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VERBONDEN BLIJVEN 
 
Nu we elkaar al vrij lang niet meer hebben ontmoet 
zou het fijn zijn te horen hoe u al die afgelaste activi-
teiten hebt opgevuld in uw agenda of juist niet en hoe 
u het ontbreken van het samen uitwisselen van erva-
ringen hebt beleefd. 
 
Deel met ons uw bevindingen, emoties via enkele re-
geltjes, een anekdote of hoe u het ook kwijt wil. 
 
We laten die berichtjes - met uw goedvinden en al dan 
niet anoniem- verschijnen in ons volgend herfstnum-
mer. 
 
Samen blijven we onze band aanhalen. 
 
 
BELANGRIJKE WIJZIGINGEN: 
 
5-daagse ‘Berlijn, buiten de gebaande paden’: wordt 
verplaatst naar woensdag 7 tot zondag 11 april 2021 
 
3-daagse ‘Koblenz & Bonn, Beethoven 250’: wordt ver-
plaatst naar vrijdag 30 april tot zondag 2 mei 2021 
 
5-daagse ‘Santiago de Compostella’: wordt verplaatst 
naar woensdag 13 tot zondag 17 oktober 2021 
 
2-daagse ‘Culinair visweekend’ wordt verplaatst naar 
2021 
 
Alle wijnactiviteiten worden verplaatst naar 2021 
 
De daguitstappen met de autocar worden in het najaar 
2020 afgeschaft, waar mogelijk behouden we een deel 
van het programma met eigen of openbaar vervoer.  
 
De verplaatsing met de autocar naar evenementen zoals 
‘Het Zwanenmeer’ blijft behouden. 

Nieuws 

‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg 
49ste jaar, nr 3 • juli, augustus, september 2020 
Driemaandelijks activiteitenblad  
 
Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen? 
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Korten-
berg (met vooraf inschrijving) ontvangt het lopende en vol-
gende jaar ‘Het Toeristje’ gratis.  
Wie aansluit met de vtbKultuur-pas, ontvangt Het Toeristje 
tot het einde van het lidmaatschap. 
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via 
elektronische post.  
 
Oplage: 750 ex. in kleur op papier, 2760 ex. via elektroni-
sche post. 
 
vtbKultuur-pas 
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten? 
Een heel jaar lang… voor maar € 10,00 

 
 
 
Informatie en inschrijvingen activiteiten:  
vtbKultuur Kortenberg 
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg 
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29 
e-post: kortenberg@vtbkultuur.be 
 
Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg 
of op www.danskringkortenberg.ne 
  
Bank: BE07 2300 4448 8866 vtbKultuur Kortenberg 
 
BELANGRIJK: 
© vtbKultuur Kortenberg 
Overname uit ‘Het Toeristje’ is slechts toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de auteur en/of van de uit-
gever. 
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Activiteitenkalender 

Vrijdag 
7 augustus 

Danscursus 
Oefenavond 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Vrijdag 
14 augustus 

Danscursus 
Oefenavond 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zaterdag 
29 augustus 

Danscursus 
Oefenavond 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Woensdag 
2 september 

Danscursus (gevorderden, groep 2) 
Herhalingsles 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.15 uur 

Donderdag 
3 september 

Nederlandse sporen in Brussel (1) 
Culturele Brusselwandeling 

Centraal Station 
Brussel 

10.00 uur 

Vrijdag 
4 september 

Nederlandse sporen in Brussel (2) 
Culturele Brusselwandeling 

Centraal Station 
Brussel 

10.00 uur 

Vrijdag 
4 september 

Brussels Gallery Weekend 
Een tocht langs Brusselse galerieën 

Centraal Station 
Brussel 

10.30 uur 

Zaterdag 
5 september 

Schoonselhof, Antwerpen 
Gegidst bezoek begraafplaats 

Schoonselhof 
Hoboken 

10.00 uur 

Zondag 
6 september 

Nederlandse sporen in Brussel (3) 
Culturele Brusselwandeling 

Centraal Station 
Brussel 

10.00 uur 

Maandag  
7 september 

Danscursus (gevorderden groep 1, vergevorderden) 
Herhalingsles 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.00 uur 

Zaterdag 
12 september 

Schoonselhof, Antwerpen 
Gegidst bezoek begraafplaats 

Schoonselhof 
Hoboken 

10.00 uur 

Zondag 
13 september 

Danscursus 
Oefenavond 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Maandag 
14 september 

Danscursus 
Kennismakingsles 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Donderdag 
17 september 

Leuven, daguitstap (eigen vervoer) (1) 
Dieric Bouts 

Stadhuis 
Leuven 

09.45 uur 

Vrijdag 
18 september 

Leuven, daguitstap (eigen vervoer) (2) 
Dieric Bouts 

Stadhuis 
Leuven 

09.45 uur 

Vrijdag 
18 september 

Danscursus 
Oefenavond 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zaterdag 
19 september 

Muzikale Strelingen 
LUCA Kamerorkest o.l.v. Michel Tilkin 

Sint-Martinuskerk 
Everberg 

19.30 uur 

Zondag 
20 september 

Leuven, daguitstap (eigen vervoer) 
Dieric Bouts 

Stadhuis 
Leuven 

09.45 uur 

Maandag 
21 september 

Danscursus (beginners, gevorderden groep 1, vergevorderden) 
Aanvang nieuwe lessenreeks 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.00 uur 
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Activiteitenkalender 

Zondag 
4 oktober 

Gezelle Gezongen 
Concert 

Sint-Pieterskerk 
Kwerps 

10.30 uur 

Vrijdag 
9 oktober 

Danscursus 
Oefenavond 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Donderdag 
15 oktober 

Tour & Taxis, de nieuwe Ramblas (1) 
Culturele Brusselwandeling 

Noordstation 
Brussel 

10.00 uur 

Vrijdag 
16 oktober 

Tour & Taxis, de nieuwe Ramblas (2) 
Culturele Brusselwandeling 

Noordstation 
Brussel 

10.00 uur 

Zondag 
18 oktober 

Tour & Taxis, de nieuwe Ramblas (3) 
Culturele Brusselwandeling 

Noordstation 
Brussel 

10.00 uur 

Donderdag 
22 oktober 

Tervuren, daguitstap (eigen vervoer) (1) 
Museum herbekeken (AfricaMuseum & Stanleywandeling) 

AfricaMuseum 
Tervuren 

10.00 uur 

Vrijdag 
23 oktober 

Danscursus 
Oefenavond 

GC Colomba 20.00 uur 

Zaterdag 
24 oktober 

Tervuren, daguitstap (eigen vervoer) (2) 
Museum herbekeken (AfricaMuseum & Stanleywandeling) 

AfricaMuseum 
Tervuren 

10.00 uur 

Zondag 
25 oktober 

Herfstconcert 
Versatile Beethoven door Thrio Khaldei 

Sint-Pieterskerk 
Kwerps 

10.30 uur 

Zondag 
1 november 

Het Zwanenmeer (autocar) 
Ballet in het Capitole Gent 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

11.50 uur 

 

Culturele Brusselwandeling 
Gids: Jos Vanderstappen 
 

Donderdag 3 september 
Vrijdag 4 september 
Zondag 6 september 
(telkens maximum 20 deelnemers) 
 
Tussen 1814 en 1830 werden onze contreien opgenomen 
in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, een vergeten 
periode. Kersvers koning Willem I deed zijn uiterste best 
om zijn nieuw land op de wereldkaart te plaatsen. Zijn 
zoon, de latere Willem II, huwde een dochter van de toen-
malige tsaar. Hun oudste zoon Willem (III) werd trouwens 
in Brussel geboren. Er werd werk gemaakt van de afbraak 
van de oude stadsmuren. Het nieuwe kanaal van Brussel 
naar Charleroi moest de (industriële) bevoorrading van de 
hoofdstad veilig stellen; de latere Generale Maatschappij 
was één van de eerste banken die de industrie van vers 
kapitaal moest voorzien. Dit, en nog zoveel meer, doet ons 
misschien anders kijken naar de Nederlanders. 
 
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00 
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst:  
• station Kortenberg (trein 09.27 uur) 09.15 uur 
• lokettenzaal Centraal Station Brussel 10.00 uur 
KeyCard is mogelijk. Vooraf inschrijven. 

Nederlandse sporen 

Paleis waar de toenmalige kroonprins Willem II en 

zijn Russische echtgenote Anna Paulowna woon-

den. Tegenwoordig is in dit paleis de Koninklijke 

Academie voor Wetenschappen gevestigd. 
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MONDKAPJES 
 
Bij een eerste deelname aan een activiteit vanaf september 
schenkt vtbKultuur Kortenberg een gratis mondkapje met 
het logo van vtbKultuur Kortenberg, tot 25 x wasbaar op 
95°. Dit is dan ook een aanmoediging om dit mondkapje te 
dragen op onze activiteiten. 
 
 
 
DANSCURSUS 
 
De cursisten wachten buiten of in de auto tot een verant-
woordelijke het sein geeft dat iedereen binnen kan. Binnen-
gaan gebeurt via de hoofdingang, de grote zaal via de drie-
dubbele deur.  
De cafetaria is buiten gebruik en het gebruik van de kap-
stokken is niet toegelaten, jassen en dansschoenen wor-
den meegenomen in de zaal. 
De deuren laten we open staan zodat er zo weinig mogelijk 
contact is met klinken e.d.; dit zorgt tevens voor een goede 
verluchting van de zaal. 
Personen die ziek zijn of die de laatste 7 dagen voor de 
activiteit symptomen van COVID-19 vertonen, zijn niet toe-
gelaten. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) 
ziekte of ziektesymptomen zijn geweest. 
In de grote zaal van GC Colomba zijn maximum 50 perso-
nen toegelaten voor dansactiviteiten. 
Het ontsmetten van de handen met alcoholgel is verplicht, 
zowel bij het binnengaan als bij het verlaten van de zaal. 
Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon/bubbel is 
de regel. Een mondkapje dragen is verplicht bij het binnen 
komen, tijdens de danscursus aanbevolen maar verplicht 
als de afstandsregel niet kan nageleefd worden, ook ver-
plicht bij het  even verlaten van de zaal (sanitair, …) en bij 
het verlaten van de danscursus. 
De dansleraars dragen een mondkapje of een gelaats-
scherm waar nodig. 
De dansleraars begeleiden de cursisten niet persoonlijk. 
Daar het afhalen van dranken aan de bar niet toegelaten is, 
worden de dranken aan tafel bediend door medewerkers 
die een mondkapje dragen en regelmatig hun handen was-
sen. 
Na elke groep worden de tafels en stoelen in de zaal ont-
smet. 
De cursisten verlaten de zaal via de nooduitgang achter-
aan. 
Voor de oefenavonden is vooraf inschrijven verplicht, de 
betaling gebeurt ter plaatse liefst contactloos of met gepast 
geld. 
Uitwisseling tussen de verschillende dansclubs is mogelijk 
indien het maximum aantal deelnemers nog niet bereikt is, 
ook hier is vooraf inschrijven verplicht. 

Coronamaatregelen 

CONCERTEN, BEELDREPORTAGES, LEZINGEN, … 
 
Vooraf inschrijven (kan per bubbel) en betalen is verplicht. 
Personen die ziek zijn of die de laatste 7 dagen voor de 
activiteit symptomen van COVID-19 vertonen, zijn niet toe-
gelaten. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) 
ziekte of ziektesymptomen zijn geweest. 
Zowel bij de aanvang als bij het einde van de activiteit is 
het ontsmetten van de handen met alcoholgel verplicht. 
Bij het binnenkomen wordt het ticket getoond zodat de aan-
wezigheid kan genoteerd worden. 
Bubbels kunnen samen plaatsnemen, daarbuiten worden 
de afstandsregels van 1,5 meter gerespecteerd. Medewer-
kers kunnen helpen bij het plaatsnemen. 
Er wordt geen pauze voorzien, er wordt ook geen drankje 
aangeboden na de activiteit. 
 
 
 
UITSTAPPEN, BEZOEKEN,  
CULTURELE WANDELINGEN, … 
 
Vooraf inschrijven en betalen is verplicht. 
Personen die ziek zijn of die de laatste 7 dagen voor de 
activiteit symptomen van COVID-19 vertonen, zijn niet toe-
gelaten. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) 
ziekte of ziektesymptomen zijn geweest. 
Zowel bij de aanvang als bij het einde van de activiteit is 
het ontsmetten van de handen met alcoholgel verplicht. 
Mondkapje voor de deelnemers wordt aanbevolen, de gids 
is verplicht een mondkapje of een gelaatsscherm te dra-
gen. 
Ons audiofoonsysteem wordt, verpakt, veilig uitgedeeld; na 
de activiteit wordt het audiofoonsysteem contactloos verza-
meld en ontsmet voor een volgende activiteit. 
 
 
 
AUTOCARVERPLAATSINGEN 
(bijv. ballet Het Zwanenmeer) 
 
Deelnemers ontsmetten hun handen bij elke opstap en het 
dragen van een mondkapje tijdens de rit is verplicht (vanaf 
12 jaar) indien onderling de afstand van 1,5 meter niet kan 
worden gerespecteerd. 
De deelnemers behouden hun zitplaats tijdens de terugrit. 
Alleen de achterste deur wordt gebruikt. Wie eerst opstapt, 
stapt als laatste af. 
Het toilet is niet toegankelijk en de koelkast aan boord 
wordt niet gebruikt. 
De autocars worden door de chauffeur gedesinfecteerd na 
het uitstappen. 
 
 
 
CONTACT TRACING 
 
Door in te schrijven op onze activiteiten geven de deelne-
mers toestemming dat wij de deelnemerslijst een maand 
lang bijhouden om in geval van contact tracing gebruikt te 
worden. 
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 Schoonselhof 

 

 

Brussels Gallery Weekend 

Gegidst bezoek begraafplaats 
Gids: dr. Tamara Ingels 
 

Zaterdag 5 september 
Zaterdag 12 september 
(telkens maximum 20 deelnemers) 
 
Het Schoonselhof is een parkbegraafplaats. Het wordt vaak 
het ‘Antwerpse père-Lachaise’ genoemd vanwege de histo-
rische grafmonumenten en graven van beroemde personen 
als La Esterella, Julien Schoenaerts, Peter Benoit, Nonkel 
Bob en Alice Nahon.  
Het Schoonselhof is een oase van rust. Met zijn kasteel, 
bospartijen en uitgestrekte perken is het een prototype van 
een hedendaags begraafpark waar erfgoed en groen per-
fect samengaan. Tussen de bezoekers vindt u dan ook 
minstens evenveel wandelaars die van het park en de gro-
te verscheidenheid aan funerair erfgoed genieten als men-
sen die een overledene komen gedenken.  
 
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00 
Uitsluitend vooraf inschrijven 
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem 
 
Samenkomst 
Hoofdingang van het Schoonselhof 10.00 uur 
Krijgsbaan 100, 2660 Hoboken 
Openbaar vervoer • eigen vervoer 
Einde rondleiding rond 12.30 uur. 

 

Bezoek Brusselse galerieën 

o.l.v. Léa Nys 
 

Vrijdag 4 september 
(maximum 20 deelnemers) 
 
Begin september zijn de kunstgalerieën en andere ten-
toonstellingsruimtes weer allemaal open en dat wordt in 
Brussel gevierd met het Brussels Gallery Weekend. Er 
waait dan die figuurlijke frisse wind die zo typisch is voor 
deze tijd van het jaar en het Brussels Gallery Weekend 
is de gelegenheid bij uitstek om die een heel weekend 
lang op te snuiven in de talloze galerieën die de hoofd-
stad rijk is. 
Een veertigtal galerieën en meer dan tien artist run 
spaces en instellingen in de Europese hoofdstad zullen 
weer 4 dagen lang de deuren openen en de ongelooflij-
ke diversiteit en rijkdom van de Brusselse hedendaagse 
kunstscène tentoonspreiden. Ook dit jaar is de Espace 
Vanderborght in de Schildknaapstraat de centrale ont-
moetingsplek voor het publiek tijdens dit Brussels Gal-
lery Weekend.  
 
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00 
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem, ritje(s) met 
de tram 
Samenkomst: 
• station Kortenberg (trein 09.58 uur) 09.45 uur 
• lokettenzaal Centraal Station 10.30 uur 
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk. 

 

Galerie Meessen De Clercq, 

werk van Evariste Richer 

http://brusselsgalleryweekend.com/
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Suriname 
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Deze sponsors steunen ons 
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Geen show, geen acrobatie,  
Geen competitie, geen  
medailles, ...alleen maar een  
gezonde portie plezier! 
 
Goed en toch goedkoop leren dansen? 
vtbKultuur Kortenberg organiseert al meer dan 45 jaar 
tweemaal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: 
quickstep, trage wals, tango, vlugge wals, cha cha cha, 
jive (swing), disco-swing en salsa.  
 
VOOR NIEUWE KANDIDATEN 
 
Kennismakingsles 
Maandag 14 september, 20.00 uur 
 
Gratis proefles, aanvang nieuwe lessenreeks 
Maandag 21 september, 19.00 uur 
 
HERHALINGSLES VOOR DE HUIDIGE CURSISTEN 
 
Maandag 7 september 
Gevorderden (groep 1), 19.00 uur tot 20.45 uur, € 8,00 pp 
Vergevorderden, 20.45 uur tot 22.30 uur, € 8,00 pp 
Woensdag 2 september 
Gevorderden (groep 2), 19.30 uur tot 21.15 uur, € 8,00 pp 
 
NIEUWE LESSENREEKS 
 
Door de maatregelen om het verspreiden van het coronavi-
rus tegen te houden, moeten we het aantal personen in het 
GC Colomba beperken tot maximum 50. Daardoor splitsen 
wij de groep gevorderden in GEV 1 (maandag) en GEV 2 
(woensdag, soms dinsdag): 
 
BEG beginners, 19.00 uur tot 20.15 uur 
GEV 1 gevorderden, 20.15 uur tot 21.30 uur 
GEV 2  20.15 uur  tot 21.30 uur op woensdag 
 21.15 uur tot 22.30 uur op dinsdag 
VER vergevorderden, 21.30 uur tot 22.45 uur 
 

Danscursus 

EN WAT KOST HET? 
Cursus 14 weken € 98,00 
Wie vooraf inschrijft, ten laatste op de kennismakingsles:  
korting van € 5,00 
 
Lidmaatschap vtbKultuur Kortenberg verplicht:  
slechts € 5,00 per persoon of gezin, geldig tot einde 2020. 
 
OEFENAVONDEN 
Dus ook beperkt tot 50 dansliefhebbers per avond,  
aanvang telkens 20.00 uur, € 5,00 per persoon 
 
• Vrijdag 7 augustus 
• Vrijdag 14 augustus 
• Zaterdag 29 augustus 
• Zondag 13 september 
• Vrijdag 18 september 
• Vrijdag 9 oktober 
• Vrijdag 23 oktober 
• Zondag 8 november 
• Woensdag 11 november 
• Zondag 22 november 
• Zondag 6 december 
• Vrijdag 11 december 
• Zondag 20 december 
 
Vooraf inschrijven voor de oefenavonden is voortaan  
verplicht,  
via de danstelefoon: 0470 22 80 52  
of via e-mail: info@danskringkortenberg.be 

 BEG • GEV 1 • VER GEV 2 

Les   1  Maandag 21/09 Woensdag 09/09 

Les   2 Maandag 28/09 Woensdag 16/09 

Les   3 Maandag 05/10 Woensdag 23/09 

Les   4 Maandag 12/10 Woensdag 30/09 

Les   5 Maandag 19/10 Woensdag 07/10 

Les   6 Maandag 26/10 Dinsdag 13/10 

Les   7 Maandag 02/11 Woensdag 21/10 

Les   8 Maandag 09/11 Woensdag 28/10 

Les   9 Maandag 16/11 Woensdag 04/11 

Les 10 Maandag 23/11 Dinsdag 10/11 

Les 11 Maandag 30/11 Woensdag 18/11 

Les 12 Maandag 07/12 Dinsdag 24/11 

Les 13 Maandag 14/12 Woensdag 02/12 

Les 14 Maandag 21/12 Dinsdag 08/12 
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Leuven door de ogen van  
Dieric Bouts 
Gegidste wandeling 

Tussen hemel en aarde.  
Beleef Bouts 
Gegidst bezoek Sint-Pieterskerk 
 

Donderdag 17 september 
Vrijdag 18 september 
Zondag 20 september 
(telkens maximum 20 deelnemers) 
 
LEUVEN DOOR DE OGEN VAN DIERIC BOUTS 
 
Dieric Bouts was naast Jan Van Eyck en Rogier Van der 
Weyden één van de belangrijkste Vlaamse Primitieven. In 
Leuven kan u nog altijd ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De 
marteling van de Heilige Erasmus’ bewonderen op de plek 
waarvoor ze geschilderd werden. 
 
Bouts was de stadsschilder van Leuven op het moment dat 
de stad een gigantische stedelijke vernieuwing doormaak-
te: de universiteit was net gesticht, er werd een nieuw stad-
huis gebouwd en aan de Sint-Pieterskerk werd nog volop 
gewerkt. Hoe was het voor een jonge man uit Haarlem om 
in deze stad te leven ? Waar woonde en werkte hij, wie 
waren zijn opdrachtgevers, waar vond hij inspiratie, hoe 
zag zijn atelier eruit ? Wandel met ons mee door straten 
waar Bouts zelf gelopen heeft en bekijk Leuven door de 
ogen van haar meest bekende schilder. 
 

Dieric Bouts                          

 
TUSSEN HEMEL EN AARDE. BELEEF BOUTS. 
 
U ontdekt niet enkel de rijke geschiedenis van de kerk met 
een vernieuwde museale opstelling, via mixed reality komt 
het Laatste avondmaal van Dieric Bouts, ‘de schilder van 
de stilte’, letterlijk tot leven en ontdekt u het bruisende Leu-
ven van vroeger én nu. Ook het verhaal achter de scher-
men komt aan bod. 
 
De Sint-Pieterskerk heeft echter nog meer te bieden dan 
de werken van Bouts. Ook de Edelheeretriptiek en het Tri-
omfkruis van Jan Borman, de imposante Sacramentstoren, 
het praalgraf van Hendrik I en de kapel van 'Fiere Margriet' 
krijgen een plaats in de totaalervaring die de kerk voor u in 
petto heeft. 
 
Deelname: € 54,00 • leden: € 49,00 
Inbegrepen: gidsen, toegangen, middagmaal, eigen audio-
foonsysteem 
 
Middagmaal (inbegrepen): 
• soep van de dag 
• kip, parmezaanroomsaus, zwarte peper, gebakken aard-
appeltjes 
Eventueel alternatief voor de hoofdschotel: 
tongrolletjes, kreeftensaus, kroketjes 
(‘tong’ te vermelden bij betaling) 
 
Samenkomst: 
Pui stadhuis Leuven,  09.45 uur 
Het dagprogramma eindigt rond 16.00 uur. 
Vooraf inschrijven. 
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De ontdekking van de Romantiek 

LUCA Kamerorkest o.l.v. Michel Tilkin 
Klarinet solo: student Koen Ubaghs 

 

Zaterdag 19 september 

 

Op zoek naar de menselijke ziel 

W. A. Mozart: La Clemenza di Tito (1791; Wenen) 
C. M. von Weber Klarinetconcerto nr. 1 in fa klein (1811) 
F. Schubert: Symfonie nr. 2 in SiB (1814; Wenen) 
 
 
Tijdens de laatste jaren van de 18de eeuw keert Mozart 
zich af van de komische opera buffa en schrijft 2 ernstige 
opera seria’s: La Clemenza di Tito en Die Zauberflöte. De 
thematiek is die van een politicus-alleenheerser uit lang 
vervlogen tijden die na lang twijfelen een beslissing neemt 
met zijn hart in plaats van politieke opportuniteit te laten 
primeren. We zien hier de kiemen van een verschuiving 
van de expressie van ideële principes – het goddelijk ver-
hevene – naar de bewustwording van het ik en zijn indivi-
duele stemming. 
 
Waar de opera stilistisch nog helemaal classicistisch 
(Grieks) is, componeert Carl Maria von Weber nauwelijks  
20 jaar later met zeer nieuwe harmonieën. De solist is de 
vertolker geworden van de hoogst individuele expressie  

Muzikale Strelingen             

van de hoogst individuele gevoelens, de romantiek is gebo-
ren. Weber, wiens nicht Constanze de vrouw van Mozart 
wordt, begint opera’s te schrijven waarin één individu of 
held centraal staat en zichzelf onder andere ontdekt in een 
decor waarin de natuur een hoofdrol speelt. 

In tegenstelling tot Mozart en Weber vertoeft Schubert tij-
dens diezelfde jaren niet in de nabijheid van bijna absolu-
tistische, met de ideeën van de Verlichting worstelende 
vorsten en bisschoppen. Zijn wereld beperkt zich tot die 
van de klas kinderen aan wie hij les geeft en zijn vrienden 
uit de Gesellschaft der Musikfreunde. Maar ook hij krijgt, 
net zoals Weber, les van Michael en Joseph Haydn, de 
exponenten van het Weense Classicisme. Ook hij maakt 
plots samen met vrienden-dichters de ommekeer naar de 
ontdekking van het ik en zoekt die in onvergetelijke melo-
dieën. 

Welkom op het fascinerende tijdsgewricht waar Griekse 
ratio de fakkel doorgeeft aan menselijke emotie bij de aflos-
sing van 17de eeuw. 
 
Een exclusieve samenwerking met LUCA School of 
Arts, campus Lemmens Leuven 
 
Deelname: uitsluitend in voorverkoop: € 14,00 
ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00,  
uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg 
Sint-Martinuskerk, Annonciadenstraat 1, Everberg 
Deuren: 19.00 uur • aanvang: 19.30 uur 
De plaatsen zijn niet genummerd. 

© Alexandra Bertels 
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Concert  
n.a.v. 190ste geboortejaar 
Bart Vandekerkhove, zang 
Stan Driesen, piano 
Johan Vandendriessche, saxofoon, fluit 
 

Zondag 4 oktober 
 
In tegenstelling tot vele andere negentiende-eeuwse schrij-
vers is Gezelle niet in de geschiedenis verdwenen als een 
nobele onbekende: de meest muzikaal vertaalde dichter 
van de lage landen heeft zo zijn eigen ‘Dead Poets Socie-
ty’. Door zijn weergaloos gevoel voor ritme, rijm en klank, 
lijkt Gezelle soms een West-Vlaamse rapper avant la lettre. 
Gezelle Gezongen brengt op geheel eigen(zinnige) en cre-
atieve manier een hommage aan zijn leven en werk. De 3 
pijlers van Gezelles oeuvre (religie, natuur en taalspeels-
heid) staan daarbij centraal en worden verweven met spit-
se vondsten en leuke anekdotes uit zijn leefwereld.  
 
Deelname, uitsluitend in voorverkoop: € 14,00 
(ook aan de UiTbalie, Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00 
(uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg) 
Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein 1, Erps-Kwerps 
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur 
 

Gezelle Gezongen 

 

 Tour & Taxis, de nieuwe Ramblas 

Culturele Brusselwandeling 

o.l.v. Jos Vanderstappen 
 

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

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

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

AfricaMuseum 

 
IN DE VOETSPOREN VAN STANLEY 
Op zoek naar sporen van ons koloniaal verleden 
 
‘Dr. Livingstone, I presume?‘ Met deze historische woorden 
maakte de Amerikaanse ontdekkingsreiziger en journalist 
Henry Morton Stanley zich op 10 november 1871 onster-
felijk. Stanley deed de uitspraak toen hij na tal van omzwer-
vingen en ontberingen eindelijk de doodgewaande Britse 
missionaris David Livingstone de hand kon schudden, aan 
de oever van het Oost-Afrikaanse meer van Tanganji. 
 
Hoewel Stanleys ontmoeting met Livingstone wereldbe-
roemd is, is minder bekend dat de ontdekkingsreiziger een 
sleutelrol vervulde in het waarmaken van de koloniale 
droom van koning Leopold II (1835-1909). Zonder Stanley 
had België wellicht in het geheel geen koloniaal verleden 
gehad. 
 
Deelname: € 29,00 • leden: € 26,00 
 
Inbegrepen: toegang AfricaMuseum, gidsen voor- en na-
middag, eigen audiofoonsysteem 
 
Middagmaal: (facultatief voor € 25,00) 
Soep, dagschotel, 1 glas wijn, waters, koffie/thee 
(bij het in druk geven was het menu nog niet gekend) 
 
Samenkomst: 
AfricaMuseum 09.45 uur 
Leuvensesteenweg 9a, Tervuren - glazen onthaalpaviljoen
(openbaar vervoer - eigen vervoer). 
Einde activiteit: +/- 18.00 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 

 

 

Ballet ‘Het Zwanenmeer’ in Capitole Gent • nieuwe datum: zondag 1 november • comfortabel autocarvervoer 
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Versatile Beethoven 
door Trio Khaldei 
 

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

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

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

Herfstconcert • Beethoven 250 

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

In de programma's van Trio Khaldei gaat de muziek van 
vroeger en nu met elkaar in dialoog en confrontatie. Naast 
de grote meesterwerken probeert het trio ook minder be-
kende muziek aan het publiek voor te stellen. In het pro-
gramma Colours klinkt naast het trio van Ravel kleurrijke 
Belgische muziek van Celis en Jongen en in het program-
ma Family Business laten we niet alleen muziek van Ro-
bert Schumann horen maar ook minder bekende parels 
van echtgenote Clara. 
 
PROGRAMMA 
 
• Sonate nr. 3 voor cello en piano in A, op. 69 
• Frühlingssonate voor viool en piano in F, op. 24 
• Geister Trio, op. 70 nr. 1  
 
PRAKTISCH 
 
Deelname: uitsluitend in voorverkoop: € 18,00 
ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00,  
uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg 
Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein 1, Erps-Kwerps 
Deuren: 19.00 uur • aanvang: 19.30 uur 
De plaatsen zijn niet genummerd. 
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Alhoewel Hitler op 11 december 1941 de Amerikanen de 
oorlog verklaarde had dit niet meteen gevolg op de oor-
logsvoering in Europa. Bij de Amerikanen zouden Japan 
en de Pacific-gebieden nog lang primeren. De Japan-
ners begonnen overal in het Verre Oosten oorlog te voe-
ren.  

Zo lieten ze hun oog vallen op de Filippijnen, een eilan-
denrijk waar de Amerikanen toen de plak zwaaiden.   

Op 10 december 1941, dus enkele dagen na Pearl Har-
bor, landden de eersten van 70.000 Japanners op het 
eiland Luzon. De Japanse luchtmacht had eerst de 
U.S.Far Eastern Force aangevallen en hun basis op de 
Filippijnen verwoest.  

President Roosevelt had generaal MacArthur als bevel-
hebber van de Amerikanen aangesteld. De Japanse 
aanval stond onder leiding van generaal Homma. Hom-
ma's leger was kleiner dan dat van MacArthur, maar zijn 
manschappen waren veel beter getraind en uitgerust 
dan die van de Amerikanen.  

MacArthur had zijn soldaten uit de hoofdstad Manila ge-
concentreerd. Door de aanhoudende luchtaanvallen van 
de Japanners op kerstavond 1941 werden de Amerika-
nen gedwongen zich uit Manila terug te trekken en Ma-
nila tot open stad te verklaren. Op 2 januari 1942 vielen 
de Japanners de stad binnen.  

MacArthur trok zich terug op het schiereiland Bataan dat 
werd beschermd door het geschut van het vestingei-
landje Corregidor. Hij kwam er samen met de president 
van de Filippijnen Manuel Quezon. Daar vochten de 
Amerikanen tegen de Japanners.  

MacArthur trachtte zijn mannen gerust te stellen door 
aan te kondigen dat er hulp kwam uit Amerika. Maar de 
generaal had het mis voor. De Japanners beheersten 
een groot deel van de Pacific. Het deel van de Grote 
Oceaan, gelegen tussen China, Birma, Indonesië en de 
Filippijnen, was in een Japanse zee veranderd.  

In Washington waren de strategen van mening dat de 
Filippijnen niet langer te verdedigen waren.  

Op 11 maart gaf Roosevelt aan MacArthur de opdracht 
Corregidor te verlaten. Bij zijn vertrek naar Australië zei 
hij: “Ik kom terug”.  

Hij werd vervangen door Generaal Wainwright. Op 9 
april 1942 gaven 15.000 Amerikanen zich over die zich 
in het fort van Corregidor bevonden. Omdat Corregidor 
slechts op drie kilometer van Bataan ligt, werd het door 
de Japanse artillerie dagelijks met 15.000 granaten be-
stookt.  

Op 5 mei 1942 was er een hevig gevecht waarbij gene-
raal Jonathan Wainwright zich verdedigde vanuit de on-
dergrondse tunnels van het fort. Wainwrigh besefte dat 
de situatie hopeloos was en zou zich overgeven.  

Op het einde van de Filippijnse veldtocht waren er 
30.000 Amerikaanse en 110.000 Filippijnse soldaten 
gedood of gevangengenomen. De Japanners verloren 
maar 12.000 man.  

Generaal Homma wou vooraanstaande burgers vinden 
om met hem de Filippijnen te besturen. Velen weiger-

Dertigjarige Oorlog (deel 6) 

den, waaronder opperrechter Jose Abad Santosen. De 
man werd daarom door de Japanners geëxecuteerd. De 
Amerikanen en de Filippinos, die gevangengenomen 
werden op Bataan en Corregidor, ondergingen hetzelfde 
lot.  

Ondanks de militaire weerstand veroverden de Japan-
ners de Filippijnen. Voor de Amerikanen was het een 
nederlaag.  

Na de verovering van de Filippijnen zetten de Japanners 
hun opmars voort richting Nieuw-Guinea, om van daaruit 
naar Australië op te rukken. Generaal MacArthur was 
van de Filippijnen naar  Australië getrokken en was zich 
bewust van dit gevaar.  

Hij kon de Australiërs overtuigen dat de beste verdedi-
ging de aanval was tegen Japan. Als voorbeeld gebruik-
te hij de vastberadenheid van de Australische brigade, 
die in Port Moresby, de hoofdstad van Papoea, stand-
hield. De Japanners konden de stad niet veroveren. Op 
11 juli 1942 probeerden ze te landen op Buna, een 
schiereiland van Nieuw-Guinea. Ze werden tegengehou-
den door de acties van de Australische luchtmacht.  

Op 15 september 1942 kwamen de Amerikanen hen 
versterken. De Japanners trokken zich terug in de ber-
gen langs de Kokoda Trail. Op 21 januari 1943 werd de 
strijd gestaakt. Toen de strijd werd stilgelegd zwommen 
Japanse soldaten liever de zee in, de dood tegemoet, 
dan zich over te geven.  

De Salomonseilanden waren Brits bezit. Ze werden ook 
door de Japanners ingenomen, waaronder het eiland 
Guadalcanal.  

Het eiland Guadalcanal is 150 km lang en 40 km breed, 
dicht bebost, met een jaarlijkse neerslag van vijf meter. 
Dit gebied is een van de natste ter wereld. Op 5 juli 
1942 gaf de Australische kustwacht het bericht door dat 
de Japanners op Guadalcanal bezig waren met het aan-
leggen van een vliegveld. Vanop dit eiland kon de Ja-
panse luchtmacht de hele sector beheersen. De Ameri-
kanen besloten dit gebied in handen te krijgen.  

Op 7 augustus 1942 in de ochtend gingen 11.000 Ame-
rikanen aan land op Guadalcanal. Op het nabijgelegen 
eiland Tulagi gingen 6.000 Amerikanen eveneens aan 
wal en verpletterden het Japanse verzet.  

De Japanse legerleiding besefte de belangrijkheid van 
de Salomonseilanden en reageerde snel. Op 8 augustus 
ging een Japanse vloot, onder leiding van admiraal Gia-
nichi Mikawa, tot de tegenaanval over om de geallieerde 
schepen te overmeesteren. Op een uur tijd werden vier 
Amerikaanse kruisers tot zinken gebracht en een zwaar 
beschadigd. Deze nederlaag werd de Slag van Savo 
genoemd. Maar op Guadalcanal ging de strijd verder. 
Hierbij zal de Japanse legerleiding de omvang van het 
Amerikaanse contingent fel onderschatten.  

Op 18 augustus landde een Japanse voorhoede van 
1.500 Japanners. Deze werd terstond vernietigd. De 
volgende landing van Japanners werd bijgestaan door 
twee slagschepen en drie vliegdekschepen. De Ameri-
kaanse admiraal Ghormley was op de hoogte van hun 
komst. Op 24 augustus brachten Amerikaanse vliegtui-
gen het Japanse vliegdekschip Ryujo tot zinken.  
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Op torpedojagers en landingsschepen kwamen nog 
meer Japanners aan land. De Amerikanen noemden ze 
de “Tokio Express”. In de nacht van 13 september be-
gonnen de Amerikanen de strijd die ze de naam “Bloody 
Ridge” gaven. De Tokio Express werd goed verdedigd 
met de steun van de Japanse marine. Eind augustus 
werd het Amerikaanse vliegdekschip Saratoga getorpe-
deerd en lek geslagen. Twee weken later werd het vlieg-
dekschip Wasp tot zinken gebracht.  

De Japanners leden ook aanzienlijke verliezen. Boven 
Guadalcanal verloren ze 200 vliegtuigen. Op 26 oktober 
werden twee Japanse vliegdekschepen uitgeschakeld. 
De Amerikanen verloren hierbij hun vliegdekschip Hor-
net en de Enterprise werd uitgeschakeld.  

Ondertussen waren de Amerikaanse mariniers in een 
hevige strijd gewikkeld om het bezit van het vliegveld 
dat zij hadden omgedoopt tot Henderson Field. In janua-
ri 1943 waren er 25.000 Japanse soldaten verzwakt 
door ziekte en honger. De ontbinding van dode soldaten 
en ook malaria had de strijders verzwakt. 

Intussen hadden de Amerikanen 50.000 verse soldaten 
op de been gebracht. De Japanners verdedigden zich 
fel. Maar op een ochtend waren ze opeens verdwenen.  

De Japanse marine had begin februari, in drie nachten, 
de militairen van het slagveld verscheept. Ze verloren 
slechts een torpedoboot. In de slag om Guadalcanal 
lieten 25.000 soldaten het leven bij gevechten en 9.000 
man kwam om door ziekte.  

Guadalcanal bleef in Amerikaanse handen tot het einde 
van de oorlog. De laatste Japanse soldaat op het eiland 
gaf zich over in oktober 1947. De oorlog was dan al lang 
voorbij…  

Ondertussen was de slag om Midway beslecht. De 
kracht van de Amerikaanse vloot had Yamamoto ge-
schokt. Nadat Australië, Nieuw-Guinea en Guadalcanal 
veilig waren begonnen de Amerikanen hun offensief in 
de Grote Oceaan.  

Op 15 april 1943 vloog Yamamoto voor een inspectie-
tocht over het eiland Bougainville, aan de westkant van 
de Salamonseilanden. Daar werd  Yamamoto’s vliegtuig 
door de Amerikanen neergehaald.  

De Japanners begonnen zich te realiseren dat de krijgs-
kansen aan het keren waren. Het oprichten van een ab-
solute nationale verdediging was hun antwoord hierop.  

Tijdens hun verovering van de Aziatische gebieden 
stookten de Japanners de plaatselijke bevolking op te-
gen de “blanke kolonisators” in opstand te komen. Velen 
geloofden aanvankelijk de Japanse propaganda. De ont-
nuchtering volgde snel toen de Japanners ook begon-
nen met de onderdrukking en uitbuiting van de plaatselij-
ke bevolking. Als een Filippino vergat drie keer te buigen 
voor een Japanse soldaat werd hij direct opgeknoopt. 
Op Sumatra werd de helft van de bevolking gevangen 
genomen en naar Birma gevoerd om er aan de Bir-
maspoorweg te werken.  

Na de slag om Midway wilden de Japanners op Birma 
een spoorlijn aanleggen, die Rangoon in Birma zou ver-
binden met Bangkok in Thailand. Deze spoorlijn zou lo-

Dertigjarige Oorlog (deel 6) 

pen door beboste ravijnen en langs bergen van 1.500 
meter hoog. De Japanse ingenieurs raamden de aanleg 
ervan op vijf jaar.  

De Japans legerleiding was hiermee niet akkoord en 
wilde de spoorlijn klaar krijgen tegen het  einde van 
1943. Om dit plan uit te voeren werden van overal 
dwangarbeiders aangevoerd. Zowel Amerikanen als Au-
straliërs en Nederlanders moesten aan de spooraanleg 
werken. Duizenden Birmanen werden gedwongen mee 
te werken alsook een miljoen Sumatranen en Javanen, 
die hiervoor als dwangarbeiders naar Birma werden ge-
bracht. De spoorlijn van Birma naar Thailand was vol-
tooid op 25 oktober 1943. Deze verbinding had het le-
ven gekost aan 50.000 geallieerde krijgsgevangenen en 
een kwart miljoen dwangarbeiders afkomstig uit de door 
Japan bezette gebieden.  

Na de oorlog hebben de Britten hierover een oorlogsfilm 
gemaakt, met name “ De brug over de Kwai-rivier “. De 
onvoorstelbare wreedheid van de Japanners als bezet-
ters had zoveel verbittering veroorzaakt dat die verbitte-
ring tegen de Japanners nu nog steeds aanwezig is op 
Borneo.  

Volgens de Japanse militaire code “ bushido” heeft een 
soldaat die zich overgeeft alle eer verloren en tevens het 
recht op een menselijke behandeling. Omdat de gealli-
eerde krijgsgevangenen in de Japanse ogen eerloos 
waren, werden ze door de Japanners regelmatig gesla-
gen en uitgehongerd. Niemand werd gespaard. Hogere 
officieren werden eveneens met weinig respect behan-
deld. 

De Britse gouverneur van Hongkong werd gedwongen 
als geitenherder te werken. Als er geiten wegliepen 
werd hij geslagen. Generaal Percival, die de overgave 
van Singapore had ondertekend, kreeg een pak rammel 
omdat er vuil onder zijn vingernagels stak.  

In Indonesië zaten 100.000 Nederlandse, Britse en  
Australische militairen gevangen, waarvan een kwart in 
gevangenschap stierf. Vele Nederlandse kolonisten on-
dergingen met vrouw en kinderen  hetzelfde lot. Zij wer-
den even onmenselijk behandeld door de Japanners. 
Het heeft in Nederland een haat tegen Japan in het le-
ven geroepen, die nog altijd voortleeft.  

De oorlog tussen Japan en Amerika werd vooral op zee 
uitgevochten. In Europa was de toestand  anders. Al-
hoewel de opstand van de matrozen in Duitsland in 
1918 de val van het keizerrijk en het einde van de Groo-
te Oorlog veroorzaakte, was het aandeel van de Duitse 
marine niet doorslaggevend in de laatste Wereldoorlog.  

De slag om de Atlantische oceaan begon op 4 septem-
ber 1939 met het zinken van het Britse schip Athenia. 
De Duitsers begonnen dan ook met op zee magnetische 
mijnen te leggen rond de Britse kust. Maar na de val van 
West-Europa hadden de Duitsers de beschikking over 
de Europese havens. De Duitsers slaagden erin de Brit-
se marinecodes te ontcijferen zodat ze op de hoogte 
waren van de Britse plannen en konvooien.  

Met hun U-boten zouden ze de Engelsen het leven zuur 
maken. Hun onderzeeërs vaarden echter langzaam en 
de enorme afstanden maakten dat de Britten konden 
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ontsnappen aan de Duitse duikboten. Daarbij had admi-
raal Doenitz einde 1940 maar 22 U-boten in de vaart. Dit 
nam niet weg dat de Royal-Oak tot zinken werd ge-
bracht door Duitse onderzeeërs onder het bevel van 
Kretschmer en Prien.  

Door het werpen van diepzeebommen op zee als middel 
om onderzeeërs tot zinken te brengen, haalden de Brit-
ten ook successen. In maart 1941 zonk een Duitse on-
derzeeër met Prien aan boord. Ook een andere onder-
zeeër met Kretschmer aan boord werd buiten werking 
gesteld en Kretschmer werd gevangengenomen. Julius 
Lamp, de man die de Athenia tot zinken bracht, werd 
eveneens gevangengenomen.  

In april 1941 zonk bijna 700.000 ton aan Britse scheeps-
ruimte op de Atlantische oceaan. Op dat ogenblik 
scheelde het maar weinig of de Britten hadden de oorlog 
verloren. Ze hadden zelf berekend dat bij een verlies 
van 600.000 ton scheepsruimte per maand, de toestand 
voor hen ondraaglijk werd. Dan was capitulatie de enige 
uitkomst om aan uithongering te ontkomen.  

Ook met de Duitse slagschepen zouden de Britten nog 
last krijgen. In januari 1941 vaarden de Duitse slagsche-
pen Schanhorst en Gneisenau via de Denemarkenstraat 
de Atlantische oceaan binnen en meerden af in Brest, 
een Franse haven. In maart 1941 werd het Duitse slag-
schip Tirpitz door de Britten buiten gevecht gesteld te St
-Nazaire in Frankrijk.  

In mei 1941 verliet de Bismarck zijn haven om op weg te 
gaan naar de routes van de Britse konvooien.  Een Brit-
se vloot ging het Duitse slagschip achterna. Bij een kort 
treffen werd de Britse slagkruiser Hood geraakt en het 
schip explodeerde. Slechts drie bemanningsleden over-
leefden het avontuur. In maart 1941 was de Bismarck 
echter terug in een strijd met de Britten gewikkeld, maar 
hij werd dan tot zinken gebracht. Een Duitse onderzeeër 
kwam de Bismarck te hulp en verjoeg de Britten.  

Alhoewel de Amerikanen na de oorlogsverklaring van 
Hitler op 11 december 1941 in de strijd betrokken raak-
ten, had er vroeger al meer dan een treffen met de Duit-
sers op zee plaatsgevonden.  

Op 10 april 1941 viel de Amerikaanse torpedobootjager 
Nitblack een Duitse onderzeeër aan die net daarvoor 
een Nederlands vrachtschip tot zinken had gebracht.  

Zes maanden later werd een andere Amerikaanse tor-
pedobootjager “Reuben James” door de Duitsers gekel-
derd. De ganse Amerikaanse bemanning kwam hierbij 
om. Roosevelt zei dan: “Hitlers torpedo’s waren gericht 
tegen alle Amerikanen”. Maar de Amerikanen bleven 
afzijdig van de oorlog ondanks dit treffen.  

Toen de Amerikanen deelnamen aan de oorlog werden 
hun schepen zwaar onder vuur genomen door de 
“wolffpacks”, zoals zij de Duitse onderzeeërs noemden.  

In juni 1942 alleen verloren de geallieerden 700.000 ton 
aan scheepsruimte. De geallieerden zochten naar een 
oplossing. Ze lieten zich helpen door escortes van torpe-
dojagers en korvetten bij hun schepen om de 
“wolffpacks” aan te vallen. De escortes waren uitgerust 
met geavanceerde sonarsystemen en hun  tijd- en diep-
zeebommen werkten zeer succesvol.  

Dertigjarige Oorlog (deel 6) 

In mei 1942 werden op een nacht zeven U-boten tot zin-
ken gebracht. De Duitse admiraal Doenitz liet Hitler we-
ten dat zijn vloot zich in een crisis bevond en nam zijn 
onderzeeërs uit de vaart.  

 

 

Wordt vervolgd                                                                                                          

Evarist Maes 
vtbKultuur Kortenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De windmolen van Kortenberg werd gebouwd rond 1850 
en stond op het Hoogveld, grenzend aan de Leuven-
sesteenweg. 
De molen werd in 1913 in opdracht van Julius Vandoren 
gesloopt en hij liet een nieuwe cilindermolen bouwen in 
de Snuifstraat (Maria-Christinastraat). Het molenhuis 
staat nog steeds aan de Leuvensesteenweg nr 74. 

   Uit de oude doos 
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Naam: 
 
Adres: 
 
Postnr. + gemeente: 
 
Telefoon: 
 
E-mail: 
 
Lidnummer: 
 
Opstap: 
 
Wenst in te schrijven voor volgende activiteiten: 
 
O  Donderdag 3 september 
O Vrijdag 4 september 
O Zondag 6 september 
 Nederlandse sporen in Brussel 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 4 september 
 Brussels Gallery Weekend 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 5 september 
O Zaterdag 12 september 
 Schoonselhof, Antwerpen 
 Aantal deelnemers:  

 Inschrijvingsformulier 

 
O Donderdag 17 september 
O Vrijdag 18 september 
O Zondag 20 september 
 Dieric Bouts, Leuven 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 19 september 
 Muzikale Strelingen: LUCA Kamerorkest 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 4 oktober 
 Gezelle Gezongen, concert 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 15 oktober 
O Vrijdag 16 oktober 
O Zondag 18 oktober 
 Tour & Taxis, de nieuwe Ramblas 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 22 oktober 
O Zaterdag 24 oktober 
 Tervuren, AfricaMuseum, Stanleywandeling 
 Aantal deelnemers: 
 
O  Zondag 25 oktober 
 Versatile Beethoven, herfstconcert 
 Aantal deelnemers: 

Zondag 1 november 
Het Zwanenmeer, ballet in Capitole Gent 
Met comfortabel autocarvervoer 
OC Berkenhof, Kortenberg, 11.50 uur 
 
Vrijdag 6 november 
AnthurMiddendorp 
Bezoek anthuriumkwekerij in werking 
Gids: Raf Schepers 
Molenweg 11, Veltem-Beisem, 10.00 uur 
 
Zondag 8 november 
Lezingen op zondag 
De Taalgrens, 
of wat Belgen zowel verbindt als verdeelt 
Lezing door Brigitte Raskin 
Auditorium UPC, Kortenberg,  10.00 uur 
 
Zaterdag 14 november 
Luik: Warhol, the American dream factory 
Tentoonstelling La Boverie 
Eigen vervoer, openbaar vervoer 
 
Donderdag 26 november 
Zaterdag 28 november 
Vrijdag 4 december 
In de voetsporen van Thomas Berg 
Literaire wandeling, Leuven 
(gebaseerd op het werk van schrijver Jo Claes) 

 Aangepast programma 2020 

Zondag 29 november 
Lezingen op zondag 
Lodewijk XIV, de Zonnekoning 
Lezing door Johan Op De Beeck 
Auditorium UPC, Kortenberg, 10.00 uur 
 
Zaterdag 5 december 
Muzikale Strelingen 
Strijkersensemble o.l.v. Marc Tooten 
i.s.m. Luca School of Arts, campus Lemmens 
Sint-Martinuskerk, Everberg, 19.30 uur 
 
Zondag 13 december 
Winterontmoeting 
Terugblik 2020 
Programma 2021 
GC Colomba, Kortenberg, 14.30 uur 
 
Vrijdag 18 december 
Suriname 
Beeldreportage door Jan en Mieke Demarsin 
Auditorium UPC, Kortenberg, 20.00 uur 
 
Zondag 20 december 
Verteltheater 
Scheppend vuur • Haydn vertelt 
door Jos Meersmans 
GC Colomba, Kortenberg, 10.30 uur 

Wegens de coronacrisis worden verschillende activiteiten uitgesteld of kunnen niet doorgaan. Daardoor hebben we ruimte 
 om uit te pakken met enkele originele initiatieven. Meer hierover in het Herfstnummer begin oktober. 
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Deze sponsor steunt ons 
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Even terugblikken naar 2019 ‘Warschau per fiets’ 
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1. Het gevecht met de fietskettingen 

2. Wie hangt er hier de clown uit? 

3. Daar! 

4. Ontvangen op de Nederlandse Ambassade, door de 

ambassadeur zelf 

5. Zo’n busje zouden wij nog willen 

6. Prachtig uitzicht over de stad vanop de 40ste verdie-

ping van het Marriott Hotel 

7. Bezoek aan het Fotomuseum 


