
Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen Maart 3 - 2019
Op woensdag 24 april 2019 om 20u

STROMBEEK-BEVER IN HET DIALECTLANDSCHAP
DE DIALECTEN IN NEDERLANDSTALIG BELGIË

Voordrachtgever : Professor Jacques Van Keymeulen
in de Karel Hemmerechtszaal, groot gedeelte van het Cultuurcentrum Strombeek

De bedoeling van de lezing door professor Van Keymeulen is allereerst het publiek ervan te doordringen dat dialect 
volstrekt geen verbasterd Nederlands is ; de inwoners van Strombeek-Bever spraken vroeger uiteraard geen Alge-
meen Nederlands, dat dan achteraf verbasterd is door “letters” te veranderen, “op te eten” of “in te slikken” Elk 
traditioneel dialect is de voortzetting van taalvormen uit het verleden, oraal overgeleverd van generatie op generatie. 
Een bepaald dialect is om economische en politieke redenen toonaangevend geworden en heeft dan de cultuurtaal 
geleverd. Standaardnederlands (het A.N.) is op het Hollands dialect gebaseerd, de andere dialecten zijn taalkundig 
en communicatief even waardevol, maar hebben dus minder geluk gehad.
Professor Van Keymeulen geeft een overzicht van de dialectologie als wetenschap, de verschillende dialectver-
zamelingen die veel inlichtingen bevatten van de streek van Strombeek-Bever/Grimbergen en over het dialectland-
schap in Nederlandstalig België met de drie dialectgroepen, Vlaams, Brabants en Limburgs.
Dit landschap is tot stand gekomen toen Germanen (Saksen en Franken) onze streken hebben bevolkt.
Professor Jacques Van Keymeulen is emeritus professor Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Gent. Hij 
was jarenlang wetenschappelijk medewerker aan het “Woordenboek van de Vlaamse dialecten”. Hij doet veel aan 
wetenschapspopularisering en heeft daartoe de website www.dialectloket.be opgezet. Hij is de voorzitter van “Varia-
ties vzw, Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen”  www.variaties.be en lid van de Koninklijke 
Commissie voor Toponymie en Dialectologie. 
www.toponymie-dialectologie.be

Het dialectlandschap in Nederlandstalig België (naar Taeldeman 2001) 

TOEGANG : € 5 ter plekke te regelen
Dit is een samenwerking VVB Grimbergen en vtbKultuur Grimbergen.



Verantw. uitgever: Jan Feron, Kloosterstraat 75, 1853 Strombeek-Bever - jan.feron@compaqnet.be

LID WORDEN VAN vtbKultuur ...... ZO EENVOUDIG!
Door storting van € 10 op rekening BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen.
Het HELE gezin is dan lid tot eind 2019.
Gelieve dan per e-post aan jan.feron@compaqnet.be volgende gegevens te melden :
naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-post adres,  geboortedatum  (van één van de gezinsleden)
Met dank bij voorbaat voor uw vertrouwen.

Op dinsdag 21 mei 2019 om 20u 
HET MIDDEN-OOSTEN: ISRAELI’S en PALESTIJNEN

TUSSEN ANGST EN HOOP
Voordrachtgever : de Heer Frans L. van den Brande

in de Charleroyhoeve in Grimbergen

Israëli’s en Palestijnen leven al decennialang tussen angst en hoop.
Maakt vrede in het Heilig Land voor de huidige generatie nog een kans of blijft het angstig toekijken op een uit-
zichtloze situatie ? Is er trouwens nog toekomst voor een “twee-staten”-oplossing.
De lezing gaat over de historische en religieuze achtergronden in Israël en Palestina, over de mogelijkheden voor de 
toekomst, over hoop en teleurstelling, over dialoog en het ontbreken van gesprek. Er zijn tal van heikele problemen: 
de kwestie van de soevereiniteit over de Tempelberg of Haram-al-Sharif, het recht op terugkeer van miljoenen Pa-
lestijnse vluchtelingen, het statuut van Jeruzalem, de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de Go-
lan, Gaza, de scheidingsmuur tussen Israël en de Palestijnse gebieden, fundamentalistische stromingen bij Joden en 
Palestijnen, de (niet)-erkenning van Israël door de Arabische wereld, de explosieve toestand in het Midden-Oosten.
Frans L. van den Brande, oud docent judaïca, studeerde filosofie en theologie. Hij schrijft bijdragen en geeft lezingen 
over jodendom, christendom en islam en begeleidt regelmatig groepen naar het Midden-Oosten.
TOEGANG : € 5 ter plekke te regelen
Dit is een samenwerking VVB Grimbergen en vtbKultuur Grimbergen.

REISVERHALEN/DIAVOORSTELLINGEN
VOORJAAR 2019

Dinsdag 9 april 2019 15 u Japan door Guido Vervoort

JAPAN, fascinerend onvatbaar land van de rijzende zon.
Een land van prachtige sierlijke tempels, zowel van het Shintoïsme (de oorspronkelijke 
religie van Japan) als van het Boeddhisme. Indrukwekkende paleizen en kastelen waar 
de Samoerai waakten.  Wij bezochten Japan in één van de twee mooiste seizoenen, 
de herfst.  Dan wordt de natuur omgetoverd in een overweldigende en schitterende 
pracht van groene, gele, oranje en rode bladeren.  Platteland met mooie historische 
boerderijen.  Betoverende landschapstuinen en serene meditatieve zen-tuinen.  Nog 
eeuwenoude gebruiken zoals traditionele muziekinstrumenten, de mooie kimono’s en 
de thee ceremonie. De gevarieerde gerechten van de Japanse keuken zijn oogstrelend 
én lekker.  Wij slapen in een Ryokan, een traditioneel Japans hotel, op de grond op een 
futon (Japanse matras).  Maar ook een hyper hoogtechnologisch land met super elec-
tronica, futuristische architectuur en neon reclames, plastic gerechten en rare gadgets.  De metro van Tokio is één der grootste 
en de allerdrukste ter wereld.  Wij rijden wel 3 keer met de Shinkansen, de Japanse hogesnelheidstrein die daar al meer dan 50 
jaar bestaat.  Wij zien Japanse automodellen rijden die we hier nog nooit gezien hebben.  De Japanse beleefdheid en bizarre 
omgangsvormen zijn verbazingwekkend.  Dit alles vormt een mix waarop men niet uitgekeken raakt, fascinerend en onvatbaar…

Toegang leden : vtbKultuur, Gezinsbond, Neos, Davidsfonds, Actueel Denken, Pasar, Okra € 6
Niet leden :                                                                      € 7

in de schouwburg van het Cultuurcentrum, Strombeek-Bever


