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Beeldreportage ‘Ierland’ op vrijdag 6 oktober
Tevens feestelijke voorstelling afdelingsreis 2018

Nieuws

Inhoud

Blz.

OC BERKENHOF WORDT AFGEBROKEN
Begin 2018 wordt het oude deel van OC Berkenhof vervangen door een nieuwbouw die beter aan de behoeften
van de verenigingen moet voldoen. Zo wordt er onder
meer een theaterzaal voorzien met meer dan 100 tribuneplaatsen. Daar de zalen in dit oude gedeelte langer dan
een jaar niet beschikbaar zullen zijn, kijken wij uit naar
andere (tijdelijke) locaties.
De beeldreportages tonen we vanaf september in de
ridderzaal van de Oude Abdij van Kortenberg. Aan de
Oude Abdij zijn de parkeerplaatsen beperkt, dus liefst parkeren aan GC Colomba waar onze medewerkers u graag
(met zaklamp) begeleiden naar het Abdijkasteel.
MUZIKALE STRELINGEN
Ook het tweede aperitiefconcert i.s.m. LUCA School of
Arts, campus Lemmens, werd een groot succes (was
trouwens vooraf uitverkocht). Op de facebookpagina van
vtbKultuur Kortenberg (https://www.facebook.com/
vtbKultuurKortenberg) vindt u het bericht dat gitarist Goran Krivokapić plaatste tijdens de gezellige receptie na
het optreden. Wat later vertrok hij naar Keulen, waar hij
woont. Bestel tijdig uw kaarten voor de volgende concerten om ontgoochelingen te vermijden.

Nieuws en inhoud
Activiteitenkalender
Zomerontmoetingsmoment BBQ
Ter Kameren
Kiss me, Kate & Fort Liezele
Muzikale strelingen Claus Vermeulen
Danscursus
Rebelse monnik daagt keizer en paus uit
De Indische Oceaan, beeldreportage
Merlot, wijnavond
Magritte wandelt in Schaarbeek
Ierland, beeldreportage
Wijnuitstap
Hoogstraten
Muzikale strelingen Don-Paul Kahl
Het Nieuwe Turkije van Erdogan
Culinaire wijnavond: wildgerechtjes
Noord-Frankrijk, 2-daagse
Protestantisme
Deelnemingsformulier
Anthuriumkwekerij
Terugblik Sicilië
Terugblik algemeen

MEERDAAGSE UITSTAPPEN 2017
• “Slovenië, de zuidkant van de Alpen”, 10-daagse met
vertrek op 18/08/2017 is volzet.
• “Venetië en de Biënnale”, 5-daagse met vertrek op
25/09/2017 is volzet.
• “Noord-Frankrijk”, 2-daagse met vertrek op 25/11/2017
wordt voor het eerst aangekondigd in dit nummer.
MEERDAAGSE UITSTAPPEN 2018
• “Vietnam”, 19-daagse met vertrek op 11/04/2018 is volzet. Een optie nemen met hetzelfde programma in 2019
kan nu al.
• “Rome”, 8-daagse met dr. Jan Vaes met vertrek op
19/05/2018 is volop in voorbereiding. Een optie nemen
kan.
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Het Toeristje
‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg
46ste jaar, nr 3 • juli, augustus, september 2017
Driemaandelijks activiteitenblad

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

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

€ 10,00

€ 31,00

• VAB-lidmaatschap “basisformule Pech-Plus”
Gratis pechverhelping ter plaatse bij pech of ongeval met de wagen in de hele
Benelux
Gratis sleep zonder kilometerbeperking
Gratis VAB-tankkaart, gratis VAB-Magazine
vtbKultuurlidmaatschap inbegrepen
€ 121,00
Als tweede wagen
€ 94,00
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”
Alle voordelen van de Pech Plus formule
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit
(tot max. 5 dagen)
€ 177,00
Als tweede wagen
€ 150,00
• VAB-pakketten:
Reisbijstand
vanaf € 86,00
Annulatieverzekering
vanaf € 146,00
Bijstandspakket
vanaf € 212,00
Vakantiepakket
vanaf € 200,00
Multipakket
vanaf € 325,00
Alle informatie bij vtbKultuur Kortenberg

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

Dansuitstap (uitsluitend voor cursisten van de danscursus)
De Voerstreek

GC Colomba
Kortenberg

08.30 uur

Zondag
9 juli

Zomerontmoeting met BBQ
Met volksmuziek

OC Berkenhof
Kortenberg

12.00 uur

Donderdag
13 juli

Ter Kameren
Culturele Brusselwandeling

OC Berkenhof
Kortenberg

Zondag
16 juli

Ter Kameren
Culturele Brusselwandeling

OC Berkenhof
Kortenberg

09.15 uur

Vrijdag
18 augustus

Slovenië, de zuidkant van de Alpen (volzet)
10-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

08.00 uur

Zaterdag
2 september

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

OC Berkenhof
Kortenberg

13.00 uur

Zondag
3 september

Muzikale strelingen, aperitiefconcert met nieuw toptalent
Claus Vermeulen (piano) en Diede Verpoest (viool)

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Maandag
11 september

Danscursus
Gratis kennismakingsles

GC Colomba

20.00 uur

Woensdag
13 september

Luther, rebelse monnik daagt keizer en paus uit
Lezing door Frans Van den Brande

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
15 september

De Indische Oceaan
Beeldreportage door Dominiek Druart

Oude Abdij
Kortenberg

20.00 uur

Maandag
18 september

Danscursus
Aanvang nieuwe lessenreeks

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Dinsdag
19 september

Merlot
Wijn(proef)avond door Alex Kool

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Donderdag
21 september

Magritte wandelt in Schaarbeek
Culturele Brusselwandeling (eigen auto of meerijden)

OC Berkenhof
Kortenberg

09.15 uur

Zaterdag
23 september

Grafé Lecocq (Namen) en wijnkasteel Bioul
Wijnuitstap (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

08.15 uur

Zondag
24 september

Magritte wandelt in Schaarbeek
Culturele Brusselwandeling (eigen auto of meerijden)

OC Berkenhof
Kortenberg

09.15 uur

Maandag
25 september

Venetië en de Biënnale (volzet)
5-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

07.45 uur

Zondag
1 oktober

Totem (volzet)
Cirque du Soleil, Brussels Expo (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

16.45 uur

Vrijdag
6 oktober

Ierland
Beeldreportage van Jan en Mieke Demarsin

Oude Abdij
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
7 oktober

Hoogstraten
Ledendag vtbKultuur Vlaams-Brabant/Brussel (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.40 uur

Zondag
22 oktober

Muzikale strelingen, aperitiefconcert met nieuw toptalent
Don-Paul Kahl (saxofoon) en Alessandro Cervino (piano)

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Woensdag
25 oktober

Het Nieuwe Turkije van Erdogan: een waarschuwing voor
Europa? Lezing door Dirk Vermeiren

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
27 oktober

5-gangen wildgerechtjes
Culinaire wijnavond

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
28 oktober

AnthurMiddendorp
Gegidst bezoek anthuriumkwekerij te Veltem-Beisem

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Zaterdag
25 november

Noord-Frankrijk
2-daagse vtbKultuur-trip (autocar)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.30 uur
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09.15 uur

Zomerontmoetingsmoment
Fijne BBQ (traiteur Kokoen)
Optreden volksmuziek
Vlaanderen Feest
Zondag 9 juli

Menu A
Sint-Jacobsnoot in zalmjasje
Scampispiesje
Forel met amandelvulling
Zalmfilet

Op vrijdag 18 juni 1971 brachten Liza en Marcel De
Smedt hun diareportage “Dwars door Afrika” in Kortenberg. Meteen de start van een spiksplinternieuwe afdeling
van VTB-VAB (zoals onze vereniging toen heette), nu 46
jaar geleden. Dat blijven we vieren!

Menu B
Rundsspiesje
Parelhoenfilet met pesto & mozzarella
Speklap
Kalkoen ‘cordon bleu’ met perzik & zachte kaas

Deze datum valt samen met de periode van onze Vlaamse Feestdag, zo maken we er een Vlaams volksfeest van!

Menu C
Sint-Jacobsnoot in zalmjasje
Forel met amandelvulling
Speklap
Kalkoen ‘cordon bleu’ met perzik & zachte kaas

Deelname: € 39,00 • leden € 35,00
Inbegrepen: aperitief (aangeboden door vtbKultuur Kortenberg), verzorgde BBQ met keuze tussen 4 menu’s,
vooraf mee te delen of aan te duiden op het betaalformulier, dessert en koffie, optreden van een volksmuziekgroep.
(vegetarische BBQ is mogelijk = vooraf aan te vragen)

Manu D
Scampispiesje
Zalmfilet
Rundsspiesje
Parelhoenfilet met pesto & mozzarella
Samenkomst:
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Vooraf inschrijven.

Ter Kameren
Culturele Brusselwandeling
Gids: Jos Vanderstappen
Donderdag 13 juli
Zondag 16 juli
Op de brede Rooseveltlaan bewonderen we de enorme
prachtige villa's met soms vreemde vlaggen voor de deur.
We draaien aan de Ter Kamerenabdij het majestueuze
Ter Kamerenbos in. Die enorme groene long die zich als
uiterste punt van het Zoniënwoud tot aan de Louisalaan
strekt, is in volle zomer op zijn mooist. Eerder voorbehouden aan de happy few is het vandaag het wandel- en ontspanningsparadijs voor het grote publiek.
Eindigend op een eiland midden een 6 ha grote vijver
waarop bootjes dobberen genieten we van een groen perspectief.
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
OC Berkenhof (eigen wagen)
09.15 uur
of hoek Rooseveltlaan/Victorialaan
10.00 uur
kostendelend meerijden kan voor € 3,00
ook bereikbaar via treinstation Boondaal en tram 25
ook bereikbaar met tram 94 vanaf Louiza tot Marie-José
Vooraf inschrijven.
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12.00 uur

‘Kiss me, Kate’ & Fort Liezele
Gegidst bezoek Fort Liezele
Musical op het Donkmeer

zijn oorspronkelijke functies in 1914 en 1940. Museumlokalen met authentiek materiaal: commandoposten, troepenkamers, infirmerie, geschutsopstellingen en een gepantserde waarnemingspost zijn enkele van de vele bezienswaardigheden.

Zaterdag 2 september

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

Kiss me, Kate

Lilli: ‘Denkt gij echt dat ik de feeks zou kunnen spelen?’
Fred: ‘Gij zijt gewoon de perfecte feeks!’
Deze zomer neemt Festivaria u mee naar het musicaltheater in Baltimore. Maak u klaar voor een dolkomisch liefdesverhaal: iets tussen ‘Shakespeare in love’ en ‘Sex and
the City’.
Fred en Lilli. Ooit gelukkig getrouwd, nu minder gelukkig
gescheiden.
Het koppel speelt de hoofdrol in ‘De getemde feeks’, een
operette naar het bekende toneelstuk van Shakespeare.
Al snel vallen ze uit hun rol en slingeren ze op scène subtiel verwijten naar elkaars hoofd. Doe daar nog de gokverslaafde medeacteur Bill en z’n lieftallige Lois Lane bij en
het spel is compleet.
To flee or not to flee … that is the question
Lilli – alias de feeks – is de intriges meer dan beu. Ze
dreigt ermee de show te verlaten. Maar daar steken twee
bandieten en bedrieger Bill een stokje voor. Lukt de list en
blijft Lilli? Ontdekt Fred de leugens van medespeler Bill?
Kan er ooit nog liefde zijn tussen Fred en Lilli?
U ontdekt het allemaal in ‘Kiss me, Kate’. Een hilarische
Broadway klassieker die meer dan 2000 voorstellingen
lang te zien was in New York en Londen. Nu voor het
eerst in Vlaanderen met een topcast aan het wondermooie Donkmeer. Wie dat zijn, verklappen we u nog niet
helemaal. We houden er graag nog even de spanning in,
en lichten nu het eerste tipje van de sluier. In de hoofdrollen ziet u o.a. Goele De Raedt, Line Ellegiers en Jan
Schepens...

PROGRAMMA
Namiddag: gegidst bezoek aan het Fort Liezele
(museum, artilleriemuseum, maquettezaal, ondergronds
gangenstelsel, dakstructuur, …), voorafgegaan door een
documentaire over de geschiedenis van het Fort en de
Vesting Antwerpen
Avondmaal: vrij aan het Donkmeer
Avond: bijwonen musical

Fort Liezele
Tussen de dorpskernen van Puurs en Liezele ligt onder
een smaragdgroene sluier verscholen een betonnen mastodont. De vesting met bouwjaar 1908 is nu het best bewaarde en meest complete fort van de voormalige Vesting Antwerpen. Het fort was nog niet volledig afgewerkt
wanneer W.O. I losbarste. Het gaf zich pas op 10 oktober
1914 over na diverse beschietingen. Het verloor zijn militaire functie na W.O. II en werd 1979 aangekocht door de
gemeente Puurs. Het 18 ha groot domein ligt in een oase
van groen met een rijke fauna en flora waar diverse wandel- en fietspaden het fort aandoen.
Heden wordt het door de gemeente Puurs en de vzw Fort
Liezele gerestaureerd. Sinds 1995 monument, wordt het
Fort van Liezele stelselmatig opnieuw (her)ingericht naar

PRAKTISCH
Deelname: € 67,00 • leden € 61,00
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur,
onthaal met koffie/thee, toegang en gidsen Fort Liezele,
bijwonen musical
Avondmaal: vrij aan het Donkmeer
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
12.40 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
12.45 uur
Erps-Kwerps, bushalte Schoonaarde
12.50 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25
13.00 uur
Nossegem, bushalte Centrum
13.05 uur
Zaventem, bushalte Kerkplein
13.15 uur
Vooraf inschrijven.
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Muzikale strelingen
Claus Vermeulen, piano
Diede Verpoest, viool

Het concert begint met de sonatine van Franz Schubert
in a-mineur D.385. Het werk vangt aan met een melancholisch allegro moderato en wordt gevolgd door een teder andante, een temperamentvol menuet met een gemoedelijk trio en een allegro in de finale die de voorafgaande delen lijkt samen te vatten als een soort rückblick.
Schubert noemde deze sonatine net zoals zijn andere
twee sonatines in feite gewoon “Sonate”. Het was Diabelli
die ze na Schuberts dood “Sonatines” noemde om ze gemakkelijker verkocht te krijgen.

Aperitiefconcert met nieuw toptalent
Oude Abdij Kortenberg
Zondag 3 september
Duo Vermeulen Verpoest is het verhaal van een toevallige, occasionele samenwerking die uitgroeide tot een
hecht duo.

De drie romances van Robert Schumann op.94 schreef hij
oorspronkelijk voor hobo. Toch worden ze ook vaak uitgevoerd op viool of klarinet. Ze werden geschreven in een
periode waarin Schumanns mentale toestand aan een
snel tempo achteruitging. De eerste romance (Nicht
schnell) is misschien nog melancholischer en meer desolaat dan de sonatine van Schubert. Hierna hebt u de warme tweede romance (Einfach, innig) die op het vurige
middendeel na de luisteraar volledig ontwapent. Na deze
contrasten belandt u in de laatste romance die soms mysterieus vertwijfeld, soms moedig, het verhaal doet van
een wisselvallige persoonlijkheid. Eindigen doet Schumann, zoals alleen hij dat kan, met een onverwachte en
ontroerende coda.
In het tweede deel van het concert wordt er een sprong
gemaakt van een kleine eeuw naar de vioolsonate van
Francis Poulenc FP 119. In de eerste beweging “Allegro
con fuoco” wisselt Poulenc moeiteloos af tussen een modernistische agressiviteit en verleidelijke Franse romantiek. Hierna volgt een intermezzo dat tussen het geladen
eerste en laatste deel een bijna meditatieve indruk geeft.
Het laatste deel, “Presto tragico”, lijkt na z’n virtuoze begin wat op een Frans chanson met een hoek af. Afgezien
van de enorme wispelturigheid op vlak van karakter, blijft
het een hoopvolle beweging die op het einde dan toch
bruusk gestaakt wordt en tragisch besluit.

Diede Verpoest werd door zijn beide ouders al snel ondergedompeld in de muziekwereld. Zijn eerste vioollessen
kreeg hij van zijn vader en van Eric Sluys. Hij beëindigde
zijn studies aan de muziekacademie “August De Boeck”
met grootste onderscheiding. Sindsdien won Diede verschillende prijzen op wedstrijden zoals onder andere
Dexia (Belfius) Classics en Supernova. In die periode
volgde hij les aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel bij Philippe Graffin. Naast het project met Claus Vermeulen treedt hij regelmatig op met zijn ensemble Tmesis
en met zijn folkband Roots.

Het concert eindigt zoals het duo ooit begon, met de vioolsonate van Janacek.
Het vurige eerste deel “Con moto” combineert virtuoze en
spanningsvolle grillen met zangerige Tsjechische melodieën. Het tweede deel “Ballada” is consistenter en lijkt
wel één gezongen verhaal te vormen tussen de andere
delen door. Dit wordt gevolgd door een allegretto dat begint met iets wat op een kinderliedje lijkt maar door de
mysterieuze modulaties in het middendeel eerder onheilspellend dan onschuldig is. Het laatste deel “Adagio”
vangt aan als een koraal en vormt vanaf dan een lange
spanningsboog tot aan een enorm expressieve uitbarsting. Hierna keert de beweging terug naar haar begin
dat na een laatste stuiptrekking volledig uitsterft.

Claus Vermeulen kreeg op vierjarige leeftijd zijn eerste
pianolessen van Raf Rouet en na enkele jaren ook van
Thomas Dieltjens en Jimmy Quintens. Al op tienjarige
leeftijd werd hij in 2003 laureaat in de lagere graad van de
Cantabile-wedstrijd te Antwerpen. Tijdens zijn studies aan
de kunsthumaniora en de hogeschool-afdeling van het
Lemmensinstituut, kreeg hij les van Stefaan Celen en
daarna van z’n vader, Jan Vermeulen. In die periode
sleepte hij verschillende prijzen in de wacht op nationale
en internationale wedstrijden zoals onder andere Cantabile, Dexia (Belfius) Classics, de Lions pianowedstrijd en
International Piano Competition te Enschede.

Deelname: € 16,00 • voorverkoop € 14,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 2,00
(uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1)
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur
De plaatsen zijn niet genummerd.

Bij de uitvoering van de vioolsonate van Janacek op een
masterproef kamermuziek, ontstond er een zekere magie
op het podium. Na enkele concerten besloten ze een volledig recital op te bouwen rond deze sonate. Het uiteindelijk programma dat het jonge duo zal brengen, bestaat uit
intieme werken van Schubert en Schumann en excentrieke, virtuoze werken van Janacek en Poulenc.

Een exclusieve samenwerking met
Luca School of Arts, campus Lemmens Leuven
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Deze sponsors steunen ons!
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Danscursus
Geen show, geen acrobatie,
geen competitie, geen
medailles, …alleen maar een
gezonde portie plezier!
Maandag 11 september • kennismakingsles • 20.00 uur
Maandag 18 september• nieuwe lessenreeks • 19.00 uur
Goed en toch goedkoop leren dansen?
vtbKultuur Kortenberg organiseert al meer dan 40 jaar
tweemaal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’:
quickstep, trage wals, tango, vlugge wals, cha cha cha,
jive (swing), disco-swing en salsa.
Lessenreeks
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven worden in het
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Beginners
Gevorderden
Meergevorderden

19.00 uur tot 20.15 uur
20.15 uur tot 21.30 uur
21.30 uur tot 22.45 uur

En wat kost het?
Cursus 14 weken:
€ 103,00
Leden vtbKultuur:
€ 98,00
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de
kennismakingsles: korting van € 5,00

Rebelse monnik daagt keizer en paus uit
500 jaar Luther

Lezing door Frans Van den Brande
Woensdag 13 september
Het jaar 2017 wordt luthers ingekleurd. De traditie wil dat
500 jaar geleden, op 31 oktober, de rebelse augustijn
Maarten Luther 95 stellingen tegen de slotkerk van de
Duitse universiteitsstad Wittenberg spijkerde. Het is een
lange lijst van protest tegen de misbruiken van de aflatenpraktijk van de kerk van Rome.
De (keur)vorsten, hertogen, graven, kloosteroversten van
het toenmalig lappendeken Duitsland, waarvan Antwerpen als markgraafschap de westelijke grens vormde, zagen financieel heil in Luthers stellingname over de aflatenzwendel en steunden hem ten volle.
In de geschiedenisboeken staat de symbolische datum
1517 bekend als Hervormingsdag: de start van de Reformatie. Luther vertaalde de Hebreeuwse en de Griekse
bijbel uit de grondtekst, waardoor hij een impuls gaf aan
de Duitse taal. Zijn theologische opvattingen bezorgden
hem de banvloek van de kerk en van de keizer.
Daaropvolgende godsdienstoorlogen, vluchtelingenstromen en de vrede van Munster hertekenden de politieke,
culturele en religieuze kaart van Europa. Vijf eeuwen later zijn vele van Luthers ideeën gemeengoed geworden.

Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Voorverkoop: korting van € 1,00
O.C. Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
Liefst vooraf inschrijven.
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De Indische Oceaan
Mauritius & Reunion
Madagaskar & de Seychellen

ven gaan we tijdens deze avondvullende reportage dieper
in op “Mauritius & Reunion” voor de pauze; en
“Madagaskar & de Seychellen” na de pauze.

Beeldreportage door Dominiek Druart

De bevolking van Mauritius is één van de meest kleurrijke, van blank tot zwart. Aanhangers van verschillende
culturen en godsdiensten respecteren er elkaars overtuiging en leven er harmonieus samen. Gelegen in de Indische Oceaan behoort Mauritius ongetwijfeld tot de mooiste plekjes van deze planeet! Daarnaast vloog Dominiek
over het bergachtige Reunion wat prachtige beelden opleverde , maar hij trok ook zijn wandelschoenen aan om zo
diep door te dringen in het hart van dit ruige, fenomenaal
mooi eiland! Het intrigerende Madagaskar wordt ook wel
het ‘rode eiland’ genoemd. De kennismaking met de ongekende diversiteit aan de unieke fauna en flora deed
hem verassen, maar vooral ook de intense ontmoetingen
met haar bewoners zal hem nooit meer loslaten. Als kers
op de taart komen de Seychellen aan bod. Een waar paradijs in de Indische Oceaan, zowel boven als onder water één van de meest fotogenieke plekjes op deze planeet. Een perfecte afsluiter van een meer dan geslaagd
portret dat iedereen zal doen wegdromen!

Vrijdag 15 september

Deelname: € 7,00 • leden € 6,00
Oude Abdij, Abdijdreef 22 , Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba - onze medewerkers
begeleiden u naar de Oude Abdij)
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur

De Indische Oceaan heeft altijd al een bijzondere aantrekkingskracht gehad op wereldreiziger Druart Dominiek. Na
een korte inleiding over Sri Lanka, Zanzibar en de Maledi-

Merlot
Wijn(proef)avond

begeleid door Alex Kool
Dinsdag 19 september
De Merlot-druif behoort tot de klassieke druiven van de
Bordeaux en is de belangrijkste druif op de ‘rechteroever’.
Het druivenras werd voor het eerst in boeken vermeld in
1784 als een van de betere rassen in het gebied van Libourne.
De naam zou afkomstig zijn van het Franse woord merle
(merel). Door de populariteit van zijn wijnen is de wereldwijde aanplant van Merlot de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Men is steeds meer tot het inzicht gekomen dat
Merlot in een vrij koele wijngaard moet worden aangeplant. Op deze manier worden de wijnen heerlijk fruitig en
intens van karakter.
In de Bordeaux-streken St.Emilion en Pomerol wordt wijn
hoofdzakelijk van de Merlot gemaakt. Deze wijnen smaken veel zachter en ronder dan Medoc-wijnen en zijn ook
eerder op dronk.
Deelname: € 31,00 • leden € 28,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.
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Magritte wandelt in Schaarbeek
Culturele Brusselwandeling

De Schaarbeekse wijk die we vandaag aandoen kende
zijn ontwikkeling pas na de Eerste Wereldoorlog. De architectuur van het interbellum is hier dan ook overal aanwezig: en in de kerk van de nieuwe parochie, SintSuzanna, en in de tuinwijk Terdelt, en in Bloemenwijk net
ten noorden van de Lambermontlaan. Op onze weg komen wij ook voorbij de “villa” waar René Magritte vanaf
1957 zijn laatste levensjaren heeft doorgebracht; hij stierf
in 1967.

n.a.v. 50 jaar geleden overleden
Gids: Jos Vanderstappen
Donderdag 21 september
Zondag 24 september

Nadat we beide wijken hebben bezocht en vergeleken,
wacht ons, als kers op de taart, een bezoek aan het
Josafatpark. Koning Leopold de Tweede heeft ook hier,
net als in Laken, Tervuren, Sint-Gillis en Vorst, gezorgd
voor een groene long voor onze hoofdstad. Hij moest
daarvoor zelfs tegen een gewiekste dame, eigenares van
de gronden, in het strijdperk treden.
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Inbegrepen: gids en eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
• Parking OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
verplaatsing met eigen wagen
kostendelend meerijden kan voor € 2,00
of
• Hoek Lambertmontlaan en Heliotropenlaan
(bus Leuven-Brussel tot Lebrun en tram 7 tot Heliotropen)
Vooraf inschrijven.

Ierland
Beeldreportage

verwijst nog altijd naar de christelijke traditie van de Ieren.
Tijdens de middeleeuwen bestreden rivaliserende machthebbers elkaar vanuit hun kastelen.
In de 19de eeuw leefden vele Ieren in schrijnende armoede. Na de mislukte aardappeloogst bracht de hongersnood een massale emigratie naar Amerika op gang.
Na eeuwen van onderdrukking door de Engelse overheerser was de Paasopstand in 1916 een keerpunt in de strijd
naar onafhankelijkheid.

door Jan en Mieke Demarsin
Feestelijke voorstelling reis 2018
Vrijdag 6 oktober
Waarom trekt het druilerige Ierland zoveel bezoekers
aan? Zijn het de stille getuigen van 5000 jaar geschiedenis, de soms woeste natuur, de eigen cultuur, de kleurrijke dorpjes of de zo gekende Ierse muziek? En wat heeft
Ierland gemeen met Vlaanderen?
Gedurende vijf reizen, samen 9 maanden reportageverblijf, hebben we getracht daar een antwoord op te vinden.
Ierland telt vele prehistorische monumenten: grafmonumenten, waaronder het vermaarde Passagegraf van
Newgrange, dolmens en menhirs, ringforten…

In het groene Ierland zijn landbouw en vooral veeteelt
zeer belangrijk. De vele agrishows zijn zeer populaire
evenementen. De Puckfair in Killorglin is het oudste festival van Ierland.
Ierland heeft meerdere bekende schrijvers en dichters
voortgebracht. Bloomsday in Dublin is een eerbetoon aan
James Joyce, een van de vier Ierse Nobelprijswinnaars
voor Literatuur.
Op vele plaatsen, ondermeer in het Brian Boru Centrum
te Cashel, kan men een voorstelling bijwonen met traditionele Ierse muziek en dans.

De Heilige Patrick was een belangrijke figuur in de kerstening van Ierland. Al vroeg ontstonden de eerste primitieve
kloosters, zoals op het monnikeneiland Skellig Michael,
nu UNESCO-werelderfgoed. Later kwamen er ronde torens en de bekende Ierse kruisen: Glendalough, Monasterboice, Clonmacnoise, Cashel …
Verschillende kloosterordes hebben er vele abdijen gesticht. Toen Hendrik VIII zich losscheurde van Rome volgde de verwoesting van alles wat katholiek was. Het resultaat was een land vol ruïnes.
De jaarlijkse bedevaart naar de top van de Croagh Patrick

Een zeer volledig beeld van heel Ierland schetsen was
onze bedoeling.
Deelname: € 7,00 • leden € 6,00
Oude Abdij, Abdijdreef 22 , Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba - onze medewerkers
begeleiden u naar de Oude Abdij)
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur.
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Wijnuitstap
Grafé Lecocq, Namen
Brasserie François, Namen
Kasteel van Bioul

stamt uit de elfde eeuw en was tot de dertiende eeuw eigendom van de familie Orbais. In de middeleeuwen vervulde het de rol van een feodaal kasteel en was het uitgerust met alle verdedigingsmiddelen van die tijd.
Nadat het in 1554 in brand werd gestoken door Franse
troepen, werd het in de zestiende eeuw door de familie
Brandeburg omgevormd in een prachtig residentieel landhuis.Tot 1708 was het kasteel in handen van de familie
Brandenburg.
In 1896 verwierf François Vaxelaire, oprichter van het warenhuis Au Bon Marché, het kasteel van Bioul. Hij liet
door de architecten Edmond Franken-Willemaers en Leon
Caberche grote renovaties uitvoeren in de stijl van de
zestiende eeuw.
In 1956 werd het kasteel opnieuw gerenoveerd door kleinzoon François Vaxelaire, voorzitter van de GIB-groep. Hij
liet de tuin aanleggen door landschapsarchitect René
Pechère.

begeleid door Mark Vekemans
Zaterdag 23 september

Grafé Lecocq
Het familiebedrijf Grafé Lecocq te Namen voert wijn in
vanuit heel Frankrijk en 'voedt' deze wijnen op in houten
vaten in een prachtige wijnkelder-tunnel onder de Citadel
van Namen. Uniek is het feit dat daar in dezelfde gang
wijnen liggen te ouderen zowel uit Bordeaux, Rhône,
Bourgogne als andere regio's. Uniek om dit alles te kunnen proeven uit vaten in een en dezelfde kelder.
Rijpingskelders onder de citadel
Voor de rijping beschikt Grafé Lecocq over uitzonderlijke
kelders, onder de citadel van Namen, met een vochtigheidsgraad van 90%, wat een uitdroging van de wijnen
voorkomt en een constante temperatuur van 11°, wat de
wijnen beschermt tegen schommelingen. Capaciteit van
1200 Franse eiken vaten, die om de 5 jaar vernieuwd
worden.

Tot op vandaag bewoont de familie Vaxelaire het kasteel
van Bioul. De bewoners, Vanessa en haar man Andy
Vaxelaire Wyckmans, zijn wijnproducenten. Zij plantten, in
het begin van 2009, de eerste twee hectare wijngaarden
in Bioul. De oude schuren en stallen van het kasteel zijn
omgetoverd in een gistingszaal en wijnpakhuis.
PROGRAMMA
Voormiddag
Rondleiding (met proeven) in de oude tunnels onder de
citadel van Namen waar de vatenwijnen van Grafé
Lecocq liggen te rijpen.
Bezoek aan de kelders onder de kathedraal en het justitiepaleis waar de wijnen van Grafé Lecocq op fles liggen
te rusten. Proeverij van verschillende wijnen.
Middag (water en ½ fles wijn per persoon inbegrepen)
Aperitief: Crémant de Loire met hapjes
Voorgerecht: tartaar van verse en gerookte zalm,
wasabicrème en pickelssalade
Hoofdgerecht: keuze tussen: carré van melkvarken met
acaciahoning en limoen, gestoofd witloof en fijne frietjes
of koolvishaasje, gekleurde tomaatjes met pesto en zijn
aardappelpureetje of longhaas (onglet) van Schots rund
met saus, sjalotjes en rode wijn, gratin dauphinois
Nagerecht: koffie met assortiment van kleine dessertjes.
Namiddag
Onthaal op de centrale binnenplaats van het kasteel van
Bioul - Historische presentatie van het kasteel en de familie Vaxelaire – geleide wandeling in het hart van de wijngaard en overzicht van het ecosysteem – film “Bioul en
het ontstaan van zijn wijngaard” – degustatie van verschillende cuvées.

Bewaringskelders onder de kathedraal en het justitiepaleis
Een wijn, vooral een AOP, heeft na de botteling tijd nodig
om open te bloeien. Sommige wijnen bevinden zich, na
de botteling, in de bewaringskelders onder de kathedraal
en het justitiepaleis van Namen. De flessen worden met
zorg gerangschikt in kleine kelders langsheen de 500 meters lange gangen.
Brasserie François
In het hart van Namen biedt het prestigieuze en als monument beschermde decor van Brasserie François een
uniek kader voor ons middagmenu. In dit belangrijke gebouw van de Naamse geschiedenis, gebouwd op het einde van de 19e eeuw, bevond zich vroeger de Cercle catholique.
In 2010 werd dit gebouw in Napoleon III-stijl overgenomen door nieuwe bazen die een echte brasserie openden
zoals men ze in Parijs vindt.
De grote feestzaal op de bovenverdieping, waarvan de
muren versierd zijn met allegorische schilderingen, is een
droomruimte. De oorspronkelijke kleuren zijn bewaard en
onder het zeven meter hoge plafond kan men tot 200 personen ontvangen in cocktailomstandigheden.

PRAKTISCH
Deelname: € 71,00 • leden € 64,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur,
toegangen, bezoeken, degustaties, eigen audiofoonsysteem
Middagmenu: (facultatief) voor € 45,00
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.55 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
08.00 uur
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
08.05 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25
08.15 uur
Zaventem, Kerkplein
08.30 uur
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur
Vooraf inschrijven.

Kasteel van Bioul
Het kasteel van Bioul, ook kasteel Vaxelaire genoemd en
oorspronkelijk een burcht met torens en slotgrachten,
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Hoogstraten
Land van Mark en Merkske
Ledendag vtbKultuur
Vlaams-Brabant/Brussel
Zaterdag 7 oktober
Voor de jaarlijkse provinciale daguitstap blijft vtbKultuur
Vlaams-Brabant/Brussel – traditiegetrouw – binnen de
grenzen van het voormalige Hertogdom Brabant en dit
keer viel hun oog op Hoogstraten.
Hoogstraten, waar ‘parels’ van een rijk verleden en een
sprankelend heden zich aaneenrijgen tot een schitterend
snoer. En dàt snoer willen wij jullie laten (her-)ontdekken!
In 1210 werd Hoogstraten gesticht door Hendrik I, toenmalige hertog van Brabant en meteen voorzien van de
titel ‘Stad en Vrijheid’; later schonk Margaretha van Oostenrijk het Land van Hoogstraten de status van graafschap. In 1740 verhief keizer Karel VI Hoogstraten tot
hertogdom maar bij de Franse overheersing gingen alle
titels en voorrechten verloren.
Hoogstwaarschijnlijk komt de naam ‘Hoogstraten’ van
‘Hoge straat’, een voormalige heirbaan die de oude handelssteden Bremen, Lübeck en ’s Hertogenbosch met
elkaar verbond. En eigenlijk is de stad Hoogstraten een
soort straatdorp: het centrum bestaat inderdaad uit één
lange brede hoofdas, mn de Vrijheid, waar al sinds de
middeleeuwen markten en jaarmarkten plaatsvonden.
PROGRAMMA
Voormiddag:
Onthaal met koffie/thee met koekje
‘Ronddwalend’ verkennen van het aantrekkelijke centrum
met aandacht voor en bezoek aan de Sint-Catharinakerk,
het begijnhof en het stadhuis
Middag:
• tomatenroomsoep met basilicum
• hoevekip met champignonroomsaus, erwten en wortelen, gefrituurde aardappelbolletjes
• tiramisu en koffie
(1 glas wijn of 1 pils of 1 frisdrank inbegrepen)
Namiddag:
‘Rondje Hoogstraten’: vanuit het centrum van Hoogstraten
vertrekken we voor een rondrit door het meest noordelijke
stuk van de provincie Antwerpen. De tocht leidt ons naar
kleine, pittoreske dorpen als Meer, Minderhout en Wortel.
Onderweg vertelt de gids met passie over de prachtige
bezienswaardigheden groot en klein, over het land van de
aardbeien, volkse verhalen en anekdotes over landlopers,
smokkelen en bedevaarten.
Afsluiter met lokaal drankje en versnaperingen.

Begijnhof
Het begijnhof van Hoogstraten is ontstaan voor 1380. In
de 16de eeuw werd het meermaals door brand geteisterd.
Gedurende al die tijd bleef het hof beperkt tot slechts een
paar huisjes die in 1534 omringd werden door een stenen
muur. In 1553 stonden er op het begijnhof welgeteld veertien woningen. Een halve eeuw later waren er nog maar
twee begijntjes. De grote bloeiperiode van het begijnhof ligt tussen de tweede helft en het einde van de 17de
eeuw. Het aantal begijnen steeg toen tot 160 zodat er
woningen moesten worden bijgebouwd. Men begon ook
met de bouw van een nieuwe kerk. Vanaf de tweede helft
van de 18de eeuw liep het aantal begijnen geleidelijk terug tot in 1972 het laatste begijntje definitief uit het begijnhof vertrok.
Een uniek restauratieproject
In het begin van de jaren ‘90 kwamen enkele mensen van
Hoogstraten tot het besluit dat het genoeg was geweest.
Midden in hun dorp stond een mooi poëtisch begijnhof al
jarenlang te verkommeren en zij besloten om dit prachtige
monument van de ondergang te redden. Geld hadden ze
niet, referenties ook niet, maar wel een dosis idealisme en
enthousiasme. Ze zochten een aantal gelijkgestemde zielen en samen richtten ze de vzw Het Convent op. Deze
vereniging kreeg het begijnhof in erfpacht voor een periode van 99 jaar en de restauratie kon beginnen. Het concept was eenvoudig: de 34 leden zouden elk één woning
restaureren en samen zouden ze de gemeenschappelijke
delen zoals muren, kapelletjes en pompen aanpakken. De
werken namen een aanvang in 1992 en op 2 mei 1999
kon het begijnhof feestelijk worden heropend. Dit ‘unieke’
restauratieproject viel meermaals in de prijzen. Sinds
1998 staat het begijnhof van Hoogstraten trouwens samen met nog twaalf andere Vlaamse begijnhoven op
de Unesco-lijst van Werelderfgoed.

PRAKTISCH
Deelname: € 65,00 • leden € 60,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur,
onthaal met koffie/thee met koekje, middagmenu, afsluiter, toegangen, gidsen, eigen audiofoonsysteem
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.20 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
07.25 uur
Erps-Kwerps, bushalte Schoonaarde
07.30 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25
07.40 uur
Nossegem, bushalte ‘centrum’
07.45 uur
Zaventem, Kerkplein
07.50 uur
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur. Vooraf inschrijven.
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Muzikale strelingen “Een reis door de Saxofoon”
Don-Paul Kahl, saxofoon
Alessandro Cervino, piano

Een recital van hem werd door de RTBF-Musiq3 opgenomen en uitgezonden. Als solist speelde hij samen met het
Vlaams Radio Orkest, het ‘Milano classica’ orkest, het
‘Sturm und klang’ orkest, het orkest ‘Arte viva’ en het
‘Baylor Chamber Orchestra’, onder leiding van dirigenten
als Massimiliano Caldi, Pierre Bartholomée, Thomas Van
Haeperen and Stephen Heyde.
Als gewaardeerd kamermusicus, werkte Alessandro samen met o.a. Berten D’Hollander (met wie hij een vast
duo vormt), Yossif Ivanov, Weronika Godlewska, Ludovica Nardone, Vincent Hepp, Frederika Mareels en het
Sgraffite strijkkwartet.
Zijn repertoire reikt van Bach tot vandaag. In deze laatste
jaren, heeft hij ook hedendaagse muziek gespeeld in Ierland, Engeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland en Singapore.
Alessandro is momenteel een enthousiast docent hoofdvak piano aan LUCA School of Arts, Campus Lemmens
Leuven. Hij heeft masterclasses aan de ‘Fondazione Diverso Inverso’ te Monterubbiano (Italië), aan de ‘School of
Media and Performing Arts’ te Oulu (Finland), aan de
‘Escuela Superior de Musica’ te Porto (Portugal), aan de
‘Royal College of Music’ te Stockholm (Sweden) en aan
de ‘International Music Summer Academy’ in Dinant gegeven.

Aperitiefconcert met nieuw toptalent
Oude Abdij Kortenberg
Zondag 22 oktober
Opvatting
Stelt u voor hoe het zou zijn om terug te keren in de tijd
van Adolphe Sax. U zal de geboorte van zijn ongelooflijke
en nieuwe uitvinding zien - de saxofoon. Dan zou u kunnen ervaren dat deze uitvinding door de jaren heen zal
veranderen. Door “Een reis door de Saxofoon” kunt u al
deze veranderingen en de klankwereld ontdekken. Via
een van de eerste serieuze werken die voor de saxofoon
werd geschreven, over zijn gouden tijd in het Conservatorium van Parijs heen en via de verandering in het gebruik
voor hedendaagse muzikanten om hun muziek beter te
interpreteren, zal u het ongelooflijk veelzijdige karakter
van de saxofoon horen. Tussen elk origineel stuk zullen
wij improvisaties creëren om de overgang van een periode naar een andere te ervaren. Saxofonist Don-Paul Kahl
en pianist Alessandro Cervino nemen u mee op deze reis
door de decennia heen met een origineel programma
voor saxofoon en piano.

Het Programma:
Jules Demersseman: Fantaisie sur un thème original
Pierre Sancan: Lamento et Rondo
Alfred Desenclos: Prelude, Cadence et Final
Edison Denisov: Sonate
Fuminori Tanada: Mysterious Morning III
Simone Movio: Incanto IX
Juan Arroyo: Sikuri I

Amerikaans saxofonist, Don-Paul Kahl, die door de gerenommeerde componist John Corigliano beschreven werd
als "an artist beyond his time”, concerteerde in de
Verenigde Staten, België, Frankrijk, Australië, Italië, Japan, Schotland en Thailand. Hij speelde als solist met tal
van internationale orkesten en won een groot aantal prijzen. Hij is een vurig aanhanger van hedendaagse klassieke muziek en creëerde meer dan 150 nieuwe stukken van
componisten uit de VS, Frankrijk, Italië, Colombia, Egypte, Peru, Australië en Japan. Hij is vooral actief als kamermusicus: hij maakt deel uit van het “Duo Entre-Nous" met
de Amerikaanse klarinettiste, Jackie Glazier, en van het
saxofoonkwartet “Quatuor du bout du monde”.
Don-Paul is doctorandus in de Kunsten binnen het
DocARTES programma van het Orpheus Instituut/KUL.
Momenteel volgt hij de Master na Master opleiding van
LUCA School of Arts, Campus Lemmens in de klas van
Nadine Bal. Vroeger volgde hij een extra-opleiding in hedendaagse muziek, kamermuziek, en hybridemuziek in
Frankrijk bij Jean-Michel Goury. Hij kreeg zijn Master onderwijs aan de University of Florida en volgde les bij Jonathan Helton en Geoffrey Deibel. In zijn Bachelor onderwijs kreeg hij les bij Gail B. Levinsky aan de Susquehanna University.
Don-Paul is een Henri Selmer Paris en Conn-Selmer uitvoerende artiest. Hij speelt exclusief op Selmer Paris
saxofoons en mondstukken.
Voor meer info: www.donpaulkahl.com

Deelname: € 16,00 • voorverkoop € 14,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 2,00
(uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
(parkeren doet u aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1)
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur
De plaatsen zijn niet genummerd.

Alessandro Cervino treedt regelmatig op als solist of in
kamermuziekverband in bekende festivals en concertzalen in binnenland en buitenland zoals: “International Piano
Festival” van Ravello (Italië), “Festival Papaioannou” van
Kavala (Griekland), “Conservatorio della Svizzera Italiana”
in Lugano (Zwitserland), “Centro de cultura musical” in
Porto (Portugal), “Festival van Vlaanderen”, Muziekinstrumentenmuseum” en “Flagey” in Brussel, Handelsbeurs in
Gent, enz.

Een exclusieve samenwerking met
Luca School of Arts, campus Lemmens Leuven
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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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Het Nieuwe Turkije van Erdogan
Een waarschuwing voor Europa?

Tussen 2002 en 2014 werkte Dirk Vermeiren als Turkijecorrespondent voor de VRT. De afgelopen jaren gaf hij
vele tientallen voordrachten in Vlaanderen (o.a. bij vtbKultuur Kortenberg) onder de titel 'Turkije, weg van Europa?'.
Die voordracht beëindigde hij met de bewering dat Erdogan de geschiedenis zou ingaan als de slechtste Turkse
president ooit.

Lezing door Dirk Vermeiren
Woensdag 25 oktober

De nieuwe voordracht van Dirk Vermeiren is het logische
vervolg daarop.
Waar komt Tayyip Erdogan eigenlijk
vandaan? Wat is zijn achtergrond,
hoe ziet zijn denkkader eruit, wat
zijn z'n inspiratiebronnen? Waarom
stelt hij zich zo agressief op tegenover het Westen? Welke gevoelens
bespeelt hij? Hoe verklaart u zijn
enorme aanhang bij de Turkse
diaspora in Europa? Hoe ziet dat
'Nieuwe Turkije' eruit? Wat rest er
nog van de seculiere republiek? En
zijn we Turkije nu écht definitief
kwijt?

Wie Turkije zegt, zegt Tayyip Erdogan. De Turkse president laat niemand onberoerd. Miljoenen Turken aanbidden hem onvoorwaardelijk. Nog veel talrijker zijn z'n tegenstanders, die spreken van een autoritair regime. De
vrije meningsuiting, de rechtstaat, de scheiding der machten, vrije media, de scheiding tussen religie en politiek,
het vrije onderwijs, alles moet wijken voor Erdogan's zelfverklaarde 'Yeni Türkiye' (vertaald: 'Nieuw Turkije').

Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Voorverkoop: korting van € 1,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
Liefst vooraf inschrijven.

Culinaire wijnavond
5-gangen wildgerechtjes

met wijnen van Grafé Lecocq (Namen)
begeleid door Mark Vekemans
Vrijdag 27 oktober
Zelden wordt aan tafel zo’n goed huwelijk gesloten als dat
tussen wild en wijn. Naast een stukje wildbraad hoort een
welgekozen glas wijn te flonkeren in het glas. Maar welke
wijn schenken we bij welke wildbereiding? Deze vraag
hoeft niet al te zwaar opgevat te worden. Kies de wijn
die lekker lijkt.
Toch is het de moeite waard om een wijn te zoeken die
fraai harmonieert met het gerecht. Als wijn en wild op elkaar zijn afgestemd, gaan beide beter smaken. Daar komt
bij dat we nu de eigen authentieke smaken van de diverse
wildsoorten veel meer in hun waarde laten dan voorheen.
We bedelven wild niet meer onder complexe, allesoverheersende sauzen of hevige marinades.
Wat is er mooier om bij dat stukje wild een passende wijn
te zoeken uit het almaar groter wordende aanbod? Want
het hoeft al lang niet meer een hoge Bordeaux of Bourgogne te zijn, er is wereldwijd een enorm assortiment van
wildwijnen verkrijgbaar. En een echte lekkere wildwijn
hoeft niet kostbaar te zijn.

Deelname: € 77,00 • leden € 69,00
Inbegrepen: 5-gangen wildgerechtjes (volledig menu)
begeleid door zes wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
Vooraf inschrijven.
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Noord-Frankrijk
Villa Cavrois, Croix
FRAC, Duinkerke
Le Familistére, Guise
Matisse-museum, Le CateauCambrésis
LaM, Villeneuve-d’Ascq

ste FRAC dat opende. Het is een multidisciplinair centrum, een laboratorium voor hedendaagse kunst dat het
publiek uitnodigt om de werken en de kunstenaars die ze
maakten te ontdekken.
Sinds 1996 is het FRAC Nord/Pas-de-Calais in Duinkerke
ondergebracht. Het hoort tot de weinige FRACs die op
internationaal niveau werken. Dit is zowel in de collecties
van zo’n 1500 moderne werken te zien, als in de verschillende acties die ondernomen worden en de samenwerkingsprojecten.

begeleid door Luc Vanmarcke

Zaterdag 25 en zondag 26 november
Villa Cavrois
In het begin van de twintigste eeuw is het Noorden één
van de meest geïndustrialiseerde regio's van Frankrijk.
Roubaix en Tourcoing zijn belangrijke centra voor de textielproductie. Roubaix kreeg trouwens de bijnaam "stad
met de duizend schoorstenen". De vennootschap Cavrois
-Mahieu, die opgericht werd in 1865, vervaardigt luxestoffen voor Parijse woningen. In 1923 stelt het bedrijf, dat vijf
fabrieken telt, zo'n 700 mensen tewerk.
Wanneer Paul Cavrois, de eigenaar van deze vennootschap, beslist om een woning te laten bouwen voor zijn
gezin, koopt hij een terrein aan in een plaatsje dat Beaumont heet, op enkele kilometers van Roubaix. Sinds 1870
ging de industriële bourgeoisie verder van de fabrieken af
wonen, in een gezonder milieu en een beter leefkader. In
de gemeente Croix, in de rand rond Roubaix, rijzen imposante burgerwoningen uit de grond, als echte kasteeltjes,
die gekenmerkt worden door hun neo-regionalistische
stijl. Het moderne silhouet van de villa die ontworpen
werd door Robert Mallet-Stevens breekt radicaal met dit
landschap.

Le Familistère
Gesticht in de 19de eeuw door de industrieel JeanBaptiste André Godin, uitvinder van de beroemde gietijzeren pannen en kachels, bestaat het gemeenschapshuis
van Guise uit verschillende gebouwen, die vroeger gebruikt werden om de arbeiders en hun gezinnen onderdak
te bieden. De Familistère is een waar sociaal paleis, dat
nu op de Historische Monumentenlijst staat. Godin
droomde van een ideale maatschappij en hij bedacht een
maatschappij voor zijn arbeiders met dezelfde levensomstandigheden als "de rijken". Het gemeenschappelijk huis
is nu gedeeltelijk een museum, dat zijn bezoekers de architectuur en de geschiedenis laat ontdekken, met de indrukwekkende binnenplaats van het centrale paviljoen,
het appartement van Godin, maar ook door de permanente tentoonstellingen van de huishoudelijke diensten en het
washok/zwembad.

Fonds Régional d'Art Contemporain FRAC
(het Regionaal Fonds voor Hedendaagse Kunst)
In 1982 creëerde het Ministerie van Cultuur over heel
Frankrijk regionale fondsen voor hedendaagse kunst die
een internationale hedendaagse collectie voor een breed
publiek samen moesten stellen. Het publiek moet door
speciale acties bij kunst betrokken worden. De aandacht
en steun gaat vooral naar jonge kunstenaars.
Het FRAC van Nord/Pas-de-Calais was in 1983 het eer16
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Noord-Frankrijk
Matisse-museum
Henri Matisse werd geboren in Le Cateau in 1869, bracht
er zijn jeugd door op het groene platteland, maar vertrok
in 1917 naar Nice. In 1952 schonk de kunstenaar zijn geboortestad een groot aantal van zijn schilderijen, tekeningen, schetsen en beelden, die geleidelijk aan werden
aangevuld met werken van de familie. Het museum vond
onderdak in het Palais Fénéléon, het voormalige paleis
van de aartsbisschoppen van Cambrai, en ontvangt meer
dan 30.000 bezoekers per jaar. Het biedt een breed panorama van het werk van de kunstenaar met 170 werken,
verspreid over 9 zalen. Naast deze verzameling toont het
museum ook werk van Picasso, Chagall, Miró, Rouault,
Léger, Giacometti en Herbin.

PROGRAMMA
Zaterdag 25 november
• Vertrek aan OC Berkenhof om 07.30 uur
• Stop in de buurt van Kortrijk voor koffie/thee
• Bezoek aan de Villa Cavrois in Croix
• Lunch
• Gegidst bezoek aan het FRAC (hedendaagse kunst) in
Duinkerke
• Avondmaal en overnachting in Calais
Zondag 26 november
• Gegidst bezoek aan Le Familistére in Guise
• Lunch
• Gegidst bezoek aan het Matisse-museum in
Le Cateau-Cambrésis
• Bezoek aan LaM (moderne en hedendaagse kunst) in
Villeneuve d’Ascq
PRAKTISCH
Kostprijs:
• € 275,00 per persoon in een 2-persoonskamer
(bij inschrijving van minimum 25 deelnemers)
• toeslag 1-persoonskamer: € 39,00
Inbegrepen:
• autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur
• overnachting in Hotel Ibis Styles Calais Centre
• lunch en avondmaal op zaterdag, lunch op zondag
• toegangen en gidsen
• begeleiding en gidsen door Luc Vanmarcke
Niet inbegrepen:
• dranken en persoonlijke uitgaven
• annulerings- en/of reisbijstandsverzekering
(kan via vtbKultuur Kortenberg)
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin) voor de
vtbKultuur-pas.

LaM
Het LaM, Museum voor Moderne Kunst, Hedendaagse
kunst en Art brut van Lille-Metropool, is het enige museum van Frankrijk en Noord-Europa waar de hoofdstromingen van de 20ste en 21ste-eeuwse kunst gelijktijdig getoond worden.
In twee prachtige gebouwen en een beeldentuin met werken van Alexandre Calder, Pablo Picasso, Eugène Dodeigne... zijn drie prestigieuze collecties uit de 20ste en
21ste eeuw te zien.
In het geheel zijn er meer dan 4.500 werken, 4.000 m2
tentoonstellingsruimte én de bibliotheek.
Het museum heeft een internationaal bekende collectie
van moderne kunst. Deze is gestart vanuit de schenking
die de belangrijke industriële familie, Les Masurel, in 1979
aan Lille deed. De collectie is door de jaren heen steeds
verrijkt en telt nu werken van Georges Braque, André Derain, Paul Klee, Henri Laurens, Fernand Léger, Joan Miró,
Amadeo Modigliani, Pablo Picasso, Georges Rouault,
enz.
In 1999 ontving het museum van de vereniging Aracine
de grootste collectie van Art Brut die Frankrijk heeft. Hierin zijn de meest beroemde kunstenaars vertegenwoordigd.

Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitgewerkt door Perfect Travel Services, verg. A 5124
Programma-aanpassingen blijven mogelijk.
© vtbKultuur Kortenberg

Daniel Buren
‘Les trois cabanes éclatées
Een van de vele topstukken in LaM Villeneuve d’Ascq
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Protestantisme
Dit jaar, op 31 oktober, is het vijfhonderd jaar geleden dat
Maarten Luther te Wittenberg in Duitsland tegen Rome in
opstand kwam. Dit was het sein dat in de katholieke kerk
grote weerklank vond. Het zou ook het begin zijn van jarenlange godsdienstoorlogen waarbij onze gewesten
eveneens betrokken waren.

In 1508 werd hij door de generaal van zijn orde als hoogleraar aan de faculteit godgeleerdheid van de universiteit
van Wittenberg geplaatst. Hij mocht vanaf dan de titel van
Magister (meester)voeren.
Deze universiteit was in 1502 gesticht. Het woord Wittenberg is trouwens on-Duits. Het heeft een Nederlandse
oorsprong en klank. Het ligt in een streek die de naam
Fläming kreeg doordat in de middeleeuwen een hele
hoop uitzwervers uit Vlaanderen en Nederland er zich
kwamen vestigen. Daardoor ontstond er een lokale taal
met sterke Vlaamse accenten.

Maarten Luther was de zoon van Hans Luder en Margarete Lindemann. Luder heeft in het Duits de betekenis van
arme drommel (Luther veranderde zijn naam later, waarschijnlijk naar het Griekse Eleutherius dat ‘de vrije’ betekent). Alhoewel Maarten zei dat hij de zoon was van een
arme boer, is dit niet juist. Hans, zijn vader, was een welstellend man die zijn kost verdiende in de door het graafschap Mansfeld verpachte kopersmelterijen en mijnbouw
en hij had daarbij verscheidene publieke functies.

Magister Luder correspondeerde en voerde gesprekken
met geestelijken uit heel Duitsland. Hij stelde zich de
vraag in alle varianten “hoe vind ik een barmhartige
God?” waaraan hij twijfelde.
Daarbij kwam hij terecht bij de apostel Paulus die geschreven had “De rechtvaardige zal leven door geloof.”

Te Eisleben werd in het gezin van Hans Luder op
10/11/1483 zoon Maarten geboren, een van hun zeven
kinderen, waarvan er twee vroegtijdig stierven. De kinderen hoorden dagelijks van hun vader gruwelverhalen
waarbij de duivel een kompel in de mijn een slag in de rug
gaf waaraan de mijnwerker stierf.

Rond 1500 werd in theologische kringen van Engeland
hevig gediscussieerd over Augustinus. Vooral over diens
definitie van de vergeefsheid van het menselijk bestaan
en de verlossing van het individu. In Engeland is het John
Fisher, bisschop van Rochester, die wees op de cruciale
rol van de sacramenten. De officiële kerk kon Fishers opvattingen niet delen. De man werd onthoofd in 1535.

Moeder Margarete was zeer vroom en in haar geloof was
zij ervan overtuigd dat al het kwaad in de wereld van verleidelijke heksen en demonen voortkwam. Toen een van
haar kinderen overleed was zij overtuigd dat er hekserij in
het spel was door een gif mengende buurvrouw. Kortom,
toverij en duivelsgeloof speelden een grote rol in het gezin Luder.

In het begin van de zestiende eeuw had men als paus
Julius II van 1503 tot 1513. Hij kreeg als bijnaam “de Verschrikkelijke” wegens zijn vele oorlogsvoeren. Hij was de
incarnatie zelf van een profane paus die beweerde de
plaatsvervanger van Christus te zijn. Maar hij verkondigde
een geloof waarin elk christelijk element ontbrak.

Paus Innocentius VII (1484-1492) richtte in 1484 de heksenjacht in met de pauselijke bul “Summis desiderantes
affectibus”. Deze bul werd de grondslag van het boek dat
in 1486 te Straatsburg gedrukt is met als titel “Malleus
Maleficarum” en geschreven is door de dominicanen Jacob Sprenger en Heinrich Isttorius.

Op 13 augustus 1506 legde Julius II de eerste steen van
de nieuwe Sint-Pieterskerk te Rome. Ook de bouw van
het Vaticaans paleis nam een aanvang. Op 31 oktober
1512 onthulde Julius II de fresco's van Michelangelo aan
het plafond van de Sixtijnse kapel. Julius stierf in de nacht
van 20 op 21 februari 1513.

De invloed van deze “Heksenhamer”, zoals het boek ook
werd genoemd, was groot. Deze invloed zou ook Luther
treffen, die altijd in het bestaan van de duivel heeft geloofd. Ook duizenden onschuldige mensen zullen in de
loop der jaren levend verbrand worden omdat zij van toverij beschuldigd werden.

Zijn opvolger Leo X was paus van 1513 tot 1521. Hij was
maar 37 jaar oud toen hij als paus verkozen werd. Toen
had hij er al een kerkelijke carrière van dertig jaar opzitten. Na zijn verkiezing op 9 maart moest men hem eerst
de priesterwijding toedienen vooraleer hij tot bisschop kon
gewijd worden. Met andere woorden, hij had tot dan geen
enkele wijding ontvangen.

Paus Sixtus IV (1471-1484), zijn voorganger, gaf zijn toestemming om in Spanje de Inquisitie in te voeren. In 1483
bevestigde hij Torquemada in deze functie als groot inquisiteur. Deze liet in vijftien jaar tijd 97.000 veroordelingen
uitspreken en 16.200 personen werden levend verbrand.

“God wou dat we paus werden, waarom zouden we dan
ook niet genieten van dat pausdom” was een van zijn gezegden. Aan deze stichtelijke gedachte bleef hij heel zijn
pontificaat trouw.

In onze gewesten zullen de protestanten later ook de Inquisitie aan den lijve ondervinden. Hans Luder had gaarne dat zijn zoon het nog verder zou brengen dan zijn vader. In 1491 begon de jongen in Mansfeld aan zijn schoolloopbaan. In 1497 ging hij naar de Latijnse school in
Maagdenburg en vervolgens naar het nabije Eisenach.

De paus was een liefhebber van jachtpartijen. Er werd
wekenlang gejaagd met de bijstand van tweeduizend ridders. Ook was hij liefhebber van theater. Rome was een
permanent theater geworden. Wanneer een toneelspeler
hem teleurstelde liet de paus hem afranselen. Hij stuurde
hem de laan uit met een vergoeding van twee dukaten.

In 1501 werd Maarten student te Erfurt. Vier jaar later in
1505, werd hij er bij een onweer bijna door de bliksem
gedood. Onder de indruk van dit ongeluk brak hij zijn studies af om augustijnermonnik te worden. Hij werd door
Johann von Staupnitz, vicaris-generaal der augustijnen,
opgeleid tot monnik en deze was tevens zijn biechtvader.
Ook maakte hij kennis met de geschriften van de mysticus Johannes Tauler, die leefde van 1300-1361.

Ondertussen werden de grote bouwwerken in Rome
voortgezet. De Sint-Pieterskerk en het grote paleis rezen
uit de grond. Ze hadden enorme afmetingen en deze werken slorpten grote geldmassa's op. Om deze kosten te
18
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Protestantisme
betalen had paus Julius II een bijzondere aflaat ingesteld,
die men ook kon verwerven door een som geld te storten.
Op 29 oktober 1513 bevestigde paus Leo X deze aflaat.
Op 31 maart 1515 benoemde de paus de bisschop Albrecht van Brandenburg en de dominicaan Johan Tetzel
voor een termijn van acht jaar tot pauselijke aflaatcommissarissen voor het keurvorstendom Brandenburg.

werd de naam Luder omgewisseld voor Luther. Voortaan werd hij dan ook als Luther vermeld.
In een van zijn stellingen maakte Luther de opmerking dat
niet alleen de paus maar elke bisschop en pastoor macht
had over het vagevuur.
De stellingen van Luther werden rondgezonden ook naar
aartsbisschop Albrecht van Brandenburg. Deze voelde
zich bij een theologische discussie rond de aflaten niet
goed thuis. Hij stuurde Luthers pamflet door naar paus
Leo X te Rome. Deze schonk er niet veel aandacht aan
want de jacht met windhonden was bezig!

In januari 1517 ging Johan Tetzel aan de slag. Hij hield
zijn aflaatpreken onder het motto “zodra het geld in het
kistje klinkt, het zieltje in den hemel springt”. De monnik
legde een tarievenlijst van 35 punten aan, waarvan de
inhoud getuigde van de onbeschaamdheid van de aflatenzwendel.

De paus vroeg aan de superieuren van de augustijnen,
Luthers kloosterorde, om hier orde op zaken te stellen.
Voor de paus was de zaak met Luther hiermee afgelopen.
In april 1518 kreeg Luther een vriendelijk verzoek om
naar Heidelberg te komen en daar uitleg te geven over
zijn stellingen. Het werd het begin van veel disputen.

In Wittenberg was keurvorst Frederik de Wijze van Saksen toen vorst. Hij was een vroom man die naast zijn slot
een kerk had gebouwd. Deze had hij voorzien van 17.433
door Rome erkende relikwieën.
Met Allerheiligen konden de gelovigen ze komen vereren.
Mits de juiste oefeningen en gebeden konden de gelovigen dan 127.999 jaren en 116 dagen aflaten bekomen om
het vagevuur af te kopen.

In 1518 werd Filip Schwartzer, beter bekend als Melanchton (1497-1560), professor aan de universiteit te
Wittenberg. Deze man werd een goede vriend van Luther
en speelde een heel belangrijke rol bij het opstellen van
de Augsburgse Confessie in 1530.

In Wittenberg had Tetzel geen bevoegdheid om te preken
en aflaten te verkopen. Burgers van Wittenberg waren
naar Tetzel gaan luisteren in het nabije Brandenburg. Ze
konden dan zelf oordelen waarvoor het goed was.

Op 15/01/1519 stierf keizer Maximiliaan en hij werd opgevolgd door zijn kleinzoon keizer Karel V. Deze zou later
een felle tegenstrever worden van Luther en zijn volgelingen.

Heel wat Wittenbergers reisden af naar naburige steden
om zich daar vrij te kopen van hun zonden in plaats van
de biechtstoel op te zoeken. Aartsbisschop Albrecht van
Brandenburg had van de paus persoonlijk hiervoor een
licentie tot kwijtschelding van zonden ontvangen, waarvoor hij een grote som geld betaald had aan de paus.

In oktober 1518 was Luther te Augsburg voor kardinaal
Cajetanus verschenen. Luther verklaarde er waarom de
paus het vagevuur moest leegruimen wegens de nood
van het grote aantal zielen. In de ogen van de kardinaal
opende dat gunstige vooruitzichten om de handel in aflaten nog fors wat aan te zwengelen. Grote inkomsten waren hier nodig

Rijke zondaars konden op hun beurt bij Albrecht de straf
van hun zonden ontlopen door hiervoor een soort van
losgeld te betalen volgens de aard van hun zonde. Het
waren vooral rijke zondaren die er bij dit systeem goed
vanaf kwamen. Een soldaat die in een oorlog een huis in
brand had gestoken stond er in dit systeem hopeloos
voor. De geldboete was dan zo hoog dat de soldaat ze
nooit kon betalen en dus nooit zalig kon worden.

Maar de kardinaal werd gauw nuchter toen hij vernam wat
Luther hierover meende. Volgens Luther had de paus
geld genoeg om dit zelf te betalen, daar zijn vermogen
groter was dan dat van Creassus. De paus had het geld
van de arme christenen niet nodig. Uiteindelijk vroeg kardinaal Cajetanus aan Luther om twee van zijn stellingen
te herroepen. Luther zei dat hij aan de Kerk onderworpen
was. Maar hij trok niets in. Men had officieel niet vastgesteld dat hij een ketter was en hij werd daarom niet aangehouden.

Luder vond de handel in aflaten absurd. Het eeuwige leven was volgens hem mogelijk door volharding in het geloof. De zondige mens mag op verlossing alleen hopen in
Christus. Enkel de Bijbel bevat de bron van de heilsboodschap. De mens kan enkel door het geloof aan Gods genade deelachtig worden. Bij de handel in aflaten gaat men
ervan uit dat de mens zelf bepaalt of hij met goede werken of geld de straf van het vagevuur kan ontlopen en het
eeuwig leven krijgt en dat was in strijd met de Bijbelse
gegevens.

Het jaar daarop, in 1519, ging Luther een stap verder.
Toen verklaarde hij dat het pausdom geheel en al een
bedenksel en uitvinding van de mensen was. Een concilie
was niet feilloos. Alleen de Heilige Schrift was onfeilbaar!
Luther ging tot de aanval over. In 1520 bracht hij het
godsdienstprobleem over naar het oordeel van het volk.
Hij deed dit door zijn leer in het Duits, de volkstaal, te
schrijven.

Luder schreef zijn 95 stellingen in het latijn waarin hij een
aanval opende tegen de aflaten en de samengaande handel. De stellingen werden door een pedel van de universiteit op 31 oktober 1517 aan de poort van de kerk in Wittenberg vastgespijkerd.

Luthers brief “Aan de christelijke adel der Duitse natie” en
zijn korte geschriften “De Babylonische Ballingschap der
Kerk” en “De vrijheid van de christenmens” verschenen in
1520. Het waren propaganda-brochures en zij sloegen in
als een bom. Luthers greep door middel van de gedrukte
letter en de snelheid waarmee de geschriften werden verspreid, was een vroege uiting van de macht der pers.

Het was een gewaagde zet. Op de vooravond van Allerheiligen dit pamflet te publiceren op de kerkpoort waar op
de volgende dag de gelovigen zoveel jaren aflaten konden verkrijgen. Het was uitdagend! Bij deze gelegenheid
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treden van de paus en van de keizer kwam over zoals het
optreden van papieren tijgers of anders gezegd, blaffende
honden bijten niet.

Luthers vlammende protesten tegen het voor geld verkopen van heilige zaken en sacramenten en nog andere
misbruiken sloegen aan bij het volk. Bij de eenvoudige
lieden was er verontwaardiging tegen de geestelijkheid,
die het volk zo lang bedrogen had. De ware religie, die in
de H. Schrift was vervat, had de geestelijkheid hun onthouden.

Keizer Karel was tussen 1519 en 1530 verwikkeld in een
langdurig conflict met de Franse koning Frans I. De keizer
verbleef dan hoofdzakelijk in Spanje en Italie. Het toezicht
op het keizerrijk liet hij over aan een “Reichsregiment”. Dit
bestond uit Duitse vorsten. Dit bleek een grote vergissing
want vele van deze vorsten werden aanhangers van Luther.

De landvorsten overwogen hun kansen. Duitsland als natie bestaat in zijn huidige vorm sinds 1871. In de zestiende eeuw was het een verzameling van driehonderd
meestal kleine staten. De meeste daarvan bezaten recht
op zelfbestuur. Als enige restrictie dienden ze het oppergezag van een verre keizer te erkennen. Het waren deze
plaatselijke vorsten die in de opgang van Luther een grote
rol zullen spelen.

In zijn “Adelschrift” uit 1520 had Luther uitdrukkelijk gesteld dat het de taak van de overheid was om zijn religieuze hervormingen door te voeren. Vele Duitse vorsten hadden hier oren naar. Het verschafte hen toegang tot de
kerkelijke bezittingen, die toen een derde van het Duitse
grondgebied uitmaakten. Luther had met zijn reformatie
“van boven af” goed gegokt. De bescherming van de Duitse vorsten liet Luthers hervorming slagen.

In Rome had de paus op 1 juni 1520 de bul “Exsurge”
uitgevaardigd waarbij Luther tot de orde werd geroepen
en zijn stellingen moest intrekken. Deze bul werd door
Luther in het openbaar verbrand te Wittenberg op
10/12/1520. Op 3 januari 1521 werd Luther door paus Leo
X in de kerkban geslagen. De paus vroeg schriftelijk aan
keizer Karel alles in het werk te stellen om Luther ook in
de rijksban te doen want dan kon hij helemaal geen kant
meer op.

Luther reed per koets van Worms naar huis. In de omgeving van Allenstein werd de koets door soldaten tegengehouden. Luther werd door hen meegenomen naar de
Wartburg in Eisenach. Deze ontvoering gebeurde in opdracht van Frederik de Wijze, vorst van Saksen. Die nam
Luther in bescherming en zo kon de rebel in alle rust de
bijbel vertalen in het Duits. Luther baseerde zijn Bijbelvertaling op het Nieuwe Testament, opgesteld door Erasmus
(1466-1530). De humanist Erasmus, afkomstig uit Rotterdam, had vastgesteld dat er taalfouten en andere misslagen in de bijbel waren gedrongen. Zijn opzet was de juiste
Griekse tekst van het Nieuwe Testament samen te stellen. Hij publiceerde die samen met een nieuwe Latijnse
vertaling. De tweede uitgave van dit werk verscheen in
1519.

Keizer Karel riep te Worms de rijksdag bijeen. Op 26
maart 1521 vroeg men Luther voor de rijksdag te verschijnen waar hij toekwam op 16 april 1521. Luther wist dat hij
de steun had van vele gewone volksmensen, maar ook
een aantal vorsten die over hem moesten oordelen, sympathiseerden met zijn hervormde leer.
Keizer Karel was zich bewust van de stemming bij de
Duitse vorsten die met Luther sympathiseerden en hield
er rekening mee. De legende wil dat Luther te Worms de
rijksdag toesprak met de woorden: “hier sta ik, ik kan niet
anders”. Ze zijn niet origineel en werden later aan het verslag toegevoegd. Luther werd aangemaand zijn leerstellingen te herroepen, wat hij niet deed. Hij hield voet bij
stuk en deed een beroep op zijn geweten en het Woord
van God zoals het in de bijbel geschreven staat.

Op basis van deze verbeterde editie van het Nieuwe Testament van Erasmus zal Luther zijn Duitse Bijbelvertaling
opstellen. Dit boek kende een grote belangstelling en
heeft bijgedragen tot het vormen van de hedendaagse
Duitse taal.
Wordt vervolgd.

Luther had Worms ongehinderd verlaten. Toen de meeste
vorsten de stad verlaten hadden vaardigde de keizer het
Edict van Worms uit waarbij Luther met zijn aanhangers
en zijn beschermers in de rijksban werd gedaan. Het op-
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Deze sponsor steunt ons!
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Deelnemingsformulier
O Dinsdag 19 september: wijnavond Merlot
Aantal deelnemers:

Naam:
Adres:

O Donderdag 21 september: cult. wandeling Magritte
Aantal deelnemers:

Postnr + gemeente:
E-adres:
Telefoon:

O Zaterdag 23 september: wijnuitstap Namen & Bioul
Aantal deelnemers:
Aantal middagmenu melkvarken:
Aantal middagmenu koolvishaasje:
Aantal middagmenu longhaas:

Lidnummer:

Opstap:
wenst deel te nemen aan volgende activiteiten:
O Zondag 9 juli: zomerontmoeting met BBQ
Aantal menu A:
Aantal menu B:
Aantal menu C:
Aantal mebu D:

O Zondag 24 september: cult. wandeling Magritte
Aantal deelnemers:
O Zaterdag 7 oktober: Hoogstraten
Aantal deelnemers:

O Donderdag 13 juli: cult. wandeling Ter Kameren
Aantal deelnemers:

O Zondag 22 oktober: concert Don-Paul Kahl
Aantal deelnemers:

O Zondag 16 juli: cult. wandeling Ter Kameren
Aantal deelnemers:

O Woensdag 25 oktober: lezing Turkije
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 2 september: musical + fort Liezele
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 27 oktober: culinaire wijnavond wild
Aantal deelnemers:

O Zondag 3 september: concert Claus Vermeulen
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 28 oktober: anthuriumkwekerij
Aantal deelnemers;

O Woensdag 13 september: Lezing Luther
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 25 november: 2-daagse Noord-Frankrijk
Aantal deelnemers:

Anthuriumkwekerij
AnthurMiddendorp
Veltem-Beisem

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
Zaterdag 28 oktober
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:
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 09.30 uur
of AnthurMiddendorp
10.00 uur
(Molenweg 11, 3020 Veltem-Beisem), kostendelend
meerijden kan voor € 2,00. 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
een kleuren- en soortenvariatie van al hun verschillende
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Terugblik Sicilië
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Erik Van Nevel 7

8-daagse Sicilië met dr. Jan Vaes als gids (april 2017)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Het Convento dei Cappuccini in Palermo
Mozaïeken in de Kathedraal van Monreale
Vol belangstelling voor de kathedraal van Cefalú
De prachtige tempels van Agrigento
De met sneeuw bedekte rokende Etna
Groepsfoto in Noto
Het in rotsen uitgehouwen theater van Syracuse

Terugblik
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Culturele Brusselwandeling Toots Thielemans
Bezoek Keukenhof o.l.v. deskundige gidsen
Gegidst bezoek aan de tentoonstelling Pol Bury
Culinaire wijnavond met visgerechtjes
Bezoek aan het Belle Epoquemuseum Blankenberge
Aperitiefconcert met Goran Krivokapić
Bezoek aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

