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Nieuws

Inhoud

Blz.

MIDDAGMAAL DAGUITSTAPPEN
Voor onze daguitstappen voorzien we eenzelfde middagmenu voor iedereen. Indien mogelijk zorgen wij voor een
alternatieve hoofdschotel, deze is uitsluitend te reserveren door het vermelden bij de mededeling van de betaling.
ANNULATIEVOORWAARDEN DAGACTIVITEITEN
Uitstappen, bezoeken (o.a. musea, tentoonstellingen),
lezingen, culturele wandelingen, ontmoetingen, bijwonen muziekevenementen, concerten eigen organisatie, enz.
Annulatie met terugbetaling is mogelijk tot 8 dagen vooraf.
Reeds gemaakte en niet terugvorderbare kosten worden
afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Beste Cultuurliefhebbers,
De maatregelen om het verspreiden van het coronavirus
tegen te houden, hebben een enorme impact op onze
activiteiten. Wij volgen uiteraard de aanbevelingen van de
overheid.
Indien nodig moeten wij activiteiten afgelasten, waar mogelijk verplaatsen wij activiteiten naar een latere datum,
zelfs naar 2021.

ANNULATIEVOORWAARDEN
MEERDAAGSE UITSTAPPEN
Tot 90 dagen vooraf: 0% van de volledige reissom
Tot 60 dagen vooraf: 10% van de volledige reissom
Tot 45 dagen vooraf: 25% van de volledige reissom
Tot 30 dagen vooraf: 50% van de volledige reissom
Minder dan 30 dagen vooraf: 100% van de volledige reissom

Lees alles hierover in dit activiteitenkrantje.
Nieuws en Inhoud
Samen cultuur beleven?
Coronacrisiskalender
Programma 2020
Berlijn, 5-daagse
Koblenz & Bonn
Dertigjarige Oorlog
Uit de oude doos
Terugblik 2019
Terugblik Noorwegen
Terugblik
Terugblik

Indien de annulatiekosten hoger liggen dan de bovenvermelde percentages worden de werkelijke annulatiekosten
in rekening gebracht.
Voor de meerdaagse uitstappen raden wij iedereen sterk
aan een annulatieverzekering af te sluiten!
Bij elke terugbetaling wordt automatisch 10% administratiekosten ingehouden, met een maximum van € 25,00 per
persoon.
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Deze annulatievoorwaarden gelden niet als wij zelf activiteiten moeten annuleren of verplaatsen i.v.m. de coronacrisis.

Het Toeristje
‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg
49ste jaar, nr 2 • april, mei, juni 2020
Driemaandelijks activiteitenblad

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

Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen?
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrijving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis.
Wie aansluit met de vtbKultuur-pas, ontvangt Het Toeristje
tot het einde van het lidmaatschap.
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via
elektronische post.

Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg
of op www.danskringkortenberg.ne
Bank: BE07 2300 4448 8866 vtbKultuur Kortenberg

Oplage: 700 ex. in kleur op papier, 2760 ex. via elektronische post.

BELANGRIJK:
© vtbKultuur Kortenberg
Overname uit ‘Het Toeristje’ is slechts toegestaan na
schriftelijke toestemming van de auteur en/of van de uitgever.

vtbKultuur-pas
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten?
Een heel jaar lang… voor maar € 10,00
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Dat vinden we heel jammer, maar gezondheid gaat voor alles!
We denken aan u en staan te popelen om u weldra terug te
omarmen. Laat ons weten welke activiteit u graag met ons
zou doen en dan bekijken wij of we die uit ons grote
vtbKultuur-boek kunnen toveren! Houd u goed en tot snel!

Vul dit blad in, kopieer het of scan het in,
plak het in een mail of stuur het op met de post.

Coronacrisis: geen activiteiten meer tot einde augustus!
• Woensdag 1 april
Berlijn, buiten de gebaande paden, 5-daagse
Verplaatst naar woensdag 26 augustus

• Zaterdag 6 juni
Wijnuitstap Thilesna, Aldeneyck, Thorn, daguitstap
Verplaatst naar zaterdag 12 juni 2021

• Zaterdag 4 april
Johannes Passion, concert
Afgelast

• Zaterdag 13 juni
Daens, de musical
Wordt uitgesteld (nog geen nieuwe datum gekend)

• Zaterdag 11 april
Tongeren & Genk, daguitstap
Afgelast

• Zondag 14 juni
De Baltische Landen, 12-daagse
Verplaatst naar maandag 14 juni 2021

• Vrijdag 17 april
Myanmar, beeldreportage
Afgelast

• Zaterdag 27 juni
Rodin, Meunier, Minne, tentoonstelling
Wordt verplaatst (nog geen nieuwe datum gekend)

• Zondag 19 april
De Taalgrens, lezing
Verplaatst naar zondag 8 november

• Vrijdag 3 juli
AnthurMiddendorp
Afgelast (vrijdag 6 november gaat wel door)

• Vrijdag 24 april
Franse streekgerechten, culinaire wijnavond
Verplaatst naar vrijdag 27 november

• Zondag 5 juli
Zomerontmoeting, BBQ, Vlaanderen Feest
Afgelast

• Zaterdag 25 april
Dieric Bouts Leuven, daguitstap
Verplaatst naar vrijdag 18 september

• Donderdag 9 juli
Jette, Boudewijnpark met Brugmannsite, cult. wand.
Verplaatst naar 2021

• Zondag 26 april
Jazz combo’s, concert
Afgelast

• Vrijdag 10 juli
Jette, Boudewijnpark met Brugmannsite, cult. wand.
Verplaatst naar 2021

• Donderdag 30 april
Dieric Bouts Leuven, daguitstap
Verplaatst naar donderdag 17 september

• Zondag 12 juli
Jette, Boudewijnpark met Brugmannsite, cult. wand.
Verplaatst naar 2021

• Vrijdag 1 mei
Koblenz & Bonn, 3-daagse
Verplaatst naar donderdag 10 september

• Zaterdag 18 juli
Kortrijk, daguitstap
Verplaatst naar donderdag 19 november

• Zaterdag 9 mei
Lombardije & Piëmont, 8-daagse
Verplaatst naar zaterdag 29 mei 2021

• Zaterdag 15 augustus
Retour au Pays Ch’ti, 2-daagse
Verplaatst naar 13 maart 2021

• Zaterdag 9 mei
Dieric Bouts Leuven, daguitstap
Verplaatst naar zondag 20 september

• Donderdag 20 augustus
Steenokkerzeel, culturele streekwandeling
Verpaatst naar 2021

• Zondag 17 mei
Het Zwanenmeer, ballet
Verplaatst naar zondag 1 november

• Vrijdag 21 augustus
Steenokkerzeel, culturele streekwandeling
Verpaatst naar 2021

• Donderdag 28 mei
Biertoer. Nieuwe verkeersvrije centrale lanen, wand.
Verplaatst naar 2021

• Zaterdag 22 augustus
Mechelen & Tildonk, daguitstap
Verplaatst naar 2021

• Vrijdag 29 mei
Biertoer. Nieuwe verkeersvrije centrale lanen, wand.
Verplaatst naar 2021

• Zondag 23 augustus
Steenokkerzeel, culturele streekwandeling
Verpaatst naar 2021

• Zaterdag 30 mai
Madame Butterfly, zomeropera
Afgelast

• Zaterdag 29 augustus
Maastricht, cursisten danscursus
Verplaatst naar zondag 13 september

• Zondag 31 mei
Biertoer. Nieuwe verkeersvrije centrale lanen, wand.
Verplaatst naar 2021

• Donderdag 10 september
Saarland, 4-daagse
Verplaatst naar donderdag 9 september 2021
4

Deze sponsors steunen ons

Dierenartsenpraktijk
Akuut
Leuvensesteenweg 469
3070 Kortenberg
02 751 62 60
Grote Daalstraat 30
1930 Zaventem
02 721 06 10
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Wat heeft ons programma 2020 nog te bieden?
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Woensdag 26 augustus
Berlijn, buiten de gebaande paden
5-daagse vtbKultuur-trip
o.l.v. Luc Vanmarcke

Zondag 4 oktober
Gezelle Gezongen
Concert n.a.v. 190ste verjaardag van Guido Gezelle
Oude Abdij, Kortenberg, 10.30 uur

Donderdag 3 september
Vrijdag 4 september
Zondag 6 september
Nederlandse sporen in Brussel
Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen
Centraal Station, Brussel, 10.00 uur

Woensdag 7 oktober
Galicië & Santiago de Compostela
5-daagse vtbKultuur-trip o.l.v. Luc Vanmarcke
Dinsdag 13 oktober
Surlie natuurwijnen
Wijnavond o.l.v. Marc Vannetelbosch
GC Colomba, Kortenberg, 20.00 uur

Vrijdag 4 september
Brussel Gallery Weekend
o.l.v. Léa Nys
Centraal Station, Brussel, 10.30 uur

Donderdag 15 oktober
Vrijdag 16 oktober
Zondag 18 oktober
Tour & Taxis, de nieuwe Ramblas
Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen
Noordstation, Brussel, 10.00 uur

Zaterdag 5 september
Beeldenpark Middelheim
Begraafplaats Schoonselhof
Antwerpen
Daguitstap o.l.v. Tamara Ingels

Zaterdag 17 oktober
Doornik, stad met de 5 klokkentorens
UNESCO-toer met kathedraal, belfort, ...
o.l.v. Anne Christiaens
Daguitstap

Dinsdag 8 september
Mineraliteit in wijn
Wijnavond o.l.v. Kaat Daans
GC Colomba, Kortenberg, 20.00 uur

Donderdag 22 oktober
Zaterdag 24 oktober
AfricaMuseum
Museum herbekeken (architectuur)
Stanleywandeling
o.l.v. Elisabeth Derveaux

Donderdag 10 september
Koblenz & Bonn
250 jaar Beethoven
3-daagse vtbKultuur-trip o.l.v. dr. Jan Vaes
Maandag 14 september
Danscursus
Kennismakingsles
GC Colomba, Kortenberg, 20.00 uur

Zondag 25 oktober
Versatile Beethoven
Aperitiefconcert door Trio Khaldei
250ste verjaardag Beethoven
Oude Abdij, Kortenberg,10.30 uur

Donderdag 17 september
Vrijdag 18 september
Zondag 20 september
Dieric Bouts Leuven
Domus, Leuven, 09.15 uur

Zondag 1 november
Het Zwanenmeer, ballet in Capitole Gent
Met comfortabel autocarvervoer
OC Berkenhof, Kortenberg, 11.50 uur

Zaterdag 19 september
Muzikale Strelingen
Kamerorkest o.l.v. Michel Tilkin
i.s.m. Luca School of Arts, campus Lemmens
Sint-Martinuskerk, Everberg, 19.30 uur

Vrijdag 6 november
AnthurMiddendorp
Bezoek anthuriumkwekerij in werking
Gids: Raf Schepers
Molenweg 11, Veltem-Beisem, 10.00 uur

Maandag 21 september
Danscursus
Aanvang nieuwe lessenreeks
GC Colomba, Kortenberg, 19.00 uur

Zondag 8 november
Lezingen op zondag
De Taalgrens.
Of wat Belgen zowel verbindt als verdeelt
Lezing door Brigitte Raskin
Oude Abdij, Kortenberg, 10.00 uur

Zaterdag 3 oktober
Herentals & Tongerlo
vtbKultuur Vlaams-Brabant & Brussel
Daguitstap
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Wat heeft ons programma 2020 nog te bieden?
Zaterdag 14 november
Luik: Warhol, the American dream factory
Tentoonstelling La Boverie
Architectuurwandeling (o.a. station Calatrava)
Daguitstap
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BERLIJN, BUITEN DE GEBAANDE PADEN
Het vertrek van deze 5-daagse is verplaatst van woensdag 1 april naar woensdag 26 augustus.
Hierdoor zijn er plaatsen vrij gekomen, dus inschrijven
kan nog.

Donderdag 19 november
Kortrijk, VerLeieding
Creatieve stad aan de Leie: Kunstencentrum Buda, Texture, museum over Leie en vlas
o.l.v. Luc Vanmarcke
Daguitstap

Indien de maatregelen i.v.m. de coronacrisis het verplichten, zullen we deze 5-daagse opnieuw verplaatsen.
Voorlopig houden wij deze datum.
DE TAALGRENS
Lezing door Brigitte Raskin
De toegangskaart met datum zondag 19 april blijft geldig
op zondag 8 november.

Zaterdag 21 tot zondag 22 november
Culinair visweekend
Vlaamse kust
o.l.v. Wilfried Moeyaert

KOBLENZ & BONN
Het vertrek van deze 3-daagse is verplaatst van vrijdag
1 mei naar donderdag 10 september.
Hierdoor zijn er plaatsen vrij gekomen, dus inschrijven
kan nog.

Donderdag 26 november
Zaterdag 28 november
Vrijdag 4 december
In de voetsporen van Thomas Berg
Literaire wandeling, Leuven
(gebaseerd op het werk van schrijver Jo Claes)

Indien de maatregelen i.v.m. de coronacrisis het verplichten, zullen we deze 3-daagse opnieuw verplaatsen.
Voorlopig houden wij deze datum.

Vrijdag 27 november
Franse streekgerechten en hun wijnen
Culinaire wijnavond
door Chris Verbelen
Ontmoetingshuis De Klok, Erps-Kwerps, 20.00 uur

LOMBARDIJE & PIËMONT
Deze 8-daagse is verplaatst naar einde mei 2021. De
genomen opties blijven geldig.
HET ZWANENMEER, BALLET
Dit evenement werd door de organisatoren verplaatst
van zondag 17 mei naar zondag 1 november.
Het aanvangsuur wijzigt van 15.00 uur naar 14.00 uur,
maar de toegewezen plaatsen blijven.

Zondag 29 november
Lezingen op zondag
Lodewijk XIV, de Zonnekoning
Lezing door Johan Op De Beeck
Oude Abdij, Kortenberg, 10.00 uur

De organisatie doet geen terugbetaling. Wie er op 1 november niet bij kan zijn, zoekt best zelf een plaatsvervanger, tenzij extra deelnemers inschrijven.

Zaterdag 5 december
Muzikale Strelingen
Strijkersensemble o.l.v. Marc Tooten
i.s.m. Luca School of Arts, campus Lemmens
Sint-Martinuskerk, Everberg, 19.30 uur

DAENS, DE MUSICAL
Zelfde bemerking als voor ‘Het Zwanenmeer’, alleen is
de vervangdatum nog niet gekend.
DE BALTISCHE LANDEN
Deze 12-daagse is verplaatst naar maandag 14 juni tot
vrijdag 25 juni 2021.
De deelnemers van de reis in 2020 worden aangeschreven opdat zijn hun deelname voor 2021 kunnen bevestigen. Wie in 2021 toch niet meekan, krijgt het voorschot
terugbetaald. Leden op de wachtlijst krijgen dan de
kans.

Zondag 13 december
Winterontmoeting
Terugblik 2020
Programma 2021
GC Colomba, Kortenberg, 14.30 uur
Vrijdag 18 december
Suriname
Beeldreportage door Jan en Mieke Demarsin
Auditorium UPC, Kortenberg, 20.00 uur

RETOUR AU PAYS CH’TI
Het vertrek van deze 2-daagse Hauts-de-France is verplaatst van zaterdag 15 augustus naar zaterdag 13
maart 2021. De genomen opties blijven.

Zondag 20 december
Verteltheater
Scheppend vuur • Haydn vertelt
door Jos Meersmans
Oude Abdij, Kortenberg, 10.30 uur

OPTIES
Alle andere opties blijven geldig tot tegenbericht.
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Berlijn
Buiten de gebaande paden

meer dan tweehonderd lange-afstandstreinen halt, samen
met ongeveer 325 regionale treinen en ruim zeshonderd SBahnstellen. Voor internationale treinen is dit Hauptbahnhof het eindstation. Ontwerper Meinhard von Gerkan
bedacht een station waarvan korte loopafstanden en veel
daglicht, ook op de lagere niveaus, belangrijke factoren
zijn. Let ook op de beide gewelfde structuren, elk 46 meter
hoog, die de stationshal als het ware omlijsten. Sinds 1868
stond op deze plek het Lehrter Bahnhof, dat jarenlang een
belangrijke schakel was in het Duitse treinverkeer. Toen
het in 2002 tegen de grond ging, zou het 4 jaar duren eer
er een prachtig spiksplinternieuw station voor in de plaats
kwam.

5-daagse vtbKultuur-trip
o.l.v. Luc Vanmarcke

Woensdag 26 tot zondag 30 augustus
Dag 1: woensdag 26 augustus
Rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines.
Lieve Pillen, plaatselijke (Vlaamse) gids toont ons de
hoogtepunten van Berlijn.
De Alexanderplatz, genoemd naar tsaar Alexander I die in
1805 een bezoek bracht aan Berlijn, was al vanaf haar ontstaan een plaats vol commerciële bedrijvigheid, met winkels en een markthal. Veel werd verwoest tijdens WO II. Na
de wereldoorlog kwam de plek in handen van de Sovjets,
getuige hiervan de strenge sociaaldemocratische architectuur.
Het plein is een druk verkeersknooppunt en wordt gedomineerd door de 368 m hoge televisietoren of Fernsehturm
(1969), het hoogste gebouw van Duitsland. In de grote bol,
die verwijst naar de Sputnik, is er een restaurant dat om
zijn as heen draait en u zo de volledige stad laat zien. Op
het plein staat ook nog de Marienkirche, in vroeggotische
stijl. Opvallender is het Rote Rathaus uit de 19de eeuw,
met een toren van bijna 100 meter. Verder kan u er aan de
noordelijkste zijde een wereldklok bezichtigen die het uur
op verschillende plaatsen in de wereld aangeeft.

Brandenburger Tor

Potsdamer Platz stond voor de Tweede Wereldoorlog synoniem voor moderne technologie. Doordat het een druk
kruispunt was, stonden hier de eerste verkeerslichten. Na
de oorlog bleef er echter niets meer over van deze glorie.
Bovendien lag het in een neutrale zone en het bleef dan
ook tot de éénmaking braak liggen. Na de val van de Berlijnse Muur moest dit opnieuw het uitgaanscentrum van de
stad worden. Nieuwbouw verrees uit de grond waarvan het
Sony Center het meest beroemde is. Onder de enorme
koepel bevindt er zich een groot cinemacomplex en talrijke
horecazaken. Waar de Muur vroeger stond, liggen nu een
dubbele rij kasseistenen in het wegdek.

Dag 2: donderdag 27 augustus
Luc Vanmarcke neemt ons op sleeptouw ‘Berlijn, buiten de
gebaande paden’
Tchoban Foundation
De stichting, opgericht in 2009 door Sergei Tchoban
(1962), bezit honderden tekeningen en visioenen uit de
hand van Tchoban zelf, evenals werken van toonaangevende internationale architecten uit de 20ste en 21ste
eeuw. De stichting zal hedendaagse architectuurtekeningen combineren met werken van een groot tekenaar van
de afgelopen eeuwen.

De Brandenburger Tor is hét symbool van de éénmaking
van Duitsland en Berlijn. Deze 18de-eeuwse poort is de
enige nog overblijvende stadspoort van de oorspronkelijk
18. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij zwaar beschadigd. Hij lag op de grens tussen Oost- en West-Berlijn,
in het Oost-Duitse gedeelte, en werd tussen 1956 en 1958
gerestaureerd.
Toen de Berlijnse Muur gebouwd werd, liep deze aan de
westkant van de poort. Bijna 30 jaar lang was het verboden
om nog door de poort te wandelen. Bij de val van de Muur
en de hereniging van Duitsland onderging het nationale
symbool opnieuw een restauratie en het schittert nu in volle
glorie, al heeft de tand des tijds en de geschiedenis van de
stad haar sporen achtergelaten.
Berlijn heeft een boontje voor daken van staal en glas; ook
het in mei 2006 geopende Hauptbahnhof werd met die
materialen onderdak geboden. In dit belangrijkste spoorwegkruispunt van Europa dwarsen de spoorlijnen elkaar op
4 niveaus. Enkele cijfers illustreren het belang van dit nieuwe knooppunt voor het treinverkeer: dagelijks houden hier

Tchoban Foundation
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Berlijn
Sammlung Boros
Midden in de Reinhardtstraße staat een grote, bovengrondse bunker uit WO II. In de bunker wordt de privé-collectie
van Christian Boros tentoongesteld; de familie zelf woont in
het appartement op de bovenste etage. De collectie bestaat uit hedendaagse, veelal geëngageerde kunst en bevat een groot aantal installaties die in de grote ruimtes
goed tot hun recht komen. Om de paar jaar worden de tentoongestelde werken veranderd, sinds mei 2017 is de 3de
tentoonstelling te bezichtigen.

Dag 3: vrijdag 28 augustus
Reichstag met kunstcollectie
Olympiastadion
Bröhan Museum – Berliner Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalisme
In 1894 werd de Reichstag ingehuldigd als parlementsgebouw voor het Duitse keizerrijk. Sedertdien heeft het altijd
een grote symboolwaarde gehad voor de vrijheid van het
Duitse volk. In 1933 werd de grote vergaderzaal vernietigd
door brandstichting. Dit voorval werd door Hitler aangegrepen als een bedreiging voor het Duitse volk, waarna hij de
macht volledig naar zich toe trok. Op het einde van de
Tweede Wereldoorlog plaatsten de Sovjetsoldaten hun
vlag op de Reichstag als teken van nederlaag voor de Duitsers.

Sammlung Hofmann
De privé-collectie van de familie Hofmann is te zien in hun
appartement op de derde en vierde verdieping in het Sophie Gipshofe. Na de val van de muur wilde het echtpaar
Hofmann eigenlijk een kunsthal in Dresden openen; dat
lukte destijds helaas niet waardoor ze hun verzameling
naar Berlijn hebben gebracht.
Ook deze collectie bestaat vooral uit geëngageerd werk,
dat tot nadenken aanzet, over het verleden van Duitsland
en Berlijn, over de huidige Westerse maatschappij of over
internationale vraagstukken. Alles zorgvuldig samengesteld
door mevrouw Hofmann zelf, die ieder jaar in september de
samenstelling van de tentoongestelde werken wijzigt.

De Reichstag was bijna volledig verwoest en werd na de
oorlog niet meer gebruikt omdat West-Berlijn geen hoofdstad meer was. Pas na de éénmaking en de nakende verhuizing van de regeringszetel kwam de grote restauratie.
De Britse architect Norman Robert Foster plaatste er een
glazen koepel op die we kunnen bezoeken. De Reichstag
is opnieuw het parlementsgebouw van de Bundestag (Duits
parlement).

Feuerle Collection
De verzameling van Désiré Feuerle is een nieuwkomer in
Berlijn. Ook deze collectie is te zien in een oude WO IIbunker en bevat voornamelijk hedendaagse kunst. Daarnaast is er ruimte voor Chinese antieke meubels en zijn er
sculpturen uit Zuidoost-Azië te zien.
In de Auguststraße ligt, een beetje van de straat af, het
restaurant en danshuis Clärchens Ballhaus. De buitenkant van het pand straalt vergane glorie uit (het grote
naambord is nog door Otto Dix geschilderd) en binnen
voelt u nog de sfeer van de bruisende jaren '20.
Sinds die tijd doet het gebouw dan ook dienst als balhuis
en ook nu nog is Clärchens Ballhaus onder de Berlijners
een begrip; mensen van alle soorten en leeftijden komen,
al dan niet in vol dansornaat, om te eten en te dansen.
Avondmaal en overnachting in het Mövenpick Berlin Hotel.

Reichstag

Het Bröhan Museum is gevestigd in een laat-neoklassiek
gebouw. De collectie werd samengesteld door Karl H.
Bröhan, die vanaf 1966 kunstwerken behorend tot de art
nouveau (Jugendstil of Sezessionstijl) en art deco verzamelde. Vooral de kunstenaars van de Berlijnse Sezessionbeweging zijn goed vertegenwoordigd. Ook is er fraai meubilair, aardewerk, glaswerk, zilverwerk en textiel tentoongesteld. De belangrijkste zalen van het museum zijn stuk voor
stuk gewijd aan een bepaalde kunstenaar, van wie meestal
verschillende kunstvormen worden getoond, zoals ÉmileJacques Ruhlmann. Andere onderdelen van de collectie
zijn de meubels van Hector Guimard, Eugène Gaillard,
Henry Van de Velde en Joseph Hoffmann, het glaswerk
van Émile Gallé en porselein van de beste Europese fabrikanten.

Hakesche Höfe
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Berlijn
Dag 4: zaterdag 29 augustus

Dag 5: zondag 30 augustus

Vandaag hebben wij aandacht voor:
Kapelle der Versöhnung
Landhaus Lemke – Mies van der Rohe Haus
Alexanderplatz
Berliner Fernsehturm
Neues Museum
Werkbundarchiv

KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst
Brückenfart
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst is een museum in de voormalige brouwerij Kindl in de Berlijnse wijk
Neukölln. Het kunstcomplex is 5500 vierkante meter groot
en werd in 2014 geopend als expositieruimte voor internationale hedendaagse kunst. De kamers en gebouwen uit de
voormalige brouwerij worden nog steeds gekenmerkt door
hun oorspronkelijke gebruik.
Rechtstreekse terugvlucht met Brussels Airlines
Vlucht SN 2588 Berlijn Tegel 18.45 uur > Zaventem 20.10
uur

Het Neues Museum is een museum gelegen op het Museumsinsel in Berlijn. Het gebouw werd tussen 1843 en 1855
gebouwd naar een ontwerp van Friedrich August Stüler,
een leerling van Karl Friedrich Schinkel. In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw zwaar beschadigd.
Pas in 1989 werd het gebouw van instorting gered. Na een
uitgeschreven competitie die werd gewonnen door architect
David Chipperfield werd in 1999 gestart met de reconstructie van het gebouw. De officiële opening van het museum
werd gehouden in oktober 2009. Deze reconstructie maakte dat het gebouw werd uitgeroepen tot gebouw van het
jaar 2011 en Chipperfield laureaat werd van de European
Union Prize for Contemporary Architecture.
De collectie bestaat uit de archeologische verzamelingen
van het Ägyptisches Museum en Papyrus Collectie, het
Museum van de Prehistorie en de Vroege Geschiedenis en
andere Klassieke verzamelingen.
Een van de hoogtepunten van de collectie is het beeld "De
buste van de Egyptische Koningin Nefertiti".

Sony Center

Kostprijs:
• € 1095,00 per persoon in een 2-persoonskamer bij
inschrijving van minimum 20 deelnemers
• toeslag 1-persoonskamer: € 240,00
Inbegrepen:
• rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines van Zaventem
naar Berlijn Tegelen terug
• transfer van de luchthaven naar het hotel
• 7-dagenkaart voor het openbaar vervoer
• verblijf in het Mövenpick Berlin Hotel****
op basis van halfpension
• bezoeken, toegangen, lokale gidsen
• fooien
• eigen audiofoonsysteem
• gids Lieve Pillen voor de hoogtepunten
• reisleider/gids Luc Vanmarcke
Niet inbegrepen:
• niet vermelde maaltijden, dranken, persoonlijke uitgaven
• annulerings- en/of reisbijstandsverzekering
• eventuele verhoging van de luchthaventaksen en/of
brandstoftoeslagen
• indien geen lid, toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuurpas (gezinslidmaatschap)

Neues Museum

Het Mies van der Rohe Haus in Berlijn is door Ludwig
Mies van der Rohe zelf geheel in Bauhaus-stijl ontworpen.
Het typerende van zijn werk is dat het voor toen, maar ook
nog voor de huidige tijd, erg modern is. Het L-vormige huis
bestaat uit veel steen en glas maar is toch helemaal een
met de tuin. Perfect op elkaar afgestemd!
In 1990 kon het stadsdeel Hohenschönhausen het verwaarloosde huis overnemen en werd het hernoemd naar
Mies van der Rohe Haus. Pas in 2000 werd het huis teruggebracht in zijn originele staat. Nu is het huis open voor
publiek en vinden er jaarlijks meerdere exposities en tentoonstellingen met uiteenlopende thema’s plaats.

Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg,
in samenwerking met Delphin Travel, Leuven
Programma-aanpassingen blijven mogelijk
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Koblenz Bonn • Beethoven 250
3-daagse vtbKultuur-trip

mes, gescheiden van het volk in de kerk beneden, de mis
konden bijwonen. De kerk heeft een zware vieringtoren. De
dwerggalerij is bijzonder, omdat deze zich voorbij de apsis
voortzet langs de transepten.

o.l.v. dr. Jan Vaes

Donderdag 10 tot zaterdag 12 september

Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
In het Haus der Geschichte in Bonn is de periode van het
einde van de Tweede Wereldoorlog tot heden gedocumenteerd.

Maria Laach
De abdij van Maria Laach, een fraai voorbeeld van Duitse
en Europese romaanse architectuur, ligt aan de Laacher
See, een meer dat is ontstaan in de krater van een uitgewerkte vulkaan. In 1093 begon men, in opdracht van Hendrik II, die er begraven is, met de bouw.
De abdij werd pas in 1220 voltooid. Tot de secularisatie in
1802 huisden hier benedictijnen. Sinds 1892 zijn er enkele
malen per dag weer gregoriaanse gezangen.

Bonn
Het tweede leven van de voormalige hoofdstad
Er zijn niet veel steden die in de jongere geschiedenis het
etiket 'ex-hoofdstad' opgeplakt hebben gekregen. Bonn is
er één van. Maar wie denkt dat Bonn sinds het zijn aanzien
als hoofdstad kwijt is, in een soort doornroosjesslaap is
gevallen, vergist zich.

Koblenz. Waar de Moezel in de Rijn verdwijnt.
Koblenz, prachtig gelegen oude stad ingeklemd tussen de
samenvloeiing van de Moezel en de Rijn. Met een geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd meer dan 2000
jaar geleden. Kerken, kastelen, paleizen en deftige burgerhuizen getuigen van een rijk verleden.

Thuiswedstrijd voor Beethoven
Bonn is de geboortestad van Beethoven en laat dat natuurlijk niet aan zich voorbij gaan. Het huis waar hij geboren is
heeft de grootste collectie Beethoven-memorabilia ter wereld. Het Orkest van de Beethovenhalle voert het hele jaar
door muziek uit van Beethoven.

Schloss Stolzenfels Koblenz.
Betoverend kasteel aan de Rijn.
K.F. Schinkel was de ontwerper van de nieuwbouw van het
Schloss Stolzenfels, dat in 1836 werd opgetrokken op de
plek van een oude ridderburcht uit 1242, die door de Fransen was verwoest (1688). Koning Friedrich Wilhelm IV
heeft hier gewoond en vele grote ontvangsten gegeven.

Beethovens Bonn:
in de sporen van de wereldberoemde componist
In 1770 werd Ludwig van Beethoven in Bonn geboren en
woonde er totdat hij in 1792 naar Wenen ging en daar tot
één van de beroemdste componisten ter wereld uitgroeide.
U bezoekt verschillende locaties waar hij heeft gewerkt en
krijgt een fascinerende inkijk in zijn leven geboden.

Deutsches Eck
De spitse landtong Deutsches Eck bij de samenloop van de
Moezel en de Rijn is toch wel de bekendste plek in Koblenz. De naam komt van de Duitse Ridderorde die hier
zijn eerste vestiging in 1216 op Duitse bodem had.

Boppard
Boppard kan zich beroemen op de best behouden Romeinse fortificatie in Duitsland. Op het grondgebied van de huidige oude stad werd in de tweede helft van de vierde eeuw
de vesting Bodobrica gebouwd. Het verloop van de vestingmuur bepaalt vandaag de dag nog de plattegrond van
de straten.

PRAKTISCH
Kostprijs:
€ 385,00 per persoon in een 2-persoonskamer
(bij inschrijving van minimum 25 deelnemers)
toeslag 1-persoonskamer: € 45,00 (beperkt aantal)
Inbegrepen:
autocarvervoer, verblijf, kosten en fooi chauffeur
2 overnachtingen in Mosel Hotel Hähn**** (bij Koblenz) op
basis van halfpension
plaatselijke toegangen en gidsen
eigen audiofoonsysteem
gids dr. Jan Vaes
Niet inbegrepen:
lunch, dranken en persoonlijke uitgaven
annulerings- en/of reisbijstandsverzekering
indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin) voor de
vtbKultuur-pas

Schwarzrheindorf
De Sint-Clemenskerk is een goed bewaard gebleven dubbelkapel met een bovengalerij, waar de adellijke stiftsda-

Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg,
in samenwerking met Ambit – Delphin Travel, Leuven
Programma-aanpassingen blijven mogelijk
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Dertigjarige Oorlog (deel 5)
Door de Japanse aanval op Pearl Harbor, gevolgd door de
oorlogsverklaring van Hitler en ook van Mussolini tegen de
U.S.A., werden de Amerikanen eveneens betrokken in WO
II. Gedurende de eerste zes maanden van 1942 plaatste
Roosevelts regering meer dan honderd miljard dollar, meer
dan het bruto nationaal product van Amerika, aan orders
voor oorlogsmaterieel. De plannen van Roosevelts regering
voorzagen in de bouw van 60.000 vliegtuigen, 75.000 tanks
en een miljoen ton koopvaardijruimte per jaar. Het rijkste
en machtigste land van de wereld liet niet met zich sollen!

schip Shoho tot zinken. Het was ook nog eens zeer hard
beginnen te regenen waardoor de Japanse vliegtuigen fel
gehinderd werden.
Zes Japanse vliegtuigen werden zo misleid door het slechte zicht dat ze gingen landen op de Yorktown want ze
dachten dat het een Japans vliegdekschip was. De volgende dag ging de zeeslag voort met aanvallen op elkaars
vliegdekschepen. De Lexington werd tot zinken gebracht
door de Japanners. Bij hen werd de Shokaku door de Amerikanen zwaar beschadigd. Daardoor gaven de Japanners
hun plan op om Port Moresby in te nemen.

In januari 1942 voer het Amerikaanse vliegdekschip Enterprise naar de Marshalleilanden waar het een Japanse basis aanviel. De Enterprise raakte beschadigd en trok zich
terug.

De kracht van de Amerikaanse vloot had de Japanse vlootadmiraal Yamamoto geschokt. Zulke weerstand had hij niet
verwacht. Dit belette hem niet zijn plan om de Amerikaanse
archipel te veroveren, voort te zetten. Midway was door de
Amerikanen in 1867 ingepalmd. De Engelse naam betekent halfweg. Yamamoto wilde Midway veroveren om van
daaruit continu aanvallen op de Amerikaanse vloot uit te
voeren.

Begin 1942 was ook het Japanse vliegdekschip Yamato
uitgevaren naar het Wake-atol, dat in de handen van de
Amerikanen was. Bij dat atol waren de escortes van de
Japanse invasietroepen per ongeluk binnen het bereik van
de Amerikaanse kustbatterijen gekomen. Drie Japanse
torpedobootjagers gingen verloren.

De Amerikanen konden ook de Japanse berichten onderscheppen. De Amerikaanse bevelhebber Nimitz stuurde
een vloot van drie vliegdekschepen en acht kruisers naar
de Midway-archipel. Deze vloot was veel kleiner dan die
van de Japanners en omvatte elf slagschepen, acht vliegdekschepen, tweeëntwintig kruisers met daarbij grote hoeveelheden torpedojagers en onderzeeërs.

Na het bombarderen van de Hawaii-archipel door de Japanners wilden de Amerikanen hun van antwoord dienen
door een bombardement op Japan zelf.
Op 2 april 1942 verliet het vliegdekschip Hornet San Francisco met aan boord zestien Mitchell-bommenwerpers. Deze vliegtuigen waren speciaal aangepast om een vlucht
van 1100 mijl aan te kunnen.

Op 4 juni 1942 vielen Japanse vliegtuigen Midway aan, met
veel schade tot gevolg. Yamamoto gaf vervolgens opdracht
voor een tweede aanval. Ondertussen wachtte de Amerikaanse vloot op 300 km ten noorden van Midway.

Op 18 april stegen de vliegtuigen op en vier uur later vlogen ze over Tokio, Kobe, Yokohama en Yokosuka. De aangerichte schade was beperkt. De Japanse keizers waren
woedend maar ze waren ook geschrokken omdat het centrum van Japan eenvoudig door de Amerikanen kon worden aangevallen.

Toen de Japanse vliegtuigen gingen tanken op hun vliegdekschepen vielen de Amerikanen hen aan vanaf de
Yorktown. Door de voltreffers op de schepen en de brandstoftankers van de Japanse vliegtuigen die in brand vlogen,
werd er veel schade aangericht.

Drie van de Amerikaanse vliegtuigen werden neergehaald
boven Japan. De bemanning werd door de Japanners geëxecuteerd. Een vliegtuig landde in het Russische Wladiwostok en de bemanning werd door de Russen gevangengenomen. Het vliegveld van Chuckow was niet in staat de
overige bommenwerpers op te vangen. De Amerikaanse
aanvallen hadden ook onverwachte voordelen. De Japanners trokken vier eskaders gevechtsvliegtuigen terug uit het
buitenland om het Japanse luchtruim te beschermen. Dit
leidde tot het catastrofale Midway-plan van de Japanse
legerleiding.

De vliegdekschepen Akagi, Kaga en Soryu werden verwoest door het vuur. De Hiryu werd later op de dag tot zinken gebracht. Bij de Amerikanen werd de Yorktown buiten
gevecht gesteld. De Amerikaanse admiraal Spruance wist
dat Yamamoto met zijn vloot naderde en bleef 's nachts
buiten zijn bereik.
Pas de volgende dag beseften de Japanse bevelhebbers
dat hun vloot rake klappen gekregen had. Een ongeluk
komt nooit alleen. Op de terugweg naar Japan kwamen
twee Japanse kruisers - de Mogami en Mikuma - met elkaar in botsing. De Mikuma werd later het slachtoffer van
Amerikaanse duikbommenwerpers. De Yorktown werd
naar Hawaii gesleept maar onderweg door een Japanse
onderzeeër tot zinken gebracht.

Deze wilde niet alleen de Midway-archipel maar ook het
Australisch deel van Nieuw-Guinea, met als hoofdstad Port
Moresby, eerst aanvallen en bezetten. Het lukte de Japanners op 3 mei 1942 het nabijgelegen eiland Tubagi te bezetten.
.
De Amerikanen waren wel op de hoogte van het Japanse
voornemen om Port Moresby in te nemen. Daarvoor hadden ze een invasievloot van drie vliegdekschepen en vier
kruisers uitgerust. De Amerikanen, onder leiding van admiraal Fletcher, wachtten met hun vliegdekschepen
Yorktown en Lexington de Japanse vloot op.

Midway was een van de beslissende zeeslagen in de oorlog. Aan het einde van de slag hadden de Japanners hun
superioriteit over de Grote Oceaan verloren. Het betekende
ook dat er een einde kwam aan de uitbreiding van het Japanse keizerrijk. Admiraal Naguma had daar een goede
naam voor gekozen, namelijk de “overwinningsziekte”. Alle
verwijzingen naar Midway werden in Japan verboden. Deze nederlaag werd bij hen verzwegen!

Op 7 mei 1942 begonnen de Amerikanen een preventieve
aanval en hun vliegtuigen brachten het Japanse vliegdek-

Tussen de aanval op Pearl Harbor op 4 december 1941 en
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Dertigjarige Oorlog (deel 5)
de slag om Midway op 4 en 5 juni
1942 waren er nog vele Japanse aanvallen en overwinningen in Zuidoost-Azië.

Yamashito om zich over te geven. Hij ging bij de Japanners
pleiten om de inwoners van Singapore goed te behandelen. Maar dat draaide anders uit : de Japanse soldaten joegen meteen 5.000 prominente Chinese burgers bijeen en
vermoordden hen.

De Japanners vielen Noord-Maleisië en de Filippijnen binnen. Ook Hongkong en enkele eilanden in de Grote Oceaan, waaronder Guam, werden bezet. Guam was Amerikaans bezit sinds 1898.

Percivals eigen militairen, waaronder 32.000 Indiërs,
16.000 Britten en 14.000 Australiërs, werden afschuwelijk
behandeld. Op het einde van de oorlog was meer dan de
helft gestorven in de beruchte Changi-gevangenis of omgekomen bij de Japanse verplichte tewerkstelling. Het optreden van de Japanners had veel weg van de achterhoede
van de beruchte Genghis Khan.

Het waren vooral de Britse en Nederlandse koloniën die
hierbij aan de beurt kwamen.
Reeds in 1940 hadden de Japanners de Franse koloniën in
Azië, die bekend waren als Indo-China, waaronder ook
Vietnam, bezet.

Het verlies van Singapore was een bittere pil voor de Britten. Churchill kon de Britse burgers alleen maar vragen om
“kalmte en evenwicht te tonen”.

Hongkong, een Britse kroonkolonie sinds 1842, gelegen
aan de Chinese kust, kwam aan de beurt in december
1941. Hoewel de Britten een aanval hadden verwacht hadden zij de aanvalskracht van de Japanners onderschat.
Een van de Britse bevelhebbers, met name Robert BrookePopham, omschreef de Japanse soldaten als
“onmenselijke wezens in vieze, grijze uniformen”.

In Japan werd de overwinning stevig gevierd. Door een
speciaal bevel moest aan ieder huis een vlag hangen. De
Japanse minister van oorlog Hideki Tojo was jaloers op de
roem van Yamashito. Tojo zorgde ervoor dat Yamashito
overgeplaatst werd naar de rustige grenzen van Rusland
en Mantsjoerije, waar hij tot 1944 verbleef.

Op 18 december 1941 landden de Japanners in Hongkong.
De Britse gouverneur van Hongkong weigerde om zich onvoorwaardelijk over te geven. Twee Canadese bataljons
deden een poging om de stad te verdedigen. Op 25 december 1941, kerstdag dus, gaven de Britten zich over.

De Japanners wilden ook hun olievoorziening veilig stellen.
Ze lieten hun oog vallen op Indonesië dat toen een Nederlandse kolonie was. Dit land had olievelden met boorputten
en was een rubberproducent.

Er werden 11.000 burgers gevangengenomen. Westerlingen waren getuigen van de wreedheden van het keizerlijk leger. Gevangenen werden bijeengebonden en daarna
met de bajonet doodgestoken.

Op 9 februari vertrok een Japans konvooi vanuit IndoChina naar Sumatra. Ze werden gevolgd door een geallieerde vloot. Ze voerden een aantal catastrofale acties uit,
die nu bekend zijn als de Slag in de Javazee. Deze geallieerde vloot werd door Japanse vliegtuigen bestookt en
moest zich terugtrekken.

In wreedheid moesten de Japanners niet onderdoen voor
de Duitsers; dat zouden de inwoners van de bezette gebieden ook aan den lijve ondervinden!

Daardoor was hun vloot 800 mijl van Sumatra verwijderd
toen de Japanners op 14 februari hun invasie op Java begonnen. Op 26 en 27 februari leverden de Nederlanders
een aantal gevechten met de Japanse invasievloot die naar
Java trok. Het Nederlandse vlaggenschip De Ruyter werd
tot zinken gebracht. Aan boord bevond zich de Nederlandse bevelhebber Dooreman; hij verdronk bij het vergaan van
zijn schip.

De Japanse generaal Yamashita had de leiding over de
Japanse aanval op Maleisië. Hij was naar Duitsland geweest waar hij de Blitzkriegtactiek had bestudeerd. De generaal zou veel geleerd hebben. Een aanval met zwaar
materieel was niet te doen in Maleisië. Maar hij vond er een
oplossing voor: hij gaf zijn manschappen fietsen. Daarmee
konden ze snel over de junglepaadjes rijden. Indien nodig
kon men de fietsen dragen door moeilijke gebieden.

De andere schepen van de geallieerden werden het slachtoffer van de Japanse bommenwerpers. Op 1 maart was de
geallieerde vloot vernietigd en de Japanners waren baas
op zee.

Yamashita’s ideeën bleken goed te werken. Einde 1941
rukten de Japanners snel op van de westkust van Maleisië.
In Centraal-Maleisië werden de Britse en Indische soldaten
omsingeld. Er werden 40.000 militairen gevangengenomen. Eind januari 1942 was Maleisië bezet door de Japanners. In 54 dagen hadden zij zelf 4.600 soldaten verloren.

De Nederlandse koloniën Borneo, Celebes en NieuwGuinea werden door de Japanners bezet. Binnen de zeven
weken hadden ze ook Makassar, Timor, Sumatra en Java
ingepalmd.

Op 8 februari 1942 staken de Japanners in rubberboten het
kanaal naar Singapore over. Op 9 februari bombardeerde
de Japanse luchtmacht de stad. De Britse bevelhebber
kreeg vanuit Londen plotseling het bevel “de strijd tot het
bittere einde en tegen elke prijs uit te vechten “. Maar generaal Percival was een week later door zijn voedselvoorraden heen en kon niet meer verder strijden. De oorzaak
lag bij de Britse autoriteiten die de verdediging van hun
koloniën in het Verre Oosten verwaarloosd hadden.

Op 8 maart 1942 werd de geallieerde strijdmacht in Indonesië overwonnen en werden 100.000 militairen krijgsgevangen genomen. Door de ruwe en onmenselijke behandeling
zou een kwart van de soldaten sterven.
Toen de Japanse keizer Hirohito in 1969 stierf, stuurde een
voormalige gevangene een brief naar de Britse Times met
volgende mededelingen:

Generaal Percival ging persoonlijk met een witte vlag naar

“ Ik heb hierbij een lijst van 300 namen van krijgsgevangenen die stierven op het eilandje Haroekoem in het uiterste
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Suriname
Deze
sponsors steunen ons

Zondag 6 december, met comfortabel autocarvervoer
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Dertigjarige Oorlog (deel 5)
westen van Indonesië. In vodden gekleed en uitgemergeld
moesten zij dagelijks werken aan een landingsbaan tot ze
de hoop opgaven of ziekte hen verlossing bracht. Ze stierven onder onbeschrijfelijke, mensonterende omstandigheden. Verzoek om hulp van het Rode Kruis, waarvan de Japanse keizerlijke familie de beschermer was, werd genegeerd. Op het noemen van de Geneefse conventie werd
hysterisch gereageerd. Wij hadden ons overgegeven en
dus volgens de Japanse militaire gewoonten al onze rechten verloren”. Einde van het citaat .

Amerikaanse generaal Stilwell. De 100.000 Chinese soldaten, onder bevel van generaal Slim, kwamen het eerst aan
in Indië, gevolgd door de Britten met generaal Alexander.
De Amerikanen, onder leiding van Stilwell, kwamen twee
weken later aan.

In Indonesië werd de leider van de nationalisten Achmed
Soekarno bevrijd uit zijn Nederlandse gevangenschap.
Soekarno werkte met de Japanners samen aan een grondwet voor een onafhankelijk Indonesië. Deze onafhankelijkheid was echter meer schijn dan werkelijkheid.

Evarist Maes
vtbKultuur Kortenberg

De Engelsen waren uit Birma verdreven, wat zeer vernederend voor hen was.
Wordt vervolgd

Maar toen de Nederlanders na de Japanse nederlaag probeerden hun vroegere kolonie terug onder hun gezag te
brengen ondervonden zij dat de bevolking het opnam voor
de nationalisten. Nederland slaagde er niet in Indonesië
onder de duim te krijgen en “ Boeng Karno”, zoals de Indonesiërs hem noemden, werd het hoofd van een onafhankelijke staat.

Uit de oude doos

De Japanners lieten het niet alleen bij Indonesië. Ook de
Britse kolonie Birma kwam aan de beurt. Eind 1941 waren
er al 35.000 Japanse militairen in het noorden van Birma
toegekomen. Birma was cruciaal voor het Chinese verzet.
Langs de Birmaweg kon het Chinese leger worden bevoorraad.
Op zee, in de golf van Bengalen, ontdekten Japanse vliegtuigen het Britse vliegdekschip Hermes.
Binnen de tien minuten kreeg het schip veertig bommen te
incasseren, waardoor het tot zinken werd gebracht. Daarbij
werden er twee Britse kruisers vernietigd, waaronder de
Dorsethire die een jaar eerder de Bismark had uitgeschakeld.
Op 8 maart kwamen de Japanners in de stad Rangoon aan
maar de Britten waren al vertrokken. In Birma nam de wanorde toe wanneer de Japanners de stad naderden. In Rangoon deserteerde de politie. Toen de Japanners met luchtaanvallen begonnen, bleef er van de burgeradministratie
niets meer over. Gewapende bandieten zeiden dat ze de
Japanners steunden.
De Japanners jutten de plaatselijke bevolking via de radio
op over de komst van hun leger. “Verbrand de blanken “
riepen zij in een overwinningsgloed. De Birmanen wilden
graag van het Britse koloniaal gezag verlost worden maar
de Japanners waren niet veel beter. De bevrijders waren
vooral geïnteresseerd om hun nieuwe onderdanen voor de
Japanners te laten werken. Vanuit Java en Sumatra werden een miljoen inboorlingen weggehaald om aan de Birma
-spoorlijn te werken. Een derde van de arbeiders stierf hierbij.
Op 29 april hoorde de Britse bevelhebber dat de Japanners
de Birmaweg bij Laskio hadden bereikt, met het gevolg dat
er voor de Britten geen terugweg naar China mogelijk was.

Kapel St.Joseph op de hoek van de Leuvensesteenweg en
de Hofstraat te Kortenberg. De glazen kapel verdween bij
de aanleg van de Hofstraat dewelke voordien een aardeweg was.
In 1921 werd door het gemeentebestuur een nieuwe mooie
kapel in witte steen opgericht ter ere van de H.Jozef. Deze
zou op 15 september van hetzelfde jaar ingezegend zijn
door de deken van Erps.

Britse, Indische en Chinese militairen begonnen aan een
1.600 kilometer lange aftocht naar de Indische grens onder
leiding van de Britse generaals Alexander en Slim en de
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Noord-Noorwegen,
van de Lofoten tot de Noordkaap, juni 2019
1. Prehistorische rotstekeningen, Alta
2. Trollen, overal aanwezig
3. Aan de Noordkaap
4. Einde van een zeer mooie reis, groepsfoto Hammerfest
Bulgarije,
Europa’s verborgen parel, september 2019
5. Openluchtmuseum Etara
6. Het Rila-klooster
7. Plovdiv, Culturele Hoofdstad Europa 2019
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1. Op weg naar het Noorderlicht
2. Het Noorderlicht in lichte vorm
3. Bezoek aan het Polaria
4. Tocht met de rendieren
5. De sledehonden wachten vol ongeduld
6. Nachtzicht op Tromsø vanop Storsteinen
7. Een flinke sneeuwwandeling als afsluiter
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Terugblik

1

5

2

6

3

7

1. Art Center Hugo Voeten, Herentals
2. Strijkersensemble o.l.v. Marc Tooten
3. Winterontmoeting, terugblik 2019
4. Beethoven, de grote geweldenaar, monoloog
5. Filmreportage Antarctica, première
6. Nieuwjaarsreceptie, met
7. Herman en Rosita Dewit in actie
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Terugblik
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1. Present. Stephan Vanfleteren, fototentoonstelling
2. Paul Delvaux. De man die van treinen hield, tent.
3. ‘De Bourgondiërs’, lezing door Bart Van Loo
4. Concert met Peter Jeurissen
5. Foodpairing, wijnavond
6. ‘Litouwen’, lezing door Kurt Van Eeghem
7. Keith Haring, tentoonstelling
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