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Dinsdag 25 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 
Filmvoorstelling “The Artist” 

 
Dinsdag 23 oktober – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Tot Altijd” 
 

Donderdag 25 oktober – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 
Gespreksavond met prof. dr. Jean-Jacques Cassiman 

“De genetische revolutie: over DNA, erfelijkheid en genetisch 
onderzoek” 

 
Dinsdag 20 november – 20.00 uur – De Kaekelaar 
Filmvoorstellling “We need to talk about Kevin” 

 
Donderdag 6 december – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 
Gespreksavond met prof. dr.  Jean Paul Van Bendegem 

“Humanisme en atheïsme: ruimte voor spiritualiteit ?” 
 
 

           www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 
                                           www.facebook.com/hvvschoten 

 



Dinsdag 25 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling “THE ARTIST” 

 

 
 

De beste komedie van het jaar  is een stomme film.  In zwart-wit.  Deze 

hartverwarmende ode aan het oude Hollywood  kreeg niet minder dan vijf 

Oscars: beste film, beste regisseur, beste acteur, beste muziek, beste 

kostuums! 

 

The Artist is een hommage aan de stomme films van de jaren twintig van de 

vorige eeuw. Het hoofdpersonage is George Valentin, een Douglas 

Fairbanks-achtige acteur (Jean Dujardin) die ondanks grote successen aan 

de bedelstaf raakt als in 1929 in Hollywood het geluid zijn intrede doet. De 

enige die dan nog in hem gelooft is de actrice Peppy Miller (Berenice 

Bejo), een meisje dat hij ooit in een bijrol heeft gecast en die wél de 

overstap naar de sprekende film heeft weten te maken. 

 

De Franse regisseur Michel Hazanavicius heeft met The Artist een liefdevol 

eerbetoon gemaakt aan de begindagen van Hollywood. Met veel oog voor 

stijl en detail reconstrueert hij nauwgezet de sfeer van de zwijgende film - 

inclusief aangenaam overdadige soundtrack en tekstkaarten tussen de 

beelden door. Dit betekent echter niet dat dit visuele waagstukje ook een 

saaie film is geworden waar alleen filmnerds met voorkennis over de  

 

Na een aarzelend begin en een tijdelijke verhuizing naar Zaal Forum (de 

Kaekelaar werd al na enkele jaren gerenoveerd) zagen we ons publiek 

geleidelijk aangroeien. “Lost in Translation” “Der Untergang” “The 

Pianist”, “Mar a Dentro”, “Hable con Ella”, “Brokeback Mountain”, “Into 

the Wild” “Das Leben  der Anderen” lagen mee aan de basis van dit succes. 

 

De laatste twee jaar begon het echt storm te lopen en werd de zaal meerdere 

keren volledig uitverkocht voor o.a. “Slumdog Millionaire”, “Aanrijding in 

Moscou”, “Rundskop”, “The King’s Speech” en “Le Gamin au Vélo”. 

 

Dit najaar gaan we verder op de ingeslagen weg met “The Artist” “Tot 

Altijd”  “We Need to Talk About Kevin” en “Groenten uit Balen”.  Meer 

informatie over deze films is te vinden in dit Haveetje of  op onze website 

www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten. 

Vooraf reserveren wordt meer en meer een noodzaak: u kan terecht op tel. 

03.680.23.40 of ccticket@schoten.be  Omwille van de grote belangstelling 

opteren we nu voor een systeem van genummerde plaatsen. 

 

Ook een woordje van dank aan al de bestuursleden en medewerkers die zich 

tijdens deze dertig jaar voor onze filmwerking ingezet hebben..  En dat 

waren er heel wat: er moesten immers niet alleen films gekozen worden, 

maar ook voor de ticketcontrole, de verspreiding van filmbesprekingen en 

affiches en het beheer van de kassa waren vrijwilligers nodig.  Zonder hen 

waren we er nooit geslaagd meer dan 200 films te vertonen! 

 

 

Donderdag 6 december – 20.00 uur - Kasteel van Schoten 

 

Gespreksavond 

 

 “Humanisme en atheïsme: ruimte voor spiritualiteit ?” 

 
Spreker: prof.  Jean  Paul Van Bendegem   (VUB) 

 

Reservaties:  tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 

 

Meer info in ons volgend Haveetje. 

 

http://www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten
mailto:ccticket@schoten.be


HVV Schoten :  dertig jaar filmvertoningen 
 

 
In 1982, dertig jaar geleden dus,  nam 

het bestuur van het Humanistisch 

Verbond Schoten (nu: HVV Schoten) 

de gewaagde beslissing om zeven 

keer per jaar een kwaliteitsfilm in het 

Kasteel van Schoten te vertonen.  De 

laatste Schotense bioscoop (cinema 

Reo) had immers de deuren moeten 

sluiten.  De eerste film in een lange 

reeks was meteen een klassieker: 

“2001: A Space Odyssey” van Stanley Kubrick.  De belangstelling was 

bemoedigend, ondanks de technische beperkingen waar we mee worstelden.  

We gebruikten toen immers een 16 mm-projector die midden in de zaal 

stond opgesteld. En die zaal was geen filmzaal, maar een concertruimte.  

Om het geluid van de projector te dempen werd die overdekt met een zwaar 

doek…  De filmspoelen (meestal twee, soms drie) gingen we ophalen bij de 

distributeur, meestal in Brussel.  Aanvankelijk was het onze bedoeling na 

de vertoning nog een nabespreking te organiseren, maar na twee pogingen 

merken we dat de aanwezigen afhaakten en de voorkeur gaven aan een 

frisse pint in de Kelderfoyer van het Kasteel.  Wie zal hen ongelijk geven?  

De nabesprekingen werden daarna dan ook geschrapt en het zuivere 

filmplezier kwam centraal te staan. 

 

Na enkele jaren ging de belangstelling in stijgende lijn en haalden we volle 

zalen in het Kasteel.  Een kleine greep uit die langvervlogen jaren: “The  

China Syndrome”“Yol”, “De ballade van Narayama”, “Apocalypse Now”, 

“The Life of Brian” “Forrest Gump”, “Dead Poets Society”, “Platoon” 

“Daens” “Whose Life is it Anyway?”, “Il  Postino”  Zoals u merkt 

programmeerden we zowel de betere Hollywoodfilm als de meer cinéfiele 

internationale prenten. 

 

We vervulden een behoefte maar het werd na twintig jaar steeds duidelijker 

dat de technische beperkingen in het Kasteel ons parten begonnen te spelen.  

Daarom waren we ook opgetogen toen het Schotense Cultuurcentrum  ons 

een samenwerking voorstelde en de filmvertoningen op meer professionele 

basis in De Kaekelaar van start gingen.                                               

magische jaren van de stomme films plezier aan kunnen beleven. 

Integendeel, deze film heeft een uitmuntende hoofdacteur, een aanstekelijk 

gevoel voor humor, betoverende zwart/witfotografie  en een speelse 

camera. 

 

“Vier redenen waarom The Artist de beste film van het jaar is: 1. liefde en 

vakmanschap 2. grappig en ontroerend 3. moedig en riskant  4.  liefde 

voor het medium”  (De Morgen) 

 

“… ongehoord slim, grappig en ontroerend …  Een bijna perfecte, 

hartverwarmende film: hulde aan het lef van de filmmakers. (…) een 

klein meesterwerk.”  (NRC) 

 

Wegens de belangstelling voor deze film raden wij u aan tijdig uw plaatsen 

te reserveren. 

 

Tickets: 4 euro. 

Reservaties: tel.03.680.23.40 of ccticket@schoten.be   Opgelet: vanaf dit 

filmseizoen zijn de plaatsen genummerd. 

 

Ook voor de andere films kan u op bovenstaand nummer nu al reserveren: 

 

- dinsdag 23 oktober : “TOT ALTIJD” 

- dinsdag 20 november: “WE NEED TO TALK ABOUT 

KEVIN” 

- dinsdag 18 december: “GROENTEN UIT BALEN” 

 

 

 

mailto:ccticket@schoten.be


Dinsdag 23 oktober – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling 
 

TOT ALTIJD 
 
Voor “Tot altijd” baseerde regisseur Nic Balthazar (“Ben X”) zich op het 

waargebeurde verhaal van Mario Verstraete, een dertiger die door een 

agressieve vorm van multiple sclerose getroffen werd.   Hij leed onder het 

besef dat zijn ziekte onomkeerbaar was en dat zijn levenskwaliteit steeds 

minder werd.  Mario was dan een vurig pleitbezorger voor het recht op 

waardig sterven.   Toen de euthanasiewet er in 2002 eindelijk kwam, was 

hij de eerste om daar, heel bewust, gebruik van te maken.  

 

“Tot altijd” is geen politiek pamflet – alle standpunten worden 

gerespecteerd - maar een bijzonder verhaal over vriendschap, levenslust, 

lijden en menselijkheid; een film die je vooral laat inzien het leven te vieren 

zolang het nog kan.  Koen De Graeve speelt op fenomenale wijze Mario, 

maar ook Geert Van Rampelberg, An Miller, Lotte Pinoy en Iwein Segers 

zijn voortreffelijk in dit mooie en oprechte eerbetoon aan een mens die  -  

samen met zijn vrienden – vecht om  zelf over zijn levenseinde te mogen 

beslissen. 

 
Tickets: 4 euro. 
Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 25 oktober- 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

 

Gespreksavond met prof. dr. Jean-Jacques Cassiman 
 

“De genetische revolutie: over DNA, erfelijkheid 

en genetisch onderzoek” 
 

De laatste decennia ontwikkelden genetici vernuftige technieken die de 

impact van de genen op onze gezondheid – en op gerechtelijk, sociologisch 

en antropologisch onderzoek - blootleggen. DNA-tests laten zien of onze 

voortplantingscellen met erfelijke ziekten belast zijn. Onze nakomelingen 

worden ‘maakbaar’. En als het maatwerk toch niet slaagt, opent de genetica 

nieuwe paden om erfelijke aandoeningen te behandelen. Gentherapie, 

stamceltherapie, genetisch klonen: het barst van de beloften. De ethische 

vragen rond misbruik en commercialisering zijn echter immens. 

 

Prof. dr. JEAN-JACQUES CASSIMAN is een internationaal bekend 

onderzoeker en hoogleraar (emeritus) in de menselijke genetica (KU 

Leuven) Hij deed baanbrekend werk op het gebied van de genetica en het 

DNA-onderzoek. 

 

Toegang: 4 euro (3 euro leden HVV en De Maakbare Mens) 

Reservaties: tel. 03/658 46 49 of hvschoten@hotmail.com  

 

Een organisatie van De Maakbare Mens vzw en HVV Schoten 

 

mailto:ccticket@schoten.be
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