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Woord van de voorzitter 

 
Davidsfonds Brasschaat leeft meer dan ooit. Bij de start van de zomerperiode blikken we terug op 

een uiterst succesvol 89e werkjaar. Nooit eerder hadden we een grotere ledenwinst en brachten we 

zo vele mensen samen rond cultuur. We maakten keuzes door uitstappen en museumbezoeken enkel 

voor leden open te stellen en verbaasden ons meer dan eens over de grote belangstelling voor deze 

initiatieven. We zijn dan ook bijzonder dankbaar dat onze activiteiten keer op keer zo gesmaakt 

worden en dit ook meer dan 50 nieuwe gezinnen aantrok. 

Aan het einde van dit werkjaar nemen we afscheid van 4 bestuursleden die zich vele jaren hebben 

ingezet voor onze vereniging. Johan Feyaerts, Fons van der Vloet en Ria Verberck kwamen in 1974 

bij het bestuur en besloten dat het na 43 jaar inzet tijd was om hun engagementen terug te schroeven. 

Els Hendrickx heeft zich ook meer dan 20 jaar ingezet voor onze vereniging binnen het bestuur. Aan 

hen allen kunnen we alleen maar veel dankbaarheid tonen voor hun mateloze inzet die ermee voor 

hebben gezorgd dat Davidsfonds Brasschaat staat waar we nu staan. 

We kijken ook vooruit en hebben een aantal nieuwe bestuursleden verwelkomd afgelopen jaar maar 

het blijft een grote uitdaging om nieuwe mensen te blijven vinden die zich mee willen inzetten om mee 

verder te bouwen aan onze werking. Ons 90e werkjaar dat zich aandient zal de vaste ingrediënten 

geven die u van ons gewend bent: boeiende lezingen, museumbezoeken, concerten, … De 

apotheose is een groot concert einde april waar we reeds lange tijd mee bezig zijn. Muzikaal 

Ensemble Alegría brengt samen met een barokorkest en solisten de Coronation Anthems van Händel, 

Gloria van Vivaldi en een Bachcantate. 

Voor einde april hebben we echter nog heel veel activiteiten in de aanbieding met een unieke 

Lutherherdenking, een eigen reeks lezingen rond moderne kunst (die we zonder Davidsfonds 

Academie in eigen beheer organiseren), uitstappen, wandelingen, toast literair… De sprekers die we 

voor onze lezingen boekten, zijn stuk voor stuk specialisten binnen hun vakgebied en we zijn dan ook 

bijzonder verheugd dat bekende sprekers graag op onze vraag ingaan om een lezing voor ons te 

verzorgen. We merken dat ‘Davidsfonds Brasschaat’ een zekere kwaliteit uitstraalt en wensen hier 

ook verder in te gaan met keuzes voor duurdere sprekers. Koken kost geld en we merken dat de 

prijzen voor onze sprekers de laatste jaren met 50% zijn toegenomen. Daarom besloten we een kleine 

prijsverhoging in onze toegangsprijzen door te voeren. Abonnementen blijven ook nu nog interessant 

gezien de grote korting die u als abonnee krijgt. Als extra bieden we binnen deze verhoogde prijzen 

telkens een gratis drankje aan bij een lezing. We hopen ook op die manier nog meer in gesprek met 

elkaar te kunnen gaan en samen op zoek te gaan naar wat ons als cultuurvereniging in de 21e eeuw 

bindt. 

In september krijgt u naar jaarlijkse gewoonte de uitnodiging om het lidmaatschap te hernieuwen. We 

kiezen er bewust voor ons jaarprogramma voor die periode te verspreiden zodat u 100% overtuigd 

bent dat lidmaatschap van onze vereniging interessant blijft en het lidmaatschap zal verlengen in 

september. Nieuw is ook dat we in oktober een boekenafhaaldag organiseren waarop we iedereen 

vragen zelf de bestelde boeken te komen afhalen.  
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U krijgt dan ook de mogelijkheid om mekaar te ontmoeten bij een drankje. We willen als 

cultuurvereniging ook mensen blijven verbinden rond cultuur en ontmoeting. Door ons dalend aantal 

medewerkers hopen we met de boekenafhaaldag het werk van de resterende vrijwilligers te 

verlichten. 

Mag ik u tenslotte allemaal een warme, deugddoende zomer toewensen. In augustus ondersteunen 

we een initiatief dat vorig jaar opstartte met ‘Orgel op de noen’ waarbij op maandag tussen 12u15 en 

13u00 gratis orgelconcerten worden georganiseerd in de Sint-Antoniuskerk.  

We hopen ook volgend werkjaar u te mogen verwelkomen op een van onze activiteiten. 

Warme culturele groet 

 

Johan Cruysweegs 

Voorzitter Davidsfonds Brasschaat 
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Abonnementen  

Voor komend werkjaar hebben we verschillende abonnementsformules uitgewerkt: 

All-inabonnement 

Dit abonnement omvat alle lezingen, de avondcursus rond moderne kunst (incl. syllabus), toast literair 

en wijnproeverij.  De prijs van dit all-inabonnement bedraagt € 125 wanneer u dit bestelt voor 9 juli 

2017.  Nadien betaalt u € 140 voor dit abonnement. 

Gewone lezingen abonnement 

Dit abonnement omvat 15 lezingen. U betaalt hiervoor € 70 wanneer u bestelt voor 9 juli 2017.  Nadien 

betaalt u € 85 voor dit abonnement. 

De voordelen van onze abonnementen: 

- steeds zeker van een voorbehouden plaats bij de lezingen of de vermelde activiteiten van het 

abonnement. 

- U hoeft slechts 1 keer te betalen en daarna geen verrichtingen meer moeten doen. 

- U steunt Davidsfonds Brasschaat in zijn dagelijkse werking! 

- Grote korting op de geldende toegangsprijzen. 

5-beurtenkaart 

NIEUW dit jaar is de 5-beurtenkaart waarbij u voor 5 beurten inclusief drankje € 35 betaalt.  Deze 

kaart is het ganse jaar door te krijgen via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

Met deze kaart betaalt u in 1 keer voor 5 lezingen. De kaart staat niet op naam en kan ook door 

partners gebruikt worden. U heeft met deze kaart geen voorbehouden plaatsen bij lezingen. 

 

Leeskring 2017-18 

in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Brasschaat  

najaar 2017 

- dinsdag 12 september om 20 uur: “Als je het licht niet kunt zien” van Anthony Doerr 

gespreksleidster: Mary Watson-Kullmann 
- dinsdag 24 oktober om 20 uur:  “De kinderwet”  van Ian McEwan 

gespreksleidster: Annick Van Roey 
- dinsdag 5 december om 20 uur:“De bekeerlinge ”  van Stefan Hertmans 

gespreksleidster: Lucille Vingerhoedt 
 

voorjaar 2018 
 

- dinsdag 16 januari om 20 uur 
- dinsdag  13 februari om 20 uur 
- dinsdag 27 maart om 20 uu 
 De titels van deze drie voorjaarsboeken worden later meegedeeld. 

 
Prijs: € 10 voor Davidsfonds cultuurkaarthouders; anderen betalen € 15. 
Plaats: Biboase, Bredabaan 407 (ingang via de achterkant van de bibliotheek). 
Info en 
reserveren: 

Willy Cruysweegs – tel. 03 651 51 60 - wilcruy@hotmail.com. 

  

 

 

mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
mailto:wilcruy@hotmail.com
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Jong Brasschaat Schrijft 

Na het succes van vorig werkjaar - twee van de drie laureaten hebben 
reeds een boek gepubliceerd - organiseren Davidsfonds Brasschaat 
en Standaard Boekhandel Brasschaat weer samen een 
schrijfwedstrijd voor ‘young adults’ (leeftijd van 16 tot 21 jaar) voor het 
schrijven van een kortverhaal.  
Alle info vind je in onze folder die te verkrijgen is bij Standaard 
Boekhandel en bij Johan Cruysweegs van Davidsfonds Brasschaat. 
De deelnemers (inwoners uit Brasschaat of leerlingen die naar een 

Brasschaatse school gaan of daar hebben gelopen) schrijven een 

kortverhaal van max. 2000 woorden waarin ze hun creatief schrijftalent 

kunnen tonen. De wedstrijd start in oktober en loopt tot 17 februari 

waarna de jury zal oordelen over de ingezonden werken.  

Dankzij de unieke samenwerking tussen Davidsfonds Brasschaat en Standaard Boekhandel 

Brasschaat kunnen we een mooi prijzenpakket aanbieden aan de winnaars: 

- 1e prijs MacBook Air en schrijfcursus + boekenpakket + begeleiding naar het uitgeven van een   

boek door uitgeverij Van Halewijck/Pelckmans + toegangsticket literatuur festival 

- 2e prijs schrijfcursus + boekenpakket + toegangsticket literatuur festival 

- 3e prijs schrijfcursus + boekenpakket + toegangsticket literatuur festival 

 

Via de website www.davidsfondsbrasschaat.be kan er vanaf 1 april 2018 gestemd worden voor de 

publieksprijs.  Deze wint ook een schrijfcursus/boekenpakket/toegangsticket literatuur festival  

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 20 april 2018 om 20 uur in Ons Middelheem en is voor 

iedereen toegankelijk. Verschillende auteurs zijn die avond aanwezig om te signeren. 

Voor alle info en het wedstrijdreglement kan je terecht op www.davidsfondsbrasschaat.be 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Davidsfonds Brasschaat en Standaard Boekhandel 

Brasschaat in samenwerking met uitgeverij Van Halewijck/Pelckmans en met steun van de 

gemeente Brasschaat en uitgeverijen Davidsfonds/WPG, Lannoo, VBK en Clavis. 

 

Feestelijke eucharistieviering  

Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli 2017 
 
zondag 9 juli 2017 om 11u15 

Na een jarenlange traditie om op 11 juli zelf de eucharistieviering te organiseren, hebben we besloten 
om dit jaar aan te sluiten bij de viering met de parochiegemeenschap op zondag 9 juli 2017 om 11u15 
in de Sint-Antoniuskerk.  De eucharistieviering wordt opgeluisterd door het koor Pro Musica uit 
Haasdonk o.l.v. Maurice Maris met aan het orgel titularis-organist Koen Maris. We gedenken in deze 
viering ook de overleden leden van onze afdeling.   
 
Nadien nodigen we iedereen graag uit op een receptie in Ons Middelheem, aangeboden door 
Davidsfonds Brasschaat. 

 

 

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
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Orgel op de noen 

maandag 7, 14, 21 en 28 augustus 2017 van 12 tot 12u45 

Sint-Antoniuskerk Brasschaat 

Vorige zomer vond voor de eerste keer een reeks van orgelconcerten plaats op maandagmiddag in 

augustus.  Davidsfonds Brasschaat ondersteunt dit initiatief heel graag voor de 2e editie die deze 

zomer zal plaatsvinden. 

Het concept is heel eenvoudig: 45 minuten luisteren naar mooie orgelmuziek.  De toegang is gratis, 

maar er wordt een mandje gezet voor een vrije bijdrage om de kosten te dekken. 

Volgende organisten zullen het orgel bespelen: 

maandag  organist 

  

07/08/2017 Koen Maris 

14/08/2017 Dieter Van Handenhove 

21/08/2017 Iris Eysermans 

28/08/2017 Bart Verheyen 

 

 

Zomerzoektocht 2017- Lier en omgeving 

Nog tot midden september 2017 is de jaarlijkse Davidsfonds Zomerzoektocht te gast in de streek 
rond Lier.  

Net zoals de voorbije jaren zijn er ook deelnemingspakketten te verkrijgen bij Willy Cruysweegs 
voor € 15 per deelnemingspakket.  Info via 03 651 51 60 en wilcruy@hotmail.com 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:wilcruy@hotmail.com
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDx_eC3sHUAhVNJ1AKHSwoCNUQjRwIBw&url=http://www.griegpianoduo.nl/programmas.php&psig=AFQjCNEvzUYAOg9I5tLgb1zdPIsk3GeKQg&ust=1497680604031901
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Daguitstap ‘In het spoor van Erasmus en St.-Guido’ 

met bezoek aan het Erasmushuis 
 
zaterdag 9 september 2017 om 8 uur 
 
We verzamelen aan de Sint-Antoniuskerk om 8 uur, waar de bus ons 
opwacht om naar Anderlecht te rijden. Wie Anderlecht hoort, denkt 
onmiddellijk aan voetbal, maar dat een dorpje in de 15de eeuw met 
slechts een zeshonderdtal inwoners toen reeds geschiedenis begon 
te schrijven, had niemand kunnen denken. 
We wandelen langs een prachtige collectie van modernistische, art-nouveau- en jugendstilhuizen. 
Anderlecht heeft een heel rijke geschiedenis en in ons programma behoort ook een bezoek aan de 
Sint-Pieter-en Sint-Guidokerk met zijn laatgotische muurschilderingen. Deze hoofdzakelijk 14de en 
15de -eeuwse gotische kerk werd gebouwd op een romaanse crypte uit de 10de eeuw.  Guido van 
Anderlecht werd er begraven en ook vereerd als beschermheilige. 
Een ander pareltje van deze geschiedenis is het Erasmushuis, dat zijn naam te danken heeft aan 
Erasmus die er te gast was bij zijn vriend Petrus Wychman en die ook de reden was dat het huis in 
1932 van sloop werd gered.  Erasmus kwam naar Anderlecht om de frisse lucht op te zoeken maar 
ook vooral om zijn theologische tegenstanders te ontvluchten. 
Achter het museum bevindt zich de” tuin der ziekten”, een in 1988 gereconstrueerde tuin, geïnspireerd 
op voorstelling van een tuin bij de Vlaamse Primitieven op het einde van de 15de en het begin van de 
16de eeuw. 
We bezoeken ook het kleinste begijnhof ter wereld, gesticht in 1252, dat zich achter de kerk bevindt 
en ingericht werd als museum. 
Bij het uitrijden van Anderlecht maken wij nog een stop om de slachthuizen, (les  Abattoires) te 
bezoeken. 
We voorzien tussendoor nog een kop koffie en ’s middags eten we warm in een lokaal restaurant. 
 
De uitstap staat enkel open voor leden van Davidsfonds.  De prijs voor deze dag is € 64 per persoon 
en hierin zit: 

- gegidste wandeling langs art-nouveau- en jugendstilhuizen 
- koffie 
- bezoek aan Erasmushuis met gids 
- driegangenmiddagmaal met keuze uit vlees- of vismenu inclusief drank 
- gegidst bezoek aan Sint-Pieter en Sint-Guidokerk 
- gegidst bezoek aan begijnhof 
- verplaatsing met bus en drinkgeld chauffeur 

 
 
Betaling: via overschrijving op rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

 

  

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://c8.alamy.com/comp/B6ANAH/maison-derasmus-museum-in-the-building-where-the-writer-philosopher-B6ANAH.jpg&imgrefurl=http://www.alamy.com/stock-photo-maison-derasmus-museum-in-the-building-where-the-writer-philosopher-21134585.html&docid=YItcS5UWhEEslM&tbnid=OoVeaFpKF0Eo5M:&vet=10ahUKEwji05CfsuLSAhWEIcAKHYVcCZ8QMwgkKAgwCA..i&w=1300&h=956&itg=1&client=aff-maxthon-maxthon4&bih=748&biw=1536&q=erasmus museum&ved=0ahUKEwji05CfsuLSAhWEIcAKHYVcCZ8QMwgkKAgwCA&iact=mrc&uact=8
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De warrige doolhof 

Ervaringen van een ervaren globetrotter… 

Lezing door Dirk Tieleman 
 
woensdag 20 september 2017 om 20 uur  

De islamwereld kraakt in haar voegen. Wat staat er te gebeuren in Syrië, 
Egypte, Tunesië, Jemen...? Sommigen spreken van een Arabische 
renaissance, anderen van een Arabische revolutie. Maar revolutie is niet 
gelijk aan democratie en de fundamentalisten willen nog altijd één groot 
islamitisch wereldrijk.  Dirk Tieleman neemt u mee terug in de tijd. Op 1 
februari 1979 zat hij in de Boeing 747 die ayatollah Khomeini overvloog naar Teheran vanuit zijn 
ballingsoord Parijs. Tien jaar later was hij ook getuige van de traumatische uitvaart van de man, die 
voor vele Iraniërs een Messias was. Tieleman heeft het ontstaan van het fundamentalisme vanop de 
eerste rij meegemaakt. Hij heeft gezien hoe de meest radicale fractie in Iran het heeft gehaald en de 
revolutie wou exporteren over de hele islamwereld. Die radicalen wilden dat alle moslims zouden 
terugkeren naar de middeleeuwen, naar het fundament van de islam. Tieleman was erbij in de eerste 
Golfoorlog toen de hele wereld met Irak tegen Iran vocht en in de tweede toen allen ten strijde trokken 
tegen Irak.  In diezelfde periode was hij ook verscheidene keren in Afghanistan waar de internationale 
gemeenschap de fundamentalisten steunde in hun oorlog tegen de Sovjets. Als geen ander kent 
Tieleman zijn weg in dit ongelooflijk troebele labyrint. Hij is in het recente verleden nog herhaaldelijk 
teruggekeerd naar Iran en Afghanistan, heeft er boeken over geschreven en maakt u wegwijs in de 
prille revoluties in Egypte en Syrië, waar de fundamentalisten nadrukkelijk op de voorgrond zijn 
getreden. 

Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 

Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
  

 

 

 
Maak uw account aan op onze nieuwe website www.davidsfondsbrasschaat.be 

voor al uw reserveringen en om steeds op de hoogte te blijven van nieuwe 
activiteiten. U vindt er ook foto’s van onze activiteiten.  
 

 

  

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
http://www.readmylips.be/sites/www.readmylips.be/files/imagecache/colorbox-full/speaker/images/dirk_tieleman_globalisering_1.jpg
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Vers Geperst – kennismaking met Davidsfonds Brasschaat 

vrijdag 29 september 2017 van 18 tot 21 uur 

zaterdag 30 september 2017 van 11 tot 16 uur 
 
Naar traditie organiseren we Vers Geperst, waarop we iedereen de 
kans geven om kennis te maken met het volledige aanbod van boeken 
en cd’s die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van 
Davidsfonds.  Dit jaar is er keuze uit maar liefst 250 titels om uw keuze  
te maken. 

Graag verwelkomen we iedereen op vrijdag 29 of zaterdag 30 
september. We belonen bezoekers ook met deelname aan een 
tombola met heel interessante prijzen…  Het is heel belangrijk dat u het 
lidmaatschapsformulier afgeeft bij Vers Geperst; breng dit dus zeker 
mee!    

Indien u nog geen lid bent en eventueel lid wenst te worden van onze vereniging, is het een 
mogelijkheid dit hier te regelen. Spreek ook vrienden en kennissen hiervoor aan! 

Vers Geperst is ook een ideale gelegenheid om bestuursleden te ontmoeten en om toegangskaarten 
aan te schaffen voor alle activiteiten van het werkjaar 2017 - 2018.   Bovendien is er gelegenheid om 
een drankje te nuttigen. 

Indien u mensen kent die interesse hebben om lid te worden van onze vereniging, is dit het ideale 
moment om deze mee te brengen om kennis te maken met onze vereniging. 

Prijs: gratis 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic_9PRgqvTAhVDzxQKHRZsAt8QjRwIBw&url=http://www.ivgschool.be/basisschool/geen-categorie/1ste-kleuterklas-ik-kijk-in-een-boek/&psig=AFQjCNGPsQeqrV89p4RO-R4nQED6dvJx4A&ust=1492502268608259
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Elke dag angst – de V-bommen op Antwerpen en Brasschaat 

Lezing door Pieter Serrien 
met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren 
 
woensdag 11 oktober 2017 om 20 uur 
 
In deze lezing vertelt historicus Pieter Serrien uit Kontich het beklijvende en 
tragische verhaal van de bombardementen tijdens de twee wereldoorlogen. Die 
aanvallen troffen Antwerpen ongenadig. 
Een voorbeeld hiervan is de dodelijkste inslag op 16 december 1944 toen een V2 
neerkwam op Cinema Rex en in één klap 567 mensen de dood injoeg. Het is een 
intriest verhaal dat nog steeds leeft onder de Antwerpenaren.  
Hij heeft vooral aandacht voor het menselijke aspect, het leed en de 
angstpsychosen, buitengewoon goed geïllustreerd met foto’s, unieke getuigenissen, dagboeken en 

zelf opgenomen interviews. Hij beschrijft ook vergeten drama’s. Hij publiceerde in 2016 een boek 
rond dit onderwerp. 
Speciaal voor onze vereniging komt ook Brasschaat in deze oorlogsjaren aan bod.  
 
Pieter Serrien werkt en woont in Kontich. Hij studeerde geschiedenis aan de KULeuven en de 
University of Exeter (UK). Als historicus specialiseerde hij zich in interviewtechnieken en het 
dagelijkse oorlogsleven. Naast het schrijverschap is Pieter leraar geschiedenis aan het Sint-
Ritacollege te Kontich. Op zijn website (www.pieterserrien.be) houdt hij een blog bij. 
 
Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4 

Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

Boekenafhaaldag  

vrijdag 13 oktober 2017 van 18 tot 22 uur 

Onze afdeling is de laatste jaren zeer snel gegroeid.  Op 2 jaar tijd hebben zich 
meer dan 100 nieuwe gezinnen lid gemaakt.  Dit vraagt van ons een bijsturing 
in onze werking. Het bezorgen van alle boeken en cd’s die door onze leden 
besteld werden, vraagt erg veel tijd. 

Op vrijdag 13 oktober worden de boeken die besteld werden tijdens Vers 
Geperst, verdeeld. U bent welkom deze zelf te komen afhalen in Ons 
Middelheem tussen 18 en 22 uur.  Als blijk van dank geven we u een drankje 
en een hapje die avond, zodat u ook nog even de kans krijgt gezellig bij te 
praten met medewerkers of vrienden uit onze vereniging. Mogen we vragen 
zoveel mogelijk uw geplaatste bestelling die avond af te halen? Dat bespaart 
ons een grote inzet van vrijwilligers… 

Prijs: gratis 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
 

  

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiptbb8wY_SAhXD1RQKHfIGCpQQjRwIBw&url=https://pieterserrien.be/boeken/tranenovermortsel/&psig=AFQjCNHKIbcFMI8E_7ikcZS0grvw02WjDg&ust=1487159164707144
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNy__NvbuscCFYW_FAod7KgCtA&url=http://literairvertalen.org/over_ons&ei=BmLXVdykHIX_UuzRiqAL&psig=AFQjCNHytzn1tgJeUZ63Sf1GU0Mq7c1YYw&ust=1440265082565724
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Brasschaat herdenkt Luther – Kerk, muziek en macht – de plaats van 

Luther in de muziekgeschiedenis  

 
zaterdag 14 oktober 2017 om 20 uur 

H. Hartkerk (Donk) 
 
Concert door The Great Charm met vertelling door Dick 
Würsten 
 
 

Baldrick Deerenberg en Gudrun 
Herb 

blokfluiten en traverso 

Jan Wouters zang (contratenor en alt) 
Piet Van Steenbergen gamba en luit 
Marie-Ange Boost orgel en klavecimbel 
Dick Würsten verteller 

 
Op het einde van de herdenking van 500 jaar Luthers reformatie willen we dit bijzondere concert met 
vertelling organiseren.  Luthers invloed was groot: de macht van de rooms-katholieke Kerk werd voor 
een belangrijk deel gebroken door zijn protest tegen misbruik in die Kerk. Toen deze door hem niet 
bedoelde breuk een feit was, werkte hij aan een nieuwe muziek voor zijn volgelingen. Die moest 
begrijpelijk zijn voor het volk. Zo ontstonden de Duitstalige psalmen. Luther, die zelf zanger was, heeft 
vele psalmen gecomponeerd die te vinden zijn in het Liedboek voor de Kerken en die nog altijd 
regelmatig gezongen worden. Bach gebruikte vele van deze psalmen in zijn werken.  
Wij hebben een programma samengesteld waarin de invloed die de heersende macht uitoefende op 
de ontwikkeling van de muziek, prominent aanwezig is.  
 
Aan bod komen onder meer: 
 

- composities uit de invloedssfeer van Engelse koningen rond 1400 (Henry V en VI) en de 
daardoor geïnspireerde continentale composities. Veel van de handschriften hiervan zijn 
verloren gegaan toen Henry VIII vele kloosters liet verwoesten. Maar gelukkig waren er al veel 
kopieën van deze ingenieuze composities gemaakt, die verspreid waren over heel Europa.   

- de Franse grootmeester van de 15e  eeuw, Dufay, die een belangrijk deel van zijn leven in 
Italië heeft gewerkt.  

- Duitstalige componisten, zoals Michael Praetorius, die de psalmen gebruikten in hun koralen 
en meerstemmige composities.  

- Johann Sebastian Bach: zijn 4e  orgeltriosonate heeft een link met een van zijn Luthercantates.  

 
Prijs: VVK € 15 – Kassa € 20 

Kaarten in voorverkooptarief dienen vooraf betaald te worden op rekening 
IBAN BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds Brasschaat. 

Plaats: H. Hartkerk - Sint-Huibrechtlei 5  
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

 

  

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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Daguitstap Abdij van Postel 

met bezoek aan het Jakob Smitsmuseum in Mol 
 
zaterdag 4 november 2017 om 8 uur 
 
 
We verzamelen, zoals altijd, aan de Sint-Antoniuskerk om 8 uur, 
waar we met de wagen naar Mol vertrekken.  We bezoeken eerst 
het Jakob Smitsmuseum. Jakob Smits is een belangrijke 
Belgische schilder. Geboren in Rotterdam in 1855 als zoon van 
een decoratieschilder, kwam hij in 1888 naar het kleine Mol-
Achterbos, aangetrokken door het weidse Kempense landschap.  
Hij bleef er tot aan zijn dood in 1928.  Het Jakob Smitsmuseum is gevestigd in de voormalige 19e -
eeuwse pastorie van Mol-Sluis, enkele kilometers van de plaats waar de schilder werkte en woonde. 
Het werd geopend in 1996 en bevat een fors aantal bekende schilderijen, aquarellen, tekeningen en 
etsen van Jakob Smits. Dit museum werd ook in 2004 erkend door de Vlaamse Gemeenschap. 
Vervolgens gaan we wandelen.  Twee mooie wandelingen langs het kanaal, de “Nete”, het bos en de 
velden werden voor u uitgestippeld. Een wandeling van ongeveer 2 uur voor onze meer ervaren 
wandelaars en een andere van 1 uur voor minder ervaren wandelaars. 
Er wacht ons daarna een warme maaltijd in het hotel-restaurant Postel Ter Heyde waar ze vlees 
serveren van topkwaliteit uit hun eigen boerderij. U kan ook kiezen voor een vegetarische maaltijd 
maar dit dan graag opgeven bij inschrijving. 
 
Hierna rijden wij naar Postel voor een bezoek aan de 12e -eeuwse norbertijnenabdij waar een ervaren 
gids ons meeneemt in de geschiedenis van deze abdij.  We bezoeken ook de vernieuwde bibliotheek 
en krijgen een proevertje van het bier en de kaas die in Postel gemaakt worden. 
 
 
Prijs: € 44 voor het hele dagprogramma (middagmaal, toegangsprijs museum met gids, 

bezoek abdij Postel met gids en proeverij van kaas en bier). Drank bij het 
middagmaal is niet inbegrepen in de prijs. U betaalt de chauffeur met wie u  
meerijdt, € 6 voor het vervoer. 

Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
http://www.jakobsmits.be/content/19/werk-in-de-kijker
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDx_eC3sHUAhVNJ1AKHSwoCNUQjRwIBw&url=http://www.griegpianoduo.nl/programmas.php&psig=AFQjCNEvzUYAOg9I5tLgb1zdPIsk3GeKQg&ust=1497680604031901
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De situatie van Europa in een snel veranderende wereld 

Lezing door Jonathan Holslag 
 
dinsdag 7 november 2017 om 20 uur 
 
De geopolitieke situatie in de wereld verandert razendsnel.  De 
verkiezing van Trump ligt op het moment van de lezing 1 jaar 
achter ons en ondertussen zijn er ook verkiezingen geweest in 
Nederland, Frankrijk, Duitsland die voor veranderende politieke 
situaties zorgen; ook de onderhandelingen over de Brexit zijn 
ondertussen opgestart.  Het populisme rukt verder op en de internationale verhoudingen 
veranderen zeer snel. 
We zijn ontzettend blij dat we 3 jaar na zijn uiterst gesmaakte lezing over China professor Jonathan 
Holslag weer te gast hebben in onze afdeling.  Jaarlijks geeft hij slechts enkele lezingen in België en 
we zijn dan ook bijzonder verheugd dat we Jonathan Holslag opnieuw mogen verwachten om zijn 
visie op de situatie van Europa in de wereld te laten delen met ons. 

Jonathan Holslag (1981) is als politicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij 
Internationale betrekkingen en het Chinese buitenlandse beleid doceert. Hij is een veelgevraagd 
expert, beleidsmaker en opiniemaker in binnen- en buitenland over de Europese Unie, China en 
defensie. Over die onderwerpen schreef hij veelgeprezen boeken als ‘De Kracht van het Paradijs. 
Hoe Europa kan Overleven in de Aziatische Eeuw’ en ‘De Onmogelijke Vrede, China’s moeizame 
opmars in Azië’. In het essay ‘Vlaanderen 2055’ droomt Holslag van een betere toekomst voor zijn 
eigen regio. Nu begint hij aan een ambitieus project rond 3000 jaar wereldgeschiedenis en 
machtspolitiek. 

Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 

Plaats: Ruiterhal, Gemeentepark 10 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

 

 

Inschrijven en betalen 

Voor al onze lezingen kan u rechtstreeks inschrijven op onze website 

www.davidsfondsbrasschaat.be of activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  

Wanneer u vooraf inschrijft en betaalt, heeft u een korting van € 2 bij de lezingen.  In de 

toegangsprijs zit een consumptie inbegrepen. 

Voor uitstappen en museumbezoeken schrijft u zich in via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  

en betaalt binnen 14 dagen na inschrijving voor de activiteit.  U kan annuleren maar wanneer u 

minder dan 14 dagen voor de activiteit annuleert en we geen reserves hebben, bent u de door ons 

gemaakte kosten kwijt en kunnen deze niet terugbetaald worden. 

U bent pas ingeschreven wanneer u betaald heeft op onze rekening. 

 

Alle betalingen gebeuren op rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds 

Brasschaat. 

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2016/10/26/9c9772f2-9b88-11e6-a9c2-f2ce6c50a4f6_web_scale_0.0741054_0.0741054__.jpg&imgrefurl=http://www.standaard.be/cnt/dmf20161026_02540827&docid=bTY0hJPCth99bM&tbnid=XFR6XPnQgT9f5M:&vet=10ahUKEwjDkLjHs-LSAhXjBsAKHVp7AGQQMwgnKAYwBg..i&w=1100&h=764&client=aff-maxthon-maxthon4&bih=748&biw=1536&q=jonathan holslag&ved=0ahUKEwjDkLjHs-LSAhXjBsAKHVp7AGQQMwgnKAYwBg&iact=mrc&uact=8
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Antwerp Symphony Orchestra – Vier letzte Lieder 

vrijdag  10 november 2017 om 20 uur 

Philippe Herreweghe dirigent 
 

Marita Solberg 
 

sopraan 

  
Wagner Siegfried-Idyll 
Strauss Vier letzte Lieder 
Schumann Symfonie nr. 4 in d.opus 120 

 

De grens tussen leven en dood loopt ook dwars door muziek. Richard Wagner vierde de geboorte 
van zijn zoontje met een onbeschroomd naïeve idylle, vol smachtende strijkers. Zijn naamgenoot 
Strauss paste dezelfde, langoureuze melodiegolving toe op gedichten over dood en 
vergankelijkheid. Philippe Herreweghe legt het vergrootglas boven hun toekomstdromen en 
terugblikken. Aangevuld met Schumanns meest overrompelende symfonie, die de maalstroom van 
het leven samenpakt in een onthutsende orkestrit. 

De Noorse sopraan Marita Sølberg groeide op korte tijd uit tot een 
veelgevraagd soliste. Haar uitvoering van de rol van Mimi in La bohème aan 
de Norwegian National Opera werd op lovende kritieken onthaald en voor 
deze rol werd ze onderscheiden met de Music Critics’ Prize in Noorwegen. 
Ze concerteert regelmatig met verschillende orkesten en in verschillende 
operahuizen in Europa en Noord-Amerika en maakte haar debuut aan de 
Wiener Staatsoper en de Los Angeles Opera. 
 
Philippe Herreweghe engageert zich sinds 1997 als dirigent van het 
Antwerp Symphony Orchestra en is een veelgevraagd gastdirigent van 
orkesten zoals het Concertgebouworkest Amsterdam, het 

Gewandhausorchester Leipzig of the Mahler Chamber Orchestra. Daarnaast richtte hij in 1970 het 
Collegium Vocale Gent op. Philippe Herreweghe bouwde in de loop der jaren een uitgebreide 
discografie op met meer dan 100 opnamen en begon in 2010 met een eigen label φ (PHI) om in 
volledige artistieke vrijheid een rijke en gevarieerde catalogus uit te bouwen 
 
Prijs: 50 euro in rang 1. De plaatsen zijn beperkt, dus zo snel mogelijk inschrijven is de 

boodschap. 
Plaats: Koningin Elisabethzaal, Astridplein 28, 2018 Antwerpen 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

 
 
 
 
 

 

  

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPn7mexJ7UAhXNJ1AKHUU2CdsQjRwIBw&url=http://intermusica.co.uk/artist/Marita-Solberg&psig=AFQjCNH5S2zPUxG-QWGSTdMObtj_yn-tZA&ust=1496471320365814
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDx_eC3sHUAhVNJ1AKHSwoCNUQjRwIBw&url=http://www.griegpianoduo.nl/programmas.php&psig=AFQjCNEvzUYAOg9I5tLgb1zdPIsk3GeKQg&ust=1497680604031901
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Populisme – een filosofische benadering 

Lezing door Tinneke Beeckman 
 
dinsdag 14 november 2017 om 20 uur 
 
De verkiezing van Donald Trump, de Brexit, de opkomst van partijen als 
Front National, Partij voor de Vrijheid en Alternative für Deutschland tonen 
dat er wereldwijd een tendens is om te kiezen voor partijen die een 
populistisch discours bewandelen.  Tijd om even stil te staan waar deze 
opmars van het ‘volk’ dat kiest voor populistische partijen vandaan komt.  Het 
afzetten tegen de gevestigde orde is zeker een van de oorzaken.   We zijn 
bijzonder verheugd dat filosofe Tinneke Beeckman ons deze avond komt 
gidsen in dit onderwerp. In deze lezing zal ze een conceptuele benadering van het onderwerp geven 
gestaafd met concrete voorbeelden uit de praktijk. 

  
De Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman is vooral bekend omwille van haar gedegen boeken en 
teksten over Spinoza. Haar boek Door Spinoza’s Lens werd in 2012 uitgeroepen als het Liberales-
boek van het jaar. Met haar doordachte en scherpe columns en opiniestukken in De Standaard, De 
Tijd en De Morgen kreeg ze een groeiende bekendheid in de Vlaamse intellectuele wereld. 
 
Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4 

Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423. 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

 

Art Deco en Co – een ontdekking van de kunst van 1850 - 1950 

Cursus van 4 avonden door Anne-Sophie Van Vyve  

woensdag 29 november, 6, 13 en 20 december 2017 om 20 uur 

 

De 20ste eeuw bruist van vernieuwing op vlak van kunst. Het is een reactie op een 
veranderende wereld waar uitvindingen uit de 19de eeuw elkaar in sneltempo 
opvolgen en overtroeven. Maar ook op het alomtegenwoordige nationalisme dat 
uiteindelijk zal uitmonden in de Eerste Wereldoorlog.  

Het modernisme doet voor het eerst haar intrede rond 1850 met het Franse 
impressionisme. Minder dan een halve eeuw later krijgt het voet aan wal in alle 
uithoeken van Europa, onder meer in de vorm van jugendstil.  

Een groep avant-garde kunstenaars roept vooral in Berlijn en Parijs (maar ook in andere Europese 
steden) –isme na –isme het leven in. En als het regent in Parijs...  

Niet-traditionele Belgische kunstenaars die hun tijd ver vooruit zijn en heil vinden in de revolutionaire 
vernieuwingen, vechten tijdens en na de Grote Oorlog als echte avant-garde voor erkenning voor hun 
werk met japonistische, expressionistische, kubistische, futuristische en zelfs constructivistische 
kantjes. Die erkenning krijgen ze niet voor het einde van Wereldoorlog II. Het grote publiek is er niet 
klaar voor en dat doet zich vandaag nog steeds voelen. Of heeft u wél al eens gehoord van kleppers 
als Jules Schmalzigaug, Jozef Peeters of Marthe Donas?  

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYz_Hq78HUAhWLa1AKHTCwA4cQjRwIBw&url=https://www.yesmade.be/&psig=AFQjCNFBrb3UjSdqfec2NGOP-tU4lBXQSQ&ust=1497685614104607
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Beetje bij beetje sijpelen elementen uit de –ismes echter de huiskamers binnen, eind 19de eeuw als 
art nouveau en in de jaren ‘20, vermomd als art deco. Deze eclectische decoratieve stijlen lenen hier 
en daar kenmerken uit de avantgardistische stromingen en maken deze beter verteerbaar.  

Met art nouveau en deco als rode draad worden de vernieuwingen in de kunst elders, maar vooral in 
België bekeken en onderzocht. Het vormt de sleutel tot een kamer vol schatten. 

Les 1 1850-1900: Waarom nieuwe kunst? Nieuwe kunst in een nieuwe tijdsgeest aan de hand 
van voorbeelden uit art nouveau. 
 

Les 2 1850-1900: Van art nouveau naar art deco aan de hand van materiële cultuur 

Les 3 Atypische –ismes uit de schilder- en beeldhouwkunst en hun invloed op art deco (deel 1) 
 

Les 4 Atypische –ismes uit de schilder- en beeldhouwkunst en hun invloed op art deco (deel 2) 
 

 

Anne-Sophie Van Vyve behaalde een master in de archeologie aan de KU Leuven.  Ze specialiseerde 
zich nadien in moderne en hedendaagse kunst, gidst voor verschillende musea en heeft een eigen 
bedrijf Yesmade waarmee ze diverse culturele projecten uitwerkte de voorbije jaren.  Wij kennen haar 
als gids bij de tentoonstelling in de expositieruimte Sam Dillemans en FIBAC en de lezing rond De 
Stijl die ze voor ons verzorgde in juni 2017. 

De organisatie van deze cursus is volledig in handen van Davidsfonds Brasschaat. 

 
Prijs: Davidsfonds cultuurkaarthouders betalen € 45 voor de 4 avonden.  Hierbij is een 

syllabus inbegrepen en iedere avond ook 1 drankje.   Anderen betalen € 55 voor 
de 4 avonden.  All-in-abonnementhouders hebben deze cursus in hun 
abonnement inbegrepen en hoeven niets te doen. 

Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Inschrijven: via www.davidsfondsbrasschaat.be en activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  

De deelnameprijs dient ten laatste 1 week vooraf overgeschreven te worden op 
rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat. 
 
 

 

 

Maak uw account aan op onze nieuwe website www.davidsfondsbrasschaat.be 

voor al uw reserveringen en om steeds op de hoogte te blijven van 

nieuwe activiteiten. U vindt er ook foto’s van onze activiteiten.  

 

 

 

  

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
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Hommage Ramses Shaffy 

met Liesbeth List  zang 
 Jelle Cleymans zang, gitaar 
 Bert Verbeke , zang, piano 
 Dirk Schreurs piano 
 Henk de Laat contrabas 

 Ron van Stratum drums, percussie 

 
zaterdag 16 december 2017 om 20 uur 
in samenwerking met Cultuurcentrum Brasschaat  
 
Ramses Shaffy is ongetwijfeld een van de allergrootste Nederlandstalige 
liedjesmakers van de vorige eeuw. En zeker ook de meest eigenzinnige. 
Hij schreef ontelbaar veel prachtige nummers en bracht deze op een totaal 
eigen wijze. Zijn songs komen uit het diepste van zijn ziel en hij gaf ze de 
meest persoonlijke invulling. Hij maakte van elk lied een klein theaterstuk. Ramses kun je niet nadoen, 
maar zijn oeuvre verdient wel een hommage. Dit kan alleen door zijn nummers te bewerken en ze 
een eigen interpretatie te geven. Twee jonge Vlaamse zangers gaan de uitdaging aan. Zij selecteren 
die liedjes die het best bij hun persoonlijkheid passen, elk in zijn eigen stijl en vanuit zijn eigen gevoel! 
Ze doen dit samen met Liesbeth List, de grande dame van het Nederlandstalige chanson. Zij wordt 
steeds in één adem genoemd met Ramses en zij is een belangrijk deel van diens muzikaal erfgoed. 

Pianist Dirk Schreurs, misschien nog eigenzinniger dan de zangers, tekende voor de arrangementen. 
Hij stelde een top trio samen, in een sobere bezetting die alle ruimte laat aan interpretatie, passie en 
inleving. 

In de traditie van de legendarische Louis van Dijk. Drie instrumenten en drie stemmen: in de sfeer 
van de vroegere 'Shaffy Chantant' brengen deze zes ervaren artiesten een theaterprogramma dat het 
niet moet hebben van de show, maar wel van de intensiteit en confronterende kracht waarmee de 
nummers van Ramses vertolkt worden. 

Prijs: € 16 voor vrienden van Cultuurcentrum en leden Davidsfonds in VVK. 
€ 18 voor anderen, + € 1 aan de kassa 

Plaats: Ruiterhal, Gemeentepark 10 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/ff/6e/6b/ff6e6b5ce0fa3f9ee10809cb3648b1cb.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/joanvdheide/ramses-shaffy/&docid=wzYJhWo8mCw5oM&tbnid=VvBsEJ14sVEXyM:&vet=1&w=302&h=434&client=aff-maxthon-maxthon4&bih=748&biw=1536&q=afbeeldingen ramses shaffy&ved=0ahUKEwiM8tvB24_SAhWsL8AKHS9PCa8QMwhGKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDx_eC3sHUAhVNJ1AKHSwoCNUQjRwIBw&url=http://www.griegpianoduo.nl/programmas.php&psig=AFQjCNEvzUYAOg9I5tLgb1zdPIsk3GeKQg&ust=1497680604031901
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Justitie in de 21e eeuw 

Een getuigenis over justitie in transitie… 

Lezing door Jos Vander Velpen 
 

woensdag 10 januari 2018 om 20 uur 
 
Onze rechtspraak en de wereld van justitie zijn de laatste 

50 jaar ingrijpend veranderd en zijn nog permanent in 

ontwikkeling. We vonden het dan ook gepast om hier 

tijdens een lezing bij stil te staan en te laten getuigen door 

iemand uit het werkveld hoe deze transitie van justitie 

wordt ervaren. De laatste jaren worden vele hervormingen 

aangekondigd, maar toch blijft het imago van justitie vaak 

slecht bij de publieke opinie.  

Jos Vander Velpen (1948) is doctor in de rechten en advocaat aan de balie in Antwerpen. Als 

advocaat is hij gespecialiseerd in mensenrechten en internationaal humanitair recht. Ook strafrecht 

is hem niet vreemd en regelmatig komt hij in de media in verband met strafzaken waarin hij pleit. 

Sinds 1 januari 2004 is hij voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens, in opvolging van Paul 

Pataer.  

We zijn dan ook bijzonder verheugd hem deze avond het woord te mogen geven voor een getuigenis 

hoe hij justitie ervaart en wat de toekomst van justitie brengen kan. 

 
Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 

Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

 

 

Inschrijven en betalen 

Voor al onze lezingen kan u rechtstreeks inschrijven op onze website 

www.davidsfondsbrasschaat.be of activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  

Wanneer u vooraf inschrijft en betaalt, heeft u een korting van € 2 bij de lezingen.  In de 

toegangsprijs zit een consumptie inbegrepen. 

Voor uitstappen en museumbezoeken schrijft u zich in via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  

en betaalt binnen 14 dagen na inschrijving voor de activiteit.  U kan annuleren maar wanneer u 

minder dan 14 dagen voor de activiteit annuleert en we geen reserves hebben, bent u de door ons 

gemaakte onkosten kwijt en kunnen deze niet terugbetaald worden. 

U bent pas ingeschreven wanneer u betaald heeft op onze rekening. 

Alle betalingen gebeuren op rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds 

Brasschaat. 

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip48Lu8KPUAhWPZVAKHTx1BcoQjRwIBw&url=http://www.knack.be/nieuws/belgie/hof-van-beroep-beslist-in-juni-of-geinterneerde-euthanasie-mag-uitvoeren/article-normal-142885.html&psig=AFQjCNGkC-UrSMeWQdJYHhcZq8LFKQ7t1A&ust=1496654895532160
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Toast Literair 

‘Vlaamse sprookjes’  

door Geert Van Istendael 

 
zondag 21 januari 2018 om 9 uur 

 
Vlaamse sprookjes zijn in Vlaanderen en in 
Nederland weinig bekend. Dat is jammer want de Vlaamse sprookjesschat is rijk en gevarieerd. 
Machtige tovenaars, listige duivels, de domme jongen die toch de prinses krijgt… het zijn herkenbare 
verhaalmotieven die je in heel Europa aantreft. De Vlamingen hebben de sprookjes aangevuld met 
de wonderlijkste elementen uit Waalse en Franse verhalen. Geert Van Istendael voert u mee in de 
Vlaamse sprookjesschat. De verhaalmotieven in deze sprookjes zijn én algemeen herkenbaar én 
specifiek Vlaams én bovendien vaak grappig. Een boeiende voorstelling over de Vlaamse 
vertelcultuur door journalist en spraakwaterval Geert Van Istendael. 
 
Geert van Istendael  groeit op in een uitgesproken katholiek, internationaal gericht en erudiet milieu. 
Van Istendael studeert sociologie en wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1978 
wordt hij journalist en nieuwslezer bij de Belgische Radio en Televisie. Daar profileert hij zich vooral 
als kenner van de Belgische en Duitse geschiedenis en politiek.  Sinds 1993 is hij zelfstandig schrijver. 
Als essayist, columnist, polemist, dichter en prozaschrijver blijft hij gefascineerd door het Belgische 
politieke bestel en in het bijzonder door zijn geboorte- en woonstad Brussel. 
 
We beginnen om 9 uur met een ontbijt gevolgd door de lezing van Geert Van Istendael, waarna we 
afsluiten met een drankje als aperitief. 
 
 
Prijs: € 15 voor leden Davidsfonds ,  € 20 voor niet-leden,  all-inabonnementen komen 

binnen hun abonnement naar deze activiteit! 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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Een duivelse transitie  

Hoe gewone mensen in staat zijn 
extreem geweld te plegen. 

Lezing door Christophe Busch 
 
woensdag 31 januari 2018 om 20 uur 
 
Wanneer na afloop van de Tweede Wereldoorlog de 
ware omvang van de gruweldaden van de nazi’s aan het 
licht komt, is er een vraag die de wereld bezighoudt: hoe 
was het menselijk mogelijk die misdaden te begaan? Aanvankelijk werden de daders van de Shoah 
als uitzonderlijk kwaadaardige sadisten en psychopaten beschouwd. Uit verder onderzoek bleken 
veel daders echter eenvoudige burgers te zijn met normale gezinslevens en heel gewone sociale 
relaties. Vanuit die opmerkelijke vaststelling groeide de aandacht voor het zogenaamde 
daderperspectief: Hoe zijn schijnbaar ‘gewone’ mensen in staat anderen de meest gruwelijke dingen 
aan te doen? De lezing ‘Een duivelse transitie’ gebruikt, naast historische voorbeelden, ook 
sociaalpsychologische onderzoeken om de tijdloze mechanismen achter collectief geweld te laten 
oplichten. Ze biedt een boeiende invalshoek voor het begrijpelijk maken van massageweld, zowel in 
historische voorbeelden als in de actualiteit (terrorisme – Jihadistrijders) en zelfs in de dagdagelijkse 
leefwereld van jongeren op school, in de metro of het winkelcentrum. 
Christophe Busch studeerde criminologie aan de RUG, Holocaust- en genocidestudies aan de 
Universiteit van Amsterdam en Terrorismestudies aan St. Andrews University. Hij werkte 12 jaar in 
de forensische psychiatrie (onderzoek en behandeling van geïnterneerde delictplegers). Sedert 2012 
is hij directeur van Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en 
mensenrechten.  

 
Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 

Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

Academie voorjaar 2018 

Data:  3 of 4 vrijdagnamiddagen in februari/maart 2018 van 14 tot 16 uur. 
 
Plaats:  Ons Middelheem, Bredabaan 423, Brasschaat. 
 
Meer gegevens hierover worden later meegedeeld. 
 
Alle info is dan beschikbaar bij: Johan Cruysweegs, tel. 03 651 51 60en  Davidsfonds Academie, 
016 31 06 70. 
 

 

   

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://images.vrt.be/canvas_2015_400x/2016/10/24/f6bd50ad-99d3-11e6-aef1-00163edf48dd.jpg&imgrefurl=https://www.canvas.be/alleen-elvis-blijft-bestaan&docid=ig8QH_jUy9uoHM&tbnid=MsDoHmUjiqU0WM:&vet=1&w=400&h=225&client=aff-maxthon-maxthon4&bih=748&biw=1536&q=christophe busch foto&ved=0ahUKEwjI2JiCnI_SAhWMIcAKHZ5ADq8QMwhTKCkwKQ&iact=mrc&uact=8
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Een menswaardig levenseinde 

Lezing door Wim Distelmans 
in samenwerking met ‘Markant Brasschaat Actief’ 
 
 
 
 
 
dinsdag 6 februari 2018 om 20 uur 
 

Het levenseinde belangt ons allen aan. Tijdens de lezing gaat Wim Distelmans in op de 
desbetreffende patiëntenrechten, de palliatieve zorg en de beslissingen bij het levenseinde, inclusief 
euthanasie. Ongetwijfeld is in Vlaanderen Wim Distelmans dé pionier voor het recht op een waardig 
levenseinde. Goed vijftien jaar geleden was hij het die in het openbaar durfde te pleiten voor 
euthanasie en toegaf dat hij het zelf als arts ook al had gedaan. Wie is die man die zich met zoveel 
energie inzet voor een betere zorg voor mensen in hun laatste levensfase? Maakt die dagelijkse 
confrontatie met ziekte en dood hem niet bang? Wat betekent deze dagelijkse confrontatie voor hem 
persoonlijk?  En waar blijft hij zijn vechtlust vandaan halen? 

Op de lezing zal hij het onderwerp euthanasie zo praktisch mogelijk toelichten: wat er al dan niet 
mogelijk is binnen de huidige juridische context, het hoe en waarom van de wilsbeschikking en de 
wijze waarop euthanasie kan worden uitgevoerd. Over deze materie publiceerde hij ook het boek 
‘Een waardig levenseinde’. 

Dr. Wim Distelmans is professor palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij heeft 
zijn praktijk in het ziekenhuis en is betrokken bij de opleiding van artsen. Sinds de euthanasiewet op 
22 september 2002 in ons land in werking trad, is hij voorzitter van de Federale Controle- en 
Evaluatiecommissie Euthanasie. Hij is ook de initiatiefnemer van het Dagcentrum ‘Topaz’ van het UZ 
Brussel te Wemmel waar men met de hulp van vrijwilligers terminale zieken professioneel omringt en 
hen begeleidt op hun weg naar hun levenseinde. 

Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders en leden Markant Brasschaat Actief betalen 
in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 

Plaats: Ruiterhal Cultuurcentrum Brasschaat, Gemeentepark 10 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

 

 
Maak uw account aan op onze nieuwe website www.davidsfondsbrasschaat.be 

voor al uw reserveringen en om steeds op de hoogte te blijven van nieuwe 
activiteiten. U vindt er ook foto’s van onze activiteiten.  
 
 

 

  

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
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Van het oude naar het nieuwe Zuid-Afrika  

Lezing door Georgi Verbeeck 
 
woensdag 21 februari 2018 om 20 uur 
 
Zuid-Afrika is een uiterst boeiend land met een heel rijke geschiedenis. In 
deze lezing neemt professor Georgi Verbeeck (KUL) ons mee vanaf het 
prekoloniaal begin doorheen de geschiedenis van het land. De komst van 
de Verenigde Oost Indische Compagnie en de Britse settlers waren 
bepalende feiten in de ontwikkeling van Zuid-Afrika. Tijdens deze lezing die 
eindigt in het huidige Zuid-Afrika, krijgen we een kijk op het ontstaan van de 
huidige problemen maar ook de schoonheid van het betoverende land. 
Georgi Verbeeck is verbonden aan de onderzoeksgroep Moderniteit en 
Samenleving 1800-2000 aan de KU Leuven en is ook werkzaam aan de Universiteit Maastricht. Zijn 
onderwijs- en onderzoekszwaartepunten situeren zich op het vlak van de Duitslandstudies, 
geschiedenis van moderne politieke ideologieën, de geschiedenis van de geschiedschrijving, 
verwerking van het verleden, politieke transformaties en Zuid-Afrikastudies. 
 
Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4 

Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

 

 

 

Inschrijven en betalen 

Voor al onze lezingen kan u rechtstreeks inschrijven op onze website 

www.davidsfondsbrasschaat.be of activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  

Wanneer u vooraf inschrijft en betaalt, heeft u een korting van € 2 bij de lezingen.  In de 

toegangsprijs zit een consumptie inbegrepen. 

Voor uitstappen en museumbezoeken schrijft u zich in via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  

en betaalt binnen 14 dagen na inschrijving voor de activiteit.  U kan annuleren maar wanneer u 

minder dan 14 dagen voor de activiteit annuleert en we geen reserves hebben, bent u de door ons 

gemaakte onkosten kwijt en kunnen deze niet terugbetaald worden. 

U bent pas ingeschreven wanneer u betaald heeft op onze rekening. 

Alle betalingen gebeuren op rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds 

Brasschaat. 

 

 

 

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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Van Concertgebouw naar Hermitage – een dagje topcultuur in 

Amsterdam 

zondag 4 maart 2018 om 7 uur 

Op zondag 4 maart 2018 organiseren we een uitstap 
naar Amsterdam voor leden van onze afdeling.  We 
vertrekken om 7 uur aan de Sint-Antoniuskerk.  In 
Amsterdam aangekomen, gaan we naar de 1e 
cultuurparel van de dag, het Concertgebouw.  We 
krijgen een rondleiding achter de schermen en hebben 
vervolgens plaatsen in rang 1 voor een ochtendconcert. 

Op het programma staat Elgars celloconcert in e op. 85 
en Sjostakovitsj Eerste Symfonie in f op. 10.  Dit alles uitgevoerd door het Ulster Orchestra met als 
soliste de jonge Amerikaanse celliste Alisa Weilerstein.  Zij heeft een palmares om u tegen te zeggen 
en is bijvoorbeeld de 1e celliste die tekende in 30 jaar bij Decca Classics en wereldwijd concerten 
verzorgt in grote cultuurhuizen. 

Na het concert eten we samen iets in het centrum van Amsterdam.  In de namiddag bezoeken we de 
2e cultuurparel van de dag, de Hermitage, voor een unieke tentoonstelling.  Te zien zijn maar liefst 63 
werken van 50 Hollandse schilders uit de Gouden Eeuw, waaronder 6 topstukken van Rembrandt. 
Na hun aankoop door de tsaren in De Republiek zijn de meeste doeken niet meer in Nederland of 
West-Europa te zien geweest. Voor 7 maanden komen zij weer even thuis. Het publiek staat straks 
oog in oog met werken die getuigen van 
een ware liefde voor de schilders uit de 
Gouden Eeuw in het Rusland van de 
tsaren. Zij zetten daarmee een 
internationale trend in de waardering 
voor Rembrandt en zijn tijdgenoten. 

Een eerste selectie van werken die 
zullen worden getoond, is inmiddels 
bekend. Rembrandts Jonge vrouw met 
oorbellen (1656), Govert Flincks 
Mannenportret (1637), Lot met zijn 
dochters (ca. 1600) van Joachim van Wtewael, De vrouw en haar dienstmeid (1661–63) van Pieter 
de Hooch en Jan Steens Trik-trakspel (1667) komen zeker.  Er zijn ook werken van Frans Hals, Jacob 
van Ruisdael, Gerard Dou, Cornelis Cornelisz. Van Haarlem en Paulus Potter. 
Met meer dan 1.000 werken is de collectie Hollandse Meesters (schilderijen, prenten en tekeningen) 
van de Hermitage in St.-Petersburg ’s werelds grootste buiten Nederland. 

Na dit gegidst bezoek is er nog een stadswandeling onder leiding van Annemie en Egbert gepland of 
voor degenen die het wensen enkele uurtjes vrije tijd. 

De prijs is € 110 en dient ten laatste 2 weken na inschrijving overgemaakt te worden op onze 
rekening IBAN BE46 4151 1669 3136.  In deze prijs zit: 

- vervoer heen en terug per bus + fooi chauffeur 
- rondleiding achter de Schermen van het Concertgebouw 
- bijwonen concert op plaatsen rang 1 
- drankje na afloop van het concert 
- middagmaal in het centrum van Amsterdam 
- gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘Hollandse Meesters uit de Hermitage’ in de Hermitage 
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We verwachten weer thuis te zijn rond 20 uur. 

Interesse?  Zeer snel reageren is de boodschap, want we hebben slechts 35 plaatsen beschikbaar 

voor deze dag.  Mailen naar activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be en wachten op bevestiging 

vooraleer over te schrijven.  Na 14 dagen worden de plaatsen doorgegeven aan mensen op de 
reservelijst indien niet betaald werd. 

 

Wie heeft de macht in de Belgische politiek?  Een analyse van een 

wetstraatwatcher 

Lezing door Ivan De Vadder 

 
dinsdag 6 maart 2018 om 20 uur 
 
In deze lezing kijkt Ivan De Vadder wie de macht heeft in België en hoe deze 
evolueert. Aan de hand van concrete voorbeelden geeft hij aan hoe 
partijvoorzitters vaak meer macht hebben dan regeringsleden, meer dan de 
premier zelfs. Tegelijk legt hij uit hoe beperkt die macht eigenlijk wel is. De 
politieke macht in dit land wordt uitgehold door een reeks evoluties, waaraan 
ook onze samenleving niet ontsnapt. In ons land staan politici zelf geregeld macht af, ze worden 
geconfronteerd met Europese crisissen die de nationale politiek beïnvloeden, internationale bedrijven 
oefenen invloed uit, en de burger zelf neemt een stukje macht weer in eigen handen.  
De partijvoorzitters zijn de keizers in de Wetstraat, maar soms lijkt het alsof die keizers geen kleren 
meer hebben. 

Ivan De Vadder (1964) is al jarenlang het boegbeeld van de politieke verslaggeving bij VRT Nieuws. 
Na het journalistenexamen van 1991 kwam De Vadder in dienst van de televisienieuwsdienst; eerst 
als algemeen verslaggever, vanaf 1994 als Wetstraatjournalist. Hij is vooral bekend geworden als de 
presentator van het debatprogramma De Zevende Dag. Tegenwoordig is hij de presentator van het 
Canvas-programma ‘De Afspraak op Vrijdag’ waarin hij de politieke week overloopt, en is hij de vaste 
politieke analist van Terzake. 

 
Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 

Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

 

 

Maak uw account aan op onze nieuwe website www.davidsfondsbrasschaat.be 

voor al uw reserveringen en om steeds op de hoogte te blijven van 

nieuwe activiteiten. U vindt er ook foto’s van onze activiteiten.  

  

mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
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Louis XIV  

Lezing door Johan Op de Beeck 
 
Dinsdag 13 maart  2018 om 20 uur 

In ons jaarprogramma zijn er nog zekerheden.  Door onze heel goede 
contacten met Johan Op de Beeck die reeds kwam spreken over Napoleon 
en 1830, kunnen we nu reeds een lezing aankondigen over een boek dat 
pas volgend voorjaar zal verschijnen van zijn hand.  Na zijn succesvolle 
boeken over Napoleon gaat Johan nu op zoek naar merkwaardige feiten 
en verhalen over Louis XIV.  We zijn dan ook bijzonder blij dat hij voor ons 
over dit nog te verschijnen boek in primeur wil komen spreken kort na het 
verschijnen van dit boek.  Het leven van Lodewijk XIV, de Zonnekoning, 
die in 1661 begon te regeren, is interessant genoeg om een avond over te horen spreken door 
meesterverteller Johan Op de Beeck… 

Johan Op de Beeck studeerde communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. In 
1980 begon hij z'n loopbaan als journalist bij de redactie van de VRT waar hij presentator was van 
Het Journaal. Hij verliet de VRT in 1990, richtte z'n eigen mediabedrijf op en werd in 1993 de eerste 
hoofdredacteur van TV Limburg. In 1999 startte hij mee Kanaal Z op en werd er Directeur Informatie. 
Van 2003 tot 2005 was Op de Beeck netmanager van Canvas en Ketnet bij de VRT. Johan Op de 
Beeck maakte tv-documentaires zoals Masters of the Game, Undercover, Raveel, Atlantik Wall of 
Jodentransport XX. Hij was het gezicht van talkshows en debat-programma's zoals Eerlijk Gezegd 
op TV1 en Zeven op Z. Vanaf 2012 legde hij zich toe op geschiedschrijving over Napoleon en Het 
Verlies van België waarvoor hij op 22 maart 2016 kwam spreken in onze afdeling.  In het voorjaar van 
2017 publiceerde hij het boek ‘De bedreigde vrijheid’ over de vrije meningsuiting. Tijdig reserveren 
voor deze lezing is absoluut aan te raden, omdat de capaciteit van de zaal beperkt is. 

 
Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 

Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDx_eC3sHUAhVNJ1AKHSwoCNUQjRwIBw&url=http://www.griegpianoduo.nl/programmas.php&psig=AFQjCNEvzUYAOg9I5tLgb1zdPIsk3GeKQg&ust=1497680604031901
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Nacht van de Geschiedenis  

Heeft de geschiedenis een eindpunt, een doel?  

Van geschiedenistheologie tot geschiedenisfilosofie  

Lezing door Herman De Kuyffer 
 
dinsdag  20 maart 2018 om 20 uur 

Polybius wilde achterhalen hoe de wereldheerschappij van Rome tot 

stand was gekomen. Maar hij wist zeer goed dat de geschiedenis een 

cyclisch proces was: het ligt in de natuur van de dingen te groeien, te 

bloeien en te vergaan. 

De kerkvaders ontwikkelden uit de joodse profetie en de christelijke 

eschatologie, de leer van de laatste dingen, een geschiedenistheologie 

die gericht was op door God geleide metahistorische en bovennatuurlijke 

gebeurtenissen zoals schepping, incarnatie, oordeel en verlossing. 

Vanaf de achttiende eeuw werd door de moderne mens een geschiedenisfilosofie uitgedacht die 

verbonden werd met het geloof in de vooruitgang. Goddelijke voorzienigheid wordt nu overbodig en 

zelfs ongewenst, want de mens moet zelf bouwen aan een glorierijke toekomst en een steeds betere 

wereld. Maar is de mens in staat dat doel te bereiken? 

Herman De Kuyffer is doctor oude geschiedenis en gaf les in het Sint-Michielscollege van 

Brasschaat. In 2012 mochten wij hem ook al verwelkomen met een lezing over 1302.  

Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 

Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

De zijderoute – de nieuwe zijderoute 

Lezing door Stefan Blommaert 
 
dinsdag 17 april 2018 om 20 uur 
 

Stefan Blommaert bracht lange tijd voor de VRT verslag uit vanuit 
Rusland en Oost-Europa. Eind 2012 werd hij correspondent vanuit 
Peking. Nadat het VRT-kantoor in China dichtging, verbaasde hij 
iedereen met een originele terugkeer met een terreinwagen vanuit Beijing naar Brussel, de Zijderoute. 
Een niet ongevaarlijke, maar zeer boeiende trip van 14000 km door 15 landen in 45 dagen! De 
Zijderoute verwijst naar een historisch handelstraject tussen China en Europa. 2000 jaar geleden 
gingen via deze weg al goederen, geleerden, troepen en religies over en weer. Vandaag de dag wordt 
overigens via een nieuwe spoorlijn weer gewerkt aan een nieuwe zijderoute. Kortom, een verhaal 
over een unieke odyssee. Als geen andere weet Stefan Blommaert de luisteraar te fascineren voor 
Azië en het Oosten. Blommaert op zijn best! 

Stefan Blommaert studeerde hedendaagse geschiedenis aan de VUB. Samen met Jan Balliauw 
stampte hij Radio Centraal in Antwerpen uit de grond. Daar leerde hij het journalistieke vak. Vanaf 
1984 werkt hij voor de VRT. Hij doet verslaggeving en presentatie. Hij specialiseert zich in Oost-

http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
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Europa en was correspondent in Moskou. In de jaren 90 volgt hij de oorlogen in de Balkan, het beleg 
van Sarajevo en de Kosovo-oorlog. Zijn interesse breidt uit naar Azië. In 2012 wordt hij correspondent 
in China.  
Stefan Blommaert is de zoon van Regine Beer, een van de overlevenden van Auschwitz. 

Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 

Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 
 

Emmanuel Macron, een jonge dokter voor een duizendjarige patiënt 

Lezing door Barones Mia Doornaert 
 
dinsdag 24 april 2018 om 20 uur 
 
Een jaar na de Franse presidentsverkiezingen van mei 2017 kijkt Mia 
Doornaert terug en geeft ze haar analyse van een jaar nieuw beleid. Haar 
lezing gaat niet enkel over de Franse actualiteit. Mia Doornaert peilt naar 
de diepere oorzaken van de malaise in een land met een zo glorieus 
verleden en een nog steeds benijdenswaardig heden. Ze houdt van 
Frankrijk, ze heeft er gewoond en gewerkt.  Merkwaardig genoeg zijn de 
Fransen zelf ten prooi aan een gevoel van rien ne va plus, een 
neerslachtigheid in de door ons zo mooi beschreven ‘La douce France’. 
De Fransen zijn tegelijkertijd opstandig en conservatief.  Dit alles leidt tot 
en omvat deels haar recent boek “De Ontredderde Republiek” dat te koop zal aangeboden worden 
tijdens deze lezing. 

Mia Doornaert (1945) studeerde klassieke filologie te Leuven, volgde nog een kandidatuur Oosterse 
talen en een jaar politieke wetenschappen. Ze was 38 jaar buitenlandjournaliste van De Standaard, 
waarvan ze 5 jaar doorbracht als vaste correspondente in Parijs. Momenteel is zij krantencolumniste 
en onafhankelijk expert buitenlandse politiek, met een bijzondere belangstelling voor Frankrijk. Van 
2009 tot 2011 was ze speech writer en lid van de diplomatieke cel van premier Yves Leterme. Ze is 
de auteur en coauteur van verscheidene boeken. In 2003 werd ze door koning Albert vanwege haar 
journalistieke verdiensten in de adelstand verheven met de persoonlijke titel van barones. 

Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 

Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
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Jubileumconcert Davidsfonds Brasschaat 90 jaar  

door Vocaal Ensemble Alegría, barokconcert en solisten o.l.v. Mannu Wuyts 
 
zaterdag 28 april 2018 om 20 uur – Sint-Antoniuskerk Brasschaat  

 

 

 

 
 
 
 

 
Davidsfonds Brasschaat bestaat 90 jaar en dit willen we vieren met een bijzonder klassiek concert.  
Het vocaal Ensemble Alegría (met barokorkest en solisten) spelen die avond voor ons volgende 
feestelijke muziek: 
 

• Introduzione e Gloria (RV 588) van A. Vivaldi  
• Kantate: Gloria in Excelsis Deo (BWV 191) van J.S. Bach   
• Concerto alla rustica (RV 151) van A. Vivaldi  
• Coronation Anthems (HWV 258, 259, 260 en 261) van G.F. Haendel 

 
Het vocaal ensemble Alegría is een gemengd koor, opgericht in 1997 dat, onder de bezielende leiding 
van Mannu Wuyts, voornamelijk barokmuziek brengt. Jaarlijks organiseren ze zelf een concert in een 
van de Antwerpse centrumkerken maar voorts speelden ze verschillende uitvoeringen in opdracht. 
Ze worden begeleid door een professioneel barokorkest en solisten. 
Voor het programma kozen we enkele pareltjes uit de barok met de feestelijke Coronation Anthems 
als afsluiter. Wil u er graag bij zijn, wacht dan niet te lang met reserveren, want de concerten van dit 
ensemble zijn altijd lang op voorhand uitverkocht! 
 
Prijs: VVK € 20, wie aan de kassa betaalt, betaalt € 25  
Plaats: Sint-Antoniuskerk, Armand Reusensplein 1 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
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28ste Dauwwandeling  

dinsdag 1 mei 2018 om 5 uur ‘s morgens 

Voor een Davidsfondsactiviteit die al zijn “zilveren” 
jubileum heeft gevierd en die jaarlijks nog een 
publiekstrekker is voor twintig of meer deelnemers, 
hoeft in feite geen verdere reclame meer gemaakt te 
worden! 

Dit is dus al een generatie lang onze lentetraditie 
geworden en gebleven.  

Ook traditiegetrouw sluiten we deze dauwwandeling af met een gezamenlijk, hartig en gezellig 
ontbijt.  

Verdere gegevens (plaats, afspraak, prijs …) worden later meegedeeld.  

Prijs: Zal later medegedeeld worden. 
Plaats: Zal later medegedeeld worden. 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
 

De aanwezigheid van België in Columbia – een ontdekkingstocht 

Lezing door Anne Marie Van Broeck  

woensdag 16 mei 2018 om 20 uur 

De Colombiaanse auteur Álvaro Mutis (1923-2013) nam zich voor in elke 
roman België te vermelden, en zo geschiedde. In zijn literaire werk 
(gezamenlijk gepubliceerd als “Zee en Aarde.  De omzwervingen van 
Maqroll el Gaviero”, alsook in een aantal gedichten) komen verschillende 
verwijzingen naar ons land.  Immers, toen zijn vader, Santiago Mutis, in 
1926 de benoeming van Secretaris bij de toenmalige Legatie van 
Colombia in België aanvaardde, begon voor de kleine Álvaro de reis die 
hem voor altijd zou markeren.     
 
Anne Marie Van Broeck, auteur van het boek “Álvaro Mutis, Memoria de Bélgica”, sprak met de 
schrijver, zocht op waar en op welke wijze hij over België spreekt in zijn oeuvre, en zocht in historische 
documenten de context en staving van de herinneringen.  Zij brengt het verhaal van de liefde voor 
ons land, en van de herinneringen die door de schrijver Mutis een plaats terugvinden in de verhalen 
van Maqroll. Haar doctoraatsonderzoek over Colombiaanse mensen zonder papieren in Brussel was 
dan weer voor Anne Marie Van Broeck, antropologe, docente aan KU Leuven, de start van haar band 
met Colombia, het onderzoek over de Belgische aanwezigheid daar, dit boek over Álvaro Mutis, en 
haar frequente reizen naar dit land. 
 
Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 

Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang 
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
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Meerdaagse ledenreis van 29 mei tot 3 juni 2018 

Na Amsterdam in november 2015 en de Hanzesteden in mei 2017 gaan we in het voorjaar van 2018 
met onze afdeling op reis naar de mooie regio Somerset.  De reis is zo goed als volzet maar 
geïnteresseerden kunnen zich nog melden bij de voorzitter. 

We reizen per bus en logeren in een prachtig 4* hotel in Wells. We bezoeken onder meer Salisbury, 
Bath, Avebury, Castle Combe, Cheddar Gorge, Dunster Castle… Het wordt een reis met een 
combinatie van prachtige kathedralen, authentieke kastelen en mooie natuur. De reis wordt begeleid 
door Kristin De Paep die al vele jaren reizen begeleidt voor Davidsfonds Cultuurreizen en VTB 
Kultuur. 

Enkel leden van Davidsfonds kunnen inschrijven voor deze reis. De prijs op basis van halfpension is 
€ 950 per persoon, voor een 1-persoonskamer betaalt u € 1150 per persoon. 

 

Piëmonte – een culturele wijnreis – lezing met wijnproeverij 

Lezing door Gido Van Imschoot 
 
woensdag  6 juni 2018 om 20 uur 
 

Na onze succesvolle wijnproeverij met Belgische wijn bezoeken we dit jaar 
Piëmonte, een onbekende maar mooie regio met excellente wijnen in het 
noorden van Italië.  De regio is met Toscane de beste wijnregio van Italië.  
Gido Van Imschoot leidt ons rond in de regio en we proeven 6 wijnen, 
waaronder de zeer bekende Barollo.  We bieden de mogelijkheid de 
geproefde wijnen te bestellen na afloop. 

Gido Van Imschoot is sommelier en voorzitter van de Vlaamse Vereniging van sommeliers en 
Belgisch en Europees ambassadeur van champagne. Hij was ook verantwoordelijke rond 
wijneducatie op Hotel- en Toerismeschool Spermalie te Brugge.   Hij publiceerde reeds meerdere 
boeken over wijn bij Davidsfonds uitgeverij en begeleidt jaarlijks meerdere wijnreizen voor 
Davidsfonds Cultuurreizen. 
 
Prijs: VVK € 25 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 20.  Inschrijvingen ten 

laatste op 1 juni.  Houders van een all-inabonnement hebben deze lezing met 
proeverij inbegrepen. 

Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423 
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
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Zomerzoektocht 2018- De druivenstreek en de Groene Gordel 

Van begin juni tot en met midden september 2018 is de jaarlijkse Davidsfonds Zomerzoektocht te 
gast in de Druivenstreek en de Groene Gordel. 

Net zoals de voorbije jaren zijn er ook deelnemingspakketten te verkrijgen bij Willy Cruysweegs.  
Info via 03 651 51 60 en wilcruy@hotmail.com 

Fietstocht 2018 

Om ons werkjaar op een ontspannende manier af te sluiten, plannen we weer een fietstocht. 
Verdere gegevens( datum, plaats, afspraak, prijs …) worden later meegedeeld.  
Inschrijven bij Johan Cruysweegs, tel. 03 651 51 60. 
 

 

Een oproep… 

Davidsfonds Brasschaat groeit de laatste jaren enorm snel.  De meeste van onze medewerkers 
worden een jaartje ouder.  We zijn daarom op zoek naar nieuwe helpende handen om onze 
werking de komende jaren verder uit te bouwen.   

Waarvoor zoeken we vrijwilligers? 

- Het bezoeken van de leden bij de ledenhernieuwing in september.  Vooral voor de wijken 
Donk, Bethanie, Driehoek en Kaart zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers! 

- Mee klaar zetten voor onze activiteiten en bij grotere activiteiten mee opbouwen van 
podium, drankstand,… 

- Mee helpen tappen bij lezingen en concerten 
- Het werven van sponsors om de stijgende organisatiekosten mee te helpen dragen 
- Mee onze PR verzorgen: affiches ontwerpen en verspreiden 
- … 

Interesse? Contacteer de voorzitter en er wordt samen gekeken op welke manier we van uw inzet 
kunnen gebruik maken! 
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De voordelen van het 
Davidsfondslidmaatschap op een 
rijtje: 

Afdeling Brasschaat: 

korting van € 4 per lezing die we zelf organiseren 

 alle uitstappen en concerten/museumbezoeken 
zijn exclusief voor leden 

 3 x per jaar lokaal programmaboekje waar u als 
eerste onze activiteiten krijgt aangekondigd 
 
 

Davidsfonds nationaal: 
 

 korting op meer dan 10.000 activiteiten die in 
heel Vlaanderen door lokale afdelingen worden 
georganiseerd 

 korting tot 10% op aankoop boeken van 
Davidsfonds Uitgeverij en Davidsfonds Infodok 

 korting van € 6 op cursussen Davidsfonds 
Academie (per cursus) en € 10 voor dagcursussen van Davidsfonds Academie 

 korting van € 40 per persoon op Davidsfonds cultuurreizen van 3 dagen of meer in Europa 
en € 60 per persoon voor reizen buiten Europa 

 aanbiedingen bij de beste cultuurhuizen van Vlaanderen: deze vind je terug op 
www.davidsfonds.be  

 4 x per jaar gratis Cultuurmagazine en nieuwsbrieven met kortingen op het boek van de 
maand en het cultuurvoordeel van de maand 

 In ruil voor uw lidmaatschap krijgt u boeken of cd’s die u bestelde voor uw lidmaatschap 
 

Heeft u interesse om lid te worden?   Contacteer Johan of Willy Cruysweegs, tel. 03 651 51 

60 of activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be voor meer info 
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Deze pagina blijft leeg voor deze editie… We 

zouden ze graag in onze volgende brochure 

opvullen met uw bedrijfslogo.  Zo ondersteunt 

u onze werking! 

 

Interesse? 

 

Contacteer  

Johan Cruysweegs 

Tel 03 651 51 60 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
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