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Donderdag 14 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Jimmy Koppen 

“Vrijmetselarij:  onbekend en onbemind?” 

 

Dinsdag 19 maart – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Monsieur Lazhar” 

 

Dinsdag 16 april – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Little Black Spiders” 

 

Donderdag 25 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met prof. Jean-Pierre De Greve 

“Van Bing Bang tot vandaag.  De evolutie van het heelal” 

 

Zondag 26 mei – 14.00 uur – Mechelen 

 Geleid bezoek aan Kazerne Dossin 

 

 

www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 

                                           www.facebook.com/hvvschoten 

 

 



Nieuw bestuur voor HVV Schoten  
 

 
 

Tijdens de bestuursvergadering begin februari werd het bestuur van 

onze afdeling gewijzigd.  Elly Schouw was sinds 1992 secretaris van 

HVV Schoten.  Zij was niet langer kandidaat voor deze functie en werd 

door voorzitter Els De Deken bedankt voor haar jarenlange inzet.  

Wim D’hondt neemt haar taak als secretaris over.  Marjan Joris wordt 

ondervoorzitter.   Meteen is de verjonging van het bestuur een feit… 

 

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Schoten 

Heikantstraat 174/3, 2900 Schoten, tel. 03.658.46.49  

hvschoten@hotmail.com 

 

Voorzitter: Els De Deken, Heikantstraat 174/3, 2900 Schoten 

Tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 

Secretaris: Wim D’hondt, Nieuwstraat 11, 2970  Schilde 

Tel. 03.237.35.39 of wim@abc-d’hondt.be 

Ondervoorzitter: Marjan Joris, Kuipersakkerstraat 44, 2900 Schoten 

Tel. 0494 933.922 of marjan_joris@yahoo.com 

Penningmeester: Guy Bresseleers, Heikantstraat 174/3, 2900 Schoten 

Tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 

 

Bestuursleden:  Constant Carpentier, Willy Claes, Raymond Dieltjens, Ria 

Falk, Christine Mora, Mia Mortelmans, Raymond Pays, Elly Schouw, 

Lydia Van Tichelt, Philippe Verstraeten. 

Zondag 26 mei – 14.00 uur 

Geleid bezoek Kazerne Dossin Mechelen 
 
Kazerne Dossin is geen gewone museumsite, maar een ‘plaats van 

herinnering’.  De kazerne is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis 

van de shoah in België.  Tussen 1942 en 1944 gebruiken de nazi’s de 

kazerne als verzamelkamp om zo veel mogelijk joden en zigeunes samen te 

brengen.  Van hieruit vertrokken 25.484 joden en 352 zigeuners naar 

Auschwitz-Birkenau.  Op deze beladen plaats vertelt het museum het 

verhaal van de joden-en zigeunervervolging in ons land. 

 

De oude museumruimte van het Joods Museum van Deportatie en Verzet is 

omgebouwd tot een gedenkplaats, een plek van bezinning voor slachtoffers 

en nabestaanden.  De permanente historische tentoonstelling heeft onderdak 

gekregen in een gloednieuw gebouw aan de overzijde van de oude kazerne.   

Op de site van het voormalige arresthuis, tegenover de kazerne, staat nu een 

witte mononliet die de plaats van het gebeuren nadrukkelijk aangeeft.  

Vroegere Vlaamse bouwmeester Bob Van Reeth en zijn bureau  

AWGArchitecten, tekenden voor het ontwerp.  Het museum kreeg de vorm 

van een vijfhoek, met grote glaspartijen aan de ene zijde en dichtgemetselde 

ramen aan de andere zijde.  Bovenin het gebouw bevindt zich een terras dat 

uitzicht geeft op de oude kazerne. 

 

Het geleid bezoek is toegespitst op het verhaal van de joden- en 

zigeunervervolging dat aan bod komt in de permanente tentoonstelling.  

Aan de hand van persoonlijke verhalen en getuigenissen kunnen de 

bezoekers zich een beeld vorm van de discriminatie in de toenmalige 

samenleving. Foto’s getuigen van de vele maatregelen tegen de joodse en 

zigeunerbevolking in België.  Ook de geschiedenis van de mensenrechten 

en hun rol vandaag komen hierin uitgebreid aan bod.  Het bezoek eindigt op 

het terras op de vierde verdieping, waar de oude kazerne een indrukkend 

beeld nalaat. 

 

Duur: van 14 tot 16.00 uur. Afspraak om 13.45 uur aan de Kazerne 

Dossin,   Goswin de Stassaertstraat 153, 2800 Mechelen. 

 

Deelname: 9 euro. 

Inschrijvingen: tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 
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Donderdag 25 april – 20. 00 u. – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond 

 

Van Big Bang tot vandaag : de evolutie van het 

heelal 

 
Spreker : prof. dr. Jean-Pierre De Greve, astrofysicus 

 

14,7 miljard jaar geleden begon ons heelal te ‘leven’. Wat gebeurde er 

toen? Hoe evolueerde de toenmalige oersoep tot het heelal dat we vandaag 

kennen, met zijn melkwegstelsels en daarin sterren en planeten? Hoe weten 

we dat? Welke waarnemingen van de kosmos maken dat het Big Bang 

model zo’n succesvol model is?  Wat zijn donkere materie en donkere 

energie? Welke rol spelen ze? En waar evolueert het heelal naar toe? Al 

deze vragen komen aan bod in de voordracht. En nu maar hopen dat er ook 

antwoorden zijn… 

 

 
 

Jean-Pierre De Greve studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, 

en doctoreerde daarna in de astrofysica.   Hij is thans gewoon hoogleraar 

aan die instelling.  Hij ontwikkelde  de Wetenschapsweek VUB die de basis 

lag van de latere Vlaamse Wetenschapsweek. 

 

 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV).  Reservaties: 03.658.46.49 of 

hvschoten@hotmail.com 

Donderdag 14 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Jimmy Koppen (VUB) 

 

Vrijmetselarij: onbekend en onbemind? 
 
De vrijmetselarij (de “loge”) blijft mensen fascineren.  Is het een duistere 

organisatie van mannen die langs slinkse wegen het politieke leven pogen te 

beïnvloeden?  Of is het een vereniging van mensen met diverse 

achtergronden die door rituele handelingen naar morele en spirituele 

vervolmaking streven?  Waarom die geheimzinnigheid?   Hoe groot is de 

invloed van de loge nog?  En hoe kan je lid worden? 

 

Historicus Jimmy Koppen vertelt er ons meer over.  Hij is wetenschappelijk 

medewerker aan het Vrijzinnig Studie-, Archief en Documentatiecentrum 

‘Karel Cuypers’ en auteur van meerdere boeken over vrijmetselarij (o.a. 

“Vrijmetselarij voor dummies”), de Belgische geschiedenis en de Vlaamse 

beweging. 

 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 

In samenwerking met UPV-VUB 
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Dinsdag 19 maart - 20.00 uur – De Kaekelaar 

  Filmvoorstelling “Monsieur Lazhar” 

In een lagere school in Montréal zijn de leerlingen en leraren in diepe rouw. 

De juf van het zesde leerjaar heeft zich tijdens de speeltijd opgehangen in 

haar klaslokaal. Niemand weet waarom ze deze wanhoopsdaad heeft 

begaan en nog minder hoe de school ermee moet omgaan. De Algerijnse 

immigrant Bashir Lazhar biedt zich aan om de getroffen klas onder zijn 

hoede te nemen. Een opmerkelijke vervanger, want er gaapt een diepe kloof 

tussen zijn opvattingen over het onderwijs en de omgang met kinderen 

enerzijds, en de heersende Canadese normen anderzijds. Toch weet de 

nieuwe leraar snel de harten van zijn leerlingen te veroveren, al heeft 

niemand op school een vermoeden van het eigen leed dat Monsieur Lazhar 

met zich meedraagt. 

 

Een verhaal als dit – oorspronkelijk geschreven als theaterstuk – heeft het 

risico in zich uit te monden in een sentimenteel melodrama, ofwel net een 

donkere tragedie te worden. Monsieur Lazhar is echter een charmante, 

tedere en op sommige momenten zelfs opvallend humoristische prent 

geworden. Een publiekslieveling op vele festivals 

“Zonder de sentimentele toer op te gaan is MONSIEUR LAZHAR een 

prachtfilm die op een diepmenselijke manier een universele problematiek 

behandelt.” (Filmmagie) 

“Hartverwarmend” (De Volkskrant) 

 

Tickets: 4 euro.  

Genummerde plaatsen 

 

 Reservaties: 03.680.23.40 of 

ccticket@schoten.be 

                                         

Dinsdag 16 april – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling  “Little Black Spiders” 

1978, ergens in Vlaanderen. Op de zolder van een oud ziekenhuis worden 

jonge, zwangere meisjes zo’n negen maanden lang verborgen gehouden 

voor de rest van de samenleving. Er wordt hen verteld dat ze er in alle rust 

zullen kunnen bevallen, om daarna terug naar huis te keren. Ze delen lief en 

leed, smeden vriendschappen en zoeken afleiding in een verzonnen 

universum van zorgeloze dromen en mysterieuze spelletjes tijdens het 

lange, lange wachten. Het nieuwe meisje Katja droomt van een toekomst 

samen met haar baby en de vader van haar kind.  Wanneer ze beseft welke 

plannen er achter haar rug worden gesmeed, is ze vastberaden haar baby 

door niemand te laten afpakken. Little Black Spiders is een fragiele prent 

van de Vlaamse filmmaakster Patrice Toye. Zij koos na Rosie en 

Niemandsland opnieuw voor een ontroerend verhaal over liefde en 

vriendschap, over de zoektocht naar geborgenheid. Dat de film gebaseerd is 

op waargebeurde feiten maakt het allemaal nog schrijnender. 

Toye vertelt het verhaal met overtuiging, fraai in beeld gebracht en 

uitstekend vertolkt door Line Pille, Charlotte De Bruyne, Ineke Nijsen.en 

Wim Helsen. 

Tickets: 4 euro.  

Genummerde plaatsen 

Reservaties: tel 680.23.40 of 

ccticket@schoten.be 

 

Deze voorstelling wordt voorafgegaan door 

een gesprek met de regisseur, de Schotense 

Patrice Toye. 
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