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500 JAAR LUTHER 
REBELSE MONNIK DAAGT KEIZER EN PAUS UIT.

Voordracht door Frans Van den Brande

op dinsdag 21 november om 20u
in de Karel Hemmerechtszaal, CC Strombeek

Op 31 oktober 1517, bekend als Hervormingsdag en de start van de Reformatie, hangt de rebelse augustijn 
Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de slotkerk van Wittenberg. Een lijst protesten tegen de misbruiken 
van de aflatenpraktijken van de kerk van Rome. Hij kreeg de steun van vorsten, hertogen, graven en kloos-
tervorsten van Duitsland met als westelijke grens het markgraafschap Antwerpen. Luther vertaalde de bijbel 
uit het Hebreeuws en Grieks naar de taal van het volk, het Duits. Zijn theologische opvattingen bezorgden 
hem de banvloek van kerk en keizer. Er volgden oorlogen en vluchtelingenstromen. Vijf eeuwen later zijn 
echter vele van Luthers ideeën gemeengoed geworden.

De voordrachtgever Frans Van den Brande is docent, reisleider en medeoprichter van de Antwerpse Raad 
van Kerken. Hij is medeorganisator van de tentoonstelling “Lutherse lente in Antwerpen, tolerantie en re-
pressie in de 16de eeuw”. Hij belicht de verbanden tussen Lutherstad Wittenberg en Antwerpen.

Een organisatie van vtbKultuur Grimbergen in samenwerking met VVB Grimbergen.
Deelname ter plekke te betalen : € 5 voor leden VVB en vtbKultuur, € 6 voor niet-leden.



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

R E I S V E R H A L E N  /  D I A V O O R S T E L L I N G E N

Op maandag 4 december 2017 MONGOLIË   Erik & Ingrid BUYSSE-CREVAELS

Eindeloos Mongolië, tussen Niemandsland en Nergens Huizen
Mongolië … Uitgestrekte steppen bezaaid met gertenten, de grote Gobi-woestijn, prachtige 
vergezichten. Nomaden die nog leven op een traditionele manier die generaties lang nauweli-
jks is veranderd. Vaak zijn het kleine dingen in het dagelijkse leven die hun levensstijl onder-
bouwen. Mongolië wordt begrensd door twee grootmachten, in het noorden door Rusland en 
in het zuiden door China. 
Ten tijde van Djzenghis Khaan was Mongolië nog veel omvangrijker dan in deze tijd, de Mon-
golen hadden trouwens het grootste rijk uit de geschiedenis.
In deze reisimpressie wekken we het vroegere Karakorum eens de hoofdstad van het machtige wereldrijk tot leven, en we gaan in 
het spoor van de illegale goudzoekers. 
We bezoeken de huidige hoofdstad Ulaan Bataar in al zijn facetten. We zijn getuige van de “Nadaam”, de Nationale Feestdag van 
Mongolië. We maken van op de eerste rij het spectaculaire optreden mee van het “Grand Orchestra of the Mongolian Song and 
Dance Ensemble”, de adembenemende mooie landschappen van het “Gorkji Terelj Nationaal Park” en een ruige tocht door de 
“Gobi-woestijn”. We gaan terug waar de diepste wortels liggen van het leven, daar aan de “The Flaming Cliffs” in “Bayanzag” waar 
er skeletten zijn ontdekt van dinosaurussen. Namen zoals “Khongoryn Els” met de hoogste duinen van Mongolië en de grillen van 
de natuur in “Yolin Am” spreken tot ieders verbeelding. 
We maken kennis met het Boeddhisme en het Sjamanisme de oudste religie van “Djenghis land”. 
We spotten de “Takhi” het wilde paard van de steppen. Daarna gaan we richting noorden met een bezoek aan het “Khorgo-

Terkhiin Nuur National Park” en zijn nomaden op de zomerweide. 
We gaan op ontdekking in de belangrijkste kloosters van het land en we maken in het 
“Amarbayasgalant klooster” het offerfeest mee en nog veel meer …..
Toerisme gaat een steeds grotere rol spelen in de Mongoolse economie. Nadrukkelijk 
kiest het land er echter voor om zich niet te richten op massatoerisme.
Het land is vooral  gekend voor zijn boeiende geschiedenis , maar de laatste jaren wordt 
steeds meer een droombestemming voor de avontuurlijke reiziger, die de leegte en de 
ongereptheid van Mongolië weet te waarderen. 

Op maandag 9 januari 2018 OEZBEKISTAN Guido BOEKEN

Culturele schatkamer van Centraal - Azië
In “Oezbekistan, culturele schatkamer van Centraal-Azië” laten Guido Boeken en Timoer Tefikov U kennismaken met de ge-
schiedenis en de culturele rijkdommen van een fascinerend land. Na meer dan honderd jaar Russische overheersing is Oezbeki-

stan in 1991 een onafhankelijke republiek geworden. Dat is de laatste episode 
in de dramatische geschiedenis van een land dat in een turbulente opeenvolg-
ing van invallen, oorlogen en volksverhuizingen zijn definitieve gedaante gekre-
gen heeft. Door zijn ligging in het hartje van het Aziatische continent, heeft het 
gebied dat nu Oezbekistan heet, eeuwenlang als draaischijf voor internationale 
handel en culturele uitwisseling gefungeerd.

Rond het begin van de christelijke tijdrekening waren die streken bewoond door Sogdiërs, een volk van Perzische afkomst dat door 
contacten met de hellenistische cultuur ook Westerse invloeden had ondergaan. Die Sogdiërs, in latere eeuwen door de Turkse 
Oezbeken onder de voet gelopen en geabsorbeerd, waren uit het geheugen van de men-
sheid weggewist, maar oude manus-cripten en archeologische vondsten die sedert het 
einde van de negentiende eeuw in Xinjiang (China) ontdekt werden, hebben hen uit de 
vergetelheid doen herrijzen als de belangrijkste handelaars van de Zijderoute en als grote 
cultuurdragers. Gedurende verschillende eeuwen hebben de Sogdiërs een leidende rol 
gespeeld in het economische en culturele leven van China.

De inname van het gebied door de Oezbeken hebben het oude Sogdië getransformeerd in 
de meest imposante islamitische cultuur van Centraal-Azië, vooral bewonderd voor haar architecturaal patrimonium

Toegang : € 5 voor leden vtbKultuur, NEOS, Gezinsbond, Davidsfonds, Actueel Denken en Leven, OKRA. Niet-leden € 6
Telkens om 15u in de Schouwburg van het CC Strombeek


