Het Toeristje
Activiteitenkrantje vtbKultuur Kortenberg • juli, augustus, september 2015 • driemaandelijks
44ste jaar • nr 3 • periodieke uitgave P708498 • afgiftekantoor 3070 Kortenberg •
Verantwoordelijke uitgever: Guido Craps, Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg

‘Zeegezicht bij Scheveningen’, Van Gogh, 1882, (in 2002 gestolen uit het Van Gogh Museum)
(2-daagse ‘Van Gogh’, Nederland, november 2015)

Beste Cultuurliefhebber
Na een zwakke lente gaan we een mooie zomer tegemoet. Boeiende activiteiten komen er aan. En als het
weer niet meezit, genieten we van het goede dat vtbKultuur Kortenberg aanbiedt.

De ledendag van vtbKultuur Vlaams-Brabant/Brussel
brengt ons naar Bergen op Zoom.
En dan graag uw aandacht voor de derde activiteit die wij
organiseren in het kader van het Van Goghjaar: een 2daagse naar Nederland met bezoek aan Nuenen, het Van
Gogh Museum in Amsterdam en Kröller Müller in de Hoge
Veluwe.
Let wel! Wij noteerden al heel wat inschrijvingen. Vlug
inschrijven is de boodschap.

Wij laten Brussel niet los! Jaarlijks organiseren wij een
viertal culturele Brusselwandelingen. We komen origineel
uit de hoek met een bezoek aan de Duivelshoek en het
VanhaerentsArtCollection. Dat Edith Cavell 100 jaar geleden gefusilleerd werd, geeft ons inspiratie voor een verkennende wandeling.

Wij wensen onze lezers een ontspannende en mooie zomer toe, met volop genieten van cultuur, van natuur, van
fijne ontmoetingsmomenten.

Aandacht voor hedendaagse kunst vinden we in Beaufort
2015 en in SlowArt in ons eigen Kortenberg.
Voor de tweede reis naar de Hanzesteden aan de Oostzee met vertrek op 1 augustus zijn nog enkele plaatsen
vrij. Ook voor de 5-daagse ‘Langs de oevers van de Duero, van Valladolid tot Zamora, en Salamanca’ zijn nog enkele plaatsen vrij. De 5-daagse ‘Venetië en de Biënnale’
is volzet. Misschien kan u mee in 2017?

Graag tot op een van onze volgende activiteiten.

De musical op het Donkmeer is al jaren een klassieker. In
de namiddag bezoeken wij de streek van Stille Waters.
En in oktober is ons Aperitiefconcert een van de hoogtepunten van het werkjaar. Nagenieten doen we tijdens het
herfstmenu in de Oude Abdij.

P.S. Nu blijkt dat de Albanië-reis zeer goed verlopen is,
krijgen wij de vraag of we die reis nog eens herhalen. Bij
voldoende belangstelling kunnen wij dezelfde reis in mei
2016 herhalen. Dus wie dit jaar niet mee kon (wegens
volzet) of wie interesse heeft, neemt best nu een optie.

Guido Craps
Voorzitter vtbKultuur Kortenberg.

Voor de beeldreportages kozen we voor ‘De Dominicaanse republiek’ en ‘Noorwegen’. En van Noorwegen maken
we een project. Hou zondag 29 november vrij want dan
bieden wij u een mooi muzikaal moment.

Jaarthema 2015:

Bij de eerste activiteit van het najaar zetten we de ZuidFranse wijnen in de kijker. Eind oktober volgt een culinaire beleving met Italiaanse hapjes begeleid met wijnen uit
Umbrië en Marken.
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Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB:
• vtbKultuur-pas (nieuw!)
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten?
Een heel jaar lang… voor maar
€ 10,00
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen!
• vtbKultuur-lidmaatschap
Gratis UIT-Magazine
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen
€ 31,00
• VAB-lidmaatschap “basisformule Pech-Plus”
Gratis pechverhelping ter plaatse bij pech of ongeval met de wagen in de hele
Benelux
Gratis sleep zonder kilometerbeperking
Gratis VAB-tankkaart, gratis VAB-Magazine
vtbKultuurlidmaatschap inbegrepen
€ 117,00
Als tweede wagen
€ 90,00
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”
Alle voordelen van de Pech Plus formule
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit
(tot max. 5 dagen)
€ 171,00
Als tweede wagen
€ 142,00
• VAB-pakketten:
Reisbijstandspakket
vanaf € 82,00
Annulatiepakket
vanaf € 136,00
Bijstandspakket
vanaf € 204,00
Vakantiepakket
vanaf € 190,00
Multipakket
vanaf € 312,00
Voor al deze polissen kan u u bij vtbKultuur Kortenberg terecht.

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, 950 ex. via elektronische post.
Kortingen bij de aangekondigde activiteiten gelden alleen voor leden
(het lidmaatschap vtbKultuur is begr epen 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
Donderdag
2 juli

Duivelshoek en VanhaerentsArtCollection
Culturele Brusselwandeling + bezoek museum

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zaterdag
4 juli

Duivelshoek en VanhaerentsArtCollection
Culturele Brusselwandeling + bezoek museum

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zondag
5 juli

Beaufort 2015
Busuitstap, hedendaagse kunst aan zee

OC Berkenhof
Kortenberg

07.20 uur

Zaterdag
18 juli

Hanzesteden aan de Oostzee 1
9-daagse vtbKultuur-trip

OC Berkenhof
Kortenberg

07.30 uur

Zaterdag
1 augustus

Hanzesteden aan de Oostzee 2
9-daagse vtbKultuur-trip

OC Berkenhof
Kortenberg

07.30 uur

Zondag
30 augustus

SlowArt 2
Beeldende kunst in Kortenberg

Oude Abdij
Kortenberg

10.00 uur

Zaterdag
5 september

Stille Waters en Sacco & Vanzetti
Bezoek en rondrit en bijwonen musical

OC Berkenhof
Kortenberg

13.05 uur

Dinsdag
8 september

De School van Tervuren
Gegidst bezoek tentoonstelling in M Leuven

Museum M
Leuven

10.45 uur

Vrijdag
11 september

Danscursus
Opendeuravond met dansdemonstraties

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
13 september

De School van Tervuren
Gegidst bezoek tentoonstelling in M Leuven

Museum M
Leuven

10.45 uur

Maandag
14 september

Danscursus
Kennismakingsles

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Woensdag
16 september

Langs de oevers van de Duero
5-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

07.25 uur

Maandag
21 september

Danscursus
Aanvang nieuwe lessenreeks

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Vrijdag
25 september

Dominicaanse republiek
Beeldreportage door Joris De Voogt

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Dinsdag
29 september

Languedoc Rousillon
Wijn(proef)avond met topwijnen

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
3 oktober

Bergen op Zoom
Busuitstap, ledendag vtbKultuur Vlaams-Brabant/Brussel

OC Berkenhof
Kortenberg

07.20 uur

Maandag
5 oktober

Venetië en de Biënnale
5-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

07.40 uur

Zondag
11 oktober

Trio Khaldei
Aperitiefconcert in de Oude Abdij

Oude Abdij
Kortenberg

10.00 uur

Donderdag
15 oktober

Edith Cavell
Culturele Brusselwandeling

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Vrijdag
16 oktober

Noorwegen, van Bergen tot de Noordkaap
Beeldreportage door Jean-Pierre en Mieke Demarsin

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
18 oktober

Edith Cavell
Culturele Brusselwandeling

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Vrijdag
30 oktober

Umbrië en Marken culinair
6-gangen Italiaanse hapjes met aangepaste wijnen

OC Berkenhof

20.00 uur

Zaterdag
14 november

Van Gogh
2-daagse vtbKultuur-trip n.a.v. Van Goghjaar

OC Berkenhof
Kortenberg

07.30 uur
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Duivelshoek & Vanhaerents
voorstander van wat hij “slow art” noemt, een geduldige
vorm van kijken, savoureren haast.
Ook de manier waarop de ruimte en de collectie op elkaar
inspelen wordt bepaald door bewuste keuzes. Het pand
aan de Anneessensstraat is onder meer gekozen omwille
van zijn neutrale karakter, het is een gebouw zonder franjes dat niet overheerst. Binnenin heerst er een weldadige
rust die de bezoeker in staat stelt om als geduldige kijker
de passie van de verzamelaar te delen.

Culturele Brusselwandeling
Bezoek tentoonstelling
Gids: Jos Vanderstappen
Donderdag 2 juli • station Kortenberg
Zaterdag 4 juli • station Kortenberg
Duivelshoek
Een onbekend stukje Brussel, verborgen achter het Bloemenhofplein, oude fabriekswijken en verbazende sociale
woningen met daartussen studenten en een loodtoren.
We ontdekken echt oude cafeetjes zoals het Spinnekopke
en de Rotte Planchei. Een charmant stukje Brussel, een
tweede Marollen, wordt vandaag opgewaardeerd.
Verlichte ondernemers investeren tussen de oude loodsen in moderne kunst. We bezoeken de Vanhaerents Art
Collection, een hedendaagse familiale kunstverzameling
die bestaat uit werken van het einde van de jaren 1970 tot
vandaag.
Walter Vanhaerents is een man die van zijn hobby die hem de dagelijkse beslommeringen doet vergeten een passie heeft gemaakt. Daarnaast heeft hij ook een
uitgesproken visie op verzamelen en presentatie. De tentoonstellingen die hij zelf samenstelt - met de hulp van
een cocurator - zijn langlopende projecten die rond een
welbepaald thema worden uitgewerkt. Hij is een groot

Deelname: € 19,00 • leden € 17,00 (vooraf inschrijven)
Inbegrepen: gids, toegang museum, eigen audiofoonsysteem
Station Kortenberg, 09.15 uur (trein 09.28 uur)

SlowArt
de Werkgroep Beeldende Kunsten en het gemeentebestuur van Kortenberg. Dit initiatief kadert in het gemeentelijke vrijetijdsbeleidsplan 2014-2019.
De gemeente wil via dit evenement beeldende kunst naar
een ruim publiek brengen en daar werken wij graag aan
mee.

Beeldende kunst in open ruimte
Kortenbergse Kunstkabinetten
Gids: Jos Vanderstappen
Zondag 30 augustus • Oude Abdij
In 2015 organiseert de Werkgroep Beeldende Kunsten
van Kortenberg een nieuwe editie van de Kortenbergse
Kunstkabinetten. Voor deze editie werd er gekozen voor
het thema ‘SlowArt’. Met de keuze voor dit thema wil de
werkgroep met mooie kunst de bezoeker doen vertragen
en zelfs even doen stilstaan. Men wil de kunstliefhebber
even wegslepen uit de drukte van de samenleving en uitnodigen tot reflectie, bezinning, nadenken, ...
Er werd een selectie gemaakt van een dertigtal kunstenaars die een werk maken rond het thema. Deze werken
worden tentoongesteld langs het parcours dat zo’n 6 km
lang is.
Kunstroute
Het parcours vertrekt en eindigt in het park van de Oude
Abdij van Kortenberg. Onderweg wandelt men langs de
trage wegen van Kortenberg en Everberg. Men komt zowel langs bossen, velden als door de dorpskern van Everberg.
Kortenbergse Kunstkabinetten
De Kortenbergse Kunstkabinetten is een organisatie van

‘We saw sunset glow’, Martine Hennebel
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Inbegrepen: Gegidste rondleiding, catalogus, eigen
audiofoonsysteem
Oude Abdij Kortenberg, 10 uur
Parkeren: GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Vooraf inschrijven.
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Beaufort 2015
De Panne-De Nachtegaal
Vlakbij de grens met Frankrijk ligt het bezoekerscentrum
De Nachtegaal. Het ligt centraal in het natuurreservaat
‘Duinen en bossen van de Panne’ tussen het Calmeynbos
en de Oosthoekduinen.
In het bezoekerscentrum De Nachtegaal maakt u als bezoeker kennis met de levende en niet-levende natuurelementen van strand, duinen en zee. De natuurtuin van het
domein herbergt de meest typische duinplanten en duinbiotopen.
De Nachtegaal vormt een goede uitvalsbasis naar de
rondom gelegen Oosthoekduinen, een 38 hectare groot
duin- en bosgebied. Het bezoekerscentrum De Nachtegaal is gratis te bezoeken, maar vormt geen onderdeel
van de tentoonstelling Beaufort Buiten de Grenzen.
De kunstwerken zullen te zien zijn in de natuurtuin rondom het bezoekerscentrum en de omliggende Oosthoekduinen.

Buiten de grenzen
Hedendaagse kunst aan zee
Oostende/Raversijde •
Zondag 5 juli • busuitstap

Beaufort Buiten De Grenzen
De vijfde editie van Beaufort met als titel ‘Buiten De Grenzen’ bouwt verder op de traditie van kunst in de publieke
ruimte van de vorige edities, maar kiest ook resoluut voor
verandering en vernieuwing.
De Provincie West-Vlaanderen is initiatiefnemer en heeft
samen met de Dienst Cultuur de tien kustgemeenten uitgenodigd om deze vernieuwde artistieke opzet te ondersteunen en mee te helpen realiseren.
Oostende-Raversijde
Vlakbij de luchthaven van Oostende ligt het Provinciedomein Raversijde. Hier vindt u overblijfselen van de Atlantikwall, een meer dan 5.000 kilometer lange verdedigingslinie, die nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog
langs de bezette kusten aanlegde om een geallieerde
invasie tegen te houden.
De Atlantikwall liep van Noorwegen, via Denemarken,
Nederland en België naar Frankrijk tot aan de grens met
Spanje. De verdedigingslinie bestond uit een eindeloze
aaneenrijging van bunkers en andere militaire installaties
en bouwwerken. Raversijde omvat verder het archeologisch museum ANNO 1465 met vier gereconstrueerde
vissershuizen van het middeleeuws dorp Walraversijde en
het Natuurpark van meer dan 30 hectare. De tentoonstelling Atlantikwall, ANNO 1465 en Natuurpark.

PROGRAMMA
Voormiddag:
Onthaal met koffie/thee en koek in Hotel Royal Astrid
Gegidst bezoek aan Beaufort 2015 Oostende
Middag: facultatief middagmenu:
soep • kipfilet, champignonsaus, groenten, kroketten, of
trio van vis, garnalensaus, hertoginneaardappelen • gebak • ook inbegrepen: aperitief, 1 glas wijn, bier of frisdrank, flessen plat en spuitwater op tafel, koffie/thee
Namiddag:
Gegidst bezoek aan Beaufort 2015 Knokke-Heist
PRAKTISCH
Deelname: € 43,00 • leden € 39,00
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, onthaal met
koffie/thee met koek, gidsen in Oostende en Knokke, participatiekaart Beaufort (3 maanden geldig)
Middagmaal all-in: facultatief voor € 26,00
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.00 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
07.05 uur
Erps-Kwerps, Schoonaarde
07.10 uur
Kortenberg, OC Berkenhof
07.20 uur
Zaventem, Kerkplein
07.35 uur
Terug in Kortenberg omstreeks 20 uur
Vooraf inschrijven.
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Sacco & Vanzetti • Stille Waters
welkom. Om hun wanhoop een stem te geven, sluiten ze
zich aan bij een vreedzame groep anarchisten.

Bezoek Klein-Brabant
Musical op het Donkmeer

De Amerikanen, met procureur Katzmann op kop, willen
de Italianen weg uit hun land. Als er op een dag een roofmoord wordt gepleegd, grijpt Katzmann zijn kans.

Zaterdag 5 september • busuitstap

Hij schuift de misdaad in de schoenen van Sacco en Vanzetti. De rechtszaak is een regelrechte farce met intriges
en leugens. De twee Italianen worden ter dood veroordeeld. Sacco’s geliefde Rosa schreeuwt tot op de laatste
dag zijn onschuld uit. Zijn zoontje keert hem de rug toe.
En de wereld kijkt machteloos toe.
Is dit mijn plek? Is dit mijn land? Is dit mijn thuis?
In de namiddag maken wij een rondrit in het land van
Stille Waters en bezoeken o.a. De Notelaar.
Deelname: € 58,00 • leden € 53,00
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, onthaal met
koffie, gidsen, toegangen, musical (€ 37,50)
Avondmaal: vrij (gereserveerde plaatsen)
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
12.45 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
12.50 uur
Erps-Kwerps, Schoonaarde
12.55 uur
Kortenberg, OC Berkenhof
13.05 uur
Zaventem, Kerkplein
13.20 uur
Vooraf inschrijven

Een verhaal over macht, onschuld en liefde in het begin van de vorige eeuw.
Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti verlaten Italië en
trekken vol hoop naar Amerika. Het beloofde land verandert al snel in een hel. Er is geen werk en ze zijn er niet

School van Tervuren
vooral vrijheid in de kunst en verwierp de starre academische regels die nog steeds golden in het kunstonderwijs.
Men schilderde in openlucht (plein air) en streefde naar
een realistische weergave van het landschap onder alle
weersomstandigheden. Het merendeel van de Tervuurse
schilders behoorde tot deze Société, o.a. Huberti, Coosemans, Raeymaekers, Asselbergs, Van der Hecht en natuurlijk Van Camp zelf. Boulenger, Montigny en nog anderen steunden deze nieuwe opvattingen vooral vanaf de
zijlijn en talrijke geestverwanten sympathiseerden. De
tweede generatie van de Tervuurse school (1876-1895),
met Verheyden, Vogels, Degreef en Frank, liep in het
spoor van Boulenger en zijn kompanen. Het waren vooral
deze meesters die stilaan de overgang maakten naar het
impressionisme.

Museum M Leuven
Bezoek tentoonstelling
Dinsdag 8 september • gegidst bezoek
Zondag 13 september • gegidst bezoek
De missing link tussen romantiek en impressionisme:
dat is de School van Tervuren.
Hoewel de schilders van de eerste generatie van de
School van Tervuren - te situeren in de periode 18601876 - niet echt een ‘school’ vormden, in die zin dat ze
samen lessen zouden gevolgd hebben bij een leraar, kan
men toch stellen dat ze tot één zelfde eensgezinde groep
behoorden. De leden van deze groep zetten zich samen
in voor één zelfde doel, namelijk het propageren van het
realisme en de daaraan rechtstreeks verbonden openluchtschilderkunst. Zij behoorden tot een zogenaamde
‘samenscholing’ in dat dorp daar in het Zoniënwoud. Ze
beïnvloedden elkaar en verzetten zich gezamenlijk tegen
het verstarde kunstonderwijs dat in die jaren nog steeds
heerste aan de tekenscholen, academies en in bepaalde
traditionele ateliers. De ideeën over de schilderkunst van
de eerste generatie schilders in Tervuren, werden door
Camille Van Camp en zijn medestanders in het jaar 1868
geconcretiseerd door de stichting van een vereniging te
Brussel, de ‘Société Libre des Beaux-Arts’. Men predikte

Deelname: € 14,00 •leden € 13,00
Inbegrepen: toegang tentoonstelling, gids, eigen audiofoonsysteem
M Museum Leuven, Vanderkelenstraat 28, Leuven,
10.45 uur (rondleiding 11.00 uur), vooraf inschrijven.
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Langs de oevers van de Duero
Van Valladolid tot Zamora,
en Salamanca
5-daagse vtbKultuur-trip
Woensdag 16 tot zondag 20 september
De Duero, die een loop van haast 900 kilometer kent, is
met de Ebro en de Guadalquivir, alsook de Taag, een van
de drie dan wel vier grote stromen van Spanje en van het
Iberische schiereiland. Net als de Taag en helemaal anders dan de Ebro, stroomt de Duero van oost naar west.
De Duero, die in Portugal Douro heet, ontspringt in de
Sierra de la Demanda, nabij de Picos de Urbión, zo een
50 kilometer ten noordwesten van Soria, doorsnijdt de
Noordelijke Meseta, en vormt over iets minder dan 100
kilometer de grens tussen Spanje en Portugal, om bij Porto in de Atlantische Oceaan uit te monden.

Academia de Caballeria
ke dorpje Madrid, was de kans groot geweest dat Valladolid het bestuurscentrum van Spanje was gebleven. Valladolid moet in die tijden de aantrekkingskracht van een
hoofdstad hebben gehad. Columbus (1451-1506) bracht
er zijn laatste levensjaren door, en Cervantes (15471616) woonde in zijn jeugd een tijdje in Valladolid en
keerde er na zijn vele omzwervingen in 1603 terug.
Vandaag is Valladolid enkel nog maar de hoofdplaats van
de gelijknamige provincie en zo ziet de stad er ook uit: als
een echte Spaanse provinciehoofstad, i.e. druk en gezellig – met veel studenten: de koningen van Castilië stichtten er in 1346 een universiteit –, en zoals wel meer
Spaanse middelgrote steden, gekenmerkt door een veelheid aan bouwkundige stijlen, waaronder talrijke fin de
siècle-gebouwen, zonder dat dergelijke disharmonie per
se storend gaat werken.
Een wandeling door Valladolid start obligaat aan de Plaza
Mayor, die zich pal in het midden van de stad bevindt. De
Plaza Zorilla draagt de naam van de Vallisoletaanse dichter en romanticus José Zorilla (1817-1893). Aan een ander plein, de Plaza de la Rinconada, ligt de Iglesia de San
Benito, die hoort bij het klooster ernaast. De Plaza de San
Pablo dan weer is genoemd naar de kerk op het plein,
met dichtbij het Colegio de San Gregorio, dat plaats biedt
aan het Museo Nacional de Escultura, het Spaanse nationale museum voor beeldhouwkunst. Een ander, enigszins
wonderlijk museum in Valladolid is het Museo Oriental,
waar u een overdadige collectie aan artisanale voorwerpen aantreft, die de Augustijnermissionarissen uit de Filippijnse kolonies hebben meegebracht. In de Pasaje Guttiérez, uit 1886, een van de weinige 19de-eeuwse overdekte winkelpassages die in Spanje zijn overgebleven, is
het aangenaam toeven. De kathedraal van Valladolid ten
slotte, laat wat van het zwarte katholicisme van Filips II,
van het Escorial proeven: een streng paleis voor de Goddelijke koning en een klooster voor Diens nederigste dienaar, een nauwelijks versierde bidplaats waar de dodelijke eindigheid alomtegenwoordig is.

Tijdens onze vijfdaagse vtbKultuur-reis 2015 naar Spanje,
doen we in hoofdzaak de provincie Castilla y León aan,
de grootste van alle Spaanse autonome regio’s. We bezoeken cultuurhistorische parels, zoals de steden Valladolid en Zamora, en ook Salamanca, maar tevens minder
gekende, typische plaatsen, onder meer Tordesillas en
Toro.
De heenvlucht is gepland op woensdag 16 september
2015 in de morgen. Van de luchthaven Madrid-Barajas
gaat het met een luxebus, via San Lorenzo de El Escorial,
en eventueel de Valle de los Caídos, of via Aranda del
Duero, en eventueel Peñafiel, naar Valladolid.
Bij San Lorenzo de El Escorial, aan de voet van de Sierra
de Guadarrama, bevindt zich een van de belangrijkste
monumenten van Spanje, het kloosterpaleis El Escorial.
Het Escuriaal is heel groot, 200 meter lang bij 160 meter
breed; het bevat 2600 vensters, 1200 deuren en 86 trappenhuizen. Maar voor een goed begrip van de leefwereld
en ideeën van Filips II (1527-1598) die, nadat hij twee jaar
eerder Madrid als centrum van zijn wereldrijk had uitgekozen, in 1563 de opdracht tot de bouwwerken gaf, is van
belang te weten dat hij de architecten Juan Bautista de
Toledo (1515-1567) en Juan de Herrera (1530-1597) op
het hart drukte om bij het ontwerp ervan vooral sobere
eenvoud na te streven.
Aranda del Duero heeft geruime tijd de Consejo Regulador, het officiële herkomsterkenningsorganisme, van de
appellatie Ribera del Duero gehuisvest. De stad telt meer
dan 300 bodegas, gebouwd tussen de 12de en 17de
eeuw, die een heuse ondergrondse wijnstad vormen.
Valladolid ligt aan de río Pisuerga, vlak bij de samenvloeiing van de rivier met de Duero. Valladolid is na Madrid de grootste stad van Castilië, het telt meer dan
300.000(2013) inwoners. Ooit was Valladolid de hoofdstad van het Spaanse imperium. Karel V (1500-1555)
deed er in 1517 zijn intrede, waarna de Cortes van Valladolid hem in 1518 tot koning van Spanje benoemde. En
wanneer zijn zoon Filips II, die in Valladolid is geboren,
niet het malle idee had gekregen de zetel van het hof en
van de regering te verplaatsen naar het in die tijd onooglij-

Tordesillas telt vandaag een kleine 9000 inwoners
(2013) , maar het is daar dat zich een van de grootste
koningsdrama’s uit de Spaanse geschiedenis heeft
voltrokken. Bijna een halve eeuw lang is de troonopvolgster van de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabel, hun
dochter Johanna (1479-1555), die in Vlaanderen met Fi7
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lips de Schone (1478-1506) was getrouwd en later de
Waanzinnige, la Loca, zou worden genoemd, hier opgesloten in een paleis dat aan het Santa Clara-klooster
grensde. In de buurt van de brug over de Duero in Tordesillas staat een ander gebouw, waar zich een zo mogelijk nog belangrijkere gebeurtenis uit de Spaanse geschiedenis heeft voorgedaan. In de Casa del Tratado hebben
Spanje en Portugal in 1493 de Nieuwe Wereld onder elkaar verdeeld, door paus Alexander VI (1431-1503), die
een langdurig conflict tussen twee vooraanstaande katholieke staten niet kon velen, een streep over de wereldkaart te laten trekken. Aan de westzijde van de demarcatielijn mocht Spanje zijn gang gaan, de oostkant was voor
Portugal.

kerkarchitectuur uit de 11de, 12de en 13de eeuw. En dan
is er nog de bijzondere kathedraal, die eveneens prachtig
gelegen is boven de oevers van de Duero. De stad heeft
heel duidelijk twee gedeelten met de Plaza Mayor als
grenszone. Aan de hoge kant van dat stadsplein ligt het
stille, dorpse gedeelte, met de kathedraal en de meeste
romaanse kerken. Naar beneden toe begint het stadse,
rumoerige deel met vele winkels en behaaglijke bars.

Het wijngebied op het plateau ten zuiden van de Duero en
van Tordesillas, met als centrum Medina del Campo,
wordt sinds de familie die het beroemde rioja-merk Marqués de Riscal op de markt brengt, er verdejowijngaarden ging uitbaten, naar het dorpje Rueda genoemd.

Zamora, koepel van de kathedraal
Salamanca, het ‘kleine Rome van Spanje’, is niet aan
de Duero gelegen, maar aan de oevers van een bijrivier,
de río Tormes. Even stroomopwaarts, voorbij het stadje
Ledesma, is de rivier afgedamd, wat aanleiding geeft tot
de vorming van een fors stuwmeer, de Embalse de Almendra, dat zich haast tot aan de Portugese grens uitstrekt.
De universiteitsstad Salamanca telt in de loop van het
academiejaar zo wat 30.000 studenten, op een totaal van
nagenoeg 150.000(2013) salmantinos. De sfeer van de
voor een groot deel autovrije binnenstad, waar de universiteit zich bevindt en waar u ook de meeste van de grote
hoeveelheid aan monumenten aantreft, wordt sterk door
het studentenbestaan bepaald. Salamanca is metropool
en campus tegelijk en zo een dubbelfunctie verleent de
stad een zekere tweeslachtigheid, vergelijkbaar met die
van bijvoorbeeld Leuven.

Tordesillas, brug over de Duerorivier
Toro is gelegen op een brede heuvel van rode aarde,
hoog boven de rivier de Duero.
De Toro, die sinds het midden van de jaren ’80 van vorige
eeuw een kwaliteitskeurmerk – ‘denominación de origen’
– heeft, staat voor een krachtige wijn met dieprode kleur.
De Toro-wijn is minder geraffineerd en zeker steviger dan
de herkomstbenaming Ribera del Duero, die tot de beste
Spaanse rode wijnen behoort.
Toro is voor zo een kleine stad – er zijn ongeveer 9000
(2013) inwoners – opmerkelijk gezellig. Toro bezit bovendien de prachtige Colegiata Santa María la Mayor, een
majestueuze romaanse kerk in de 12de en 13de eeuw
gebouwd, die wel wat lijkt op de kathedraal van Zamora,
vooral door de zogenaamde ‘cimborrio’, een koepel in
Byzantijnse stijl welke als het ware een hemels baldakijn
boven het hoofdaltaar vormt.

Er zijn drie Salamanca’s: een om te studeren, een om te
slenteren, en een om uit gaan.
De universiteit van Salamanca werd in 1218 gesticht door
de Castiliaanse koning Alfonso IX (1311-1350), is op die
van Bologna, Parijs en Oxford na, de oudste van Europa,
en behoort tot het eind van de 16de eeuw tot de belangrijkste Europese universitaire centra. Columbus vroeg
haar astronomen om raad, alvorens de tocht naar Indië
langs de westelijke route aan te vatten. Een rijke periode
moet die van 1561 tot 1591 zijn geweest, toen de monnik
Fray Luís de León (1527/1528-1591) er college gaf. Vanaf
het begin van de 17de eeuw geraakte de universiteit, net
als heel Spanje, in verval en daalde het aantal studenten
er geleidelijk tot enkele honderden. Er was nog een korte

Zamora is met zijn nagenoeg 65000(2013) inwoners
een gezellige provinciestad en herbergt een hoop moois.
Zo bewaart de uitzonderlijk gaaf gebleven middeleeuwse
kern een belangrijke erfenis aan stedelijke romaanse
8
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opleving, die begon aan het eind van de 19de eeuw en
die haar hoogtepunt had toen Miguel de Unamuno (18641936) aan het begin van de 20ste eeuw er enige tientallen
jaren rector magnificus was.
Overigens zijn er twee universiteiten in Salamanca. U
hebt immers ook nog de zogenaamde ‘Clerecía’, de jezuïetenuniversiteit, opgericht tijdens de Contrareformatie.
Zoals u in Salamanca ook twee kathedralen vindt, een
‘oude’, laat-romaanse en een ‘nieuwe’, gotische kathedraal, die – wat in Spanje meer het geval is – aan elkaar
zijn gebouwd.

plafond bevindt, is ons slechts van achter glas een blik
gegund op de beroemde bibliotheek van de universiteit.
Meer dan 50.000 kostbare boeken hebben er een prachtige verblijfplaats.
En er is ook nog het Museo de la Universidad. Dat bereikt
u via een andere poort die toegang geeft tot een hoogst
merkwaardige binnenplaats, welke nagenoeg hartvormig
is. Het museum bestaat uit één prachtige zaal, waarvan
het plafond het meest in het oog springt. Het bevat een
reusachtig fresco van Fernando Gallego (1440-1507) dat
uit 1490 stamt en El cielo de Salamanca heet. Verder is
er nog een aantal mooie schilderijen uit de 16de eeuw te
zien, de meeste anoniem, één van Juan de Flandes
(1465-1519).
Aan de achteruitgang van het universiteitsmuseum dan
weer bevindt zich een van de hedendaagse monumenten
van de stad, het Palacio de Congresos, dat in 1992 is geopend en door architectuurkenners wordt beschouwd als
een meesterwerk van Navarro Baldeweg (°1939), een van
de belangrijkste Spaanse bouwmeesters van het einde
van vorige eeuw. En inderdaad, de kwaliteit van het gebouw stijgt uit boven die van de non-descripte congrescentra die de laatste tientallen jaren alom uit de grond zijn
gestampt. Er is veel marmer aan te pas gekomen, maar
Baldeweg heeft een soort gevonden dat dezelfde gouden
kleur heeft die we in de rest van Salamanca zien.

Salamanca ontdekt u best te voet. De stad geldt als
een van de aantrekkelijkste renaissance-steden buiten
Italië. De Spaanse plateresco-variant van die stijl bereikte
hier zijn hoogtepunt, wat bijvoorbeeld blijkt uit de magnifieke gevel van de universiteit. Maar ook de barok is talrijk
vertegenwoordigd. Het soort is churrigeske barok, een
Spaanse bouwstijl uit het begin en het midden van de
18de eeuw die is genoemd naar de broers Churriguera.
De Plaza Mayor van Salamanca geldt als de allermooiste
in zijn soort. De Nederlandse auteur en groot Spanjekenner Cees Noteboom wijdde er indrukwekkend aangrijpende passages aan. Het is een plein van 74 bij 82 meter
dat omgeven wordt door een gebouwencomplex van drie
verdiepingen, aan de voorkant steunend op een klassiek
Spaanse zuilen- en bogengang. De symmetrie is overdonderend. Het plein heeft bovenal die rozig-gele kleur
die de hele binnenstad van Salamanca bij zonneschijn in
een gouden gloed zet. Dit komt door het gebruik van een
speciale steensoort, welke vlak bij Salamanca wordt gevonden.
Het voetgangersgebied van de binnenstad telt veel van

De Catedral Nueva is aan het begin van de 16de eeuw
gebouwd als teken van de grootsheid van de katholieke
kerk en van Salamanca, maar ook als een gigantische
steunbeer voor de oude kathedraal die uit het begin van
de 12de eeuw stamt. Het artistieke hoogtepunt van de
Catedral Nueva is de Capilla Dorada, die samen met een
aantal kapellen rondom het kloosterhof tot de meest spectaculaire bezienswaardigheden van Salamanca behoort.
In de Catedral Vieja, welke we bereiken via een smalle
doorgang, bevindt zich naast de oorspronkelijke, dichtgemetselde hoofdingang de Capilla de San Martín. Het
claustro zelf is afgesloten sinds het verwoest is tijdens de
aardbeving van 1755, die op het Iberisch schiereiland de
aardbeving van Lissabon wordt genoemd, maar veel van
de aangrenzende kapellen zijn gelukkig nog intact. De
Capilla de Arnaya uit 1422 heeft als pièce de résistance
een mudéjar-orgeltje uit het midden van de 14de eeuw,
dat tot de oudste orgels ter wereld behoort.
Ten oosten van de Plaza Anaya, ongeveer aan het begin
van de Gran Vía, bezoeken we twee kloosters. Het Convento de San Esteban is het meest indrukwekkende. Het
gebouw dateert uit de 16de eeuw. Vlak bij de San Esteban staat de Convento de las Dueñas, eveneens uit de
16de eeuw, dat de mooiste patio van Salamanca heeft.
Aan de andere kant van de Gran Vía, wat weggestopt
tussen de huizen, bevindt zich een van de grootste verrassingen van Salamanca, het Convento de Santa Clara.
Van buiten is het een onopvallend gebouw, binnen is er
echter veel te genieten. Een van die ontdekkingen is het
coro bajo, een prachtige ruimte in renaissancistische stijl,
waar tijdens de restauratie in 1976 een serie wondermooie fresco’s achter de witkalk vandaan kwam. In het
bovenkoor van het klooster staan vele 17de en 18deeeuwse heiligenbeelden en Jezusjes welke allemaal meticuleus zijn aangekleed door de zusters clarissen, die hier

Detail van de Casa de las Conchas
die goudkleurige gebouwen. Het beroemdste is de Casa
de las Conchas, die in 1514 werd gebouwd door een ridder die behoorde tot de orde van Santiago, de Spaanse
benaming voor Sint-Jacobus. Tegenover de Casa de las
Conchas staat La Clerecía – al eerder genoemd –, een
gebouwencomplex met twee barokke torens, waarin de
jezuïeten een kerk en een school hadden en dat nu onder
de naam ‘Universidad Pontificia’ een katholieke hogeschool is.
De oude universiteitsgebouwen, die tegenwoordig vooral
een museale en een ceremoniële functie hebben, liggen
aan en om de Patio de Escuelas. Op de bovengaanderij
van de patio, waar zich een kunstig bewerkt artesanado9
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nog altijd en clausura leven. Onder de kastjes waarin ze
worden uitgestald, zien we allerlei soorten azulejos uit
onder meer Talavera de la Reina.

Terugreis op zondag 20 september 2015: per bus – met
midweegs eventueel een stop in Ávila, en bezoek aan
meer bepaald het Monasterio de Santo Tomás – naar de
luchthaven Madrid-Barajas, om in de vooravond het vliegtuig naar Brussel te nemen.

Niet ver van de kathedralen, in de richting van de rivier,
de río Tormes, is er nog een merkwaardig huis, het Casa
Lis, dat slechts uit glazen erkers lijkt te bestaan. Het is
rond 1900 gebouwd door don Miguel de Lis, die een groot
bewonderaar van Horta was en een Spaanse architect
bereid vond iets Horta-achtigs voor hem en zijn art nouveau-verzameling te bouwen. Achter het groene, blauwe
en paarse glas van het buitengewoon grote huis toeft het
Museo Art Nouveau y Art Deco van Salamanca, met een
collectie die vooral bestaat uit particularia die don Miguel
heeft bijeengegaard.

vtbKultuur Kortenberg staat in voor de praktische organisatie van de vtbKultuur-reis 2015 Langs de oevers van de
Duero, van Valladolid tot Zamora, en Salamanca.
Luc Vanmarcke verzorgde de inhoudelijke voorbereiding.
Bronnen:
Cees NOOTEBOOM: De omweg naar Santiago.
(Amsterdam, Antwerpen, Atlas, 199713);
Rik ZAAL: Spanje. Een reisgids. (Amsterdam/Antwerpen,
De Arbeiderspers, 2002).

Even verderop, vlak bij de vierhonderd meter lange Romeinse brug die met 26 bogen over de rivier gaat, waarvan nog vijftien oorspronkelijk romaans zijn, staat nog een
romaanse kerk, de Iglesia de Santiago, die uit de 12de
eeuw dateert. De drie bakstenen apsissen zijn in mudéjarstijl uitgevoerd.

Kostprijs:
• € 775,00 per persoon in een 2-persoonskamer bij
inschrijving van minimum 20 deelnemers
• toeslag 1-persoonskamer: € 135,00
Inbegrepen:
• rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines van
Zaventem naar Madrid-Barajas
• busvervoer vanaf de luchthaven Madrid
• verblijf en kosten chauffeur
• verblijf, kamer met ontbijt,
2 nachten in Hotel Zenit Imperial (4*), Valladolid
2 nachten in Hotel Exe Hall (4*), Salamanca
• avondmaal in het hotel op dag 1 en dag 3
• reisbegeleiding: Luc Vanmarcke
• eigen audiofoonsysteem

Kenners zeggen dat er in Spanje drie steden zijn voor een
beter nachtleven: niet Madrid, Barcelona, noch – god betert het – Marbella, maar verrassend genoeg, Santiago de
Compostela, Granada en Salamanca. De aanzienlijke
studentenpopulatie in Salamanca zorgt mede tijdens de
dag voor aangenaam burgerlijk vertier in de talrijke eetgelegenheden en brasseries; de nachten worden de studenten genereus als exclusief jachtrevier gelaten.
De Gran Vía is een aardige straat om het salmentijnse
Alltagsleben op te snuiven. Ter hoogte van de Plaza de la
Constitutión bijvoorbeeld zijn er veel bars en restaurants:
‘El paraiso de las tapas’ noemen ze het er. Daar in de
buurt bevinden zich ook de belangrijkste winkelstraten, de
calle Toro en de calle Zamora, welke laatste naar de Plaza Puerta de Zamora gaat.

Niet inbegrepen:
• middagmaal, dranken en persoonlijke uitgaven
• avondmaal op dag 2 en dag 4
• bezoeken, toegangen, plaatselijke gidsen:
wordt nadien afgerekend, reken op € 100,00 tot
€ 150,00
• annulerings- en bijstandsverzekering
(kan via vtbKultuur Kortenberg)
• eventuele verhoging van de Spaanse btw, luchthaventaksen en/of brandstoftoeslagen
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin) voor de
vtbKultuur-pas

Aan het eind van de calle Zamora overigens staat een
fraai kerkje te midden van de drukte en de hoogbouw. Het
is de Iglesia de San Marcos uit de 12de eeuw.

Gezamenlijk taxivervoer van Kortenberg naar luchthaven
Zaventem en terug is mogelijk tegen € 15,00 per persoon
(vooraf te melden).
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitgewerkt door Jetair Premium Center, Perfect Travel Tienen,
verg. A5124.
Programma 11/01/2015 • programma-aanpassingen blijven mogelijk
©vtbKultuur Kortenberg
Dit programma werd exclusief voor vtbKultuur Kortenberg
samengesteld.
Salamanca, Casa Lis
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Dominicaanse republiek
minicaanse Republiek om daar op het land te werken. De
Spaanse heerschappij op het eiland is begonnen met het
stichten van La Nueva Isabela in 1496, wat we tegenwoordig kennen als de hoofdstad Santo Domingo. Aan
het einde van de zestiende eeuw namen de Fransen een
deel van de macht op het eiland over, dit westelijke deel
kennen we tegenwoordig als Haïti. Aan het eind van de
achttiende eeuw namen de Fransen zelfs de macht over
het hele eiland over, tot 1844 als ruim 22 jaar na de uitgeroepen onafhankelijkheid van het Spaanse deel dit ook
daadwerkelijk een feit wordt. Van de invloed van de Fransen is maar weinig terug te vinden in het hedendaagse
leven van de Dominicanen. De bevolking stamt deels af
van de Spanjaarden, de namen op het eiland komen voort
uit het Spaans en de officiële taal is Spaans, vermengd
met enkele woorden Amerikaans-Engels.
Tegenwoordig is de Dominicaanse Republiek een populaire toeristische bestemming, waardoor ongeveer vijftien
procent van de totale beroepsbevolking direct of indirect
werkzaam is in de toeristische sector. Andere belangrijke
bronnen van inkomsten zijn landbouw, mijnbouw en handel via de Free Trade Zone. Van alle landen in Centraal
Amerika en de Cariben is de Dominicaanse Republiek de
tweede economie met een duidelijk groeipatroon waardoor het de status van derde wereld land definitief kwijtgeraakt lijkt te zijn.

In de voetsporen van Columbus
Beeldreportage door Joris De Voogt
Vrijdag 25 september • OC Berkenhof

Op het eiland Hispaniola ligt de Dominicaanse Republiek,
een land gelegen in het Caribisch gebied, grenzend aan
Haïti. De bevolking is een mengelmoes van de oorspronkelijk Taíno-indianen, Spanjaarden die na de ontdekking
van het eiland Hispaniola door Columbus naar dit eiland
verhuisden en negers afkomstig uit Afrika die als slaven
door de Spanjaarden meegenomen werden naar de Do-

Deelname: € 6,00 •leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur

Languedoc Rousillon
ik durven stellen dat het gedaan is met de overdreven
extracties van het verleden, terwijl er ook minder en minder wijnen zijn die gedomineerd worden door hout.
Er werd plaats geruimd voor elegantie, frisheid en spanning. Naargelang de terroirs en de wijnbouwers is men
daar reeds vrij goed in geslaagd, waarnaast de recente
wijnjaren ook hun duit in het zakje deden: 2012 is het jaar
van de frisheid, 2013 is laat en evenwichtig, en 2014 bezit
veel krokant fruit. Bovendien vinden we voortaan in alle
AOC’s of AOP’s wijnbouwers die in hun wijnen op zoek
gaan naar het specifieke van het terroir, meer dan dat ze
voor technisch correct gemaakte wijnen kiezen: zo wordt
de weg vrijgemaakt voor grote languedocwijnen.
(Bernard Arnould)

Terug van weggeweest
Wijn(proef)avond met topwijnen
door Chris Verbelen
Dinsdag 29 september • OC Berkenhof
1985: het jaar van de wijnrenaissance van de Languedoc.
Na een eeuw liters rode wijn geproduceerd te hebben
voor de wijnindustrie van het noorden en het enorm potentieel van dit terroir totaal in de vergetelheid geraakt
was, herrijst deze magnifieke wijnstreek uit zijn as.
1985 is het jaar dat de appellations Côteaux du Languedoc, Minervois en Corbières werden opgericht, drie jaar
na die van Saint-Chinian en Faugères (1982). Ondertussen gebeurde er ontzettend veel. We kregen te maken
met grote wijnbouwers, echte gangmakers, innovatief en
competent, die door hun gedrevenheid en hun wil om deze mooie terroirs nieuw leven in te blazen veel nieuwe
wijnbouwers aantrokken maar ook mensen van de streek.
Samen zorgden ze ervoor dat de wijnstreek van de Languedoc er vandaag staat.
Terroir & Millésime
In april 2015 kon de internationale pers een week kennismaken met de wijnen van de Languedoc, perfect om
poolshoogte te nemen van de recente evoluties qua stijl
en identiteit. Wanneer ik een globale constatering zou
moeten geven, die natuurlijk veel te algemeen is, dan zou

Deelname: € 25,00 • leden € 23,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 topwijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Gelieve 6 wijnproefglazen mee te brengen.
Vooraf inschrijven.
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Bergen op Zoom
in de Tachtigjarige Oorlog.
Landgoed Mattemburgh
Mattemburgh is een van de meest bijzondere landgoederen van Brabant: hier gaan de hoge zandgronden over

Waar Brabant Zeeland kust
Ledendag vtbKultuur Vlaams-Brabant
Zaterdag 3 oktober • busuitstap

Halverwege wereldsteden, daar waar Brabant Zeeland
kust, ligt als eeuwenoude parel, aangenaam Bergen op
Zoom. Smalle straatjes, oude pleintjes en eigenzinnige
monumenten vertellen hier het verhaal van een rijk en
bewogen verleden, dat meer dan achthonderd jaar terug
gaat. In het compacte stadscentrum staan meer dan 800
monumenten, waarvan er ruim tweehonderd op de rijksmonumentenlijst staan.

in de veel jongere zeekleigronden. Een gids neemt ons
mee voor een wandelexcursie door het park en bezoek
aan de Villa. De geschiedenis van Landgroed Mattemburgh voert terug naar de tijd van de Franse overheersing. De tuin werd in de periode 1843-1878 in verschillende fasen aangelegd: allereerst de Engelse tuin rond de
villa, later de binnentuin en daarna de Franse tuin met
Orangerie. Op het uitdrukkelijke verzoek van Gravin de
Chambure-Cuypers (laatste particuliere eigenaar van
Mattemburgh) werd het gebied Mattemburgh in 1970 door
Brabants Landschap aangekocht en werd het huis met
het 17 hectare grote park aan Brabants Landschap geschonken.

Het Markiezenhof is het
voormalige woonpaleis
van de heren en markiezen van Bergen op Zoom
uit de 15de eeuw. In dit
stad- en regiomuseum
met o.a. stijlkamers, galerijen, binnenplaatsen en
tuinen krijgt u een beeld
van de vroegere adelijke
bewoners en van de geschiedenis van stad en
streek.
De Sint-Gertrudis-kerk:
een legende leert ons dat
deze kerk in 654 gesticht
zou zijn door de H. Gertrudis, abdis van de abdij
van Nijvel (die we in 2013
bezochten). Gebouwd als
een vrij eenvoudige kerk
onderging het gebouw in
de loop der jaren heel wat
aanpassingen, plunderingen, uitbreidingen, … Nadat de hervormde gemeente het
gebouw in 1968 verlaten had, startte de restauratie die in
1972 onderbroken werd door een brand. De huidige inrichting van het kerkgebouw is meestal afkomstig van
vroegere katholieke kerken in de stad.
De Grote Markt wordt gedomineerd door het Stadhuis dat
eigenlijk een samenvoeging is van drie afzonderlijke panden. Op de in 1611 opgetrokken ‘nieuwe’ voorgevel herinnert de spreuk ‘Mille Periculus Supersum’ (Duizend gevaren kom ik te boven) aan de rol die Bergen op Zoom had

PROGRAMMA
Voormiddag:
Onthaal met koffie/thee in de Orangerie van Mattemburgh
Gegidst bezoek aan het Markiezenhof, de SintGertrudiskerk en aan het stadhuis.
Middag:
Middagmenu in de Orangerie: tomatensoep, keuze tussen
tournedos met ratatouille van groenten en vleessaus, of
zeebaars met ratatouille van groenten met olijfolie en kruiden, dessertbordje, 1 frisdrank, pils of huiswijn.
Namiddag:
Gegidst bezoek aan het Landgoed Mattemburgh
Afsluiter met drankje in de Orangerie.
PRAKTISCH
Deelname: € 65,00 • leden € 60,00
Inbegrepen: Onthaal met koffie/thee, busvervoer, kosten en fooi chauffeur, gidsen en toegangen, middagmenu,
afsluiter, eigen draadloos audiofoonsysteem
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
08.00 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
08.05 uur
Erps-Kwerps, Schoonaarde
08.10 uur
Kortenberg, OC Berkenhof
08.20 uur
Zaventem, Kerkplein
08.35 uur
Terug in Kortenberg omstreeks 19.30 uur
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Aperitiefconcert
Een Weense reis door de tijd
Trio Khaldei

van werden ze in maart 2014 uitgenodigd door Klara en
Canvas voor een live opname van het tweede trio van
Sjostakovitsj.

Zondag 11 oktober • Oude Abdij

Een Weense reis door de tijd
Wenen als epicentrum van drie eeuwen Europese muziekgeschiedenis. Meesterwerken van drie giganten: Mozart, Brahms en Schönberg.

Trio Khaldei verenigt drie jonge muzikanten die elkaar
gevonden hebben in hun passie voor kamermuziek en
in het bijzonder voor de unieke klankkleur van het
pianotrio. Het Trio Khaldei bestaat uit pianiste Barbara Baltussen, violist Pieter Jansen en cellist Francis
Mourey.

Trio Khaldei gaat aan het begin van dit concert op zoek
naar haar roots. Het pianotrio is in Mozarts tijd namelijk
een nieuwe compositievorm, die onstaan is vanuit de sonatevorm. Bij een 17de eeuwse sonate wordt een soloinstrument begeleid door basso continuo. Langzamerhand
evolueert de begeleiding tot een zelfstandige partij. In het
pianotrio zien we deze evolutie ook terug: de piano heeft
vooral een solorol, de viool begeleidt voornamelijk, en de
cello versterkt de baslijn van de piano. Stilaan evolueren
de drie instrumenten naar gelijkwaardigheid. Mozarts Trio
in Bes, KV 502 is daar een mooi voorbeeld van.
Hierna houden we halt bij een van de grootste componisten uit de romantiek, Johannes Brahms. We brengen een
van zijn minder bekende, maar werkelijk prachtige werken. Het tweede trio heeft een enorme rijkdom in zich en
toont ons Brahms op het toppunt van zijn kunnen.
Na een korte pauze brengt het trio Verklärte Nacht, het
magistrale werk van Arnold Schönberg naar het gelijknamige gedicht van Richard Dehmel, in een bewerking voor
pianotrio van Eduard Steuermann. De componist volgt in
de muziek de structuur en inhoud van het gedicht. De natuur, schuldgevoelens, vergeving en verlossing; onwezenlijk mooi verklankt door Schönberg.

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
Stalinregime. Hij maakte beklijvende portretten van alle
belangrijke Russische kunstenaars uit die tijd. Zijn levenslange zoektocht 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. Zo
herkennen we de erfenis van Mozart in de muziek van
Brahms en Schönberg (programma Een Weense reis
door de tijd ) en in de muziek van Jongen en Celis vinden
we dezelfde zoektocht naar een uniek kleurenpalet als in
het trio van Ravel (programma Kleurenpracht). Maar
evengoed werpen Jongen, Celis en Schönberg een nieuw
licht op het werk van hun collega-componisten van decennia of eeuwen vroeger.
Ook Vlaamse en Belgische muziek heeft een prominente
plaats in de programmatie van Trio Khaldei. Zo stond
reeds muziek van Jongen, Celis, Van Landeghem en Brewaeys op de lessenaars. In de toekomst wil het trio door
het geven van compositieopdrachten ook een bijdrage
leveren aan de verrijking van het Belgisch/Vlaams cultureel erfgoed.
Ondanks hun jonge bestaan, stond Trio Khaldei al op belangrijke podia: Concertgebouw Brugge, Amuz, Bozar en
Festival van Vlaanderen. In 2013 werd het trio één van de
zes genomineerde ensembles voor de eerste editie van
Supernova, een initiatief van Klara, Canvas, Concertgebouw Brugge en diverse culturele centra. Als gevolg hier-

PRAKTISCH
Deelname: € 17,00 • leden € 15,00
Inbegrepen: concert, aperitief
Herfstmenu: aansluitend mogelijkheid voor het herfstmenu in de Oude Abdij tegen € 42,00
Vitello tonato
Hoofdschotel, keuze tussen:
• zeebaars met 2 groentenpureetjes, kerstomaat, saus
• varkenshaasje met aardappelgratin, brocolitaartje, saus
Dessertbordje met tarte tatin, speculoosijsje, tiramisu
Oude Abdij (barokke kapel)
Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg, 10.30 uur
Parkeren doet u aan GC Colomba. Vooraf inschrijven.

Aperitiefconcert 2014
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Edith Cavell
100 jaar na haar overlijden
Culturele Brusselwandeling
Gids: Jos Vanderstappen
Donderdag 15 oktober • OC Berkenhof
Zondag 18 oktober • OC Berkenhof
Nadat de jonge Edith in Brussel al eens gouvernante was
geweest, kwam ze er in 1907 opnieuw terecht, nu als verpleegster. Ze leidde een gereputeerde verpleegstersschool.
Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verpleegde ze zowel geallieerde als Duitse slachtoffers. Haar
school werd een onderduikadres voor geallieerde soldaten, die ze over de grens liet brengen, zodat ze weer hun
regimenten konden vervoegen.
De Duitsers komen haar activiteiten echter op het spoor,
rollen het netwerk op en fusilleren Edith en enkele medestanders op 12 oktober 1915. Het Westen zal er alles aan
doen om deze terechtstelling te gebruiken in haar propaganda tegen Duitsland.

Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Inbegrepen: gids, eigen draadloos audiofoonsysteem
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 09.30 uur,
of Kerk O.-L-.Vrouw Boodschap, Georges Brugmannplein, Elsene, 10.00 uur • kostendelend meerijden
kan voor € 3,00 • vooraf inschrijven.

Vandaag wandelen we eerst in de voetsporen van de Britse Edith Cavell en misschien kunnen we op het einde een
kijkje nemen in het Hotel Wolfers van Henry van de Velde.

Noorwegen
Een tweede maal eindigt de weg op de klippen van de
Noordkaap, het ultieme doel van veel Noorwegenreizigers.

Beeldreportage
Door Jean-Pierre en Mieke Demarsin
Voorstelling afdelingsreis 2016
Vrijdag 16 oktober • OC Berkenhof
Audiovisuele digitale voorstelling met film en vaste beelden, geluid, uitgebreide commentaar en Noorse volksmuziek, symfonische muziek, instrumentaal en vocaal.
Het zuiden van Noorwegen is een gebied met bergen en
hoogplateaus, met dalen en met diepe fjorden, uitgeschuurd door rivieren en gletsjers. Jotunheimen is het
hoogste berggebied van Noorwegen. In de omgeving van
de Sognefjord staan de mooiste stavkerkjes. We bezoeken de steden Oslo en Bergen, het pittoreske stadje Stavanger en de art nouveau-stad ÅIesund. Trondheim beschouwt men als de poort tot Noord-Noorwegen, het land
van de middernachtszon en van de Samen met hun rendieren. De Lofoten zijn eilanden met schilderachtige landschappen en met idyllische vissershaventjes. De stad
Tromsø was de thuishaven van de poolreiziger Roald
Amundsen. Vanuit Alta brengen we een bezoek aan de
Sautso-canyon. De belangrijkste Samen-nederzettingen
zijn Karasjok en Kautokeino. De meest noordelijke stad is
Hammerfest. Het "einde van de weg" bereiken we een
eerste maal voorbij Kirkenes, aan de Russische grens.

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
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ELEKTRO

VAN

AUDENHOVEN
02/759.70.08
KOUTERSTRAAT 220 3071 ERPS-KWERPS
el.v.a @ scarlet.be www.elektrovanaudenhoven.be

VINOTHECA

Specialist in Spaanse, Portugese &
Italiaanse wijnen
Porto, Sherry, Rum & Single Malt Whisky
Onze webwinkel: www.VINOTHECA.be
Onze kelder is elke 2de en 4de zaterdag
open tussen 13.00 en 18.00 uur
en op afspraak:

Tervuursesteenweg 192, Everberg
02 306 62 63 – 0478 98 36 56

15

Terugblik
1

5
2

6

3

7

4

1. Lezing ‘Geschiedenis van het Albanese volk’ door Willy
Kuijpers en Flora Latifaj
2. Idem, na de lezing
3. Uitstap ‘Van Gogh in de Borinage’, Grand Hornu
4. Uitstap ‘Van Gogh in de Borinage’ Van Gogh-huis
5. Vol bewondering voor het Hotel van Eetvelde
6. SlowArt Kortenberg ‘Aan de schoonheid’ van Jean Nicolas Craps
7. Themadag Halle: bezoek aan Praleen
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Waterloo
(vervolg)

man en vaandel en slaande trom te Leuven opdagen.
Bertem moest maar elf man leveren. Maar de weerzin
tegen de Fransen was zo groot dat ze op 24 april 1815 in
stoet toekwamen, met wimpel en trommel en een oranje
cocarde op hun hoed!

Napoleon

Op 3 juni vertrok koning Willem naar Luik om de gevaarlijke toestand met de Pruisen te bespreken.
Op 6 juni gaf Napoleon het sein om zijn duivels los te laten. Generaal Drouet d’Erlon voerde het bevel over het
eerste leger. Generaal Reille voerde het bevel over het
tweede en generaal Vandamme over het derde leger. Generaal Gérard was de man van het vierde en generaal
Mouton van het vijfde leger. Maarschalk Grouchy voerde
het reserveleger aan. Ten slotte was er nog de Keizerlijke
Garde onder het bevel van generaal Drouot.
De keizer zelf vertrok op maandag 12 juni uit Parijs. Zijn
troepen waren toen in de omgeving van de Belgische
grens. Twee dagen later begonnen de eerste gevechten
met de Pruisen.
Op 15 juni 1815 verpletterde generaal Reille de voorposten van het Pruisische korps van generaal Hans von Ziethen te Thuin en dreef de generaal op aftocht naar Marchienne-au-Pont.
Daar werden ze te Spigniat opgewacht door de Franse
kurassiers die de bovenhand kregen en werd de “Brug”
nogmaals ingenomen. Thuin en Marchienne-au-Pont liggen aan de Samber. De Fransen volgden deze rivier en
trokken op naar Charleroi dat door hen bezet werd. Van
daar zouden ze later verder oprukken naar Gosselies.

De Franse hegemonie over West-Europa heeft zes eeuwen geduurd. Ze begon op zondag 27 juli 1214 toen de
Fransen de Duitse keizer Otto IV versloegen te Bouvines.
Ze eindigde met de nederlaag van Napoleon op zondag
18 juni 1815 te Waterloo.

Op 15 juni kwam Napoleon zelf te Charleroi aan. Hij zou
er met zijn generaals zijn plannen bespreken.
Toen de Fransen ons land binnenvielen was er die dag
’s avonds een groot galabal te Brussel. Uitgenodigd waren onder andere de Prins van Oranje en Wellington, de
bevelhebber van het Britse leger.

Na zijn terugkeer uit Elba trachtte Napoleon iedereen ervan te overtuigen dat hij geen oorlog maar vrede wenste
en alleen het geluk van zijn Franse onderdanen voor
ogen hield. Maar niemand geloofde hem.

Laatstgenoemde was er in gezelschap van kapitein Mercer, ook een Brit. Rond 21 uur werd de boodschap over
de Franse inval aan Wellington overgemaakt. Deze verliet
het bal samen met kapitein Mercer. Deze kapitein is de
auteur van kleurrijke mémoires over ons land in die tijd
waaronder het volgende.

De geallieerden waren vast besloten korte metten te maken met Napoleon. De Franse keizer wist zeer goed dat
hij niet opgewassen was tegen hun overmacht. Het grootste gevaar lag in het noorden, in België. Daar hielden de
Engelsen en de Pruisen de wacht met twee aanzienlijke
legers.

Wanneer ge ‘s morgens vroeg door Brussel stapt, ga dan
liefst in het midden van de straat en zeker niet tegen de
huizen. Want de Brusselaars hebben de onhebbelijke gewoonte om ‘s morgens vroeg bij het opstaan hun pispot
door het raam op straat uit te gieten. Ongetwijfeld sprak
de man van ondervinding!

De enige kans voor Napoleon om de toestand de baas te
worden, bestond erin de twee legers na elkaar aan te
pakken en te verslaan. Indien ze echter samen zouden
optreden waren zijn kansen verkeken. De keizer, die al
veel geluk had bij het oorlog voeren, dacht dit te voorkomen door snel te handelen, zodat een gezamenlijk optreden van de geallieerden geen tijd en dus ook geen kans
kreeg. Maar koning Willem betrouwde hem niet!

Het plan dat Napoleon aan zijn generaals ontvouwde was
het volgende. Om een samenkomst van de geallieerde
legers te voorkomen wilde hij een snelle opmars naar het
kruispunt van Quatre-Bras: daar waar de baan van Charleroi naar Brussel en de andere baan van Namen naar
Nijvel mekaar snijden.

Men begon soldaten op te roepen. Te Leuven werd een
loting georganiseerd voor een nieuwe lichting soldaten.
Stroobants, de meier van Bertem, kwam met zeventig
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mann was echter niet dood en overleefde zijn val nadat hij
een ander paard gekregen had. De charge van de ruiterij
kostte de Fransen achthonderd ruiters die dood of gewond op het slagveld lagen.

In die tijd waren dat de enige behoorlijke wegen waarlangs de Pruisen vanuit hun kampementen uit Luik, Namen en Dinant bij Wellington konden komen. Die banen
waren gekasseid. Een leger met zijn kanonnen en cavalerie zou er niet vastlopen. Wat op de aarden bijwegen dikwijls het geval was.

De Engelse generaal Thomas Picton mocht ook een dikke
kaars branden om zijn bewaarengel te bedanken. Te
Quatre-Bras kreeg Picton een kanonbal tegen de borst.
Waardoor twee of drie ribben gebroken waren. Buiten zijn
oppasser zei hij hiervan tegen niemand iets. Anders had
men hem naar Brussel teruggestuurd. Hij vocht mee te
Waterloo en iedereen wist dat de generaal toen een echt
rothumeur had!

De troepen van Wellington lagen te Nijvel en in de omgeving van Brussel zodat het militair belang van het kruispunt van Quatre-Bras zeer groot was. Hier was het dus
mogelijk tussen Wellington en Blücher door te glippen om
ze vervolgens een na een te verslaan alvorens ze de
kans kregen samen op te treden. Alles hing af van een
snelle uitvoering van dit plan!

De gevechten te Quatre-Bras duurden voort tot bij het
vallen van de avond zonder dat er een beslissing viel. De
geallieerden telden 4.800 doden en gewonden en de
Fransen meer dan 4.000 man. De geallieerden waren
meester gebleven van het belangrijke kruispunt. Ney kon
ook de door Napoleon gevraagde verkenningen in de omgeving van Waterloo niet uitvoeren.
Eveneens op die 16de juni 1815 in de namiddag waren
de Pruisen en de Fransen in een echte veldslag tegen
mekaar verwikkeld. In de dorpen Saint-Amand en Ligny,
beide gelegen op tien kilometer ten zuidoosten van
Quatre-Bras, hadden de Pruisen tijd genoeg gehad om
zich duchtig te verschansen. Daarbij werd elke hoeve en
huis omgevormd tot evenveel versterkingen en forten.
In alle straten waren er barricaden opgericht en de brug
over de beek Ligny was versperd.
De Pruisen stonden onder het bevel van hun tweeënzeventigjarige generaal Gebhard von Blücher, die veel aanzien genoot bij zijn soldaten. Blücher was de man die
meevocht in de Slag van Leipzig in 1813 tegen Napoleon.
Het gevecht eindigde na vier dagen toen Napoleon op 19
oktober 1813 ‘s nachts zijn aftocht begon. Hij was verslagen en trok zich tot achter de Rijn terug.

Maarschalk Ney

Maarschalk Ney kreeg van Napoleon de opdracht samen
met Drouet d’Erlon en Reille zonder dralen het kruispunt
van Quatre-Bras te bezetten.
Dezelfde dag stuurde Ney zijn soldaten uit om dat belangrijke kruispunt te veroveren. De hertog van SaksenWeimar kon met een klein korps, dat enkele honderden
meters ten zuiden van Quatre-Bras opgesteld stond,
standhouden. Daardoor kreeg Ney de verkeerde indruk
met een groot legerkorps te doen te hebben. Na wat
schermutselingen droop Ney af om de volgende dag met
versterkingen terug te keren.

Duitsland werd toen bevrijd van de Fransen. Ze hadden
er jaren lang lelijk huis gehouden en het land uitgezogen
en geplunderd.
De haat van de Duitsers tegen de Franse overweldigers
werd door het Pruisische leger aangewakkerd en in stand
gehouden. Ingevolge de overwinning te Leipzig noemden
de Duitsers generaal Blücher ook “General Vorwärts". De
Pruisische soldaten hadden een onbegrensd vertrouwen
in de leiding van hun nationale held. Napoleon zou hier in
België terug een lesje krijgen van Blücher. Daar waren ze
allemaal gerust in.

Op de ochtend van de 16de juni kwam Wellington zelf de
situatie waarnemen en liet onmiddellijk versterkingen aanrukken die de toestand helemaal zouden omdraaien. Tegenover 25.000 Fransen stonden er 40.000 geallieerden
in het gelid.

Volgens maarschalk Blücher behoorden de gevechten om
het bezit van de twee dorpen tot de hevigste die hij ooit
meemaakte. De Franse generaal Gérard kreeg de opdracht om Ligny in te nemen. Zijn collega Vandamme
werd tegen Saint-Amand ingezet. De Fransen dienden
huis voor huis, straat voor straat te veroveren op de Pruisen, die als leeuwen vochten.

De Fransen veroverden eerst het gehucht Piraumont,
twee kilometer ten zuiden van Quatre-Bras, en de hoeve
Gémioncourt op achthonderd meter van het kruispunt.
Maar dan liep het Franse leger vast.
Ney liet achthonderd kurassiers van generaal Kellermann
stormlopen om de Engelse linies te doorbreken. Ze betaalden hiervoor een hoge tol aan verliezen. Toen generaal Kellermann zelf van zijn paard viel, brak er paniek los
bij de Fransen. Ze liepen weg in een wilde vlucht. Keller-

Op het kritische ogenblik redde Blücher de Pruisen van
een nederlaag door met enkele eskadrons cavalerie op
de Fransen in te stormen. Door die actie slaagde Blücher
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erin de Fransen op te houden terwijl zijn soldaten de kans
kregen om zich uit de voeten te maken.

macht van de Pruisen gevonden had en ging over tot de
aanval. Thielemann riep Blücher te hulp. Te Waterloo riep
Blücher: “hij krijgt zelfs geen staart van een paard te
zien”.

Blücher schoot er bijna zelf het leven in. Zijn paard werd
onder hem neergeschoten en hij zelf kwam zwaar ten val.
Door leden van zijn lijfwacht kon hij op het nippertje gered
worden. General Vorwärts hield er zware kneuzingen aan
over. Maar dat belette niet dat hij twee dagen later te Waterloo meevocht om Napoleon te verslaan. De Pruisen
konden ongehinderd het slagveld verlaten.

Tegen de verwachtingen in hield generaal Thielemann
stand tegen de overmacht van de Fransen. Grouchy mislukte in zijn opzet.
De Slag van Waver, die tegelijk met die van Waterloo
werd uitgevochten, had als gevolg dat Grouchys leger
onbeschikbaar bleef voor Napoleon. In Waver zijn er in
beide kampen 2.500 soldaten gesneuveld en gewond geraakt.

Ze trokken op in de richting van Waver maar waren bijlange niet verslagen. Om zijn achterhoede te dekken kreeg
generaal Thielemann een korps van 17.000 man om een
aanval in de rug te voorkomen.
Blücher nam hier een zeer wijze maatregel, die een beslissende invloed zou hebben op het verloop van de gevechten te Waterloo. Grouchy kon zich zo onmogelijk bij
Napoleon voegen te Waterloo.

Het plan van Napoleon was mislukt. De Pruisen kregen
de kans om zich bij Wellington te voegen. Wellington
kreeg alle tijd om zijn soldaten goed te verschansen in de
omgeving van Waterloo.
Ook de natuur zal als spelbreker optreden. ’s Zaterdags
was het ‘s middags beginnen te regenen. In de nacht
daarop volgde zware regenval. Napoleon had hier weinig
last van want hij reed per koets.

Toen Wellington op zaterdag 17 juni de aftocht van de
Pruisen vernam, besloot hij het slagveld te verplaatsen
van Quatre-Bras naar Mont-Saint-Jean. Het plateau van
Saint-Jean was in zijn ogen beter geschikt om de vijand
op te vangen en slag te leveren.

Voor de soldaten was het een verschrikking omdat het
water een zee van modder schiep waarbij men kanonnen
en paarden moeilijk vooruit kreeg.

Wellington stuurde een bericht naar Blücher om hem mee
te delen dat hij de volgende dag, zondag 18 juni dus, slag
zou leveren te Mont-Saint-Jean, in de hoop dat Blücher
hem zou helpen met de bijstand van ten minste één legerkorps.

Zo volgde Napoleon zijn weg in het spoor van Wellington
die zaterdagavond. Aangekomen aan de hoeve “La Belle
Alliance” te Plancenoit stopte hij.

Om elf uur ‘s avonds kwam het antwoord van Blücher binnen bij Wellington. Blücher garandeerde Wellington bijstand met het vierde legerkorps onder bevel van von
Bülow, dat nog niet had gevochten.
Het tweede legerkorps onder bevel van von Pirch zou
volgen.

Napoleon liet twaalf zesponders van kanonnen naar voren brengen en beval het vuur te openen naar de heuvelkam waarachter Wellington verscholen zat.
Het duurde niet lang of de Engelsen beschoten met hun
artillerie de Fransen en hun infanterie leed hierbij verliezen. Wellington deed zijn artillerie spoedig stoppen. Hij
vreesde immers dat de Fransen zo zijn juiste positie zouden kennen.

Op papier waren deze twee korpsen even sterk als het
hele leger van Wellington. Daarmee werd de krachtverhouding op het slagveld drastisch omgekeerd in het nadeel van Napoleon. Het lot van Napoleon was hiermee
bezegeld, wat het verloop van de strijd zou uitwijzen.

Napoleon wist meteen dat Wellington hier de volgende
dag de strijd tegen hem wilde aangaan.

Maarschalk Grouchy kreeg van Napoleon de opdracht de
terugtrekkende Pruisen te achtervolgen. Hij moest tegen
iedere prijs voorkomen dat de Pruisen zich bij Wellington
zouden voegen. Grouchy kreeg hierbij de legerkorpsen
van de generaals Gérard en Vandamme onder zijn bevel,
ongeveer 33.000 soldaten. Deze beslissing van Napoleon
had later een fatale invloed op het verloop van de gevechten te Waterloo.

De Slag bij Watgerloo door William Sadler

Grouchy was er aanvankelijk van overtuigd dat Blücher
naar Namen zou afzakken. Dit was ook de mening van
Napoleon zelf die zich baseerde op het feit dat er vluchtende Pruisische eenheden gesignaleerd waren op de
hoofdweg naar Namen.
Wordt vervolgd
Grouchy bivakkeerde die nacht te Walhain bij Gembloers.
Tijdens zijn achtervolging stuitte hij te Waver op de Pruisen van Thielemann. Grouchy dacht dat hij de hoofd-

Evarist Maes
vtbKultuur Kortenberg.
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Terugblik Albanië
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1. Bij aankomst: welkom op wijnhoeve Cobo met muziek,
lokale gerechtjes en wijn proeven.
2. Berat, de mooiste stad van Albanië?
3. Meermaals kruiste een kudde schapen onze weg
4. Archeologische site Butrint
5. Mozaïek op de site Antigonea
6. Prachtige fresco’s in het kerkje Leuse in Permet
7. Kerk van Sveti Naum aan het Ohridmeer in Macedonië

4
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Deelnemingsformulier
Naam:
O Zondag 13 september: School van Tervuren
Aantal deelnemers:

Adres:
Postnr + gemeente:

O Woensdag 16 september: Langs de Duero
Aantal deelnemers:

Telefoon:
E-adres:
Lidnummer:

O Dinsdag 29 september: Zuid-Franse wijnen
Aantal deelnemers:

Opstap:

wenst deel te nemen aan volgende activiteiten:
O Zaterdag 3 oktober: Bergen op Zoom (bus)
Aantal deelnemers:

O Donderdag 2 juli: Duivelshoek & Vanhaerents
Aantal deelnemers:

O Zondag 11 oktober: Aperitiefconcert Trio Khaldei
Aantal deelnemers:
Aantal herfstmenu (vlees):
Aantal herfstmenu (vis):

O Zondag 5 juli: Beaufort 2015 (bus)
Aantal deelnemers:
Aantal middagmenu:

O Donderdag 15 oktober: Edith Cavell
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 1 augustus: 9-daagse Hanzesteden
Aantal deelnemers:

O Zondag 17 oktober: Edith Cavell
Aantal deelnemers:

O Zondag 30 augustus: SlowArt in Kortenberg
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 30 oktober: Culinaire wijnavond Italië
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 5 september: Sacco & Vanzetti
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 14 november: 2-daagse Van Gogh
Aantal deelnemers:

O Dinsdag 8 september: School van Tervuren
Aantal deelnemers:

Wijn(proef)avond: Umbrië en Marken (Italië) culinair
elkaar tijdens de culinaire wijnavond. Veel proefgenot.

6-gangen Italiaanse hapjes
met aangepaste wijnen
uit Umbrië en Marken
door Silvana Bearzatto
i.s.m. Traiteur Michel Erps-Kwerps
Vrijdag 30 oktober • OC Berkenhof
De Umbrische wijnen en dan vooral de zoete witte wijnen
uit Orvieto zijn reeds van oudsher geapprecieerd en samen met rode wijnen Torgiano en Montefalco
(sagrantinodruif) wonnen zij aan bekendheid vooral na de
kwaliteits –en procesverbeteringen van de 19de eeuw,
onder toezicht van bekende Toscaanse families. Het
glooiend landschap, waarvan de hellingen begroeid zijn
met wijnstokken en olijfbomen is typerend maar veel
akkers met tarwe, suikerbieten, tabak en zonnebloemen
vormen een vertrouwd landschap voor deze streek.
In tegenstelling met Umbrië is de regio van Marken
(Marche) heuvel– en bergachtig gebied met strenge winters en warme zomers. De meest bekende witte wijn uit
dit gebied komt van Jesi en Matelica (verdicchio). De
kalkrijke kleibodem leent zich perfect voor de witte druivenaanplanting. In dit wijngebied ligt de nadruk op inheemse wijndruivenbouw en hiermee haalt de regio bekroning. Daarom zetten we deze twee wijngebieden naast

Deelname: € 65,00 • leden € 59,00
Inbegrepen: 6-gangen Italiaanse hapjes (volledig menu)
begeleid met telkens goede wijnen uit Umbrië en Marken.
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.
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Van Gogh 2-daagse
van de boeren.
Veel van zijn inspiratiebronnen staan er nog steeds. Nuenen is een ‘openluchtmuseum’ met veel mooie plekjes,
grote en kleine huizen, bomen en pleintjes. Maar liefst 21
plaatsen verwijzen naar het verblijf van Van Gogh in Nuenen waar hij meer dan 500 tekeningen en schilderijen
maakte, een kwart van zijn totale werk!

125 jaar na zijn overlijden
Vincentre Nuenen
‘Munch : Van Gogh’ Amsterdam
Van Gogh Galerij Kröller Müller
Beeldentuin, Bezoekerscentrum &
Jachthuis Sint-Hubertus Hoge Veluwe
Begeleid door Tamara Ingels
Zaterdag 14 en zondag 15 november

3-luik
Na een druk bijgewoonde lezing over Van Gogh door Tamara Ingels en een daguitstap ‘Van Gogh in de Borinage’ (Mons 2015) sluiten wij dit 3-luik af met een 2-daags
bezoek aan Nederland met vooral aandacht voor Van
Gogh.

‘Munch : Van Gogh’, Van Gogh Museum Amsterdam
In ‘Munch : Van Gogh’ staat de artistieke verwantschap
tussen twee titanen van de westerse schilderkunst centraal: Edvard Munch (1863-1944) en Vincent van Gogh
(1853-1890).

Van Gogh
De wereldberoemde kunstenaar Vincent Van Gogh werd
in 1853 geboren in Groot-Zundert in het zuiden van Nederland. Voordat hij besloot schilder te worden, was hij
kunsthandelaar, leraar en predikant. Zijn eerste schilderwerken waren zeer donker, maar toen hij in 1886 naar
Parijs verhuisde, leerde hij portretten te schilderen en
kleur te gebruiken. In deze periode heeft hij dan ook zijn
bekende zelfportretten geschilderd. Vincent hield niet van
het leven in de stad en verhuisde op latere leeftijd naar
Zuid-Frankrijk. In deze laatste jaren van zijn leven maakte
hij veel schilderijen en de meeste van zijn meesterwerken . De wereldberoemde meesterwerken van Van Gogh
zijn onder andere: de zonnebloemen, de aardappeleters,
de slaapkamer, de sterrennacht en irissen.

Hun oeuvre en artistieke ambities vertonen opvallende
parallellen. Beide kunstenaars staan bekend om hun
emotioneel geladen schilderijen, hun unieke en innovatieve stijl en hun dramatische levens. Beiden maakten zich
sterk voor het vernieuwen van de kunst en ontwikkelden
een persoonlijke, expressieve beeldtaal om de universele
emoties van het menselijk bestaan tot uitdrukking te brengen.
Ondanks vele verwijzingen naar overeenkomsten tussen
Munch en Van Gogh in literatuur en populaire beeldcultuur is hun verwantschap nooit eerder zo diepgaand onderzocht.

Vincentre
In het Vincentre komt de wereld van Vincent Van Gogh en
zijn werken tot leven. Door middel van moderne audiovisuele technieken wordt u door het oude Nuenen van Van
Gogh geleid. U ziet hoe het prachtige schilderij ‘De Aardappeleters’ op bijzondere wijze tot leven komt. Wandelend door het Vincentre ziet u hoe zijn beroemde kleurenpallet in Nuenen ontstaan is. Inwoners van toen vertellen
over hoe zij Vincent beleefd hebben. Vincent schildert de
Nuenenaren en schrijft hierover aan zijn broer Theo. Een
prikkelende beleving.

Iconische topstukken
In de tentoonstelling wordt voor het eerst uitgebreid aandacht besteed aan de overeenkomsten tussen beide kunstenaars. Onder de meer dan honderd kunstwerken zijn
diverse iconische topstukken en bijzondere bruiklenen die
haast nooit worden uitgeleend, zoals De Schreeuw, Madonna en Het zieke kind.
Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Van Gogh Village Nuenen
Nuenen ligt tussen prachtige bossen en mooie weidelandschappen. Die omgeving inspireerde Vincent Van Gogh
toen hij van 1883 tot 1885 in Nuenen woonde. Hij was al
bedreven in het tekenen maar schilderijen had hij nog
maar weinig gemaakt. Na veel voorwerk maakte Vincent
het wereldberoemde schilderij ‘De Aardappeleters’. Hij
schilderde de harde werkelijkheid uit het dagelijkse leven

Kröller-Müller Museum (Henry Van de Velde)
Het Kröller-Müller Museum is het levenswerk van Helene
Kröller-Müller. Tussen 1907 en 1922 koopt zij samen met
haar man Anton Kröller bijna 11.500 kunstwerken aan,
waarmee haar verzameling tot de grootste privécollecties
van de twintigste eeuw gerekend kan worden. Op 13 juli
1938 opent het Kröller-Müller Museum zijn deuren. Het
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Van Gogh 2-daagse
ontwerp is van de architect Henry van de Velde. In de
jaren zeventig is er een vleugel aangebouwd, ontworpen
door de Nederlandse architect Wim Quist.

Onderweg is er van alles te ontdekken: een compleet
wortelstelsel van een 135 jaar oude boom, stenen die hun
verhaal van herkomst vertellen als u er uw hand op legt
en er is een waterlaboratorium. Ook liggen er botten van
dieren die al duizenden jaren zijn uitgestorven, maar die
ooit rondliepen in het gebied dat nu Het Nationale Park
De Hoge Veluwe heet.
Zaterdag 14 november
Nuenen
• bezoek aan het Vincentre, rondrit langs Van Gogh locaties
• lunch in restaurant Comigo in het park van Nuenen
Amsterdam
• gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘Munch : Van
Gogh’ in het Van Goghmuseum
• avondmaal: Live Cooking (onbeperkt eten en drinken)
• overnachting: hotel Houten (Van der Valk) nabij Utrecht.
Zondag 15 november
Hoge Veluwe
• gegidst bezoek aan de Van Goghgalerij, aan het Jachthuis Sint-Hubertus en aan de beeldentuin
Van Gogh lunchmenu in het Museumrestaurant

K-piece in Kröller-Müller

Beeldentuin
Het museum wordt omgeven door een van de grootste
beeldentuinen van Europa. Een buitenzaal van 25 hectare
waarin moderne beeldhouwkunst een natuurlijke bestemming vindt. Verspreid door de tuin staan ruim 160 sculpturen van beeldbepalende kunstenaars, van Auguste Rodin
tot Henry Moore, van Jean Dubuffet tot Joep van Lieshout.

Kostprijs:
• € 255,00 per persoon in een 2-persoonskamer
• toeslag 1-persoonskamer: € 55,00
Inbegrepen:
• busvervoer, fooi en kosten chauffeur
• toegangen en gidsen op alle locaties
• lunch en Live Cooking op zaterdag, lunch op zondag
• overnachting in hotel Houtem (Van der Valk)****
• eigen draadloos audiofoonsysteem
• begeleiding door Tamara Ingels

Het Jachthuis Sint Hubertus, het voormalige buitenverblijf van het echtpaar Kröller-Müller, is één van de belangrijkste gebouwen van Nederland.
Het Jachthuis is ontworpen door de vermaarde en beroemde architect Hendrikus Petrus Berlage (1856-1934).
Berlage werkte al voor de Kröllers voordat hij deze omvangrijke opdracht kreeg; de eerste opdracht was het ontwerpen van een kantoorgebouw in Londen. Een andere
was die van het ontwerpen van de Schipborg, een modelboerderij in het Drentse Anloo.
De opdracht voor het ontwerpen van het Jachthuis, het
object dat de namen Berlage en Kröller-Müller pas echt
voorgoed aan elkaar zou verbinden, ontving hij waarschijnlijk begin 1915.

Niet inbegrepen:
• dranken bij de lunch
• annulerings– en reisbijstandsverzekering
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin) voor de
vtbKultuur-pas
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitgewerkt door Jetair Premium Center Tienen, verg. A5124
Programma-aanpassingen blijven mogelijk
©vtbKultuur Kortenberg

Bezoekerscentrum met het Museonder
In het Bezoekerscentrum komt u meer te weten over natuur, landschap, wild, cultuur en de geschiedenis van De
Hoge Veluwe. In de filmzaal zijn natuurfilms te zien, en in
het Museonder krijgt u een verrassend beeld van alles
wat er onder het aardoppervlak leeft en heeft geleefd! De
toegang tot dit eerste onderaardse museum ter wereld is
inbegrepen in het entreeticket voor het Park. De Parkwinkel biedt een ruim assortiment en aan de balie kunt u themawandelingen en -fietstochten kopen.
Het Museonder geeft een verrassend beeld van alles wat
er onder het aardoppervlak leeft en wat er vroeger geleefd heeft. De tentoonstelling neemt u mee, steeds dieper en dieper de bodem in. Uiteindelijk belandt u zelfs in
het middelpunt van de aarde.

Jachthuis Sint-Hubertus
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