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Onze leden waren erbij …
Wij hebben sinds november 2017 van zoveel
ontmoetingen, ontdekkingen en leuke ogenblikken mogen
genieten … en er staan nog vele andere ervaringen op het
programma!
Bedankt aan al de leden van Momentum Antwerpen voor
het aangenaam gezelschap!
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Persoverzicht
Met Guy Janssens

Historisch
De Gevangenis van Merksplas

Hongerig naar nieuws? Media-expert Guy Janssens volgt
de gebeurtenissen in de wereld voor u op de voet en reikt
maandelijks nieuwe perspectieven aan.

In het gevangenismuseum zijn twee verhaallijnen aanwezig:
“Straffen en misdrijven door de eeuwen heen” en “Het
leven zoals het was”

P18

P19

P19

Conferentie
Proper en puur

Merkwaardig
Den Wolsack en de Hofkamer

Het Europees
Parlement

Een luchtige en humoristische
lezing over hygiëne, door Ilse
Landuyt waarbij de grote historische lijnen aan bod komen:
de val van Rome, de kruistochten, de beeldenstorm; allemaal
achtergrond waartegen dit
verhaal zich afspeelt.

Slechts op een boogscheut van de Grote Markt ligt de Oude
Beurs, een van de oudste straatjes van de Stad. Hier vind
je het erfgoedhuis waar wij ook reeds driemaal van het
Beiaardconcert van de Kathedraal hebben genoten.

Het Europees Parlement,
kortweg EP is de rechtstreeks
verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie.
Het Europees Parlementslid
voor de N-VA Anneleen Van
Bossuyt nodigt ons uit om een
bezoek te brengen aan het
wetgevend orgaan van de EU.

VERANTW. UITGEVER
Axel Lannoy - Second Youth bvba
Lange Lozanastraat 142
2018 Antwerpen
BTW: BE 0650.608.989

REDACTIE
Guy Janssens,
Beatrijs Buelens
Herman Plasmans, Johan Dieleman
Wim Stabel, Lieve Marien

ADVERTENTIES
antwerpen@momentum-belgium.be
GRAFISCHE VORM
Bénédicte Heurion

BEELDEN / FOTOS
Josi Verschaeren
Frank Vermeulen
Johan Dieleman
Carlo Coppejans

EDITO
Beste allemaal,
Sinds 1 februari 2018 ben ik het nieuwe gezicht van Momentum
Antwerpen. Graag vertel ik jullie in deze column kort wat over mezelf.

Best moments

7003

Inhoud en Colofoon

7004

Edito

7005

Inspirerende dames 7006
Van dorpschooltje 7008
tot internationaal pensionaat
De dochter van de orgelvent 7009
De leading lady van de barok 7010
Info 7012
Agenda 7017
Waarom lid worden 7021
Het oudste stenen gebouw 7023
van ‘t stad
De bomen van ons Ma 7024
Was de brand van de 7025
INNOVATION een aanslag?
Bezoek Isotoplis en Euridice 7026

Jarenlang heb ik de functie van Management Assistant vervult.
Hierbij vielen de organisatie, administratie en logistiek binnen
meerdere bedrijven onder mijn verantwoordelijkheid. Ik ondersteunde
de directieleden waardoor zij zich steeds optimaal konden focussen
op hun corebusiness. Mijn tweetaligheid, accuraatheid en grote
verantwoordelijkheidszin waren voor deze job van Management
Assistant een grote troef.
Vandaag de dag ambieer ik een nieuw doel als verantwoordelijke voor
Momentum Antwerpen. Elke dag werk ik aan de organisatie van alle
activiteiten voor de Momentum leden. Dit doe ik met veel zin voor
organisatie, vlotheid en enthousiasme. Ik zorg ervoor dat alle leden
steeds weer opnieuw kunnen genieten van de vele happenings tijdens de
week, en soms ook in het weekend.
De activiteiten die georganiseerd worden zijn heel divers. Zo staat
er elke maand een persoverzicht op het programma met Guy
Janssens, ex-journalist van de VRT. Hierbij worden actuele thema’s
interactief uitgediept, daarnaast staan er elke maand een bedrijfsen restaurantbezoek op de agenda. Ook culturele uitstappen,
stadsbezoeken, concerten en wandelingen komen frequent aan bod.
Bekwame gidsen zorgen ervoor dat deze uitstappen prachtig verbaal
worden geïllustreerd.
Nadien is er meestal de gelegenheid om samen met andere Momentum
leden lekker te lunchen en gezellig na te praten.
Zeer zorgvuldig kies ik onze activiteiten uit. Ik heb nog vele thema’s
in gedachten die ik graag zou uitwerken. Ik ben ervan overtuigd dat
deze in de smaak zullen vallen bij de Momentum leden. Hierbij doe ik
tegelijk een warme oproep om ideeën en wensen met mij te delen.
Of heeft u zelf een heel goede kennis over een bepaald thema of een
top idee waarbij u onze gids wil zijn? Bijvoorbeeld een wandeling in uw
regio? Geef dan zeker ook een seintje en ik tracht dat in te passen in
het Club-programma.

De boeiende wereld 7028
van fotografie in het FOMU

Kortom, al zeg ik het zelf, Momentum is geweldig. U kan er (nieuwe)
vrienden en kennissen ontmoeten in een ongedwongen sfeer en tegelijk
genieten van interessante, verrijkende en fijne activiteiten.

U was erbij 7030

Het is een echte aanrader om buiten te komen, te bewegen, te ontdekken
en te (be)leven!

Kroniek van Guy Janssens 7034

Sluit u nu nog aan bij Momentum en ontdek alle mooie voordelen van
het lidmaatschap.
Graag tot binnenkort!
Beatrijs Buelens
Manager Momentum Antwerpen
www.momentum-antwerpen.be
Beatrijs@momentum-belgium.be
0477 18 00 68
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Inspirerende dames
Zonder deze fantaschtische dames zou ons leven er vandaag waarschijlijk heel anders uitzien.
dankzij hun voorstrevenheid hebben ze het statuut van de vrouw veranderd!

T

erwijl de officieren aan het front zaten

Misia Sert werd in Parijs de koningin van de kunst

in de Groote Oorlog, brak voor velen van

genoemd. Zij gaf fantastische salons waar de beau

hun echtgenoten een periode aan van

monde elkaar ontmoette en op die manier ontstonden

geweldige emancipatie. Voor het eerst leefden ze zonder

Gesamtkunstwerke, zeg maar projecten waar kunstenaars

controlerend toezicht van hun mannen, maar ook van

allemaal vanuit hun verschillende disciplines aan werkten.

hun mannelijke bedienden en huispersoneel. En het was
nu Coco Chanel die hierop inspeelde door de vrouwen
letterlijk uit hun keurslijf te halen en door moderne
kleren te maken.
Coco Chanel was een vooruitstrevende vrouw. Mijn
grootmoeder, geboren in 1897, heeft me vaak over deze
periode verteld, zo vertelde ze me dat zij bloem of platte
kaas aan haar aangezicht smeerde om niet te bruinen.
Want een bruin aangezicht werd geassocieerd met
handenarbeid op de landerijen. Maar Coco Chanel wordt
toevallig bruin en iedereen volgt haar tot op heden na.
Na de verschrikkingen van de Oorlog vestigen een

Vele kunstenaars hebben hun bloeiperiode te danken
aan Leo Stein en zijn bekende zuster Gertrude. Deze
laatste hielp samen met haar levensgezellin Alice Toklas
de vaak arme kunstenaars om hun werk te promoten.
Telkens ik met mijn vrouw in Parijs op vakantie ben
flaneren we graag langs het Palais Royal. We stellen ons
dan voor dat we terugkeren in de tijd en dat we de Franse
schrijfster Colette zien zitten achter het venster van haar
appartement. Op het einde van haar leven omklemden
haar reumatische handen haar vulpen, maar diezelfde
handen maakten enorme wulpse bewegingen toen ze
optrad in de cabarets in het begin van haar carrière.

groot aantal Amerikaanse en Russische kunstenaars
zich in Parijs, bijvoorbeeld Josephine Baker die in haar

Liane de Pougy mag zeker in dit rijtje van bekende

bananenjurkje optrad. Tamara de Lempicka, die uit

Parisiennes niet ontbreken, ze heeft vele mannen het

pure armoede portretschilderijen maakte. Tussen haakjes

hoofd op hol gebracht. Ze huwde met een prins, maar

deze schilderijen zijn nu nog maar alleen te betalen door

geloof het of niet,

popsterren zoals Madonna.
Deze generatie van kunstenaars wordt de
Lost Generation genoemd. Wie hier echt

op het einde van haar rijk en
turbulent leven, trad ze in
als novice in een strenge
kloosterorde.

model voor staat is Ernest Hemingway.

Coco Chanel
Colette
Misia Sert
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Maria Sklodowska verhuisde in 1891 naar Parijs om
er scheikunde, natuurkunde en wiskunde te studeren
aan de Sorbonne. Tijdens haar onderzoek kwam ze in
contact met de fysicus Pierre Curie. Ze ontdekte de
radio-activiteit en ze ontving de Nobelprijs. Ze werd de
eerste vrouwelijke hoogleraar. Na de dood van haar man
was er onterecht veel kritiek op haar.
Maar nu terug naar Coco Chanel. Haar eerste levensjaren
waren bepalend voor haar verdere levensloop. In mijn
lezing laat ik U kennis maken met de inspiratiebron van
haar klassieke mantelpakje, u leert meer over de bekende
Chanel N° 5 en haar zakelijk imperium. Natuurlijk laat
ik U kennis maken met haar liefdes. Zo speelde het
Ritz-hotel een belangrijke rol. Ondanks
de grote trauma’s, was ze een
winnaarstype met een enorme
veerkracht.

n

Herman Plasmans

Josephine Baker
Liliane de Pougny
Alice Toklas
Marie Curie
Tamara de Lempicka

MODERNE MEIDEN: dameswielrijders en emancipatie rond 1900
« De fiets heeft de vrouwen meer geëmancipeerd dan al het andere op de wereld », zei de bekende Amerikaanse feministe Susan
B. Anthony in 1900. Aan het eind van de vorige eeuw ontketenden vrij rondfietsende vrouwen een ware revolutie. Zij voldeden
niet langer aan het beeld van de «f atsoenlijke » vrouw, en tegenstanders maakten hen in spotprenten daarom belachelijk.
Volgens sommigen begaven deze vrouwen zich op terreinen waar zij ‘als vrouwen’ niet hoorden. Fietsen zou schadelijk zijn voor
de gezondheid van vrouwen. Net als studeren zou fietsen hen onvruchtbaar maken. De fiets was in feite dus een bedreiging voor
de mensheid, want deze zou langzamerhand uitsterven!
In deze negatieve constellatie zijn er toch een aantal dames de hun mannetje gestaan hebben en hun tijd bijzonder positief
beïnvloed hebben. Hieronder een samenvatting. *
*Naar een tekst van Marijke Huisman
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Van dorpsschooltje
tot internationaal pensionaat
Het enorme klooster- en scholencomplex van de Ursulinen domineert nu het dorp van
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, maar het begon allemaal heel bescheiden in 1841. Toen kwamen acht
kloosterzusters van de orde der Ursulinen naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver om op vraag van de
dorpspastoor een lagere meisjesschool uit te bouwen. Om dat schooltje te financieren startten ze
tegelijk een betaalde middelbare kostschool voor oudere meisjes uit de bourgeoisie.
Knap businessplan!Het pensionaat groeide uit tot een internationaal befaamde instelling die
leerlingen aantrok uit heel Europa en zelfs vér daarbuiten. Rond 1900 kwam bijna een kwart van de
600 leerlingen uit het buitenland: van Engeland tot Rusland, van Brazilië tot de Verenigde Staten…
het kleuteronderwijs, lang voordat dit bon ton werd. Al
heel vroeg boden ze een opleiding regentaat aan voor
meisjes. En als één der eerste scholen werd er geturnd
volgens de regels van de Zweedse gymnastiek. In een
kostschool met allure mocht geen museum ontbreken:
een neogotische zaal met galerijen en toonkasten, waarin
een stoet van opgezette dieren: konijnen, everzwijnen,
maar ook exotische vogels en krokodillen.
Jongedames van goeden huize werden geacht behoorlijk
piano te kunnen spelen, dus was er een lange pianogalerij
met aan weerszijden kleine muziekkamertjes met in elke

Art Nouveau
Geleidelijk werden het klooster en de school uitgebreid
met nieuwe vleugels, leslokalen, kapel, feestzalen én
een unieke Wintertuin, een stijlvolle ontmoetingsruimte
waar de jongedames en hun bezoekende ouders konden

kamer een buffetpiano.
Een voor velen onbekende parel is de neogotische
kloosterkerk. Door het groeiende aantal scholieren was
de oude kapel te klein geworden en dus werd de architect
gevraagd een ruimere kerk te ontwerpen.

verpozen. Opvallend: deze Wintertuin werd uitgevoerd in
art nouveau-stijl, een uitzonderlijk progressieve keuze
voor het katholieke onderwijs, dat traditioneel voor de
neogotiek opteerde. Dit opmerkelijk staaltje van glas-enijzer-architectuur werd opgetrokken in 1900.
Niet alleen met de feeërieke Wintertuin probeerden de
zusters Ursulinen indruk te maken op het publiek. Het
klooster en de school bevatten nog andere elementen
die al even indrukwekkend zijn: zoals de monumentale
marmeren eretrap, alleen te gebruiken bij speciale
gelegenheden, nu nog altijd taboe voor de leerlingen.
Of de pronkerige Oratoriumzaal, de vroegere kapel in
eclectische stijl, met fijn gesneden koorbanken.
De zusters volgden de laatste innovaties op pedagogisch
vlak: ze pasten de principes van de Duitser Fröbel toe in
8

Bron: ingekorte versie van het Canvasartikel verschenen in december 2017
https://www.canvas.be/canvas-curiosa/
de-ursulinen-en-de-geheime-kamer
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De dochter van de orgelvent
Een onverwachte uitstap bracht me in Utrecht. Ik bezocht er het Museum Speelklok.
Wellicht het vrolijkste museum van Nederland. Je hoort en bewondert automatische
muziekinstrumenten van de 15de eeuw tot nu. Alles speelt live.
De klanken zijn niet opgenomen maar worden ter plekke gespeeld op snaren, kammen,
trommels en orgelpijpen. Van het kleinste speeldoosje tot de grootste dans- en draaiorgels.
(www.museumspeelklok.nl) Een aanrader en ook tof om met kinderen (of kleinkinderen)
te bezoeken.

E

n daar stond ik plots oog-in-oog met nog

Maar, dat was nog niet het ergste. Mijn vader wou

een echt Decap-orgel. Die reusachtige orgels

optimaal gebruik maken van zijn gehuurd goed en kwam

waarvan de muziek stond op kartonnen

die weken extra vroeg thuis van zijn werk om tot het

zigzagdraaiboeken die het geheel aanstuurden. In de

donker werd “zijn” orgel te kunnen spelen. Het maakte

zestiger jaren was het een geliefkoosde bezigheid van mijn

zo’n hels kabaal, dat beide poorten openstonden. Zelfs

ouders om op zondagnamiddag met vrienden of familie

op het einde van de straat kon je nog het orgel horen. De

af te spreken in één van de grote Zoerselse baancafé’s

hele buurt verzamelde en kwam kijken. Wat een ellende.

zoals De Toverfluit, De Pallieter, Le Vieux Temps of de

En het allerergste was nog dat ik vanaf dat ogenblik in

14 Billekens. Op uitzondering van de Toverfluit zijn alle

de buurt gekend was als “de dochter van de orgelvent”.

andere verdwenen. Trappist of Tripel werd er gedronken.

Nee, echt, mijn feest voor de plechtige communie had

En er werd gedanst. Ik leerde er dansen als kind.

ik me anders voorgesteld. Nu kan ik er alleen maar om

Toen ik mijn plechtige communie deed, waren we pas
verhuisd naar een groot en mooi huis. Het huis had
een supergrote garage met twee poorten: één aan de

glimlachen en ik heb met veel genoegen en nostalgie nog
eens geluisterd naar het Decap-orgel van het Museum
Speelklok in Utrecht.

straatzijde en een tweede aan de tuinzijde. Een groot
communiefeest zouden we thuis organiseren in onze
enorme garage die bij mooi weer, volledig open kon

Lieve Marien

geschoven worden langs de tuinzijde. Mijn vader zag
de kans schoon om iets te regelen waar hij al lang van
droomde. Jammer genoeg was dat niet echt mijn keuze.
Hij huurde een echt Decap-orgel met op de voorzijde
onder meer automatisch spelende accordeons. Dat
huurde je toen niet voor één dag, maar voor 14 dagen.
Alleen al de opbouw duurde twee dagen. Toen ik
thuiskwam van school en de mannen met de installatie
ervan bezig zag, was ik niet gelukkig. Dit wou ik niet
voor mijn communiefeest. Toch niet zo’n monsterlijk
groot orgel. Dat was voor oude mensen. Enfin, mijn
pruilen hielp niet en het Decap-orgel werd opgebouwd en
vulde een flink stuk van de zijmuur.
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De leading lady van de barok
Glazen plafonds zijn van alle tijden: furore maken als kunstenares was in de 17de eeuw
bijna onmogelijk. Hoewel Michaelina Wautier (1604-1689) niet moest onderdoen
voor haar mannelijke tijdgenoten, is haar oeuvre in de vergetelheid geraakt.
Momenteel zijn een 30-tal werken van haar bekend.
Ze getuigen van een uitdagende thematiek en een superieure techniek.

Mysterieuze Michaelina

Superieure techniek

Voor de eerste overzichtstentoonstelling van het oeuvre

Wautiers

van Wautier slaan het Rubenshuis en het MAS de handen

Bovendien beheerste ze verschillende genres. Naast

in elkaar. Kunsthistorica Katlijne Van der Stighelen

portretten en genrestukken maakte ze historiestukken op

(KU Leuven) cureert de expo. Zij doet al jaren onderzoek

groot formaat – een uitdaging die zelfs veel mannelijke

naar de barokkunstenares, over wie maar weinig is

schilders niet aangingen. Het is uitzonderlijk dat een

geweten. Haar leven is nauwelijks gedocumenteerd.

barokkunstenaar zich niet specialiseerde en op alle

Zeker is dat ze in Bergen werd geboren. En dat ze

vlakken even hoge kwaliteit afleverde. Van der Stighelen:

zich kort na 1640 met een van haar broers in Brussel

« Om die superieure techniek te kunnen bereiken, moet

vestigde.

Wautier een goede opleiding hebben gekregen. » Een

werk

getuigt

van

groot

vakmanschap.

leermeester werd echter nog niet teruggevonden.

10
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Adellijke kringen

Parade aan meesterwerken

Wautiers contact met adellijke milieus onderstreept

Voor 2000 hing in geen enkel museum een schilderij

haar grote intellectuele bagage, maar verklaart tegelijk

van Wautier. Er is ook nooit werk te zien geweest in

waarom ze niet bekender is geworden. Meerdere werken

een kerk of andere openbare ruimte. Het maakt deze

werden aangekocht door aartshertog Leopold Willem,

overzichtstentoonstelling er alleen maar unieker op.

in die tijd de belangrijkste kunstverzamelaar in de

« Michaelina » toont een parade aan meesterwerken,

Nederlanden. Van der Stighelen is er zeker van dat ze in

van indrukwekkende historiestukken tot genretaferelen,

opdracht werden gemaakt. Toen de aartshertog in 1659

bloemstukken en portretten. De absolute apotheose is

naar Wenen verhuisde, nam hij ze mee. Ze zijn nooit bij

het monumentale «Triomf van Bacchus », dat na veel

het brede publiek bekend geweest.

onderhandelen vanuit Wenen kon worden overgebracht. |
Guido Van den Bogaert
en Ewald Peters

Bacchusstoet, olieverf op doek, 270 x 354 cm,
Kunsthistorisches Museum Wenen.
Na heel wat onderhandelen is dit topstuk deze zomer te zien
op de overzichtstentoonstelling in het MAS. Het transport van Wenen
naar de tentoonstellingsruimte was door de grootte van het werk
een echt huzarenstukje.
Twee meisjes als de heiligen Agnes en Dorothea, KMSKA
© lukasweb - Art in Flanders
MichaelinaWoutiers, Zelfportret achter ezel © Particuliere verzameling
Michaelina Wautier, Heilige Johannes de evangelist
© Particuliere verzameling, Italië

MICHAELINA
De leading lady van de barok
MAS | Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1, Antwerpen
Tot 02.09.2018
www.mas.be

Lees het volledige gesprek met Katlijne Van der Stichelen
in 100% EXPO #23.
Deze tentoonstelling maakt deel uit van Antwerpen
Barok 2018, Rubens inspireert. Het culturele stadsfestival
brengt hulde aan Peter Paul Rubens en zijn barokke,
culturele nalatenschap.
MOMAG, het magazine van MOMENTUM, activiteitenclub voor de tweede jeugd
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VRIJDAG

23

MAANDAG

3

novembe

september

17U00

17U00

DINSDAG

23

oktober

Wij leggen u uit:

17U00

Wie wij zijn
Wat wij doen
Hoe de vork aan de steel zit en waarom het zo gezellig is
Hoe je lid kan worden
Hoe je eenvoudig voor een activiteit kan inschrijven
Hoe je vrienden kan uitnodigen
Beantwoorden wij al je verdere vragen
En doen we je een interessant voorstel tot lidmaatschap !!

Prijs: gratis
Koffie of thee of frisdrank worden aangeboden

Adres:
Taverne - MONICO - MEIR 4 (eerste verdieping) = hoek Meir - Wiegstraat.
Parkeermogelijkheid :
Meerdere parkings in de buurt

Openbaar vervoer:
Tram 7 (afstappen Katelijne Vest), Tram 3 ,5, 9 en 15 (afstappen Meir), tram 4
(afstappen Groenplaats). Er zijn uiteraard ook bussen.

Bevestiging van je komst aan Beatrijs Buelens
• Per email: beatrijs@momentum-belgium.be
• of telefonisch GSM: 0477 18 00 68
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Voorbehoud van vruchtgebruik
opnieuw mogelijk via « kaasroute »
Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State het omstreden standpunt van de Vlaamse
Belastingdienst inzake de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor een buitenlandse
notaris. Waarover gaat dit arrest juist? En wat zijn de concrete gevolgen ervan?
De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik is een veelgebruikte techniek bij successieplanning.
U schenkt bijvoorbeeld uw effectenportefeuille aan uw kinderen, maar u behoudt het vruchtgebruik
waardoor u de portefeuille mag blijven beheren en kan beschikken over de inkomsten (interesten
en dividenden). U mag echter niet beschikken over het kapitaal.

Buitenlandse notariële akte

Vernietiging door de Raad van State

Als u zich bij een schenking het vruchtgebruik wil
voorbehouden, is een notariële akte verplicht. Voor
roerende goederen, zoals een effectenportefeuille, hoeft
dit echter niet noodzakelijk een Belgische notariële akte
te zijn. Elke schenking die plaatsvindt voor een Belgische
notaris wordt verplicht geregistreerd, waardoor er
automatisch schenkbelasting verschuldigd is. Wie in het
Vlaams gewest woont, betaalt dus, naast notariskosten,
schenkbelasting van 3% (in rechte lijn of tussen
partners) of 7% (tussen alle anderen).

Dit standpunt stuitte op zeer veel kritiek en er werd een
vernietigingsberoep ingesteld bij de Raad van State. In
een arrest van 12 juni 2018 vernietigde de Raad van
State het omstreden standpunt, waardoor schenkingen
met voorbehoud van vruchtgebruik van geldbeleggingen,
effecten of delen van een maatschap opnieuw mogelijk
zijn voor een buitenlandse notaris zonder betaling van
schenkbelasting. Er moet evenmin erfbelasting betaald
worden, op voorwaarde dat de schenker na de akte de
risicotermijn van drie of zeven jaar overleeft.

Daarom werd in het verleden regelmatig gebruik gemaakt
van de zogenaamde ‘kaasroute’, waarbij de schenking
met voorbehoud van vruchtgebruik van geldbeleggingen,
effecten of delen van een maatschap plaatsvond voor
een buitenlandse (Nederlandse of Zwitserse) notaris. Op
die manier had men het voordeel van een notariële akte,
maar was er geen schenk- of erfbelasting verschuldigd
indien de schenker nog drie jaar in leven bleef (zeven
jaar bij een familiebedrijf).

Conclusie
Voorlopig kan u dus opnieuw schenken met voorbehoud
van vruchtgebruik via de kaasroute. Vlabel gaf reeds te
kennen zich naar het arrest te zullen schikken. Het valt
af te wachten hoe de Vlaamse wetgever zal reageren
op dit arrest. Mogelijks wordt de Vlaamse wetgeving
gewijzigd om deze rechtspraak buiten spel te zetten.

Standpunt Vlabel
Vanaf 1 juni 2016 sloot de Vlaamse belastingdienst
(‘Vlabel’) de kaasroute af. In een gewijzigd standpunt
werd toen bepaald dat er op een schenking met
voorbehoud van vruchtgebruik vanaf deze datum altijd
erfbelasting verschuldigd zou zijn als er geen registratie
gebeurde. Vanaf 1 juni 2017 werd dit standpunt
uitgebreid naar de schenking van deelbewijzen van een
burgerlijke maatschap. Het was met andere woorden niet
zinvol meer om zich voor een schenking met voorbehoud
van vruchtgebruik tot een buitenlandse notaris te
wenden, aangezien men de akte nadien toch moest
laten registreren in België om aan de (veelal hogere)
erfbelasting te ontsnappen.
Meer informatie?
Aarzel niet ons te contacteren via
Momentum@dierickxleys.be
MOMAG, het magazine van MOMENTUM, activiteitenclub voor de tweede jeugd
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Gezellige momenten
delen we graag met vrienden...
Uw vrienden zijn van harte welkom bij Momentum !
Als u hen lid maakt, ontvangt u GRATIS een zomerse
Magnum Italiaanse rosé wijn.
Daarenboven genieten uw vrienden van een bijzonder
welkomstgeschenk.
Het is heel eenvoudig om te kunnen genieten van dit
uitzonderlijk aanbod !
Uw vrienden schrijven zich in via de website van Momentum door
de klikken op het blauwe kadertje « lid worden ».
Dit kadertje vindt u terug rechts bovenaan de welkomstpagina
op de website. U vult als promotionele code het woord MOMAG in.
Tevens vullen uw vrienden uw naam en e-mailadres in.
Lukt het niet, bel me dan even op  : 0477 18 00 68
Wij overhandigen u graag de mooie magnum fles bij een
eerstvolgende activiteit waarop u aanwezig zal zijn.
Zo kan samen genieten van een gezellig moment met uw vrienden.

De Montepulciana «LUI» is de
belangrijkste wijn van de
Azienda Terraviva in Teramo in de
provincie van Abruzzo.
Deze wijn komt voort uit heel oude
wijnranken van Pietro en Martino,
de wijnboeren van het huis Terraviva;
dit wijnhuis produceert enkel artisanale
wijnen met het grootste respect voor
traditie en natuur.
16
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AGENDA

!

Hier hebt u een overzicht van onze activiteiten tijdens het najaar en het prille
begin van 2019. Wij voegen regelmatig nieuwe activiteiten op onze website toe.
WIJ RADEN U DUS STERK AANREGELMATIG ONZE ONLINE AGENDA TE RAADPLEGEN.
Alle informatie en inschrijvingen op: www.clubmomentum.be

AUGUSTUS

20 augustus 2018

23 augustus 2018

BEIAARDCONCERT
KATHEDRAAL ANTWERPEN

EXPEDITIE IN HET
LAND VAN REYNAERT

26 augustus 2018
CULTUURMARKT
VAN VLAANDEREN

27 augustus 2018
BEIAARDCONCERT
KATHEDRAAL ANTWERPEN
SEPTEMBER

28 augustus 2018

30 augustus 2018

BEZOEK AAN EEN
SYNAGOGE

01 september 2018

BEZOEK
POORTERSWONING

01 september 2018

TWEE MUST DO’S IN
HET GROEN KWARTIER

KATHEDRAAL 500 JAAR

3 september 2018

3 september 2018

5 september 2018

09 september 2018

COCO CHANEL

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

VERBORGEN PAREL
VAN DE ART NOUVEAU

CHOREOLAB - DANSERS
BALLET VAN VLAANDEREN

11 september 2018

13 september 2018

17 september 2018

19 september 2018

AMUZ IN DE
SINT AUGUSTINUSKERK
EN JAN FABRE

BEKLIMMING
KATHEDRAALTOREN

PERSOVERZICHT
+ lunch Brasserie
« De Merode »

WANDELING DOOR
ZURENBORG
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25 september 2018

28 september 2018

LUDIEKE THEATERVOORSTELLING: CLOCH ART
(look & smile)
OKTOBER

HAVENHUIS ANTWERPEN

STADSWANDELING MET
ERVAREN GIDS DOOR LIER
MET GOLFPARTIJTJE

03 oktober 2018

05 oktober 2018

MUSEUM AAN DE
STROOM - MAS

WAT AAN DE BAROK VOORAF
GING (DEEL 1/2)

09 oktober 2018

11 oktober 2018

PERSOVERZICHT
+ lunch Brasserie
« De Merode »

KNAPPE DIALOOG VAN
KUNSTENAARS AAN DE
HAND VAN STOFFEN

13 oktober 2018

17 oktober 2018

19 oktober 2018

21 oktober 2018

OLIJFOLIEPROEVERIJ

GEVANGENISMUSEUM
MERKSPLAS

NATUUR EN KUNST
WANDELING

23 oktober 2018

23 oktober 2018

26 oktober 2018

LEVEN IN DE
VERANDERENDE
SAMENLEVING

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

17e EEUW, HET IS BAROK
AL WAT DE KLOK SLAAT
(DEEL 2/2)

31 oktober 2018

01 november 2018

05 november 2018

09 november 2018

11 november 2018

ACTIVITEITEN BRUSSEL
EN WAALS-BRABANT

PROPER EN PUUR
lezing over sociale geschiedenis

RED STAR LINE MUSEUM

REQUIEM
CONCERT DE CHORALE

21 september 2018
RONDLEIDING
ANTWERPSE BROUWERIJ
SEEF

RESTAURANTBEZOEK

23 september 2018

RESTAURANTBEZOEK AAN
INTERESSANTE PRIJS

NOVEMBER

17 november 2018

13 november 2018

15 november 2018

17 november 2018

PERSOVERZICHT
+ lunch Brasserie
« De Merode »

SCHOONSELHOF

MAGMA CLOUD ASHES

MARGRITTE MUSEUM
BRUSSEL

21 november 2018

23 november 2018

23 november 2018

28 november 2018

BEZOEK AAN HET
EUROPEES PARLEMENT

ZO LANG MOGELIJK THUIS
BLIJVEN WONEN

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?
DECEMBER

DEN WOLSACK
EN DE HOFKAMER
ANTWERPEN

28 november 2018

30 november 2018

04 december 2018

07 december 2018

RESTAURANTBEZOEK
HUIS DE COLVENIER

RONDRIT DOOR DE
HAVEN VAN ANTWERPEN

BEZOEK
DUVEL-MOORTGAT

HONGER EN DORST
lezing over sociale
geschiedenis
JANUARI

11 december 2018

14 december 2018

10 januari 2019

PERSOVERZICHT
+ lunch Brasserie
« De Merode »

DE GOUDEN STRAATJES +
PROEFERVARING BIJ BURIE

BEZOEK AAN HET HUIS
RENAAT BRAEM

15 januari 2019

17 januari 2019

FOSSIELEN, MINERALEN,
EDEL- EN SIERSTENEN

VERRASSEND
RESTAURANTBEZOEK

19 januari 2019

22 januari 2019

ESCAPE ROOM
teamspel

DISTRIBUTIECENTRUM
COLRUYT: logistieke keten
en duurzaam ondernemen

FEBRUARI

23 januari 2019

28 januari 2019

02 februari 2019

15 februari 2019

BEZOEK EUGEEN VAN
MIEGHEM MUSEUM

BEZOEK AAN DE SINGEL

HAVENHUIS ANTWERPEN

LIKEURSTOKERIJ VAN
ELIXIR D’ANVERS

APRIL

MEI

19 februari 2019

8 april 2019

27 april 2019

07 mei 2019

RESTAURANTBEZOEK
BIJ JONGE CHEF

BEDRIJFSBEZOEK PIANO’S
MAENE TE RUISELEDE
« van creatie tot emotie »
JULI

A NIGHT AT THE OPERA

OESTERIJ IN YERSEKE

09 mei 2019

07 juli 2019

30 september 2019

30 september 2019

STADSWANDELING
ANTWERPEN ZUID

BEZOEK
AAN EEN SYNAGOGE

BEZOEK
SAFFRAANBOERDERIJ
+ SAFFRAAN CULINAIR

SAFFRAAN CULINAIR

SEPTEMBER

Als lid van Momentum Antwerpen
mag u eveneens deelnemen aan de activiteiten
van Momentum Brussel (franstalig).
Inschrijven via de website www.clubmomentum.be

B R U SS E L S

Bijkomende info bij beatrijs@momentum-belgium.be
of per telefoon 0477/180 068

Waarom
lid
worden ?

125 groepsactiviteiten in zo veel verschillende domeinen
als conferenties, kunst, shows, sport, gastronomie,
uitstappen, reizen en merkwaardigheden.
Een twintigtal van deze activiteiten zijn overigens
gratis voor de leden.
Dit geweldige programma wordt u aangeboden tegen
een jaarlijkse bijdrage van € 95 per persoon en € 150
per koppel. Daarenboven zijn al onze activiteiten in
groep. Wij kunnen dus meestal genieten van kortingen.
Elke activiteit is volledig voorbereid en georganiseerd door
ons voor u, en vindt plaats in het gezelschap en onder de
coördinatie van een lid van ons professioneel team.
U moet dus voor niets zorgen!
Wij nodigen u uit om onze website te bezoeken
www.clubmomentum.be
U zal er alle informatie over onze club vinden, alsook
een overzicht van ons programma. De site is echt
gebruiksvriendelijk en praktisch. Met enkele clicks kan u
lid worden en voor onze activiteiten inschrijven.
Wij zien u graag deelnemen!

Indien u aan een activiteit wil deelnemen
alvorens lid te worden, geen probleem,
u bent welkom.
Bel Beatrijs op 0477.180.068
of contacteer ze per mail
beatrijs@momentum-belgium.be
voor de gekozen activiteit.
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SUPER STOCKVOORWAARDEN
ER IS AL EEN ONMIDDELLIJK BESCHIKBARE TOYOTA VANAF €89/MAAND(1)
Duur 48 maanden: 47 maandaﬂossingen van €89 en laatste verhoogde maandaﬂossing van €4.557,80 – Voorschot: €3.351,60 – Totaal terug te betalen bedrag: €12.092,40.
Geﬁnancierd voertuig: AYGO 1.0 Benzine x 3d. tegen de nettoprijs van €11.172, korting afgetrokken van de aanbevolen catalogusprijs van €11.760 BTWi.

AYGO

YARIS

AURIS

TOYOTA C-HR

RAV4

Ontdek de Summer Deals bij uw erkende Toyota-verdeler
CELIS WAAR SERVICE MEER DAN EEN BEGRIP IS!

Toyota Celis

Sint-Bernardsesteenweg 733-735 – 2660 Hoboken
Tel: 03 825 30 31
3,4-7,5 L / 100 KM |

89-172 G / KM (NEDC correlated) | www.toyota.be

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be.
(2)

Afgebeelde voertuigen met opties. (1) Nettoprijs en aanbieding voorbehouden aan particulieren, geldig van 01.07.2018 tot 31.07.2018 of zolang de voorraad
strekt, bij aankoop van een nieuwe AYGO uit voorraad, leverbaar tot en met 10.08.2018, bij de deelnemende verdelers in het erkende Toyota-netwerk in België.
Prijzen BTWi tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van drukfouten. Deze aanbieding is met geen enkele andere korting of overname- of recyclagepremie
cumuleerbaar. (2) 5 jaar garantie en bijstand: fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 jaar (tot max. 150.000 km) door Toyota Belgium
N.V. op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certiﬁ caat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt. Vanaf het 5e jaar kan via een
test van de hybride batterij ter gelegenheid van een onderhoud in het erkende Toyota-herstellersnetwerk in België of in Luxemburg, de dekking op deze
batterij telkens verlengd worden met 1 jaar (max. 15.000 km) tot het voertuig 10 jaar oud wordt. Niet verplichtend, optioneel aanbod onder voorwaarden.
Meer info op toyota.be - toyota.lu of bij uw erkend Toyota Verkooppunt in België of in Luxemburg.

Representatief voorbeeld van een Flexiﬁn ﬁnanciering: lening op afbetaling met laatste verhoogde maandaﬂossing. Vaste jaarlijkse debetrente:
2,97%. Te ﬁnancieren bedrag: €18.332,65. JKP: 2,99%. Duur 60 maanden. Nettoprijs (kortingen inbegrepen): €22.632,90. Voorschot: €4.300,25. Totaal
terug te betalen bedrag (zonder voorschot): €20.288,13. 59 maandelijkse aﬂossingen van €209. Laatste verhoogde maandaﬂossing: €7.957,13.
Tarief geldig van 01.07.2018 tot 31.07.2018. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Credit N.V., kredietgever, Ravensteinstraat 60/15 – 1000 Brussel. RPR Brussel. BTW BE 0445.781.316.
Adverteerder: Toyota Belgium N.V. – Leuvensesteenweg 369 – 1932 Sint-Stevens-Woluwe – Tel.: 02 386 72 11 – E-mail: info@toyota.be – BTW BE 0403.425.770 – ING: BE17 3100 1708 4921 – Bic BBRUBEBB – RPR:
Brussel. Uw Toyota dealer treedt op als agent in nevenfunctie.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
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Korte geschiedenis :

het oudste stenen gebouw van ’t stad

I

n de nis boven de Steenpoort stond een beeldje dat de
Scandinavische god van de vruchtbaarheid Semini (vele
studentenclubs heten Semini) voorstelt. Het beeldje werd
circa 1587 door de Jezuïeten verminkt (zijn erg groot
geslachtsdeel werd afgehakt) doch blijft tot vandaag zichtbaar.
De nis erboven werd door de Jezuïeten aangebracht ca. 1587
en bevatte een Onze-Lieve-Vrouwebeeld (dat tijdens de Franse
overheersing verdween)
In die tijd was een gevangenis niet wat wij nu onder een
gevangenis verstaan. Misdadigers (niet iedereen was altijd
schuldig !) werden er opgesloten en ondervraagd. Ook
folteringen en terechtstellingen werden in het Steen uitgevoerd.
Tijdens de Tachtigjarige oorlog zetelde er de Spaanse inquisitie
die moest optreden tegen mensen die protestant werden. Het
grootste deel van de folter- en executie-apparatuur werd in
1794 door de Fransen verbrand.
In de gevangenis werd er ook niet voor eten gezorgd. Als men
geen geld had verhongerde men maar!

Gelukkig waren er twee weldoeners : Elisabeth van Wijneghem
(1439) en Pieter Pot (Kleine en Grote Pieter Potstraat) en
diens vrouw. Zij lieten roggebroden bakken om deze te laten
verdelen onder de gevangenen die niets hadden. En heeft
er iemand al eens bij de bakker een « roggeverdommeke »
besteld ? ………. Wel het is een klein erg lekker roggebrood
met rozijnen in. De naam komt van het “roggebrood voor de
verdoemden…». Die zullen vroeger in hun brood wel geen
rozijnen hebben gevonden …, maar ze kwamen niet om van
de honger !
Een tijdlang deed het Steen nog dienst als Nationaal
Scheepsvaartmuseum. In de toekomst zal het steen het
nieuwe toeristische onthaal- en bezoekerscentrum worden
van de stad. De toeristische dienst zal erin ondergebracht
worden en je zal er activiteiten kunnen boeken. Ook is het
de bedoeling om de cruisescheepsterminal nabij het Steen
onder te brengen zodat het gebouw letterlijk en figuurlijk
n
de toegangspoort tot de stad wordt.

www.hetstillepand.be/roggeverdoemeke.html
Annales Fuldenses 891 (trad. L. van der Tuuk).
J. De Meulemeester, « Comment s’est-on défendu au IXe siècle...? », in M. Lodewijckx (ed.),
Archaeological and Historical Aspects of West-European Societies. Album Amicorum André Van Doorselaer, Leuven, 1996, pp. 383-384.
J. Lampo, Het Vleeshuis – Slagerspaleis van Antwerpen, Leuven, Davidsfonds p 13-14
J. Lampo, Tussen Kaai en Schip, Leuven, Davidfonds, p 24
Bibliografie van een stad, Antwerpen, De bezige bij, deel artikel Stadslandschap, I. Bertels – T. Bisschops – B. Blondé, p 13
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De bomen van ons ma

«

Toe, rij nog eens een keer langs Middelares?» vroeg

datum: Paasmaandag 24 april 2000. Het was ’s morgens

ze. Dan bedoelde ze eigenlijk, rij nog eens langs

om 7 uur, nog een beetje fris maar wel een veelbelovende

de Florent Pauwelslei. Niet omwille van de kliniek

staalblauwe hemel en de bomen van de Florent

maar wel voor de Japanse kerselaren die daar zo mooi

Pauwelslei oogden als een reusachtig bloesemboeket

hun roze gloed als een weelderig baldakijn over de straat

van roze wolkjes. Een klein windje zorgde voor roze

strekten. Tien op een rij serieus uit de kluiten gewassen

bloemblaadjessneeuw.

kerselaars in volle bloei: indrukwekkend mooi. Hoewel
volgens een vriend die het kan weten, daar vroeger langs

En daar lag ze dan, mijn ma. Mooi, eindelijk vredig.

beide zijden van de straat prachtige beuken stonden. Die

Weg was alle pijn. Met haar blauw kostuumpje aan.

haalden de kap omwille van de verbreding van de straat.

Enkele gele paasbloemen schril afstekend op het witte

In de plaats daarvan werd in het midden één rij Japanse

doodslaken. Haar laatste strijd gestreden. Toen ik haar

kerselaren geplant die er inmiddels zeker 25 jaar staan.

kuste, dwarrelden enkele roze blaadjes uit mijn haar op
het witte laken. Inmiddels al 17 jaar geleden. Maar als

Terug naar het verhaal van ons ma. Jaar na jaar bloeien

de paasklokken luiden en de kerselaren bloeien denk ik

de kerselaren in een andere week. Afhankelijk van hoe

steeds weer aan haar.

warm of koud of nat het voorjaar wel is. Soms is dat half
maart, maar het kan ook pas tegen eind april zijn dat ze

Daarom keek ik vol ongeloof en met spijt in het hart een

pas hun volle pracht bereiken. Ik hou daar geen kalender

twee jaar geleden naar de omgehakte bomen. De Japanse

van bij, want zo belangrijk is dat nu ook weer niet.

kerselaren van de Florent Paulwelslei voor Middelares
lagen languit op de straat. Meedogenloos geveld voor

En toch vergelijk ik elk jaar weer de bloei van de

de vooruitgang: de tram komt er. En daar moet alles

kerselaars van de Florent Pauwelslei met steeds diezelfde

voor wijken. Ook de bomen van ons ma.

n

Lieve Mariën
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« Was de brand in de
Brusselse INNOVATION een aanslag? »
22 mei, dag op dag, 51 jaar geleden.

J

ohan Swinnen (°1954) is een autoriteit binnen de kunst- en
cultuurwetenschappen. Maar als professor - emeritus wordt zijn
leven nu beheerst door de brand in de « INNOVATION » in 1967,
een donkere pagina in de Belgische geschiedenis. Er vielen 323 doden en
vele honderden gewonden. Johan Swinnen schreef er een meeslepende
en doorleefde sleutelroman over « Happening. De aanslag in de Inno »,
die niemand onberoerd laat. Zijn beide ouders verloren er het leven. Zij
werden het slachtoffer van een politieke aanslag vanuit extreemlinkse hoek.
Tijdens zijn research kwam de auteur de daders,
zeventigers inmiddels, op het spoor. Bijzonder is dat
hij met evenveel mededogen heeft geschreven over
de daders als over de slachtoffers.
De auteur brengt dit spannende verhaal op
indringende wijze tot leven, met foto’s en
beeldmateriaal. Hij leest ook enkele
n
fragmenten voor.
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Op 14 juni 2018 brachten de leden van MOMENTUM
een bezoek aan Isotopolis en Euridice
ISOTOPOLIS
Isotopolis is hét informatiecentrum over radioactieve
afvalstoffen en is gelegen in Dessel. Uniek in België.
Het werpt een verhelderend licht op de complexe
materies van « radioactiviteit » en het beheer van

« radioactief afval ». Het informatiecentrum geeft
glasheldere informatie op maat van iedereen die
belangstelling heeft voor radioactieve afvalstoffen, onze
groep in het bijzonder.
Isotopolis speelde open kaart over alle wetenschappelijke
en maatschappelijke factoren die met radioactief afval
te maken hebben. Tussen de animatoren/begeleiders
en onze deelnemers ontstond een interessante dialoog
o.a. over de oplossingen op lange termijn.
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EURIDICE
De naam « EURIDICE » staat voor « European Underground

Research Infrastructure for Disposal of Nuclear Waste in
Clay Environment ». In het Nederlands betekent dat zoveel als
« Europese ondergrondse onderzoek infrastructuur voor de berging
van radioactief afval in een klei-omgeving ».
Eurdice doet onderzoek naar de veiligheid en uitvoerbaarheid van
geologische berging van hoog-radioactief en/of langlevend afval in
een ondergrondse kleilaag in België. Reeds in 1980 werd gestart
met de bouw van een ondergronds laboratorium op een diepte van
225 meter.
Experts ontwikkelen en testen er industriële techno-logieën voor
het bouwen , exploiteren en afsluiten van een berginstallatie in
diepe klei.
De deelnemers bezochten de tentoonstelling over het
onderzoek naar de berging van radioactief afval in
ondergrondse

klei

en

bezochten

het

ondergrondse

laboratorium.
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De boeiende wereld van fotografie
in het Fotomuseum Antwerpen
In het Fotomuseum Antwerpen (FOMU)
ontdek je werk van Belgische en internationaal
bekende fotografen, maar ook jong
aanstormend talent. Het museum,
een van de meest toonaangevende
fotografiemusea in Europa, bezoeken kan
individueel en in groepsverband.
Aarzel niet en laat
een ervaren gids je rondleiden
in de boeiende wereld van de fotografie.

M

et een collectie van ruim 1 miljoen
objecten behoort het FOMU Antwerpen
tot de top van de Europese
fotografiemusea. De omvangrijke collectie wordt
in thematische tentoonstellingen getoond.
Daarnaast kun je regelmatig werk bewonderen
£van Belgische- en internationaal vermaarde
fotografen. Het FOMU presenteert ook foto’s
van aanstormend talent.
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Praktisch
Slow focus
Buiten de exposities kun je in het FOMU ook
terecht voor tal van andere activiteiten. Wat dacht
je van de slow focus, waarbij kijken naar een foto
wordt gecombineerd met mindfullness oefeningen?
(Elke dinsdag leert een ervaren leraar je focussen
op je lichaam en geest en bewust te kijken naar
foto’s en helemaal tot rust te komen. Aansluitend
kun je in museumcafé Pixel nagenieten met een
lekkere lunch. Overigens krijg je op woensdag
bij je museumbezoek een gratis koffie of thee in
museumcafé Pixel aangeboden.

Wie zich graag laat rondleiden door een van onze
ervaren gidsen, kan zijn bezoek vooraf plannen via
het telefoonnummer 03 242 93 20 of
via mail: reservatie@fomu.be.
Vergeet na afloop onze museumshop niet te
bezoeken. Hier vind je de meest prachtige
fotoboeken en leuke gadgets. Alle praktische
informatie over het FOMU vind je op de website:
www.fotomuseum.be/plan-je-bezoek/adres-route.html
Om op de hoogte te blijven van al onze
tentoonstellingen en activiteiten kun je ook onze
Facebook pagina volgen:
n
nl-nl.facebook.com/fomuantwerp/
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MERKWAARDIGH EDEN
16 april 2018

Ontdek Antwerpen:
Centraal Station

M E RKWA ARDIGHEDEN
18 april 2018

De beroemde blauwe tapijt
van het Hallerbos

MU S EU M & T EN TO O N S T ELLIN G
20 april 2018

Bezoek aan de Kazerne Dossin
en de Brouwerij Het Anker
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M E R K WAARDIGHE DE N
24 april 2018

Rozenkwekerij Wimeco-Boechout
en Molenbeekvallei-Vremde

GASTRO N OMIE
26 april 2018

Oesterij in YERSEKE

ME RK WAARDIGH EDEN
04 mei 2018

Bezoek aan de
KONINKLIJKE SERRES in Laeken
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BEDRIJFS BEZO EK
15 mei 2018

Ontdekking van de luchthaven
van Antwerpen

WAN D E LING & BE DRIJ FS BEZO EK
17 mei 2018

Nello en Patrache Wandeling

MERKWAARDIGH EDEN
03 juni 2018

Bezoek aan de Antwerpse Ruien
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WA N DE L ING & BE DRIJ FS BEZO EK
19 JU NI 201 8

Arboretum en
Beienteeltmuseum Kalmthout

MERKWA ARDIGH EDEN
2 7 juni 2 01 8

Stadswandeling: Hip en gezellig

MUSE UM & T EN TO O N S T ELLIN G
12 juli 2018

Expo Paul Kooier in het Fotomuseum
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DE KRONIEK
van

GUY JANSSENS

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

11 juli of 21 juli
Zijn we nu Vlaming of Belg ?

H

et is bijna een existentiële vraag geworden
na de triomftocht van de Rode Duivels
in Rusland. Al hebben we dan helaas die
laatste stap naar de finale niet kunnen zetten.
U merkt het: ik zeg ‘we’, zoals we dat ongeveer
met zijn allen hebben gedaan de afgelopen weken
en maanden, maar al zeker die laatste dagen
waarin ‘we’ dat wil zeggen de Rode Duivels, de ene
tegenstander na de andere vloerden.
En dan al die Belgische vlaggen, en de recuperatie
ervan door de commerciële mastodonten, AB Inbev,
Carrefour, noem maar op.
Zelfs Geert Bourgeois kon er niet omheen: in
zijn 11juli-toespraak, net op de vooravond van
de beslissende wedstrijd tegen Frankrijk zei de
Vlaamse minister-president dat hij hoopte dat de
Rode Duivels zouden winnen.. het tegendeel had
wellicht een stormloop op de Kortrijkse
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Groeningenkouter veroorzaakt. Maar een pientere
speechschrijver – of was het Geert Bourgeois zelf?
– kwam op het briljante idee om daar aan toe te
voegen dat de Rode Duivels de Franse zouden
verslaan net zoals de Vlaamse legers in 1302 het
Franse ridderleger had verslagen.. Je moet er maar
opkomen. If you can’t beat them, join them.
Wat ons natuurlijk nog geen stap dichter heeft
gebracht bij de vraag of we nu Belg of Vlaming
zijn. Of allebei. Of geen van beide, maar wel
Europeaan bijvoorbeeld.. van nature zijn we niet
zo’n vlaggezwaaiers.. En een beetje pragmatisch
of opportunistisch zijn we natuurlijk ook. Dus laat
ons nog even nagenieten van de Duivels-triomf.
We hebben er alvast in het buitenland punten mee
gescoord. En over twee jaar is het alweer Europees
Kampioenschap. Zullen we een vervolg breien aan
Rusland? Gooi de Belgische driekleur misschien toch
n
nog maar niet direct bij het afval.
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Bezoek tijdens
de Cultuurmarkt de stand
van Momentum op het
Steenplein

VERTREK ZORGELOOS VANUIT ANTWERPEN NAAR...

Firenze
Split
Ibiza
Palma
Alicante
Malaga
Barcelona
Murcia
Nador
Toulon
Innsbruck*

London City
Zürich
Birmingham
München
Maribor
Aberdeen
Keulen-Bonn
Rostock
Manchester**

London Southend
met uitstekende
connecties naar:
Dublin
Glasgow
Manchester

* Vluchten naar Innsbruck vanaf 21 december 2018
** Vluchten naar Manchester vanaf 1 oktober 2018

www.antwerpairport.aero

