dergelijke huisjes en 2 kroegjes telde. Het krioelde er van 
de kinderen. De straat heeft een ver verleden als kern van 
de oude visserij en was zeer schilderachtig. Het straatje 
liep uit op een duin die luwte bood aan de lage visserswo-
ningen. De bewoners van deze vissershuisjes woonden 
zeer dicht bij hun platbodemschuiten die op het strand 
werden getrokken. 

Belle Epoque Centrum 
Het Belle Epoque Centrum laat u kennis maken met de 
mooiste tijd die we in de 19de en 20ste eeuw kenden: de 
belle époque. Deze periode kent zijn gloriejaren tussen 
1870 en 1914, waarin de Europese burgerij een opvallen-
de welvaart kende. 

Blankenberge ontwikkelde zich toen tot een belangrijke 
badstad met grote bouwkundige realisaties zoals het Ca-
sino, de Pier, de kustvilla's en grote hotels voor het opko-
mende toerisme. 
Drie belle-époquevilla's, daterend van 1894, werden ge-
restaureerd en verbouwd tot een bezoekerscentrum. U 
wordt ondergedompeld in de zorgeloze en feestelijke 
sfeer die Blankenberge uitstraalde ten tijde van de belle 
époque. Een interactieve tentoonstelling met affiches, 
postkaarten, spelletjes, kledingstukken, foto's en filmma-
teriaal vertelt een nostalgisch verhaal. Bewonder enkele 
prachtige exemplaren van de wandtegeldecoratie en ont-
dek wat de art-nouveau betekende in Blankenberge. 
 
Wat kwaliteit, variatie en aantal van deze tegeltableaus 
betreft, hoort Blankenberge bij de Europese topklasse. 
Grillig smeedwerk, kleurige glas-in-loodramen en mooie 
sculpturale elementen zijn een meerwaarde voor dit unie-
ke wandelparcours. Uw gids kruidt de wandeling met 
plaatselijke anekdotes en een vleugje nostalgische belle-
époquesfeer. 

PROGRAMMA 
Voormiddag: 
Onthaal met koffie en koek 
Wandeling Maritiem Erfgoed 
Middag: 
Aperitief in het Huisje van Majutte 
Middagmaal (facultatief), voorgerecht: dagsoep; hoofdge-
recht: keuze tussen zalmfilet met prei, broccoli, aardap-
pelgratin en wittewijnsaus of kalkoenbrochette met rijst en 
Provençaalse ratatouille; dessert: coupe vanille 
Namiddag:  
Bezoek aan het Belle Epoquecentrum met aansluitend 
wandeling in de buurt. 
 
PRAKTISCH 
Deelname: € 40,00 • leden € 36,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur, 
onthaal met koffie en koek, gidsen, toegangen, aperitief. 
Middagmaal (facultatief): voor € 22,00 
Opstap 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 07.10 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 07.15 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 07.20 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 07.30 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum’ 07.35 uur 
Zaventem, Kerkplein 07.45 uur 
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur 
Vooraf inschrijven. 
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Goran Krivokapić,  
gitaar 
Aperitiefconcert met nieuw toptalent 
Oude Abdij Kortenberg 
 
Zondag 28 mei 

Programma: 
 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Fantasia 1 per il Violino senza Basso  
Largo-Allegro-Grave-Allegro  
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Sonata 2da per il Violino Solo senza Basso  
Grave-Fuga-Andante-Allegro  
 
***** 
Mauro Giuliani (1781-1829) 
Rossiniana Op. 119  
Rossiniana Op. 120  
Rossiniana Op. 121  
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De eerste twee meesterwerken zijn pilaren van het barok-
vioolrepertoire. Ze werden vaak voor verschillende instru-
menten gearrangeerd, waaronder gitaar. Telemanns Fan-
tasie werd door Carlo Marchione en Bachs Sonate door 
Goran Krivokapić gearrangeerd.  
Het tweede deel van het recital bestaat uit drie fantasieën 
op verschillende opera’s van Gioacchino Rossini, de zo-
genaamde Rossinianas. Giuliani stond bekend om zijn 
uitstekende geheugen en schreef Rossinianas zonder 
een blik op de originele partituren. Hij ging vaak naar Ros-
sini's opera's luisteren en thuis reproduceerde hij op gitaar 
wat hij had gehoord. In deze drie Rossinianas vindt men 
enkele van de meest bekende aria's van Rossini.  
 
Goran Krivokapić werd geboren in 1979 in Montene-
gro en wordt gezien als één van de meest vooraan-
staande gitaristen van de nieuwe, internationale gi-
taarwereld. Niet alleen vanwege zijn virtuositeit, maar 
ook vanwege zijn karaktervolle interpretaties van oud en 
nieuw repertoire. 
Naast het winnen van achttien concoursen o.a. de ‘Guitar 
Foundation of America Competition’ in Montreal (Canada) 
en de ‘Dr. Luis Sigall International Competition of Musical 
Performance’ in Viña del Mar (Chili), behaalde hij meerde-
re onderscheidingen tijdens de jaarlijkse ‘International 
Guitar Convention’ in Alessandria (Italië): in 2005 als ‘best 
young guitarist of the year’ en in 2006 voor zijn debuutcd 
als ‘best CD of the year’.  
Sindsdien voeren zijn concertreizen hem naar festivals in 
Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Rusland, 
en prestigieuze zalen zoals het Concertgebouw in Am-
sterdam, de Tchaikovsky Hall in Moskou, Lubkowitz Pa-
leis in Wenen en Auditorio Conde Duque in Madrid. En.. 
einde mei exclusief te gast in Kortenberg! 
Met de gitarist Danijel Cerovic vormt hij sinds 2005 een 
duo dat ze noemden naar hun geboortegrond. In een 
uniek project neemt het Duo Montenegro alle zes Engelse 
suites van Johann Sebastian Bach op voor het cd-label 
Naxos. Goran woont in Keulen met zijn Zuid-Afrikaanse 
vrouw en zoontje. 

Deelname: € 16,00 • voorverkoop € 14,00 
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00 
(uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg) 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg 
Deuren: 10.15 uur • aanvang 10.30 uur 
De plaatsen zijn niet genummerd. 
 
Een exclusieve samenwerking met 
LUCA School of Arts, campus Lemmens Leuven. 

Muzikale Strelingen 
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Gegidst bezoek 
Film en rondleiding 
 
Dinsdag 30 mei 
 
De samenstelling van het Parlement 
Het Brussels Parlement is samengesteld uit 89 leden, die 
om de vijf jaar volgens het algemeen kiesrecht verkozen 
worden door de meerderjarige Belgen die in het Brussels 
Gewest wonen. De gewestelijke volksvertegenwoordigers 
zijn opgedeeld in twee groepen: 17 parlementsleden 
worden van een Nederlandstalige lijst verkozen en 72 van 
een Franstalige kieslijst. 
 
Het Parlement kiest de leden van de Gewestregering en 
de gewestelijke staatssecretarissen uit de verkozen parle-
mentsleden. Die worden dan in het Parlement vervangen 
door hun opvolgers van de kieslijst. 
Een deel van de werkzaamheden van het Parlement ge-
beurt in plenaire vergadering, maar ook in de commissies. 
Het Brussels Parlement heeft zeven vaste commis-
sies die elk een of meer beleidsbevoegdheden van het 
Brussels Gewest behandelen. 
 
NB: de Gemeenschapscommissies maken geen deel uit 
van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west, hoewel hun raden en executieven uit de leden van 
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse 
Gewestregering zijn samengesteld. 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

 

Paleis voor Schone Kunsten, 
Brussel 
Gids: Machteld De Schrijver 
 
Donderdag 8 juni 
Zondag 11 juni 
 
Na Tate Liverpool is de tentoonstelling van de Franse 
kunstenaar Yves Klein in BOZAR te zien.  
Klein werd bekend met zijn ultramarijnblauwe monochro-
men. Als geen ander vertolken ze zijn ideeën over spiritu-
ele oneindigheid en zijn voorliefde voor mystieke rituelen. 
 
Yves Klein werd met zijn beeldende kunst en spectacu-
laire performances de voorloper van de happening en 
de body art. In deze expo maakt u kennis met zijn grens-
verleggende oeuvre via ongeziene meesterwerken en 
nauwelijks vertoond beeldmateriaal.  
 
Deelname: € 25,00 • leden € 22,00 
Inbegrepen: toegang, gids tentoonstelling 
 
Samenkomst: 
station Kortenberg (trein 09.28 uur) 09.15 uur 
of Paleis voor Schone Kunsten 10.10 uur 
Keycard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk 
Vooraf inschrijven. 

 

Yves Klein   

Met een groet van Johan Van den Driessche, parle-
mentslid en ere-voorzitter van vtbKultuur. 
 
 
Deelname: € 5,00 • leden € 4,00 
Samenkomst: 
Station Kortenberg (trein 12.58 uur) 12.45 uur 
of Brussels Parlement (Lombardstraat 69) 13.45 uur 
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk. 
Vooraf inschrijven. 

KLEINE  
GROEP 
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Project Gent Sint-Pieters 
Het Lam Gods 
200 jaar universiteit 
 
Pinkstermaandag 5 juni 

Wat is Project Gent Sint-Pieters? 
Het station Gent Sint-Pieters is gebouwd aan de voor-
avond van de Wereldtentoonstelling van 1913. Het werd 
de motor voor de ontwikkeling van een heel nieuw stads-
deel. Ongeveer een eeuw later staan we voor een opera-
tie van dezelfde omvang: het station en zijn omgeving 
aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw. 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het wettelijk 
kader dat aangeeft hoe de diverse overheden moeten 
omgaan met onze schaarse ruimte met het oog op kwali-
teit, wordt de stationsomgeving omschreven als een 
"gemengde ontwikkelingspool voor wonen en werken". 
Daarmee wordt het Project Gent Sint-Pieters voor de Stad 
Gent een van de belangrijkste strategische realisaties 
tijdens de komende twintig jaar. 
De uitdaging aan het begin van deze eeuw is zorgen voor 
een vlotte, leefbare en aangename omgeving. De geplan-
de aanpassingen zullen de diverse vormen van privé- en 
openbaar vervoer dan ook veel beter op elkaar afstem-
men. De vlotte verbindingen moeten er bovendien voor 
zorgen dat meer mensen gebruik gaan maken van het 
openbaar vervoer. Vanuit ecologisch oogpunt duidelijk 
een meerwaarde. 
Ten derde krijgt de omgeving van het station een hoog-
waardige invulling. Gedaan dus met braakliggende of niet 
ten volle gebruikte terreinen. In de plaats komt kwaliteits-
volle nieuwbouw voor wonen, werken en vrijetijdsbeste-
ding. 
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Gent 
Aanbidding van het Lam Gods 
Het meest begeerde kunstwerk ter wereld 
De gebroeders Van Eyck schilderden dit unieke altaarstuk 
in 1432. Het is een hoogtepunt van de Vlaamse Primitie-
ven en een mijlpaal in de kunstgeschiedenis. Het polyp-
tiek overleefde de Beeldenstorm, viel onder Napoleon in 
Franse handen en werd in de Tweede Wereldoorlog door 
nazi-Duitsland opgeëist. Vandaag hangt het toch al meer 
dan vijftig jaar rustig waar het thuishoort: in de Sint-
Baafskathedraal. Weliswaar nog altijd met een reproduc-
tie van het in 1934 gestolen paneel van de ‘Rechtvaardige 
Rechters’. 
 
200 jaar UGent 
Durven, denken, doen 
Sinds haar ontstaan in 1817 liet de universiteit heel wat 
sporen na in Gent. U komt onder meer voorbij de (resten 
van de) eerste vier faculteitsgebouwen: het pakhuis op de 
Korenmarkt (Geneeskunde), het jezuïetenklooster 
(Letteren en Wijsbegeerte), de Baudelobibliotheek 
(Rechten) en de Sint-Elooiskapel (Wetenschappen en 
Anatomie). 

PROGRAMMA 
Voormiddag: 
Onthaal met koffie/thee met koek 
Project Gent Sint-Pieters 
Kort bezoek aan het Lam Gods 
Middag: 
Middagmaal (facultatief): voorgerecht: Orvalkroket, hoofd-
gerecht: stoverij Orval (of vegetarische lasagne) in het 
sfeervolle Orvalrestaurant De Abt  
Namiddag: 
Kort bezoek aan het Lam Gods 
Gegidste wandeling ‘200 jaar universiteit Gent’ 
 
PRAKTISCH 
Deelname: € 37,00 • leden € 33,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur, 
onthaal met koffie/thee met koek, gidsen, eigen audio-
foonsysteem 
Middagmaal: (facultatief) voor € 25,00 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 07.55 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 08.00 uur 
Erps-Kwerps, bushalte Schoonaarde 08.05 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 08.10 uur 
Nossegem, bushalte Centrum 08.15 uur 
Zaventem, bushalte Kerkplein 08.25 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur 
Vooraf inschrijven. 

Baudelobibliotheek 
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Choreolab & Van Mieghemmuseum, Antwerpen 

Exclusieve voorstelling  
Ballet van Vlaanderen 
Van Mieghemmuseum 
gegidst bezoek 
 
Woensdag 28 juni 
 
Choreolab 
Voor de tweede maal is vtbKultuur exclusief te gast in het 
huis van het Ballet van Vlaanderen. Deze keer hebben de 
dansers het heft volledig zelf in handen. In alle vrijheid 
kunnen ze hun eigen ideeën uitdenken, een individuele 
bewegingstaal ontwikkelen en eigen choreografieën cre-
ëren, ondersteund en aangemoedigd door artistiek direc-
teur Sidi Larbi Cherkaoui en artistiek co-directeur Tamas 
Moricz. Choreolab is een voorstelling waarin u getuige 
bent van de veelzijdigheid en het multi-talent van het Bal-
let van Vlaanderen. 

Het Redershuis 
Het imponerende gebouw "Het Redershuis" uit 1896 werd 
door de Koninklijke Belgische Redersvereniging aange-
kocht en gerestaureerd om er haar kantoren in te brengen 
en in een gebaar van mecenaat stelt de KBRV het gelijk-
vloers van deze ruimte voor 20 jaar ter beschikking van 
het Eugeen Van Mieghem Museum. 
Het unieke pand geniet grote bekendheid omdat er vroe-
ger op de eerste verdieping het bekende restaurant La 
Rade was gevestigd. Het schitterende interieur van muse-
aal niveau is van de hand van de Antwerpse decorateur 
Henri Verbuecken (1848-1926) die studeerde aan de aca-
demies van Antwerpen en Parijs en die een internationale 
reputatie genoot. Zijn opdrachtgever was de koopman 
Gustave Albrecht (in 1908 tot schepen van de Antwerpse 
haven benoemd) die zijn huis in 1896 liet inrichten in een 
unieke combinatie van Arts& Crafts en Art Nouveau-stijl.  
 
Eugeen Van Mieghem (1875-1930) 
De onvermoeibare tekenaar van het gewone volk in de 
Antwerpse haven is stilaan herontdekt. De voorbije twintig 
jaar werden in binnen- en buitenland exposities aan hem 
gewijd en langzamerhand haalt zijn werk op Belgische 
veilingen en in de kunsthandel opvallend hoge prijzen. 
Toch blijft Van Mieghem een randfiguur, een buitenstaan-
der in de officiële kunstgeschiedschrijving. Dat heeft on-
der meer te maken met het feit dat hij in verschillende 
opzichten een Einzelgänger is geweest, zijn werk niet tot 
de avant-garde behoort en hij als kunstenaar evenmin tot 
één stroming gerekend kan worden. Nochtans stáát zijn 

werk er en heeft hij zelf, zoals dat heet, het leven van een 
romanfiguur geleid: net als zijn personages, havenarbei-
ders en migranten, leefde hij in armoede. Bovendien ken-
de hij nogal wat persoonlijke miserie: zijn vrouw stierf op 
haar 24ste en hij is zelf ook niet oud geworden. In 1980, 
vijftig jaar na zijn overlijden, was Eugeen Van Mieghem 
totaal vergeten. Zelfs intimi wisten toen bijna niets meer 
over hem. De volgende anekdote is daar een treffende 
illustratie van. Erwin Joos, die in 1982 de Van Mieghem 
Stichting oprichtte, bezocht in datzelfde jaar de zoon van 
de kunstenaar. In diens woonkamer hing een prachtig 
vrouwenportret, maar de zoon wist niet eens dat het zijn 
eigen moeder betrof. Sindsdien is Erwin Joos de onver-
moeibare pleitbezorger van Eugeen Van Mieghem. Nauw-
gezet puzzelde hij de biografie van de kunstenaar bij el-
kaar, ontdekte en verzamelde werken, schreef monogra-
fieën, gaf facsimiles uit van schetsboeken en historische 
tentoonstellingscatalogi, en zette tentoonstellingen op of 
werkte eraan mee. 

 
PROGRAMMA 
Voormiddag: 
onthaal met koffie/thee 
gegidst bezoek aan het Eugeen Van Mieghemmuseum en 
het Redershuis 
Middag: (facultatief) 
2-gangenmenu volgens dagaanbod, voor- en hoofdge-
recht (keuze tussen vis of vlees) in het Felix Pakhuis. 
Namiddag: 
Bijwonen voorstelling ‘Choreolab’ door het Ballet van 
Vlaanderen 
 
PRAKTISCH 
Deelname: € 52,00 • leden € 47,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, 
onthaal met koffie/thee, toegang en gids museum, bijwo-
nen voorstelling 
Middagmaal: (facultatief) voor € 22,00 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 07.25 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 07.30 uur 
Erps-Kwerps, bushalte Schoonaarde 07.35 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 07.45 uur 
Nossegem, bushalte Centrum 08.50 uur 
Zaventem, bushalte Kerkplein 08.00 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur 
Vooraf inschrijven. 
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Zomerontmoetingsmoment 
Gezellige BBQ met traiteur Kokoen 
Optreden ‘Volksorkest’ 
Vlaanderen Feest 
 
Zondag 9 juli 
 
Op vrijdag 18 juni 1971 brachten Liza en Marcel De 
Smedt hun diareportage “Dwars door Afrika” in Korten-
berg. Meteen de start van een Spiksplinternieuwe afdeling 
van VTB-VAB (zoals onze vereniging toen heette), nu 46 
jaar geleden. Dat blijven we vieren! 
Deze datum valt samen met de periode van onze Vlaam-
se Feestdag, zo maken we er een Vlaams volksfeest van! 
 
Deelname: € 39,00 • leden € 35,00 
Inbegrepen: aperitief (aangeboden door vtbKultuur Kor-
tenberg), verzorgde BBQ, dessert en koffie, optreden van 
een volksmuziekgroep 
(vegetarische BBQ is mogelijk = vooraf aan te vragen) 
Samenkomst:  
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 12.00 uur 
 

 

BBQ 

 Terkameren 

Culturele Brusselwandeling 
Gids: Jos Vanderstappen 
 
Donderdag 13 juli 
Zondag 16 juli 
 
Op de brede Rooseveltlaan bewonderen we de enorme 
prachtige villa's met soms vreemde vlaggen voor de deur. 
We draaien aan de Terkamerenabdij het majestueuze 
Terkamerenbos in. Die enorme groene long die zich als 
uiterste punt van het Zoniënwoud tot aan de Louisalaan 
strekt, is in volle zomer op zijn mooist. Eerder voorbehou-
den aan de happy few is het vandaag het wandel- en ont-
spanningsparadijs voor het grote publiek.  
 
Eindigend op een eiland midden een 6 ha grote vijver 
waarop bootjes dobberen genieten we van een groen per-
spectief.  
 
 
 
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00 
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: 
OC Berkenhof (eigen wagen) 09.15 uur 
of hoek Rooseveltlaan/Victorialaan  10.00 uur 
Kostendelend meerijden kan aan € 3,00 
Vooraf inschrijven. 

 

Verleden jaar genoten we van ‘Nogal Neig’ (zie foto). 
Dit jaar hebben we het Volksorkest met Eddy Magits 
uitgenodigd. 
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Gegidst bezoek Fort Liezele 
Musical op het Donkmeer 
 
Zaterdag 2 september 
 
Kiss me, Kate 
 
Lilli: ‘Denkt gij echt dat 
ik de feeks zou kunnen 
spelen?’ 
 
Fred: ‘Gij zijt gewoon 
de perfecte feeks!’ 
 
Deze zomer neemt Festivaria u mee naar het musicalthe-
ater in Baltimore. Maak u klaar voor een dolkomisch lief-
desverhaal: iets tussen ‘Shakespeare in love’ en ‘Sex and 
the City’. 
 
Fred en Lilli. Ooit gelukkig getrouwd, nu minder gelukkig 
gescheiden. 
Het koppel speelt de hoofdrol in ‘De getemde feeks’, een 
operette naar het bekende toneelstuk van Shakespeare. 
Al snel vallen ze uit hun rol en slingeren ze op scène sub-
tiel verwijten naar elkaars hoofd. Doe daar nog de gokver-
slaafde medeacteur Bill en z’n lieftallige Lois Lane bij en 
het spel is compleet. 
 
To flee or not to flee … that is the question 
 
Lilli – alias de feeks – is de intriges meer dan beu. Ze 
dreigt ermee de show te verlaten. Maar daar steken twee 
bandieten en bedrieger Bill een stokje voor. Lukt de list en 
blijft Lilli? Ontdekt Fred de leugens van medespeler Bill? 
Kan er ooit nog liefde zijn tussen Fred en Lilli? 
U ontdekt het allemaal in ‘Kiss me, Kate’. Een hilarische 
Broadway klassieker die meer dan 2000 voorstellingen 
lang te zien was in New York en Londen. Nu voor het 
eerst in Vlaanderen met een topcast aan het wonder-
mooie Donkmeer. Wie dat zijn, verklappen we u nog niet 
helemaal. We houden er graag nog even de spanning in, 
en lichten nu het eerste tipje van de sluier. In de hoofdrol-
len ziet u o.a. Goele De Raedt, Line Ellegiers en Jan 
Schepens...  
 
Fort Liezele 
Tussen de dorpskernen van Puurs en Liezele ligt onder 
een smaragdgroene sluier verscholen een betonnen mas-
todont. De vesting met bouwjaar 1908 is nu het best be-
waarde en meest complete fort van de voormalige Ves-
ting Antwerpen. Het fort was nog niet volledig afgewerkt 
wanneer W.O. I losbarste. Het gaf zich pas op 10 oktober 
1914 over na diverse beschietingen. Het verloor zijn mili-
taire functie na W.O. II en werd 1979 aangekocht door de 
gemeente Puurs. Het 18 ha groot domein ligt in een oase 
van groen met een rijke fauna en flora waar diverse wan-
del- en fietspaden het fort aandoen.  
 
Heden wordt het door de gemeente Puurs en de vzw Fort 
Liezele gerestaureerd. Sinds 1995 monument, wordt het 
Fort van Liezele stelselmatig opnieuw (her)ingericht naar 
zijn oorspronkelijke functies in 1914 en 1940. Museumlo-
kalen met authentiek materiaal: commandoposten, troe-
penkamers, infirmerie, geschutsopstellingen en een ge-
pantserde waarnemingspost zijn enkele van de vele be-
zienswaardigheden. 

Een brokje geschiedenis 
In 1906 werd er beslist tot de bouw. Het fort behoorde tot 
de grote verdedigingsgordel rond Antwerpen, die van de 
stad één van de grootste vestingen van Europa maakte. 
Nadat de werken door de firma Bolsée waren uitgevoerd, 
stonden er in een straal van 20 km meer dan dertig forten 
en veldschansen. In augustus 1914 brak de Eerste We-
reldoorlog uit. De Belgische forten waren niet opgewas-
sen tegen de Duitse artillerie. De forten van Walem en 
Sint-Katelijne-Waver werden na enkele dagen beschieting 
overgegeven. Dit was het sein voor de volledige instorting 
van het verdedigingssysteem te Antwerpen. De andere 
forten werden door de omtrekkende beweging van het 
Duitse leger totaal geïsoleerd. Op 10 oktober 1914 lever-
de commandant Fiévez het fort van Liezele over aan de 
Duitse onderhandelaars. 
 
Na de Eerste Wereldoorlog werd het fort van Liezele van 
1920 tot 1924 aangewend als kazerne. Daarna bleef het 
tot 1939 zonder werkelijke bestemming tot het werd inge-
richt als infanteriesteunpunt in de Tweede Wereldoorlog. 
 

 
 
PROGRAMMA 
Namiddag: gegidst bezoek aan het Fort Liezele 
(museum, artilleriemuseum, maquettezaal, ondergronds 
gangenstelsel, dakstructuur, …), voorafgegaan door een 
documentaire over de geschiedenis van het Fort en de 
Vesting Antwerpen 
Avondmaal: vrij aan het Donkmeer 
Avond: bijwonen musical  
  
PRAKTISCH 
Deelname: € 67,00 • leden € 61,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur, 
onthaal met koffie/thee, toegang en gidsen Fort Liezele, 
bijwonen musical 
Avondmaal: vrij aan het Donkmeer 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 12.40 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 12.45 uur 
Erps-Kwerps, bushalte Schoonaarde 12.50 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 13.00 uur 
Nossegem, bushalte Centrum 13.05 uur 
Zaventem, bushalte Kerkplein 13.15 uur 
Vooraf inschrijven. 

 ‘Kiss me, Kate’ & Fort Liezele 
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Deze sponsors steunen ons! 
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Terugblik Monumentenuitstap 
  

Erik Van Nevel 

  

 

 

 

 

 

 

In 2016 ontving De Roma de Onroerenderfgoedprijs. 
Een goede reden om een stukje Antwerpen te ontdekken 
 
1.  De gerenoveerde feestzaal van De Roma 
2. Een origineel venster, bewaard op de zolderverdieping 
3. De oude filmprojectoren 
4. ‘Beeldig Antwerpen’ op stap met Antwerpen SurplAce 
 langs de vele beelden op de Meir 
5. Drie gidsen leidden ons rond binnen en buiten het  
 station van Antwerpen 
6. Prachtige binnenarchitectuur 
7. Maar ook de buitenkant is schitterend. 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

4 
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Na de Slag van Borodino trok het Russische leger 
richting Moskou. Koetoezov, hun bevelhebber, wou 
de stad niet verdedigen. Hij zei hierover: “Napoleon 
is een woeste stroom, maar Moskou is de spons die 
hem zal opzuigen”. 
 
In Moskou stelden de Russen vast dat er onvoldoen-
de wagens waren om alle militaire goederen mee te 
nemen. Daarom werden ze op drieëntwintig schepen 
geladen. De eerste drie schepen vaarden af; maar 
het vierde schip, geladen met kanonnen, liep vast in 
de Moskwa. Het blokkeerde de andere negentien 
schepen. Er zat niets anders op dan ze allemaal in 
brand te steken, anders vielen ze in handen van de 
Fransen. 
 
Op bevel van Koetoezov werden alle militaire dépôts 
in de stad in brand gestoken. Zo bleef er weinig 
voedsel over dat de Fransen konden gebruiken. Van 
de kwart miljoen inwoners bleven er maar vijftiendui-
zend in de stad, alle anderen waren gevlucht. 
 
Rostopsjin, gouverneur van Moskou, beval alle blus-
materiaal onklaar te maken en alle brandweerlui te 
evacueren. 
 
De Franse generaal Murat en de Russische gene-
raal Miloradovitsj sloten een wapenstilstand waarbij 
de Russen een paar dagen kregen om Moskou on-
gehinderd te verlaten. De Russen trokken verder op 
naar Tarutino, achter de rivier de Nara, op 70 kilo-
meter ten zuidwesten van Moskou. De stad kwam 
alzo zonder strijd in Franse handen. Een delegatie 
van de universiteit bracht Napoleon op de hoogte 
dat de stad ontruimd was. 
 
Op dinsdag 15 september 1812 reed Napoleon de 
stad binnen. Hij zou op 19 oktober 's middags de 
stad verlaten om aan zijn aftocht te beginnen. 
 
In de voorsteden begonnen de Fransen te plunde-
ren. Daarna kwam Moskou aan de beurt. Er brak 
brand uit ' s avonds op 15 september in de wijk Kitaj-
gorod en de Soljanskastraat. Napoleon zei dat veel 
Franse soldaten hierbij omkwamen “terwijl ze te mid-
den van al die vlammen aan het plunderen waren”. 
 
De Fransen gaven gouverneur Rostopsjin de schuld 
van deze brandstichting. Maar Rostopsjin bleef dit 
altijd ontkennen. Tot op zijn sterfbed hield hij zijn on-
schuld staande. 
 
De Fransen begonnen Moskou stelselmatig te plun-
deren. Er werd een oven gebouwd om ruim vijfdui-
zend kilo goud en bijna driehonderd kilo zilver te 
smelten. Deze buit was afkomstig van de plunderin-
gen. 
 
Op bevel van Napoleon werd er een stuk hout, af-
komstig uit het H. Kruis van Christus, weggehaald. 
Een schrijn met de hand van de apostel Andreas 

alsook een icoon van de H. Maagd werden geroofd. 
Daarbij kwamen nog 147 vlaggen van het Russisch 
leger, die men later in een triomftocht te Parijs kon 
ronddragen. 
 
Napoleon liet ook een reusachtig gouden kruis van 
een der torens van het Kremlin halen. Hij wilde het 
te Parijs op de koepel van de Dôme des Invalides 
plaatsen. Nadat het neergehaald werd, stelde men 
vast dat het een ijzeren kruis was, belegd met blad-
goud. Van pech gesproken! 
 
Graaf de Ségur, een Fransman, merkte op dat de 
Fransen zich te Moskou gedroegen “als een horde 
Tataren na een geslaagde rooftocht”. De buit zou 
volgens insiders op het einde van de bezetting een 
vracht van meer dan vijftienduizend voertuigen be-
dragen. Een uitgebrand huis kan men niet meer 
plunderen. Men kan wel een huis eerst plunderen en 
daarna in brand steken, om alle sporen van diefstal 
uit te wissen. Hetzelfde kan men zeggen over de 
verwoesting van Moskou. De stad kon men stelsel-
matig plunderen en daarna platbranden om alle spo-
ren uit te wissen. Napoleon zei dat er wel tweehon-
derd jaar nodig zou zijn om Moskou weer op te bou-
wen. 
 
Napoleon logeerde toen bij een binnenplein in het 
Kremlin. Een van zijn ceremoniemeesters kreeg de 
opdracht om elke avond twee kaarsen te laten bran-
den achter Napoleons venster. De soldaten zouden 
dan zien dat de keizer 's nachts en overdag voor hen 
aan het werk was. Een van de werkstukken van Na-
poleon is de moeite waard om opnieuw te lezen. Het 
gaat over het volgende bevel: “Ondanks herhaalde 
waarschuwingen blijven soldaten zichzelf ontlasten 
op het binnenplein, zelfs recht onder de vensters 
van de keizer; het bevel wordt nu gegeven om groe-
pen gestraften latrines te laten graven…”. 
 
Wat was er gebeurd? Napoleon stelde dagelijks vast 
dat er legbatterijen op zijn binnenplein toekwamen. 
Dan volgden vele legsels van bruine eieren onder 
zijn venster. Als Napoleon buiten kwam moest hij 
opletten om geen van deze eitjes, hard of zachtge-
kookt, plat te trappen. Het eierleggen ging meer-
maals gepaard met muziek, zodat men kon denken 
dat er te velde geblazen werd. Napoleon verbood dit 
vertoon aan zijn soldaten. Maar zij deden voort en 
kenden Christus’ woorden uit de bijbel: “Geef aan de 
keizer wat de keizer en aan God wat God toekomt“. 
 
Kortom zij wisten goed dat Napoleon verbleef “bij 
den Dikken Scheet“. 
 
Dat trekt ook de aandacht op de afbeeldingen van 
Napoleon. Hij staat dikwijls afgebeeld met een bleke 
broek maar altijd met zwart schoeisel. Nimmer of 
nooit heeft hij bruine schoenen aan. De redenen 
hiervan zijn niet meer te achterhalen. 
 

Aftocht 
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Op 6 oktober 1812 schreef Napoleon aan de keize-
rin te Parijs een brief met de mededeling dat het in 
Moskou even warm was als in Parijs. Gezien het 
zachte weer begon Napoleon Moskou te ontruimen 
en de aftocht werd op 18 oktober aangevat. 
 
Het Franse leger had 107.000 soldaten, 3.000 Rus-
sische krijgsgevangenen, 550 kanonnen en 40.000 
voertuigen die zowel munitie, buskruit, voedsel en 
gestolen oorlogsbuit omvatten. Napoleon gaf ook het 
bevel om overvloedige bagage en buit tot het mini-
mum te beperken zodat men snel vooruit kon gera-
ken. Aan dit laatste gaven de soldaten geen gevolg. 
Zij wilden al hun buit meenemen daar ze hiermee 
later als rijke mannen konden thuiskomen. Gezien 
het zachte weer hadden de soldaten hun winterkledij 
weggegooid als nutteloze balast. 
 
Bij het vertrek uit Moskou werd Napoleons leger af-
geschermd door de voorhoede onder bevel van 
Murat, zijn schoonbroer. Nabij Tarutino zette 
Koetoezov op 18 oktober een verrassingsaanval in, 
waarbij Murat tweeduizend soldaten verloor, vijftien-
honderd man krijgsgevangen werd genomen en zes-
endertig kanonnen in de handen van de Russen vie-
len. 
 
Napoleon zelf verliet Moskou op 19 oktober. In de 
nacht van 21 oktober was zware regenval de oor-
zaak van veel modder zodat La Grande Armée zich 
traag terugtrok. 
 
Op 23 oktober stak generaal de Beauharnais de ri-
vier de Loezka over en viel Malojaroslavets binnen, 
een stadje met 1.600 inwoners. Op 24 oktober voch-
ten de Russen en de Fransen hier tegen elkaar 
waarbij beide legers elk 7.000 man verloren. De 
Slag bij Malojaroslavets was op twee na de grootste 
van de ganse veldtocht. 
 
Napoleon kwam pas op het einde van het gevecht 
aan en zei: “Het volstaat niet een Rus te doden, ge 
moet hem ook nog omverduwen”. In zijn communi-
qué bestempelde de keizer de slag als een Franse 
overwinning. Kapitein Labaume hoorde de soldaten 
onder elkaar zeggen: “Nog twee van dit soort over-
winningen en Napoleon heeft geen leger meer”. 
 
Diezelfde kapitein Labaume beschreef zijn aankomst 
in het dorp Ouvaroskoe waar talloze lijken lagen van 
soldaten en boeren, van kinderen met doorgesne-
den kelen en van jonge meisjes, die verkracht en 
vermoord waren door de Franse soldaten. 
 
Op 25 oktober bevonden de Fransen zich bij Go-
rodnja. Daar wou Napoleon om vier uur 's morgens 
de situatie van zijn leger controleren. Daarbij viel hij 
door een hinderlaag bijna in handen van de kozak-
ken. Toen ze tot op bijna 40 meter van Napoleon 
genaderd waren begonnen ze “Hoera, Hoera” te roe-
pen. Daarmee kreeg de tweehonderd man Franse 

Aftocht 
cavalerie een sein en de kans om de keizer te ont-
zetten. 
 
Na afloop van dit incident droeg Napoleon aan zijn 
hals een flesje, gevuld met vergif, zodat ze hem 
nooit levend zouden gevangennemen. Met dit vergif 
zal Napoleon later te Parijs een mislukte zelfmoord-
poging ondernemen. 
 
Ingevolge de hardnekkige weerstand van de Russen 
besloot Napoleon via Borodino uit Rusland terug te 
trekken. Einde oktober aten de Franse generaals 
niets anders meer dan paardenvlees. 
 
Op 3 november was er een gevecht te Vjazma. De 
Russen probeerden de Franse achterhoede, onder 
bevel van generaal Davout, te omsingelen. Dit mis-
lukte omdat de korpsen van de Beauharnais, Ney en 
Poniatowski nabij waren en Davout konden ontzet-
ten. Er waren meer Fransen dan Russen gesneu-
veld. De Russen waren hier de overwinnaars en 
maakten drieduizend Fransen krijgsgevangen. 
 
Wat de krijgsgevangenen betreft had tsaar Alexan-
der hierover orders gegeven. Daarbij werd verzocht 
al het Franse medische personeel alsook vaklui van 
het Franse leger zoals smid, rademaker, hoefsmid, 
schrijnwerker, bakkers enz. te sparen en te vragen 
in dienst van Rusland te treden. Het leger maar ook 
de verwoeste gebieden hadden hun diensten brood-
nodig. Het zijn van de weinigen die daardoor de oor-
log zullen overleven. 
 
Op 9 november kwam Napoleon te Smolensk toe en 
hij verliet de stad op 14 november. Tot kort daarvoor 
had generaal Victor hier met 30.000 man gezeten. 
Hij had van de keizer het bevel gekregen van 
Witebsk, waar hij verbleef, op te rukken naar Krasny. 
Gezien het aantal trekpaarden fel geslonken was liet 
Napoleon bij zijn uittocht 112 vernagelde kanonnen 
achter. 
 
Na de aftocht van de Fransen was er naast de rivier 
de Vop een gebied met een doorsnede van onge-
veer vijf km, dat propvol stond met munitiewagens, 
kanonnen, kroonluchters, antieke beelden; daarbij 
nog rijtuigen, schilderijen en porselein, die het ge-
heel het uitzicht gaven van een antiek- en rommel-
markt. 
 
Vervolgens trok Napoleon op naar Krasny. Daar zou 
generaal Victor met zijn korps op tijd toekomen. Van 
14 tot 18 november was Napoleon in een gevecht 
verwikkeld met de Russen. De Fransen telden 
13.000 gesneuvelden en 26.000 krijgsgevangenen 
waaronder zeven generaals. In Krasny vielen 123 
kanonnen in de handen van de Russen. Militair ge-
zien was het een ramp voor het uitgeputte Franse 
leger. Artillerie en cavalerie hadden hun genadeslag 
gekregen. Het aantal verliezen bij de Russen was 
beperkt en gering. 
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De Fransen trokken verder naar de Berezina. Gene-
raal Oudinot zou zich met een korps van 9.000 man 
bij La Grande Armée voegen. 
 
De soldaten van Oudinot hadden tot dan weinig last 
ondervonden van de winter. Ze keken raar op toen 
ze de soldaten uit Moskou in het zicht kregen. Het 
leek wel een verzameling voddenventen en vogel-
schrikkers. Onvoorstelbaar hoe die er uitzagen met 
hun gestolen burgerkledij! 
 
Op 21 november bereikten de Fransen de oostelijke 
oever van de Berezina bij Borisov. Op de westelijke 
oever lagen de Russen die de brug bij Borisov had-
den vernietigd. Koetoezov opereerde in de rug van 
de Fransen zodat ze ingesloten dreigden te geraken! 
 
De Fransen trokken 18 km noordwaarts nabij het 
dorp Stoedzjenka waar er een doorwaadbare plaats 
was in de Berezina. Stoedzjenka betekent in het Wit 
-Russisch “zeer koud“. 
 
De Berezina was niet toegevroren en het water 
stroomde gewoon door de rivier. Onder leiding van 
generaal Eblé gingen vierhonderd Nederlandse ge-
niesoldaten aan het werk. Ze begonnen op 25 no-
vember met de bouw van twee pontonbruggen die 
op 27 november klaar waren. Van deze bruggenbou-
wers zullen er maar vijftig Nederland terugzien. 
 
Algemeen wordt aangenomen dat er meer dan 
50.000 Franse soldaten naar de westelijke oever zijn 
overgestoken. Ongeveer 10.000 voertuigen waren 
op de oostelijke oever achtergelaten, met daarbij 
miskelken, boeken van bibliotheken, zilveren borden 
en nog meer gestolen goed uit Moskou. Hier kon 
men ook een kunst- en antiekmarkt houden, met 
veel keus uit een groot aanbod! 
 
De bruggen werden na de overtocht door generaal 
Victor vernietigd toen de Russen onder leiding van 
generaal Wittgenstein hen kort op de hielen zaten. 
 
Op 3 december 1812 schreef Napoleon zijn be-
faamd communiqué nr. 29, over de oorlog in Rus-
land. Zijn oogmerk hierbij was de nederlaag, die hij 
opgelopen had, helemaal toe te schrijven aan de 
strenge winter! 
 
De grootste oorzaak, de zeer lage temperaturen die 
hij opgaf, is buitengewoon onnauwkeurig. Volgens 
de gegevens in het verslag zou het toen in Rusland 
kouder geweest zijn dan aan de Noordpool! Het ver-
slag eindigde met de mededeling: ”de gezondheid 
van Zijne Majesteit is nooit beter geweest”. 
 
Het zou heel lang duren voor iemand de moeite nam 
hierover een betrouwbare studie te maken. Het feit 
dat de Berezina niet toegevroren was, sprak de zeer 
felle koude in Napoleons verslag als oorzaak tegen! 
 

Napoleon slaagde in zijn opzet. Velen namen zijn 
alibi voor waar aan. Napoleon kon dus goed met 
spek schieten. 
 
Op 5 december zei Napoleon tegen zijn generaals 
dat hij dringend naar Parijs moest. Daar had op 23 
oktober 1812 een mislukte staatsgreep plaatsgevon-
den onder leiding van generaal de Malet. 
 
Die had onder voorwendsel dat Napoleon in Rusland 
zou gesneuveld zijn, getracht het bestuur in handen 
te krijgen. De revolte mislukte door het optreden van 
minister Cambacérès. Na een korte zitting van de 
krijgsraad kregen de rebellen de doodstraf. Ze wer-
den op 29 oktober doodgeschoten. 
 
Napoleon stelde voor zijn vertrek zijn schoonbroer 
Murat als opperbevelhebber aan over La Grande 
Armée. Deze liet spoedig het leger in de steek en 
vluchtte naar zijn koninkrijk Napels. 
 
Daarna zouden de generaals de Beauharnais, Da-
vout en Poniatowski het bevel voeren. 
 
Op 20 december 1812 bereikten de soldaten van La 
Grande Armée Königsberg, tegenwoordig Kalining-
rad genoemd, aan de Oostzee. Er brak toen in volle 
hevigheid een epidemie uit van vlektyfus. Honder-
den soldaten stierven door deze ziekte waaronder 
generaal Eblé, held van de Berezina. De kwaal ver-
spreidde zich over Duitsland. 
 
In Danzig stierven tweehonderd mensen per dag! De 
ziekte zou ook Frankrijk bereiken. Onder de krijgsge-
vangenen in handen van de Russen stierven velen 
door vlektyfus. 
 
Van de ramp vindt men in het verslag van Napoleon 
geen spoor. Volgens een vroegere verklaring van 
Napoleon zelf was: “een soldaat iemand om dood te 
schieten”. Maar de tyfusleiders waren niet gesneu-
veld en daarom verzwegen. Niet de vlektyfus maar 
de ijselijke koude was de grote boosdoener volgens 
Napoleons verslag. 
 
Vlektyfus was dus maar een “accident de parcours“. 
Maar Napoleon had wel in totaal 524.000 soldaten 
verloren, een record! 
 
 
Wordt vervolgd. 
 
 
 
 
 
Evarist Maes 
vtbKultuur Kortenberg. 

Aftocht 
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• Zaterdag 2 september 
 ‘Kiss me Kate”, musical op het Donkmeer, met in de 
 namiddag gegidst bezoek aan het Fort van Liezele 
 
• Zondag 3 september 
 Muzikale strelingen, aperitiefconcert met nieuw talent 
 Claus Vermeulen (piano), Diede Verpoest (viool) 
 
• Maandag 11 september 
 Danscursus 
 Gratis kennismakingsles 
 
• Woensdag 13 september 
 ‘Luther, rebelse monnik daagt keizer en paus uit’ 
 Lezing door Frans Van den Brande 
 
• Vrijdag 15 september 
 ‘De Indische Oceaan’ 
 Beeldreportage door Dominiek Druart 
 
• Maandag 18 september 
 Danscursus 
 Aanvang nieuwe lessenreeks 
 
• Dinsdag 19 september 
 ‘Merlot’ 
 Wijn(proef)avond door Alex Kool 
 
• Donderdag 21 september 
 ‘Magritte wandelt in Schaarbeek’ 
 Culturele Brusselwandeling 
 
• Zaterdag 23 september 
 ‘Wijnuitstap’ 
 Grafé-Lecocq, Namen, Château de Bioul 
 
• Zondag 24 september 
 ‘Magritte wandelt in Schaarbeek’ 
 Culturele Brusselwandeling 
 
• Maandag 25 september 
 ‘Venetië en de Biënnale’ 
 5-daagse vtbKultuur-trip 
 
• Zondag 1 oktober 
 ‘Totem’ 
 Bijwonen optreden Cirque du Soleil, Brussels Expo 
 

• Vrijdag 6 oktober 
 ‘Ierland’ 
 Beeldreportage door Jan en Mieke Demarsin 
 + voorstelling afdelingsreis 
 
• Zaterdag 7 oktober 
 Hoogstraten  
 Ledendag vtbKultuur Vlaams-Brabant & Brussel 
 
• Zondag 22 oktober 
 Muzikale strelingen, aperitiefconcert met nieuw talent 
 Don-Paul Kahl, saxofoon, Alessandro Cervino, piano 
 
• Vrijdag 27 oktober 
 ‘5-gangen wildgerechtjes’ 
 Culinaire wijnavond 
 
• Vrijdag 3 november 
 ‘Eindeloos Mongolië’ 
 Beeldreportage door Erik en Ingrid Buysse 
 
• Zaterdag 4 november 
 ‘100 jaar De Stijl’ 
 Daguitstap naar Noord-Brabant 
 
• Donderdag 9 november 
 ‘Sint-Gillis, vergeten art-nouveau’ 
 Culturele Brusselwandeling 
 
• Zaterdag 11 november 
 ‘Europalia Indonesië’ 
 Gegidst bezoek 
 
• Zondag 12 november 
 ‘Sint-Gillis, vergeten art-nouveau’ 
 Culturele Brusselwandeling 
 
• Dinsdag 21 november 
 ‘Moldavië’ 
 Wijn(proef)avond 
 
• Zaterdag 25 november 
 2-daagse Noord-Frankrijk  
 met aandacht voor erfgoed en (hedendaagse) kunst 
 door Luc Vanmarcke 
 
• Donderdag 30 november 
 ‘Kuregem en het Riolenmuseum’ 
 Culturele Brusselwandeling 
 
• Vrijdag 1 december 
 ‘Iran - een tip van de sluier’ 
 Beeldreportage door Grégory Lewyllie 
 
• Zondag 3 december 
 Aperitiefconcert ‘Revue Blanche in duo’ met Anouk 
 Sturtewagen (harp) en Lore Binon (sopraan) in de  
 Oude Abdij, gevolgd door een herfstmenu (facultatief) 
 
• Zondag 10 december 
 ‘Kuregem en het Riolenmuseum’ 
 Culturele Brusselwandeling 
 
• Zondag 17 december 
 ‘Our great Mr Handel’ 
 Monoloog, muzikale vertelling door Jos Meersmans 
 

Overige activiteiten najaar 2017 

Magritte wandelt in Schaarbeek 
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Naam: 
Adres: 
Postnr + gemeente: 
Telefoon: 
E-adres: 
Lidnummer: 
Opstap: 
wenst deel te nemen aan volgende activiteiten: 
 
O Zaterdag 29 april: Keukenhof (autocar) 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 4 mei: tentoonstelling Pol Bury 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 5 mei: culinaire wijnavond 
 5-gangen visgerechtjes/witte wijnen 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 6 mei: anthuriumkwekerij 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 7 mei: tentoonstelling Pol Bury 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 14 mei: Toots Thielemans 3 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 20 mei: Blankenberge (autocar) 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal middagmaal vis: 
 Aantal middagmaal vlees: 
 
O Zondag 28 mei: concert Goran Krivokapić 
 Aantal kaarten: 
 
O Dinsdag 30 mei: Brussels Parlement 
 Aantal deelnemers: 
 
O Pinkstermaandag 5 juni: Gent (autocar) 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal middagmaal: 
 Aantal vegetarisch middagmaal: 
 
O Donderdag 8 juni: tentoonstelling Yves Klein 
 Aantal deelnemers: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O Zondag 11 juni: tentoonstelling Yves Klein 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 16 juni: het Albanese volk (11-daagse) 
 Aantal deelnemers: 
 
O Woensdag 28 juni: Choreolab + Van Mieghem 
 (autocar) 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal middagmaal vis: 
 Aantal middagmaal vlees: 
 
O Zondag 9 juli: zomerontmoeting met BBQ 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 13 juli: Terkameren 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 16 juli: Terkameren 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 18 augustus: Slovenië (10-daagse) 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 2 september: Kiss me, Kate + Fort Liezele 
 Aantal deelnemers: 
 

Deelnemingsformulier 

 

Chris Van Tichelt 
info@idelica.be 

www.idelica.be 

delicatessen • ideeën • geschenken • interieur 
 Leuvensesteenweg 389  
 3070 Kortenberg 
 02 306 01 33 • 0476 66 94 60 

 

Belangrijk: voor de 19-daagse reis naar Vietnam in 
april 2018 zijn al heel wat opties genomen. Het pro-
gramma wordt voorgesteld tijdens de beeldreporta-
ge op vrijdag 28 april. Niet te missen! 
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Terugblik 
   

Erik Van Nevel 

  

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsactiviteiten 
 
1. Première van de beeldreportage ‘Argentinië’ 
2. Voorstelling van ons programma 2017 
3. Initiatie wijnproeven, 4 avonden 
4. Lezing Cultuurgeschiedenis Sicilië 
5. Gegidst bezoek aan ‘Picasso. Sculpturen’ 
6. Dansfeest n.a.v. 45ste dansjaar 
7. Aperitiefconcert met LUCA Kamerkoor en Atelier Oude 
 Muziek o.l.v. Erik Van Nevel, i.s.m. LUCA School of 
 Arts, campus Lemmens 
 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

4 
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Terugblik San Sebastian/Bilbao 

  

Erik Van Nevel 

  

 

 

 

 

 

 

San Sebastian 
1. Stadhuis 
2. Plaza de la Constitución  
3. Kursaal 
 
Bilbao 
 
4. Guggenheimmuseum 
5. Station Santander 
6. Bilbao bij nacht 
7. Stadion van Athletic Bilbao 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

4 


