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vtbKultuur Kortenberg organiseert concerten klassieke muziek met toptalenten!

Nieuwjaarsreceptie met optreden van Rosita en Herman Dewit (ex-Klieske)

Nieuws

Inhoud

Blz.

MIDDAGMAAL DAGUITSTAPPEN
Voor onze daguitstappen voorzien we eenzelfde middagmenu voor iedereen. Indien mogelijk zorgen wij voor een
alternatieve hoofdschotel. Te reserveren: uitsluitend 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.

Nieuws en inhoud
Activiteitenkalender
Dali & Magritte
Antarctica
Nieuwjaarsreceptie
Danscursus
A tale of Reeds
Sicilia
Paul Delvaux
Daguitstap Antwerpen
Dwars door Centraal-Amerika
Peter Jeurissen, piano
Daguitstap Jan Van Eyck
Foodpairing
AnthurMiddendorp
Daguitstap Dacia Felix & Labiomista
Eeuwig zingt Litouwen
Keith Haring
Joint Adventure
Op ontdekking in Engeland
KnipoogDag Ieper
Monumentenuitstap
Madame Butterfly
Duitse Spätburgunder
Johannes-Passion
Myanmar
De Taalgrens
Dertigjarige Oorlog
Terugblik
Terugblik
Terugblik
Inschrijvingsformulier
De verborgen Bruegel

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
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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Driemaandelijks activiteitenblad

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB:
• vtbKultuur-pas
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten?
Een heel jaar lang… voor maar
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen!

Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen?
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrijving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis. Wie niet deelneemt, betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 7,00.
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via elektronische post.
Oplage: 700 ex. in kleur op papier, 2760 ex. via elektronische post.

€ 10,00

• 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
€ 125,00
Als tweede wagen
€ 98,00

Kortingen bij de aangekondigde activiteiten gelden alleen voor leden
(het lidmaatschap vtbKultuur is begrepen in VAB).
Informatie en inschrijvingen activiteiten:
vtbKultuur Kortenberg
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29
fax 02 757 69 75 - e-post: kortenberg@vtbkultuur.be

• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”
Alle voordelen van de Pech Plus formule
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit
(tot max. 5 dagen)
Als tweede wagen

Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg
of op www.danskringkortenberg.ne

• VAB-pakketten:
Reisbijstand
Annulatieverzekering
Bijstandspakket
Vakantiepakket
Multipakket

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.

Alle informatie bij vtbKultuur Kortenberg
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€ 183,00
€ 156,00
vanaf € 90,00
vanaf € 149,00
vanaf € 220,00
vanaf € 208,00
vanaf € 339,00

Activiteitenkalender
Zondag
5 januari

Nieuwjaarsconcert Nationaal Orkest van België (volzet)
Paleis voor Schone kunsten, Brussel

Station
Kortenberg

13.15 uur

Vrijdag
16 januari

Dali & Magritte. Twee iconen van het surrealisme in dialoog
Kon. Musea voor Schone Kunsten, Brussel

Station
Kortenberg

11.15 uur

Vrijdag
17 januari

De ultieme Antarctica Expeditie • première
Filmreportage door Edgard Jespers

UPC
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
18 januari

Dali & Magritte. Twee iconen van het surrealisme in dialoog
Kon. Musea voor Schone Kunsten, Brussel

Station
Kortenberg

11.15 uur

Zondag
19 januari

Nieuwjaarsreceptie
Optreden Rosita en Herman Dewit (ex-Kliekske)

GC Colomba
Kortenberg

10.30 uur

Maandag
20 januari

Danscursus
Kennismakingsles

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
25 januari

Het Land van de glimlach (volzet)
Operette door het VMT, Heist-op-den-Berg (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

18.30 uur

Zondag
26 januari

‘A Tale of Reeds’ concert, CD-voorstelling
Bram Nolf, Luc Loubry en Hans Ryckelynck

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Maandag
27 januari

Danscursus
Aanvang nieuwe lessenreeks, tevens gratis proefles

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Dinsdag
28 januari

Sicilië, eiland van de Griekse mythologie en zijn inheemse druiven
Wijnavond door Michèle Vermeulen

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Donderdag
30 januari

Present. Stephan Vanfleteren & Cool Japan
Fotomuseum en MAS Antwerpen (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.50 uur

Zaterdag
1 februari

Op zoek naar het Noorderlicht (volzet)
8-daagse vtbKultuur-trip naar Tromsǿ (Noord-Noorwegen)

Luchthaven
Zaventem

13.00 uur

Donderdag
13 februari

Paul Delvaux. De man die van treinen hield
Trainworld, Schaarbeek

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zaterdag
15 februari

Paul Delvaux. De man die van treinen hield
Trainworld, Schaarbeek

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zondag
16 februari

De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen (volzet)
Lezing door Bart Van Loo

Oude Abdij
Kortenberg

10.00 uur

Vrijdag
21 februari

Dwars door Centraal-Amerika
Filmreportage door Dominiek Druart

Hertog Jan
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
22 februari

Van Eyck. Een optische revolutie. Jan Van Eyck en de vrouwen
Daguitstap

Zondag
23 februari

De verborgen poëzie van de piano in het kunstlied
Concert met een verhaal met Peter Jeurissen, piano
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OC Berkenhof
Kortenberg
Oude Abdij
Kortenberg

08.00 uur

10.30 uur

Activiteitenkalender
Dinsdag
25 februari

Foodpairing, de fascinerende wereld van het combineren van wijn en
gerecht. Wijnavond door Marina Claus

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
6 maart

AnthurMiddendorp, anthuriumkwekerij in werking, Veltem-Beisem
Gegidst bezoek

AnthurMiddendorp
Veltem-Beisem

10.00 uur

Zaterdag
7 maart

Dacia Felix & Labiomista
Daguitstap naar Tongeren en Genk

OC Berkenhof
Kortenberg

07.55 uur

Zondag
8 maart

Eeuwig zingt Litouwen, een tocht door Barok Litouwen
Lezing door Kurt Van Eeghem

Oude Abdij
Kortenberg

10.00 uur

Donderdag
12 maart

Keith Haring
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zaterdag
14 maart

Keith Haring
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zondag
15 maart

Joint Adventure, docenten en studenten, Lemmens Leuven
Concert

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Vrijdag
20 maart

Op ontdekking in Engeland: van Cornwall tot Wiltshire
Beeldreportage door Jan en Rita Thienpont

Hertog Jan
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
22 maart

KnipoogDag Ieper
Jaarlijks stadsfestival (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.20 uur

Zaterdag
28 maart

Het gildehuis van de Vrije Schippers • Abdij van Park Heverlee
Monumentenuitstap

OC Berkenhof
Kortenberg

08.40 uur

Dinsdag
31 maart

Duitse Spätburgunder, de stijlverschillen
Wijnavond door Gerd Brabant

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Woensdag
1 april

Berlijn
5-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

07.25 uur

Zaterdag
4 april

Johannespassie
Hildebrandt Consort, Sint-Geertruikerk, Leuven

Sint-Geertruikerk
Leuven

19.45 uur

Vrijdag
17 april

Myanmar over onbetreden paden
Filmreportage door Jos Odeurs

Hertog Jan
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
19 april

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

Oude Abdij
Kortenberg

10.00 uur

Vrijdag
24 april

Streekgerechten uit Frankrijk en hun wijnen
Culinaire wijnavond door Chris Verbelen (meer informatie volgt)

De Klok
Erps-Kwerps

20.00 uur

Zaterdag
25 april

Dirk Bouts: ‘Tussen Hemel en Aarde’
Daguitstap Leuven, eigen vervoer (meer informatie volgt)

Sint-Pieterskerk
Leuven

10.00 uur

Zondag
26 april

Jazz combo’s, studenten jazz
Concert (meer informatie volgt)

Sint-Pieterskerk
Erps-Kwerps

10.30 uur

Donderdag
30 april

Dirk Bouts: ‘Tussen Hemel en Aarde’
Daguitstap Leuven, eigen vervoer (meer informatie volgt)

Sint-Pieterskerk
Leuven

10.00 uur
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Dali & Magritte
Twee iconen van het
surrealisme in dialoog

Deelname: € 22,00 • leden: € 20,00
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 11.27 uur)
of
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk
Vooraf inschrijven.

Inleiding, tentoonstelling
KMSK, Brussel
Donderdag 16 januari
Zaterdag 18 januari

11.15 uur
12.10 uur

Salvador Dalí en René Magritte ontmoeten elkaar in het
voorjaar van 1929 in Parijs, in het bijzijn van de grote namen van de artistieke avant-garde. In augustus van datzelfde jaar reist Magritte op uitnodiging van Dalí naar Cadaqués, de thuishaven van de Spaanse schilder. Deze surrealistische zomer - ook Éluard, Miró en Buñuel maken
deel uit van het gezelschap - zal beslissend blijken te zijn.
Dalí en Magritte wijden hun carrières aan het uitdagen van
de werkelijkheid, het betwisten van onze blik en het omgooien van onze zekerheden. Ondanks hun zeer uiteenlopende creaties en persoonlijkheden – die er uiteindelijk
voor zullen zorgen dat hun wegen scheiden – bestaat er
een fascinerend verwantschap tussen de Catalaan en de
Belg.
De tentoonstelling werpt licht op de persoonlijke, filosofische en esthetische relatie van de iconische kunstenaars
aan de hand van meer dan 100 schilderijen, sculpturen,
foto's, tekeningen, films en archiefstukken.

Antarctica

première

De ultieme Antarctica Expeditie

Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00
Auditorium UPC, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur

Filmreportage in 4K
door Edgard Jespers
In het auditorium UPC Kortenberg
Vrijdag 17 januari

Antarctica is het continent (werelddeel) rond de zuidpool
van de aarde. Het is het vijfde grootste continent (14
milj.km²), groter dan Europa en Oceanië. Antarctica wordt
omringd door de Atlantische, Indische en de Grote Oceaan.
Antarctica is bijna volledig bedekt met een ijskap. Het is het
koudste gebied op aarde. Van al het ijs op de wereld ligt
90% op Antarctica. De ijskap is gemiddeld 2200m dik,
4776m op de dikste plaats. Het hoogste punt is Mount Erebus (3794m), een stratovulkaan.
In de reportage bezoeken we het Antarctisch schiereiland
en treden er in de voetsporen van Adrien de Gerlache,
bevelhebber van de Belgische Antarctische expeditie die
eind 1800 met de “Belgica” als eerste (ongepland) overwinterde in het Antarctisch gebied. De beroemde Noorse
ontdekkingsreiziger Roald Amundsen maakte deel uit van
de bemanning. Vele eilanden en zeestraten in het gebied
werden door de expeditie ontdekt en in kaart gebracht. Ze
werden genoemd met namen van Belgische oorsprong of
kregen de naam van personen die voor de expeditie belangrijk geweest zijn.
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Nieuwjaarsreceptie
Herman en Rosita Dewit
Muziek van op ‘t grof huisvuil

Deelname: € 10,00
Gratis voor wie in 2019 deelnam aan een activiteit met
vooraf inschrijving
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Deuren: 10.00 uur • aanvang 10.30 uur
Vooraf inschrijven verplicht.

Optreden, gevolgd door receptie
Zondag 19 januari

Rosita & Herman spelen sinds 1968 volksmuziek met 't
Kliekske en gaven met deze viermansformatie honderden concerten.
Muziek van op ‘t grof huisvuil
In dit sterke visuele en humoristisch programma presenteren Rosita & Herman Dewit een unieke reeks van gerecycleerde muziekinstrumenten.
Vertrekkende van weggegooid materiaal als conservenblikken, p.v.c.-buizen, bierblikjes, fietspomp, sigarenkist, kapotte emmers enz. herscheppen zij dit 'afval' op een zeer
inventieve wijze tot een echt muziekinstrument: milieuboxdrumstel, conservofoon, violon bidon...
Wie zijn ogen even sluit en enkel luistert, kan haast niet
geloven dat het niet om "echte" instrumenten gaat... In dit
ludieke programma ontdekt men hoe zinvol 'weggegooide
voorwerpen' kunnen worden herbruikt. Herman & Rosita
zorgen voor een sterk muzikaal, milieubewust en creatief
spektakel.

Danscursus
Geen show, geen acrobatie,
geen competitie, geen
medailles, …alleen maar een
gezonde portie plezier!

En wat kost het?
Cursus 14 weken:
€ 98,00
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de
kennismakingsles: korting van € 5,00

Maandag 20 januari, 20.00 uur
Kennismakingsles
Maandag 27 janauri, 19.00 uur
Gratis proefles, aanvang nieuwe lessenreeks
Goed en toch goedkoop leren dansen?
vtbKultuur Kortenberg organiseert al 45 jaar tweemaal per
jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage
wals, tango, vlugge wals, cha cha cha, jive (swing), discoswing en salsa.
Lessenreeks
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven worden in het
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Beginners
19.00 uur tot 20.15 uur
Gevorderden
20.15 uur tot 21.30 uur
Meergevorderden
21.30 uur tot 22.45 uur
Lidmaatschap vtbKultuur verplicht (slechts € 10,00/jaar)
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A tale of Reeds

CD-voorstelling

Bram Nolf, Luc Loubry,
Hans Ryckelynck
Aperitiefconcert
CD-voorstelling

Fagottist Luc Loubry was bijna vier decennia lang de solofagottist van het Nationaal Orkest van België. Als docent
fagot was hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium
van Brussel, waar hij ook de kamermuziek-afdeling coördineerde. Luc Loubry maakte meer dan 80 CD-opnames met
nagenoeg het volledige fagot-repertoire en reisde als concert-musicus de hele wereld rond

Zondag 26 januari

Hoboïst Bram Nolf is al 20 jaar verbonden aan het Nationaal Orkest van België, waar hij steevast de althobo-solo’s
voor zijn rekening neemt. Hij is docent aan l’Ecole Supérieure des Arts in Bergen en aan het Lemmens-instituut in
Leuven. Bram Nolf is betrokken in een aantal crossoverprojecten met onder meer Dirk Draulans, Kristien Hemmerechts, Maaike Cafmeyer en Dirk De Wachter.

De geboorte van een nieuwe cd is altijd een blijde gebeurtenis in de wereld van de (klassieke) muziek.
In juli 2019 dook hoboïst Bram Nolf, samen met pianist
Hans Ryckelynck en de bij leven al legendarische fagottist
Luc Loubry de studio in voor de opname van 'A Tale of
Reeds'.
Luc Loubry bespeelt in deze opname zijn geliefde (maar
helaas met uitsterven bedreigde) Franse fagot.

Hans Ryckelynck is één van de meest gevierde pianisten
van ons land. Hij studeerde summa cum laude af aan de
Muziekkapel Koningin Elisabeth en werd niet veel later docent aan zowel het Koninklijk Conservatorium van Brussel
als l’Ecole Supérieure des Arts in Bergen. In zijn discografie focust hij zich vooral op het oeuvre van Belgische componisten en wordt hij erkend als één van dé specialisten
terzake.

Op deze nieuwe schijf komen enkele hoogtepunten uit de
Franse kamermuziekliteratuur (Francis Poulenc, Jean
Françaix) voor hobo, fagot en piano. Eromheen komt er
Belgisch repertoire (Jean Absil, Jef Van Hoof, Marcel Poot)
dat om onbegrijpelijke redenen tot op heden nog nooit opgenomen werd.
Alvorens de cd aan zijn reis rond de wereld begint (naast
de digitale verdeling, zorgt het label Phaedra ook voor een
fysieke verdeling in de grootste muziekwinkels ter wereld,
van Tokyo over Johannesburg tot New York) wordt hij zowaar in Kortenberg aan het publiek voorgesteld.
Bram Nolf, Luc Loubry en Hans Ryckelynck maken er een
spetterend concert van! Achteraf krijgt u de gelegenheid
om uw exemplaar door de drie heren te laten signeren…

Programma:
• Clémence de Grandval
Trio de Salon, op. 8
• Jean Absil (1893 – 1974)
Sicilienne voor hobo en piano
Berceuse voor fagot en piano
• Francis Poulenc (1899 – 1963)
Trio
• Jean Françaix (1912 – 1997)
Trio
Deelname: € 20,00 • voorverkoop: € 18,00
(ook aan de UiTbalie, Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 2,00: € 16,00
(in voorverkoop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur
Eenvoudige lunch (3-gangenmenu) mogelijk in de Oude
Abdij tegen € 17,00 (hiervoor inschrijven tegen 10 januari).
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Sicilia
Het eiland van de Griekse mythologie en zijn inheemse druiven
Wijnavond
door Michèle Vermeulen
Dinsdag 28 januari
Het waren eerst de Feniciërs en later de Grieken die de
wijnstokken naar het eiland Sicilië brachten.
Zelfs de Arabieren droegen hun steentje bij.
Maar dat is allemaal heel lang geleden.
Tot voor kort was het merendeel van de domeinen in handen van coöperaties, en dus overheerste de kwantiteit op
de kwaliteit. Gelukkig is dat allang verleden tijd.
En dat Sicilië bekend geraakte door de ontdekking van de
versterkte wijn Marsala, weten we ook allemaal. Maar hetgeen de Siciliaanse wijnbouw vooral interessant maakt is
de verscheidenheid aan inheemse druivensoorten.
De nadruk op kwaliteit voortgebracht door familiedomeinen,
en de heropwaardering van lokale druivenrassen, vertaalt
zich heden in zeer mooie resultaten.

Deelname: € 23,00 • € 21,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen
Vooraf inschrijven

We proeven dus wijnen die het eiland typeren en leren
zo de lange wijntraditie van Sicilië kennen.

Paul Delvaux
De man die van treinen hield
n.a.v. 25 jaar overlijden

Deelname: € 18,00 • leden: € 16,00
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 09.27 uur)
of
Station Schaarbeek
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk
Vooraf inschrijven.

Bezoek tentoonstelling
Gids: Jos Vanderstappen
Donderdag 13 februari
Zaterdag 15 februari

09.15 uur
09.50 uur

Paul Delvaux (1897-1994) schilderde een meesterlijk oeuvre bijeen, met de wereld van de spoorwegen als inspiratiebron. Naar aanleiding van zijn 25-jarig overlijden nodigt Train World u uit om een duik te nemen in zijn poëtisch, en tegelijkertijd mysterieus universum.
Zijn surrealistische werken gaan moeiteloos op in de adembenemende setting van Train World. Als vanzelf ontstaat
een boeiende dialoog tussen de Paul Delvaux’ werken en
het museum. Deze expo is hét uitgelezen moment om de
artistieke evolutie van deze spoorwegliefhebber te ontdekken in een magische setting.
De tentoonstelling weerspiegelt de evolutie die de schilder
doormaakte: van tekeningen, aquarellen en schilderijen uit
de jaren 1920 tot monumentale werken uit de jaren 19501970. De opstelling van persoonlijke spullen van de artiest
zijn niet enkel verrassend, ze benadrukken zijn liefde voor
het spoor.

Paul Delvaux, La Gare forestière, 11-1960 Olieverf op
doek, 160 x 220 cm
© Foundation Paul Delvaux, St. Idesbald, Belgium/SABAM,
2019 © Vincent Everarts
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Deze sponsor steunt ons
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Antwerpen
Cool Japan
De expo Cool Japan neemt u mee in de wereldwijde fascinatie voor de Japanse beeldcultuur. Met unieke historische
stukken laat het MAS zien hoe Japanse iconen zoals Naruto, Sailor Moon en Hello Kitty in een lange traditie staan
en hoe oude en nieuwe Japanse kunst de wereld blijven
inspireren.

Present. Stephan Vanfleteren

Overzichtstentoonstelling, Fotomuseum

Cool Japan

Tentoonstelling, MAS
Donderdag 30 januari

Naruto, Sailor Moon, Hello Kitty: allemaal wereldberoemde
iconen uit de Japanse beeldcultuur die u misschien al kent.
Maar wist u ook dat de hedendaagse Japanse beeldcultuur
een heel rijke voorgeschiedenis heeft? Zo is de stijl van de
hedendaagse Japanse tekenaars of ‘mangaka’ beïnvloed
door de historische prentkunst en de technieken van oude
meesters. Het MAS toont deze lange traditie van waaruit de
hedendaagse Japanse popcultuur is gegroeid met unieke
historische stukken uit eigen collectie en bruiklenen.

Present. Stephan Vanfleteren
Present is de eerste grote overzichtstentoonstelling van de
gerenommeerde Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren
(°1969). Bij het grote publiek is hij vooral bekend om zijn
indringende zwart-witportretten, maar de voorbije decennia
leverden een brede waaier aan journalistieke, documentaire en artistieke fotografie. In deze tentoonstelling krijgen
zowel de iconische beelden als de ongekende parels een
plaats, en wordt de evolutie in Vanfleterens oeuvre zichtbaar.

In ‘Cool Japan’ kan u ook oude en hedendaagse Japanse
kunst bewonderen, ontdekken hoe mode-ontwerpers zich
door Japan lieten inspireren, en de kleurrijke ‘Kawaii’ of cute fashion uit Tokyo leren kennen of de knappe tattoo’s van
de oude strijders bekijken. En u kan meer doen dan kijken
alleen, want u kan ook zelf dingen doen zoals een babbeltje
slaan met robot Pepper of urenlang mangastrips lezen in
onze bibliotheek.

De tentoonstelling palmt het volledige museum in en
neemt u mee op een fotografische reis doorheen het oeuvre van Stephan Vanfleteren. De eerste jaren van zijn journalistieke werk lezen als een stuk geschiedenis: de affaire
Dutroux, de genocide in Rwanda. Rond de millenniumwisseling begint Vanfleteren zich te richten op wat dreigt te
verdwijnen. Met de verbetenheid van een archivaris brengt
hij zijn heimat en landgenoten in beeld. Wat hem drijft is
de melancholie van een rasechte romanticus. Ondertussen
kan hij zich beroepen op de ervaring van een doorwinterd
fotograaf. België heeft zijn chroniqueur in beelden gevonden.

'Cool Japan' is een expo naar een tentoonstelling van het
Nationaal Museum van Wereldculturen, Nederland en door
het MAS herwerkt voor Antwerpen.

Doorheen heel zijn carrière slingert Vanfleteren tussen actie
en stilstaan; tussen intense menselijke contacten en volstrekte eenzaamheid. Dit weerspiegelt zich ook in zijn praktijk als fotograaf. Reizen wordt afgewisseld met fotograferen in de besloten omgeving van zijn daglichtstudio. Meer
en meer sluipen de verstilling en de dood in zijn werk. Deze
thema’s staan centraal in twee recente reeksen die in de
intimiteit van zijn studio zijn ontstaan: een verkenning van
het stilleven en de naaktfotografie.
Present biedt de gelegenheid om samen met Stephan Vanfleteren terug te kijken op een rijk en intens oeuvre met
één constante: de fotograaf is steeds aanwezig, altijd present.

Deelname: € 51,00 • leden: € 46,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, onthaal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen
audiofoonsysteem
Middagmaal: € 17,00
Tomatensoep met balletjes
Vlaamse goulash met Breydelspek, witloof, graanmosterd
en Omerbier
Eventueel alternatief voor hoofdschotel:
Tongrolletjes (’tong’ te vermelden bij betaling)
Opstap:
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo)
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’
Erps-Kwerps, bushalte ‘ Schoonaarde’
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’
Nossegem, bushalte ‘Centrum’
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur
Vooraf inschrijven.
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07.30 uur
07.35 uur
07.40 uur
07.50 uur
08.00 uur
08.05 uur

Dwars door Centraal-Amerika
Reisreportage

door Dominiek Druart
Vrijdag 21 februari
Dominiek Druart maakte een avontuurlijke reis door
Midden-Amerika.In zijn nieuwe reisdocumentaire neemt hij
u mee door een wereld vol verrassingen.
De enorme diversiteit aan natuur en cultuur is nauwelijks
met woorden te beschrijven.
U proeft van regen- en nevelwouden, van indrukwekkende
hooglanden, koloniale stadjes en vulkanische gebieden.
Dominiek is onder de indruk van de fascinerende indianenbevolking met hun mysterieuze cultuur.
Hij heeft kennisgemaakt met de schatten langs de Mayaroute en denkt graag terug aan de tropische stranden en
levendige lokale markten.
In het eerste deel reizen we samen met Dominiek naar Panama, Costa Rica, Nicaragua en Honduras. Tijdens het
tweede deel blikt hij terug naar zijn huiveringwekkende belevenis tijdens de uitbarsting van de El Fuego Vulkaan, zijn
adembenemende tocht door Guatemala en sluiten we af
met Belize als droombestemming.
In “Dwars door Centraal-Amerika” blikt de reportagemaker
terug op een geweldige tocht door een stuk van de wereld
dat hem nooit meer loslaat!

Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00
Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348 , Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur

Peter Jeurissen, piano
De verborgen poëzie van de
piano in het kunstlied
Concert

Zondag 23 februari
Concerten met een verhaal
Als nederige pianist benijdt Peter Jeurissen zangers voor
hun vele superieure eigenschappen. Zo beschikken ze
over hun eigen unieke instrument dat ze kunnen meenemen naar de meest afgelegen uithoeken van onze planeet,
waarna ze er vervolgens toch steevast mee in de schijnwerpers komen te staan. Zijn grootste jaloezie gaat echter
uit naar hun mogelijkheid om te communiceren met een
publiek door middel van woorden. Hierdoor lijkt de piano
tijdens een liedrecital in de schaduw te staan van het hele
gebeuren. Maar het beeld dat pianisten slechts een bijrol
zouden vertolken wil hij ontkrachten met zijn verhaal. Als
pianobegeleider van de zangers aan LUCA School of Arts
neemt hij u mee op reis langs de mooiste bladzijden van
het zangrepertoire. Hij zal een inkijk geven in de poëzie
van de piano die schuilgaat achter de monumentale woorden van dichters als Heine, Goethe of Verlaine. Dit is het
verhaal achter de tekst, van een componist die de uitvoerders en het publiek in korte schilderachtige miniaturen uitnodigt deel te worden van zijn levendige fantasie.

Deelname: € 16,00 • voorverkoop: € 14,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 2,00: € 12,00
(in voorverkoop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij, Abdijdreef 22, 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
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Jan Van Eyck, Gent
Van Eyck. Een optische revolutie

Jan Van Eyck en de vrouwen
‘Kuttekôôôôp‘, roept Jacoba van Beieren en ze rent met
wapperende rokken door de gangen van het paleis in den
Haag. De dochter van de graaf van Holland is wild, bloedmooi en zestien. ‘Pùùùùùùmmel‘, schelden de hofdames
nog. Ze trekken aan zijn haar en zijn oren en lopen Jacoba
achterna.

De grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit
Gids: Tamara Ingels

Jan Van Eyck en de vrouwen
Stadswandeling

Het hart van de piepjonge schilder Jan van Eyck krimpt in
zijn weke slungelachtige lijf. Zijn oren beginnen te gloeien.
Zijn veel te blanke huid wordt rood en die blos kruipt tot
boven zijn witte wenkbrauwen ver in zijn dunne, witte haar.
Met zijn doorschijnende wimpers ziet hij er helemaal uit als
een marsepeinen varkentje. Zijn oudste broer Hubert
noemt hem vaak plagend “spinnenkop of sprinkhaan”. Nee,
hij is moeders mooiste niet, al vindt moeder Ursula natuurlijk van wel.

Zaterdag 22 februari
Jan Van Eyck. Een optische revolutie
Wereldwijd worden er van de kunstenaar slechts een twintigtal werken bewaard. Zeer uitzonderlijk reist een substantieel aantal naar Gent, waar ze getoond worden naast werken van zijn meest getalenteerde tijdgenoten.
Om Van Eycks optische revolutie tastbaar te maken zullen
zijn schilderijen naast de werken van zijn meest getalenteerde tijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje
geplaatst worden. 'Van Eyck. Een optische revolutie' wordt
zonder meer een once-in-a-lifetime ervaring tijdens het Van
Eyck-themajaar in 2020 in Gent.

En zijn stiefzusje Margaretha is altijd dol op hem geweest
zolang hij zich kan herinneren. Ach, Margaretha die kan zo
mooi zingen. En verhalen vertellen. En tekenen… Als ze
zingt, gaat de gouden poort van de hemel open. Dan ontsnappen de engelen en duikelen met hun bontgekleurde
vlerken naar beneden want ze willen zingen en muziek maken met Margaretha.
Dat beeld moet ik snel optekenen, denkt Jan. Dat kan later
nog van pas komen. Hij loopt naar zijn atelier, gaat aan zijn
werktafel zitten en zucht. Lieve Jacoba, u kan ik niet krijgen. Nooit, helaas.
De engelen, denkt Jan en hij gaat aan het tekenen als een
bezetene. Zo begon het liefdesleven van Jan van Eyck.

Tussen hof en stad
Jan van Eyck (ca. 1390-1441) was hofschilder van de
Bourgondische hertog Filips de Goede (1396-1467). De
flamboyante hertog en zijn gezelschap omringden zich met
de beste kunstenaars. Tezelfdertijd floreerden de Vlaamse
handelssteden Gent en Brugge. Rijke kooplui en politici
spiegelden zich aan de pracht en praal van het hof en waren op hun beurt afnemers van luxeproducten. Dit was de
creatieve omgeving van Jan van Eyck, tussen hof en stad,
en tussen kunst en ambacht.
Het hoogtepunt van de laat-middeleeuwse kunst
Van Eyck stak uit boven zijn tijdgenoten en ontketende een
optische revolutie. Met zijn weergaloze techniek en observatievermogen tilde hij de olieverfschilderkunst tot ongekende hoogten en bepaalde de verdere koers van de schilderkunst. Zijn meesterwerk is 'De Aanbidding van het Lam
Gods' (Sint-Baafskathedraal, Gent), een opdracht van de
Gentse schepen Joos Vijd, dat hij na de dood van zijn
broer Hubert van Eyck in 1432 afwerkte.
Centraal in de tentoonstelling staat de restauratie van de
buitenluiken van 'De Aanbidding van het Lam Gods', uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en gestart in 2012 in het MSK. De bezoekers zullen het spectaculaire resultaat van dichtbij kunnen bewonderen van de gerestaureerde buitenluiken in directe dialoog
met andere kunstwerken van Van Eyck. Dit zal leiden tot
een herevaluatie van zijn kunst en de historische context
waarin ze tot stand kwam.

Deelname: € 65,00 • leden: € 59,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, onthaal met koffie/thee met koek, toegang tentoonstelling (€
25,00), gids Tamara Ingels, gidsen Gandante
Middagmaal, Van Eyckmenu: € 25,00
Seizoensoep
Middeleeuws stoofpotje van rund, seizoengroenten en rozemarijnaardappeltjes
Eventueel alternatief voor hoofdschotel:
vegetarisch (te vermelden bij betaling)
Water, één glas wijn en één koffie.
Opstap:
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal (Hubo)
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’
Erps-Kwerps, bushalte ‘ Schoonaarde’
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’
Nossegem, bushalte ‘Centrum’
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur
Vooraf inschrijven.
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07.40 uur
07.45 uur
07.50 uur
08.00 uur
08.10 uur
08.15 uur

Foodpairing
De fascinerende wereld van het
combineren van wijn en gerecht
Wijnavond door Marina Claus
Dinsdag 25 februari
Wijn kan het gerecht op een hoger niveau tillen. Maar hoe
doe u dit? Er is gelukkig niet één pasklaar antwoord, want
dan zou het niet zo uitdagend zijn om wijn te combineren
met gerechten. Opnieuw zijn er drie mogelijkheden. De wijn
kan begeleiden en speelt eerder een neutrale rol, maar
brengt wel verbondenheid en sfeer tussen de genodigden.
Bijvoorbeeld een frisse fruitige en kruidige witte wijn bij een
vis barbecue. Of de wijn kan complementeren en duwt het
gerecht naar een hoger niveau. Bijvoorbeeld Bourgogne bij
wild, Gewürztraminer bij Münsterkaas. Of de wijn
kan contrasteren en brengt verrassing. Bijvoorbeeld Foie
Gras met een zoetere witte wijn of pikant oosters met fruitige, verfrissende rode wijn.
Deelname: nog niet gekend bij het in druk geven
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen met
hapjes
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg, 20.00 uur
Vooraf inschrijven
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen.

AnthurMiddendorp
Anthuriumkwekerij in werking
Veltem-Beisem

een kleuren- en soortenvariatie van al hun verschillende
soorten anthuriums. Natuurlijk leveren zij ook op kleur of
soort. Hun grootste betrachting is een hoogstaand kwalitatief eindproduct af te leveren aan de consument waarop zij
trots kunnen zijn en waarover de eindverbruiker meer dan
tevreden is.

Gegidst bezoek door Raf Schepers
Vrijdag 6 maart
Vrijdag 3 juli
Vrijdag 6 november

Een uniek bedrijf in België en Europa.
De anthuriumkwekerij werd opgericht in 1978 te VeltemBeisem nabij Leuven. Sedert 2007 is het een landbouwvennootschap. Ronny Middendorp en zijn echtgenote Rosette Kerremans leiden het bedrijf.
Het bedrijf is gespecialiseerd in Anthurium Andreanum snijbloemcultuur. De kwekerij bestaat uit 60.000 m² verwarmd glas, 3.000 m² bedrijfsgebouwen en heeft 25 vaste
werknemers in dienst.
Het is een ultramodern bedrijf, volledig geautomatiseerd en
geacclimatiseerd. Toch gebeurt er nog zeer veel manueel
werk, omdat de anthuriumbloem ondanks haar uitzonderlijke lange houdbaarheid een zeer kwetsbare bloem is die
met de grootste omzichtigheid dient behandeld te worden.

Deelname: € 6,00 • leden: € 5,00
Inbegrepen: gegidst bezoek, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst: AnthurMiddendorp
10.00 uur
(Molenweg 11, 3020 Veltem-Beisem)
Vooraf inschrijven.

Door de vele jaren ervaring kweken zij kwaliteitsproducten
en hebben zij een prachtig assortiment snij-Anthuriums,
bestaande uit 16 variëteiten.
Hun specialiteit is de mengdoos. Deze verpakking bevat
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Dacia Felix & Labiomista
Europalia Roemenië: Dacia Felix

Labiomista
Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin van Zwartberg (Genk) evolueert een project dat u
meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen Vanmechelen en zijn levenswerk op vlak van identiteit, fertiliteit & bioculturele diversiteit. Een tuin van orde en chaos,
een arena van cultuur en natuur. Vanmechelen’s wonderlab.

Het roemrijke verleden van Roemenië
Gallo-Romeins museum, Tongeren

Labiomista

Een evoluerend kunstwerk over de mix
van het leven
Koen Vanmechelen, Genk

Terwijl u in een 24 hectare park de weg vindt door een
openluchtexpositie met tal van zijn (levende) kunstwerken
en installaties worden universele maatschappelijke onderwerpen als diversiteit en mensenrechten tastbaar en bespreekbaar dankzij de taal van de kunst.

Zaterdag 7 maart
“Dacia Felix” brengt het verhaal van zes bekende en minder gekende volkeren uit het verre verleden van het OostEuropese land: Romeinen, Daciërs en Geten, Grieken,
Scythen en Kelten.

In deze unieke samenwerking tussen de kunstenaar Koen
Vanmechelen en de Stad Genk krijgt een gedeelde visie
over het potentieel van identiteit & diversiteit op verschillende manieren vorm. LABIOMISTA is een permanent en evoluerend kunstwerk dat u uitnodigt, uitdaagt en inspireert.
Het is een broedplek voor tal van nieuwe ideeën, creaties,
projecten en samenwerkingen. En het vormt een ontmoetingsplek voor alle soorten op deze wereld.

Kruispunt van culturen
Tongeren is de eerste stad ooit in onze streken. De Romeinen stichten haar rond 10 voor Christus, enkele decennia
na hun overwinning op de Eburonen en hun stamhoofd
Ambiorix. Atuatuca Tungrorum groeit in korte tijd uit tot een
wervelend centrum, in de noordwestelijke uithoek van het
Romeinse Rijk. De plaatselijke bevolking richt haar blik
naar Rome. Vooral de elite omarmt de Romeinse levensstijl, zonder de eigen, pre-Romeinse gewoonten en gebruiken op te geven.

LABIOMISTA schept ook nieuw leven. Het inspireert en
bevrucht meteen ook de omgeving met energie en initiatief
op tal van culturele, sociale & economische domeinen. Zo
ontstaat een diepgaande en unieke kruisbestuiving tussen
kunstenaar en stad, mens en maatschappij.

Meer dan 2000 kilometer oostwaarts, waar nu Roemenië
ligt, voltrekt zich een gelijkaardig fenomeen. Het Romeinse
leger breekt er in 106 na Christus de laatste weerstand van
de lokale bevolking en annexeert een flink stuk van het
gebied. De lokale hoofdman Decebalus en de overwonnenen zijn Daciërs. Ook daar doet de Romeinse cultuur haar
intreden. Die ziet er hetzelfde uit als hier en toch weer anders.
Tijdsreis
Zo’n 300 topobjecten verlaten voor het eerst Roemenië
en de ‘schatkamer’ van het Nationaal Museum in Boekarest. Ook vanuit andere musea in Roemenië, het Vaticaan,
ons land en Nederland illustreren ze de scharniermomenten in de geschiedenis. Enkele voorbeelden: de grafsteen
van Kallistos, de buste van Trajanus en het hoofd van een
Daciër, beenbeschermer in verguld zilver, een gouden
helm, de rituele hoorn voor plengoffers, een gouden vis als
sierbeslag van een paardentuig en een beeldje van een
everzwijn uit Transsylvanië.

Deelname: € 44,00 • leden: € 41,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, onthaal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen
audiofoonsysteem
Middagmaal: € 22,00
Waterkerssoep (St. Lucie)
Filet van witvis in witte wijnsaus en fijne groentjes
Opstap:
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein
Nossegem, bushalte ‘Centrum’
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur
Vooraf inschrijven.
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07.40 uur
07.45 uur
07.55 uur
08.05 uur
08.10 uur
08.15 uur

Eeuwig zingt Litouwen
Een tocht door Barok Litouwen
Lezing door Kurt Van Eeghem
Zondag 8 maart
‘Onbekend maakt onbemind’
Zelden was een cliché zo waar als in het geval van Litouwen. Toen Kurt Van Eeghem de studio’s van de VRT achter zich sloot, vertrok hij ogenblikkelijk naar Litouwen om er
te wonen, te schrijven en vele honderden kilometers te
wandelen. Hij vond er veel meer dan hij zocht en viel van
de ene verbazing in de andere. Nu, talloze reizen later
deelt hij graag de vele ervaringen tijdens een boeiende
lezing.
Over wat ooit het grootste land van Europa was, dat reikte
van de Baltische Zee tot aan de Krim. Over Vilnius, de
meest noordelijke Barokstad van Europa vol schitterende
kerken en paleizen. Over een land dat tot in het jaar 1.000
was bewoond door heidenen waar even later alle godsdiensten welkom waren. Over een land waar de kunsten
bloeien en, bijvoorbeeld, de helft van de bevolking muziek
kan lezen en schrijven.
Eeuwig zingt Litouwen in haar prachtige taal. Overal weerklinkt gezang.

Deelname: € 12,00 • voorverkoop: € 11,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 1,00: € 10,00
(in voorverkoop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba)
Deuren: 09.45 uur • aanvang: 10.00 uur

In september 2019 verscheen zijn boek over Litouwen bij
Uitgeverij Polis.

Keith Haring
Popartkunstenaar

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
Gids: Elisabeth Derveaux
Donderdag 12 maart
Zaterdag 14 maart
BOZAR brengt een grote retrospectieve met werk van de
legendarische Amerikaanse kunstenaar Keith Haring. Deze
vriend en vakgenoot van zowel Andy Warhol als JeanMichel Basquiat was een unieke en opvallende verschijning
in het New York van de jaren 1980. Met zijn direct herkenbare stijl speelde hij een erg belangrijke rol in de tegencultuur. Haring is vooral beroemd om zijn iconische motieven:
blaffende honden, kruipende baby’s en vliegende schotels.
Hij wilde ‘publieke kunst’ maken, die hij verspreidde via zijn
Pop Shop, de media, de metro en de openbare stedelijke
ruimte. Hij vond inspiratie in het abstract expressionisme,
de popart, de Japanse kalligrafie en het werk van New
Yorkse graffitikunstenaars. Tegelijk werd zijn unieke, spontaan ogende stijl beïnvloed door de energie van de tijd
waarin hij leefde, van ruimtereizen tot hiphop en videospelletjes. Een krachtig oeuvre dat nog steeds bijzonder actueel is.

Deelname: € 24,00 • leden € 22,00
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 09.27 uur)
of
Paleis voor Schone Kunsten
(Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel)
Vooraf inschrijven.

Georganiseerd door Tate Liverpool in samenwerking met
BOZAR - Paleis voor Schone Kunsten Brussel en Museum
Folkwang, Essen.

15

09.15 uur
10.15 uur

Joint Adventure
Docent Roel Dieltiens, cello,
en studenten
campus Lemmens Leuven
Muzikale Strelingen
Zondag 15 maart
Roel Dieltiens is ongetwijfeld een vaste waarde op de internationale podia. Met dit Joint Adventure concert krijgen
studenten van campus Lemmens een uitgelezen kans om
zijn rijke podiumervaring te delen. Het programma is uitgesproken ‘Frans’, waarbij de werken volop de sfeer van de
Belle Epoque en het Franse impressionisme uitademen.
Maurice Ravel
Introduction et Allegro op. 46 voor harp, fluit, klarinet en
strijkkwartet
Maurice Ravel
Chansons Madécasses op. 78 voor fluit, cello en mezzosopraan

Deelname: € 16,00 • voorverkoop: € 14,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 2,00: € 12,00
(in voorverkoop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur
De plaatsen zijn niet genummerd

Jules Massenet
Elégie op. 10 voor mezzosopraan, cello en piano
(programma onder voorbehoud)

Op ontdekking in Engeland
Van Cornwall tot Wiltshire

Beeldreportage door Jan Thienpont
Vrijdag 20 maart
Een bezoek aan dit minder bekende deel van Engeland zal
vele bezoekers verrassen. Spontaan voelt u sympathie
voor deze prachtige streek waar geschiedenis en legenden
levendig worden gehouden in de vele landhuizen en kastelen met hun sierlijke tuinen, zoals o.a: Tintagle, Buckland
Abbey, Mount Edgcumbe, Cotehele, St.Michael’s mount,
Lanhydrock, Wilton House, Eden Project…
Rond gans de rotsige kust loopt een wandelweg (South
West Coastal Path) die kleine vissersdorpen, verdoken
kreken, woeste landtongen en bedrijvige havensteden verbindt, o.a: Lynmouth, Newquay, Land’s End, Mousehole,
St.Ives, Penzance, Plymouth, Dartmouth, Torquay, Lulworth Cove, Old Harry Rocks…
De stille charmante dorpjes in het groene golvende binnenland contrasteren sterk met de grootse historische bouwwerken in drukke steden (Truro, Wells, Exeter, Bath, Salisbury,..)
Uitgestrekte heidevlakten, zoals Bodmin Moor, Dartmoor
en Exmoor worden best rustig verkend met urenlange
rondzwervingen en een ontmoeting met wilde paarden of
herten is best mogelijk.

Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00
Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348 , Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
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KnipoogDag Ieper en de Westhoek
Jaarlijks cultureel stadsfestival

handelsstad en één van de grote Vlaamse lakensteden
naast Brugge en Gent. De indrukwekkende Lakenhallen is
het bewijs van deze glorieperiode. Ook de Sint- Maartenskathedraal en de prachtige vestingen dateren uit dit tijdperk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de charmante
stad herleid tot een grote puinhoop. Ieper werd bijna volledig vernield door vier jaren van zinloos geweld. Met respect
voor het verleden bouwden de Ieperlingen hun stad weer
op. Ieper telt ook heel wat mooie kerken waarvan de verschillende torens de skyline van de stad op vandaag nog
kenmerken. Gidsen staan ter plekke en laten u verder kennismaken met de vele gekende en minder gekende pareltjes van Ieper.

vtbKultuur

Zondag 22 maart
De Westhoek is een bijzondere plaats in Vlaanderen die u
meteen raakt bij uw eerste bezoek. Of u het nu wilt of niet,
er is geen ontsnappen aan. Het is een plek die u voorgoed
in zijn greep houdt en die u blijvend wilt ontdekken. Misschien heeft het te maken met zijn bijzondere landschap
dat vlakke velden afwisselt met voorzichtige heuvels. Een
panorama doorspekt met grafstenen die herinneren aan de
gruwel die hier ooit heerste. Of zijn het de pittoreske dorpen met hun volkscafeetjes, de ranke hoppevelden of de
heerlijke wijndomeinen die u bekoren? Wat zeker is, achter
elke heuvel en achter elk hoekje vindt u hier een nieuwe
ontdekking. Zo ook met de KnipoogDag waar we in 2020
naar het kloppend hart trekken van de Westhoek.

Van 17 tot 18 uur sluiten we de KnipoogDag af met een
drankje.

Voormiddagprogramma
Bayernwald
Dit is een unieke Duitse site in Wijtschate. Het geheel bestaat uit twee Duitse mijngangen, een mijnschacht, een
loopgravenstelsel en vier bunkers.
The Pool of Peace
Ook wel De Spanbroekmolenkrater genoemd, is één van
de grootste en meest imposante mijnenkraters in de Westhoek. De krater is een herinnering aan de Mijnenslag. De
Pool of Peace ligt er nu bij als een 12 meter diepe vijver
met een volledige diameter met rand van 129 meter, thans
een vredevol stukje natuur in het glooiende landschap van
Heuvelland.
Bedford House Cemetery (Ieper)
Deze begraafplaats ligt op het voormalige domein van het
kasteel Rosendael. Het kasteel deed tijdens Wereldoorlog I
dienst als medische post en hoofdkwartier. In de kasteeltuin ontstonden verschillende kleine begraafplaatsen. De
tuinarchitectuur maakt van Bedford House Cemetery een
unieke WO I site.

Deelname: € 60,00 • leden: € 55,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, gegidste rondrit in de voormiddag, middagmaal, gidsen en
toegangen in de namiddag, eigen audiofoonsysteem
Opstap:
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal (Hubo)
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’
Erps-Kwerps, bushalte ‘ Schoonaarde’
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’
Nossegem, bushalte ‘Centrum’
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur
Vooraf inschrijven.

Namiddagprogramma
In de namiddag, van 14 tot 17 uur, kan u individueel of in
kleine groepjes en aan de hand van een programmablad
Ieper verkennen. Met uw vtbKultuur-button opgespeld bent
u welkom op verschillende bezoekpunten. U ontdekt vele
monumenten die getuigen van een zeer rijk en divers verleden. Tijdens de middeleeuwen was Ieper een bloeiende
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07.00 uur
07.05 uur
07.10 uur
07.20 uur
07.30 uur
07.35 uur

Suriname
Deze
sponsors steunen ons
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
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Monumentenuitstap
Abdij van Park, Leuven
Gildehuis Vrije Schippers, Gent
Academie/Brandweer, Gent
Zaterdag 28 maart
Onze provincie is eindelijk nog eens gelauwerd in de Onroerenderfgoedprijs. Niet met de hoofdprijs, wel met de
publieksprijs voor de restauratie van de Norbertuspoort van
de Abdij van Park in Heverlee (Leuven). Laureaat van de
prijs 2019 werd het voormalige Gildehuis van de Vrije
Schippers aan de beroemde Graslei in Gent. In de Arteveldestad bezoeken we ook de nieuwe stadswijk in uitvoering
Academie/Brandweer.

GILDEHUIS VAN DE VRIJE SCHIPPERS
Antwerpen heeft een prachtig nieuw Havenhuis, een staaltje van moderne architectuur. Gent heeft gekozen voor de
restauratie van een schitterend historisch gebouw aan de
wereldberoemde Graslei.
Eeuwenlang gonsden de Graslei en de Korenlei in hartje
Gent van de havenbedrijvigheid. Toen de havenactiviteiten
zich einde negentiende eeuw richting het noorden van de
stad verplaatsten, verdween de haven uit het zicht. Sinds
de zomer van 2019 is ze teruggekeerd naar haar roots.
Toen opende North Sea Port het totaal gerestaureerde Havenhuis aan de Graslei in het voormalige Gildehuis van de
Vrije Schippers. North Sea Port is in januari 2018 ontstaan
door de fusie van het Nederlandse ‘Zeeland Seaports’
(havens van Vlissingen en Terneuzen) met Havenbedrijf
Gent.

ABDIJ VAN PARK
De Norbertijnenabdij van Park werd in 1129 gesticht op
een 42 ha grote groene oase aan de rand van Leuven in
Heverlee. Ze heeft sindsdien woelige tijden overleefd, maar
is nog steeds een van de best bewaarde abdijcomplexen,
met nog alle onderdelen van een Ancien-Regimeabdij, zoals kerk, watermolen, vijvers, koetshuis en armenpoort. Om
dit uniek historisch geheel niet verloren te laten gaan, sloot
de Norbertijnengemeenschap in 2003 een erfpachtovereenkomst met de stad Leuven voor het hele abdijdomein,
met uitzondering van het eigenlijke klooster (waar nu het
Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur is ondergebracht), de kerk (nu parochiekerk) en het wagenhuis, gerestaureerd door ‘Kerk in Nood’ (het vroegere Oostpriesterhulp).

Het Gildehuis der Vrije Schippers is een van de best bewaarde gildehuizen van Gent. De Gilde kocht het in 1530
van de molenaarsgilde en liet het restaureren in Brabantse
gotiek. Het gebouw kreeg nadien verschillende functies en
inrichtingen maar bleef structureel vrijwel onaangetast. De
Belgische staat kocht het in 1897. De trapgevel in Balegemse steen werd gerestaureerd in de aanloop naar de
Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent. In 2015 startte het
Havenbedrijf van Gent een nieuwe restauratie en renovatie. De gevel en het interieur werden volledig gerestaureerd
- kostprijs bijna 4 miljoen euro - met maximaal behoud van

De Norbertuspoort, winnaar van de publieksprijs, wordt
gebruikt door de in 1991 opgerichte Alamire Foundation,
internationaal centrum voor de studie van de muziek in de
lage landen, een samenwerkingsverband tussen de KU
Leuven en Musica (Neerpelt).
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Monumentenuitstap
de bestaande elementen. Het gebouw dient nu als representatieruimte voor North Sea Port, met gelijkvloers een
expositieruimte waar Gentenaars en toeristen vrij kunnen
binnenlopen.

Middaglunch: € 25,00
In Brasserie De Abdijmolen.
Menu: dagsoep - varkenshaasje met doperwtjes en jonge
wortel, een zachte blackwellsaus en kroketjes, koffie of
thee
Eventueel alternatief voor hoofdschotel:
zalmfilet met verse béarnaise en puree
(‘zalmfilet’ te vermelden bij betaling)
Namiddag
Begeleid bezoek aan het Gildehuis van de Vrije Schippers
Rondleiding op de site Academie/Brandweer

ACADEMIE/BRANDWEER
In Gent brengen we ook een begeleid bezoek aan de site
‘Academie’, nabij het Prinsenhof en het Gravensteen. Op
de plaats van de voormalige kunstacademie (beschermd
monument) annex brandweerkazerne - op een boogscheut
van de historische kern - verrijst een totaal nieuwe stadswijk. Ze wordt onderverdeeld in een binnenkern, een tuinstrook en de buitenzone voor de hoofd- en bijgebouwen.
Het wordt een ware “Garden site”, een combinatie van
nieuwbouw en gerenoveerd erfgoed. Voor de nieuwbouw
heeft men een beroep gedaan op gerenommeerde architecten, zoals Robbrecht & Daem. Het resultaat wordt een
gevarieerd woonaanbod, gaande van grote en kleine woningen, meergezinswoningen, ruime tuinappartementen,
burgerwoningen voor jonge gezinnen en lofts. Op de site
zelf belicht onze gidse de historiek en de evolutie ervan. Ze
probeert ook een kijkje te nemen aan de binnenkant van dit
unieke project.

Deelname: € 36,00 • leden: € 33,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, onthaal met koffie/thee met koek, toegangen en gidsen, eigen
audiofoonsysteem
Opstap:
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
Nossegem, bushalte ‘Centrum’
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur
Vooraf inschrijven.

PROGRAMMA
Voormiddag
Koffiebuffet met koffiekoek
Bezoek aan de Abdij van Park onder leiding van domeinbeheerder Van Lani en een tweede gids

Programma: Henri Gielen
Begeleiding: Guido Craps 0475 31 57 29

Madame Butterfly
Giacomo Puccini,
Zomeropera, Alden Biesen
Comfortabel autocarvervoer
Zaterdag 30 mei
Met het tragische liefdesverhaal van Madama Butterfly kon
componist Giacomo Puccini (1858-1924) alle emotionele
registers opentrekken. De muziek die hij voor Butterfly
schreef, is een boeiende confrontatie tussen Oost en West.
Het is een mengeling van leidmotieven in de stijl van Wagner en authentieke Japanse melodieën, die zonder uitzondering allemaal recht naar het hart gaan.
Het verhaal, de emoties en de muziek zijn zo universeel
dat Madama Butterfly na al die jaren onverminderd populair
blijft. Puccini vond het zelf zijn meest doorvoelde en expressieve opera.
Deelname: € 74,00 • leden: € 67,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi chauffeur, de allerbeste
plaatsen, gratis drankje
Vertrek:
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
18.15 uur
Nossegem, bushalte ‘Centrum’
18.25 uur
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’
18.30 uur
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
18.40 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’
18.45 uur
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’
18.50 uur
Vooraf inschrijven.
20

08.25 uur
08.30 uur
08.40 uur
08.50 uur
08.55 uur
09.00 uur

Duitse Spätburgunder
De stijlverschillen

Wijnavond door Gerd Brabant
Dinsdag 31 maart
Duitsland is zo dichtbij, maar o zo onbekend. Met deze
avond willen we een boeiend facet van dit fantastische
wijnland in de kijker zetten: nl. Spätburgunder (Pinot Noir).
Duitsland is het derde grootste land ter wereld voor dit
prachtige druivenras. En de stijlverschillen zijn enorm:
Spätburgunder op leisteen, kalk, vulkanisch, zandsteen,…
Elke bodem geeft wel een ander type. En dan hebben we
het nog niet over de verschillende klonen en filosofieën.
Wie Duitse wijnen zegt, komt ongetwijfeld bij Gerd Brabant
terecht. Gerd is al meer dan 18 jaar actief in de Duitse wijnwereld, thans als medewerker van het Duitse wijninstituut,
docent bij Syntra en organisator van evenementen/
wijnreizen rond Duitse wijn. Twee jaar geleden werd hij
door VDP (Verband deutscher Prädikatsweingüter) in Berlijn bekroond voor zijn jarenlange inzet om Duitse wijn te
promoten in België.
Deelname: € 41,00 • leden: € 37,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 8 goede wijnen
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen
Vooraf inschrijven

Johannes-Passion
Johann Sebastian Bach
door Hildebrandt Consort
Sint-Geertruikerk, Leuven
Zaterdag 4 april
De Johannes Passion, in 1724 gecomponeerd door de
toen kersverse cantor Johann Sebastian Bach (16851750), behoort ongetwijfeld tot het grootste repertoire ooit
geschreven voor solisten, koor en orkest. Hoewel ze vaak
in de schaduw lijkt te staan van haar grote broer de Mattheus Passion, geeft ze blijk van een heel eigen muzikale zetting en theatrale identiteit.
Ze weerklinkt voor het eerst in 1724 tijdens de vesperdienst
van Goede Vrijdag in de Nicolaikirche van Leipzig: het eerste deel vóór en het tweede deel na de preek. Bach maakt
voor zijn Johannespassie geen gebruik van een kant-enklaar tekstboekje. Hij stelt zijn tekst samen uit drie hiërarchisch geordende lagen: de Bijbeltekst naast vrije poëzie
en kerkliedstrofen.
Kaarten: € 25,00 • voorverkoop € 22,00
Leden vtbKultuur Kortenberg: € 20,00 (exclusief)
Sint-Geertruikerk, Halfmaartstraat, Leuven
(eigen vervoer)
Vooraf inschrijven.
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Myanmar
Over onbetreden paden

Beeldreportage door Jos Odeurs
Vrijdag 17 april
Langs onbetreden paden, op de meest ontoegankelijke en
afgelegen plaatsen, gaat u in deze documentaire actief
mee op zoek naar ongerepte dorpjes van de kleurrijke etnische bevolkingen.
Het ‘Gouden land’ Myanmar is één van de meest betoverende landen van Azië met een rijk cultureel heden en verleden. U wordt ondergedompeld in een wonderbaarlijke
wereld van alledaagse tafereeltjes, feesten, religieuze tradities en warme mystiek. Naast de klassieke bezienswaardigheden die druk door toeristen bezocht worden trekken
we deze keer kriskras door het land op ontdekkingstocht
naar verborgen en verdwenen culturen. We gaan met u op
stap naar de zelden bezochte Rakhine-staat (Arakan) in
het westen aan de Golf van Bengalen, met de prachtige
site van Mrauk-U. Recent kwam deze deelstaat nog zeer
negatief in het nieuws door de genocide tegen het Rohingya-volk en het platbranden van hun dorpen. Met kleine
bootjes over rivieren en langs indrukwekkende landschappen varen we naar de grens met de Chin-staat en de afgelegen dorpjes waar de spinnenwebachtig-getatoeëerde
Chin-vrouwen wonen. In het oosten, dicht bij de grens met
China en Laos maken we trektochten naar tal van nog te
ontdekken minderheden waar de sjamaan nog steeds de
dokter van dienst is.

Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00
Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348 , Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur

De Taalgrens
Of wat de Belgen
zowel verbindt als verdeelt
Lezing door Brigitte Raskin
Zondag 19 april
Brigitte Raskin (Aarschot, 25 juli 1947) is een Vlaamse
schrijfster. Ze is licentiate geschiedenis en journaliste. Geschiedkundig onderzoek is meestal ook een aanzet voor
haar literaire werk. In 1988 debuteerde zij als schrijfster
met "Het Koekoeksjong" en won daarmee in 1989 de AKO
Literatuurprijs en in 1990 de Prijs van de Vlaamse lezer.
Hoe kwam de Germaanse-Romaanse cultuur- en taalgrens
in Europa tot stand? Hoe evolueerde de taalgrens in eigen
land? Welke problemen bracht de tweetaligheid mee in
België? Waarom was de sociologische taalgrens een heel
andere dan de geografische?
Brigitte Raskin reist met de toehoorders langs de taalgrens
en schetst de ontwikkelingen die tot de huidige grens leidde. En natuurlijk gaat ze met u in gesprek over haar bevindingen. "De taalgrens" is een heldere lezing, onmisbaar
voor wie meer inzicht wil krijgen in onze Belgische geschiedenis en in de politieke actualiteit.

Deelname: € 12,00 • voorverkoop: € 11,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 1,00: € 10,00
(in voorverkoop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba)
Deuren: 09.45 uur • aanvang: 10.00 uur
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Deze sponsors steunen ons

Dierenartsenpraktijk
Akuut
Leuvensesteenweg 469
3070 Kortenberg
02 751 62 60
Grote Daalstraat 30
1930 Zaventem
02 721 06 10
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Dertigjarige Oorlog
Tot in 1941 waren de Amerikanen niet van plan om zich
in de bloedige Europese strijd te mengen. President
Roosevelt steunde echter de Britten met de Leen- en
Pachtwet in 1941 en hij zei ook nog “Als we aangevallen
worden, hebben we geen keus”.

Het lukte Hitler zijn generaals te overtuigen dat de tijden
veranderd waren. Volgens de Führer zou Stalin vroeg of
laat zijn barbaarse troepen het bevel geven naar het
westen op te rukken en met de Duitsers slaags geraken.
De geplande inval van Hitler tegen de Sovjetunie was
preventief en zou de invasie van de Russen in Europa
voorkomen.

President Franklin Delano Roosevelt was van Nederlandse afkomst. Zijn voorouders woonden in de buurt
van Utrecht, waar men het huis, dat zij betrokken, nog
kan aanwijzen.

Als de Duitse troepen erin zouden slagen de Russen
snel genoeg te vernietigen en de belangrijkste steden te
veroveren, dan was de Russische weerstand gebroken.
Rusland zou gedwongen worden een overeenkomst met
de Duitse winnaars te sluiten.

Op 10 april 1941 viel de Amerikaanse torpedojager Netblack een Duitse onderzeeboot aan die pas een Nederlands vrachtschip gekelderd had. Zes maanden later
werd de Amerikaanse torpedobootjager Reuben James
door de Duitsers getorpedeerd en tot zinken gebracht.
Hierbij kwam de ganse bemanning om.

Niettemin bleven veel Duitse generaals twijfelen aan de
goede afloop van Operatie Barbarossa, de codenaam
die aan deze inval gegeven werd. Het was één van de
belangrijkste gebeurtenissen van de oorlog in Europa.

Volgens Roosevelt waren Hitlers torpedo's gericht tegen
alle Amerikanen. Maar daar bleef het bij. De Amerikanen hielden zich buiten de oorlog.

De Duitse inval begon op 22 juni 1941. Napoleon viel
Rusland binnen op 21 juni 1812.

In augustus 1941 zouden Roosevelt en Churchill elkaar
ontmoeten op een schip nabij Newfoundland. Voor de
Britten leverde dit onderhoud geen resultaat op.

Meer dan drie miljoen soldaten, 7.100 stukken geschut
en 3.300 tanks werden ingezet. De Luftwaffe bombardeerde vijf steden en trof 66 vliegvelden. De Russische
luchtmacht in het westen werd in feite op de grond vernietigd.

Op 30 november 1939 waren de Russen Finland binnengevallen. De Duitse generaals konden zelf zien hoe
de lichtgewapende Finnen grote weerstand boden en
schade toebrachten aan de Russen. Op 11 maart 1940
zouden de Finnen een einde maken aan de oorlog met
de Russen.

Het eerste Russisch dorp dat de Duitsers bereikten, Slochy, werd platgebrand en alle inwoners werden vermoord. Dit laatste was een toepassing van Hitlers rassentheorie waarbij Russen als Untermenschen werden
aanzien en dus ook vernietigd moesten worden. Stalin
was ontzet en in zijn wanhoop sloot hij zich elf dagen
op. Op 3 juli kwam hij weer te voorschijn. Op de radio
sprak hij de Russen toe en noemde hen ”zijn vrienden”
en niet “kameraden”, wat in zijn communistisch jargon
gebruikelijk was. In zijn toespraak deed Stalin beroep op
hun vaderlandsliefde en zei dat de verdediging van het
“heilige Rusland” begonnen was.

In juni 1940 viel Stalins leger Roemenië binnen om er de
provincie Bessarabië te veroveren. Zo bevonden zij zich
dicht bij de Roemeense olievelden, die voor de bevoorrading van Hitlers leger onmisbaar waren. De Roemenen vroegen hulp aan Duitsland, wat geweigerd werd.
Later, na de Duitse inval in Rusland, zullen de Roemenen de Duitsers steunen om Bessarabië terug te krijgen.
Het was niet de enige Russische aanval in 1940.

Hij benoemde zich tot opperbevelhebber van het Sovjetleger zodat het voor iedereen duidelijk was dat hij niet
van plan was de Russen in de steek te laten.

De drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen
werden eveneens in de zomer van 1940 bij de Sovjetunie gevoegd. Die “bescherming” van de Sovjetunie zal
de Baltische staten uiteindelijk een kwart van hun bevolking kosten.

Ondertussen plaatste Hitler zijn hoofdkwartier in Rastenburg, Oost-Pruisen. Deze bunker was vooral gekend als
de Wolfschanze. Vanuit dit hoofdkwartier zou de Führer
zelf de komende drie jaren de krijgsoperaties leiden.

Vanuit Duitsland was het Verenigd Koninkrijk van secundair belang. Waarschijnlijk zou het uitgehongerd worden. Hitler hoopte mettertijd een regeling te treffen zodat
de strijd met de Engelsen kon gestaakt worden.

Hitler kreeg gauw hulp. Op 26 juni verklaarde Finland de
oorlog aan Rusland en schaarde zich bij de Duitsers. Op
27 juni volgde Hongarije.

In Rusland zette Stalin zijn zuiveringsprocessen voort.
Veel van de beste Russische generaals werden veroordeeld en kregen de kogel.

Het Duitse leger was in twee grote delen gesplitst. Het
ene deel, Noord genoemd, trok op naar Litouwen. Generaal Bock volgde vanuit Polen. Zijn doel was het innemen van Moskou.

In de winter van 1940 werden maatregelen genomen om
de Sovjetunie aan te vallen. Veel Duitse generaals kenden het noodlottige avontuur van Napoleon tegen Rusland. Op iedere militaire academie was het een van de
belangrijkste lessen.

Generaal Gerd von Rundstedt trok met de eenheid Zuid
naar Oekraïne. Hitlers oogmerk was het omsingelen en
vernietigen van het Rode Leger. “De toekomst van het
Derde Rijk en ons volk in de handen leggen van onze
soldaten” zei de Führer.
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Dertigjarige Oorlog
Eind juni waren de Duitse soldaten al 320 km ver in
Rusland geraakt. Hun doel was de stad Minsk in te nemen en trachten de Russische generaal Pavlov te omsingelen. Ondanks de bevelen om stand te houden trok
Pavlov zijn leger terug. Generaal Bock vernietigde de
Russische divisies, gelegerd bij de stad Minsk. Hij nam
338.000 soldaten krijgsgevangen en vernietigde 3.300
tanks. Op 30 juni werd generaal Pavlov naar Moskou
geroepen, waar hij na zijn aankomst de kogel kreeg.

Tegenover Duitse journalisten verklaarde Hitler “De vijand is verslagen en zal nooit meer in staat zijn op te
staan”. Deze verklaring was voorbarig en de Führer nam
zijn wensen voor werkelijkheid.
Ondertussen groeven 500.000 Russen meer dan 800
kilometer loopgraven rond Moskou, terwijl er met Operatie Tyfoon indrukwekkende successen werden geboekt.
Wederom werden er honderdduizenden krijgsgevangen
gemaakt. Aan Russische zijde waren er onmetelijke verliezen van tanks, vliegtuigen en zware artillerie.

Stalin besloot zijn oude kameraad maarschalk Timosjenko de verdediging van Moskou toe te vertrouwen. Deze
had snel een verdedigingslinie ontworpen. De Duitse
generaals Hoth en Guderian waren ondertussen nog
240 km verder oostwaarts getrokken.

Maar de laatste drie weken van oktober en begin november kwam het Duitse offensief tot stilstand. Door de
zware regens veranderden de ongeplaveide platttelandswegen in modderpoelen waarbij geen verkeer mogelijk was. Deze vertragingen hadden zware gevolgen.

Timosjenko’s leger slaagde erin langer dan een maand
te blijven vechten en stand te houden. Het verzet was
hevig alhoewel de Duitsers 348.000 krijgsgevangenen
maakten.

Generaal Zjoekov werd aangesteld om de Slag om Moskou voor te bereiden. Maar liefst negen nieuwe Sovjetlegers werden hiervoor ingezet.

Stalin benoemde ook Zjoekov met de verdediging van
Leningrad. De stad werd belegerd maar hield stand tot
ze in 1944 ontzet werd.

Een ongeluk komt nooit alleen zegt het spreekwoord en
dat was voor de Duitsers ook het geval. De winter viel in
en de temperatuur daalde in Moskou tot -30° C. In de
motorvoertuigen bevroor de olie en de Duitsers dienden
urenlang een vuur onder hun tanks te branden vooraleer
deze in actie konden komen.

Churchills reactie liet niet lang op zich wachten na de
start van Operatie Barbarossa .

“Wij zijn vastbesloten Hitler en elk spoortje van zijn regime te vernietigen. Daarom zullen wij op alle mogelijke
manieren proberen Rusland en zijn bevolking te steunen” zei de Britse premier. De alliantie tussen Churchill
en Stalin was bijna even bijzonder als de vroegere alliantie tussen Stalin en Hitler in 1939. “Als Hitler de hel
zou binnenvallen” zei Churchill ”zou ik zelfs overwegen
een bondgenootschap met de duivel te sluiten”. Dit is
zeker een straffe uitspraak.

Zij bereikten het Moskou-Wolgakanaal in het noorden en
de Oka-rivier in het zuiden. In de eerste week van december konden de Duitsers met hun verrekijkers de
glanzende torens van het Kremlin zien. Maar na ontzettend zware sneeuwval vertraagde de opmars tot gewone stapgang. Generaal Zjoekov had 25 divisies uit het
Verre Oosten als versterking gekregen. Tegen de nieuwe Russische tanks, model T-34, waren de Duitsers niet
opgewassen. Ook heroverden de Russen Rostov.

De moeilijkheden bij een inval in de hel door Hitler waren vooral dat Lucifer geen bewapend leger had.

De Duitsers bleven echter doorzetten en op 2 december
1941 bereikten zij het eindstation van de tramlijn van
Moskou. Maar drie dagen later gaf Zjoekov opdracht om
een tegenoffensief te starten.

Stalin vroeg vanaf het begin hulp aan de Britten. Op 28
september 1941 verliet het eerste konvooi Britse hulp
IJsland met een deel Amerikaanse hulp en zette koers
naar Archangelsk. Britse en Amerikaanse konvooien
zouden spoedig grote hoeveelheden materiaal aan de
Russen leveren.

Hitler had zijn generaals bevel gegeven stand te houden
en zij mochten zich niet terugtrekken.
Maar de gevolgen waren fataal. Soldaten vroren dood.
Anderen werden overmeesterd omdat hun materiaal
bevroor en vastliep door het ijs waardoor Operatie Tyfoon mislukte.

Er deden verhalen de ronde over wreedheden van Duitsers in de bezette gebieden. Churchill verzekerde dat
“sinds de invallen der Mongolen in Europa geen methodischer, genadelozer bloedbad op zo’n grote schaal
plaatsvond”. De Brit overdreef spijtig genoeg niet, het
was wel waar.

Hitler was woedend en nog voor Kerstmis ontsloeg hij
alle groepsbevelhebbers van Operatie Tyfoon.

Op het einde van september 1941 waren de Duitsers
klaar om hun opmars naar Moskou voort te zetten. De
28 divisies van veldmaarschalk Leeb en 33 divisies van
veldmaarschalk von Rundstedt in het zuiden rukten op
en in het centrum kwam generaal Bock erbij. Zij vormden Operatie Tyfoon die vanaf 2 oktober in beweging
kwam om Moskou te veroveren.

De redding van de Russische hoofdstad viel precies samen met het bericht dat Japan Pearl Harbor aangevallen had.
In het Verre Oosten was Japan een opkomende militaire
macht. Vanaf 1931 begon Japan met de verovering van
China, met name de verovering van het Chinese Mantsjoerije. In de zomer van 1938 gingen de Japanners
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Dertigjarige Oorlog
ook over tot twee offensieven tegen de Russen in Mantsjoerije. Ze verloren beide en leden zware verliezen.

het Amerikaanse volk zal met zijn macht zijn doel bereiken, de absolute overwinning”.

In Japan realiseerde men dat de uitbreiding van hun
land in het oosten, in de Grote Oceaan zou gebeuren,
waar ook Amerika in opmars was.

Op diezelfde dag sprak de Japanse generaal Tojo via de
radio het Japanse volk toe en zei “Ik beloof u de uiteindelijke overwinning”.

In 1941 kondigde Amerika een olie-embargo af tegen
Japan. Dit land was bijna helemaal afhankelijk van de
import van olie.

Hitler was in zijn nopjes met de Japanse aanval tegen
Pearl Harbor. Op 11 december 1941 verklaarde de Führer de oorlog aan de Amerikanen. Achteraf gezien was
dit een grove vergissing want nu kreeg Engeland de
Amerikanen aan zijn zijde. Volgens Churchill betekende
dit een mogelijke overwinning voor de Britten.

Admiraal Isoruku Yamamoto kwam met de oplossing. Hij
was geïnspireerd door de succesvolle Britse aanval op
de Italiaanse vloot in Taranto. Hij wilde zijn vliegdekschepen en vliegtuigen gebruiken om de Amerikaanse
vloot met een verrassingsaanval te vernietigen. Op 1
december 1941 ging het Japanse Oppercommando akkoord met Yamamoto’s plan.

De Japanners waren vreselijk blij met de “overwinning”
op Pearl Harbor. Hoewel de aanval zeer verwoestend
was geweest had hij niet het effect waarop men gerekend had.

Op zaterdag 6 december 1941 vingen de Amerikaanse
code-ontcijferaars een lange boodschap op , bestemd
voor de Japanse ambassadeur in Washington. Het was
zaterdagnacht en niemand verwachtte een oorlogsdaad
zoals een brutale aanval op Pearl Harbor. Daarom werd
er geen gedeeltelijke boodschap doorgegeven aan de
leiders van het Amerikaanse leger en marine.

Toen de Japanse admiraal Nagumo vernam dat de
Amerikaanse vliegdekschepen op oefening waren en
niet in Pearl Harbor lagen, had hij geaarzeld.
Niettemin besloot hij dat de aanval moest doorgaan. Tevens had Nagumo zijn toestemming geweigerd voor een
tweede aanval op de haven van Pearl Harbor. Achteraf
gezien was dit een zware fout. De enorme brandstofvoorraden op Hawaïi waren niet getroffen noch vernietigd. Pearl Harbor bleef een geschikte Amerikaanse marinebasis in de Grote Oceaan waar de vloot kon bijtanken.

Pearl Harbor is een Amerikaanse marinebasis op het
eiland Oshu, van de Amerikaanse staat Hawaii. Deze
groep eilanden in de Grote Oceaan werden in het jaar
1900 door de Amerikanen geannexeerd.
Op 7 december 1941, bij het krieken van de dag, stegen
423 Japanse vliegtuigen op vanaf zes vlieg- dekschepen. Om vijf voor acht waren ze boven Pearl Harbor.
Onder hen lag de Amerikaanse vloot.

De Japanse generaal Yamamoto scheen na te denken
over de gevolgen van deze slag. “Het feit dat wij een
klein succes behaalden in Pearl Harbor, zeg nog niets.
We zouden eens moeten nadenken en ons realiseren
hoe ernstig de toestand is”.

De Amerikanen hadden de radar buiten werking gesteld
en kregen daardoor geen enkel sein van de Japanse
aanwezigheid.

Evarist Maes
vtbKultuur Kortenberg.

De aanval werd in twee grote golven uitgevoerd. Twee
uur later waren er vier slagschepen gezonken en vier
andere hadden zware schade opgelopen. Daarbij werden 18 Amerikaanse vliegtuigen op de grond vernietigd.
Meer dan 3.500 Amerikanen waren gedood of gewond.
De verrassing was groot en slechts 29 Japanse vliegtuigen werden neergehaald.
Gelukkig voor de Amerikanen bevonden hun vliegdekschepen zich allemaal elders voor een oefening. Maar
de Japanners voerden toch hun aanval uit tegen Pearl
Harbor. Later volgden er nog andere aanvallen tegen de
Amerikanen.
De dag na de aanval richtte president Roosevelt in de
radio het woord tot het Amerikaanse volk “Gisteren, 7
december, een dag die als een dag van schande zal
voortleven, werden de Verenigde Staten plotseling en
opzettelijk aangevallen door de marine en de luchtmacht
van het Japanse Keizerrijk. Hoe lang het ook zal duren
voordat wij deze beraamde invasie te boven zullen zijn,
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Terugblik ‘Venetië & de Biënnale’
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Met de taxiboot tot aan ‘ons’ klooster
Biënnale, Giardini
Biënnale, Arsenale
Luc Tuymans in het Palazzo Grassi
Jean Dubuffet
Venetië bij avond
Dogenpaleis

Terugblik ‘Bilbao, Santander, La Rioja’
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1. Jeff Koones, Guggenheim, Bilbao
2. Oud treinstation, Bilbao
3. Centro de Arte Botin, Santander
4. Valle Salado de Añana (zoutwinning)
5. Bodegas Ysios (Calatrava) in de mist
6. Degustatiemenu bij Bodegas Baigorri
7. Groepsfoto in Vitoria-Gasteiz
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Terugblik
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1. Bezoek aan de Joodse wijk, Antwerpen
2. Aperitiefconcert met Nikolaas Kende
3. Bezoek aan het Havenhuis, Antwerpen
4. Dansfeest met orkest
5. Stadhuis Charleroi
6. 2-daagse ‘350 jaar Rembrandt’
7. 2-daagse ‘350 jaar Rembrandt’

4
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Inschrijvingsformulier

Jaarthema:

Naam:
Adres:

O Zondag 8 maart
Eeuwig zingt Litouwen
Aantal deelnemers:

Postnr. + gemeente:
Telefoon:

O Donderdag 12 maart
Keith Haring
Aantal deelnemers:

E-mail:
Lidnummer:

O Zaterdag 14 maart
Keith Haring
Aantal deelnemers:

Opstap:
Wenst in te schrijven voor volgende activiteiten:

O Zondag 15 maart
Joint Adventure
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 16 januari
Dali & Magritte
Aantal deelnemers:

O Zondag 22 maart
KnipoogDag Ieper
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 18 januari
Dali & Magritte
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 28 maart
Monumentenuitstap
Aantal deelnemers:

O Zondag 19 januari
Nieuwjaarsreceptie
Aantal deelnemers:

O Dinsdag 31 maart
Duitse Spätburgunder
Aantal deelnemers:

O Zondag 26 januari
A tale of Reeds, concert
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 4 april
Johannes-Passion
Aantal deelnemers:

O Dinsdag 28 januari
Sicilië, wijnavond
Aantal deelnemers:

O Zondag 19 april
De Taalgrens
Aantal deelnemers:

O Donderdag 30 januari
Daguitstap Antwerpen (Vanfleteren & Cool Japan)
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 24 april
Culinaire wijnavond Frankrijk
Aantal deelnemers:

O Donderdag 13 februari
Paul Delvaux
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 25 april
Daguitstap Leuven (Dirk Bouts)
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 15 februari
Paul Delvaux
Aantal deelnemers:

O Zondag 26 april
Jazz combo’s
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 22 februari
Daguitstap Gent (Jan Van Eyck)
Aantal deelnemers:

O Donderdag 30 april
Daguitstap Leuven (Dirk Bouts)
Aantal deelnemers:

O Zondag 23 februari
De verborgen poëzie van de piano in het kunstlied
Aantal deelnemers:

Neemt een Optie:

O Dinsdag 25 februari
Foodpairing
Aantal deelnemers:

O Woensdag 1 april
5-daagse Berlijn
Aantal kandidaten:

O Vrijdag 6 maart
AnthurMiddendorp
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 1 mei
3-daagse Koblenz & Bonn
Aantal kandidaten:

O Zaterdag 7 maart
Daguitstap Tongeren & Genk (Dacia Felix, Labiomista)
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 9 mei
8-daagse Lombardije en Piëmont
Aantal kandidaten:
30

Blad 7 van 8 © Castor (Chris Vandendriessche)

Blad 8 van 8 © Castor (Chris Vandendriessche)

