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  Dinsdag 26 november – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Argo” 

 

Dinsdag 3 december – 20.00 – Den Trol 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

 

Dinsdag 10 december – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met prof. Jan Verplaetse 

“Leven zonder vrije wil ?” 

 

Dinsdag 17 december – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “ Jagten” 

 

Dinsdag 21 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Offline” 

 

 Zondag 23 februari – 14.00 uur – Antwerpen 

Geleid bezoek aan het Red Star Line Museum 

 

www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 

                                           www.facebook.com/hvvschoten 



Dinsdag 26 november – 20.00 uur –  De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling “ARGO” 
 

Plaats van het gebeuren: Teheran, Iran. Datum: november 1979. Context: de 

islamitische revolutie. Wanneer de VS weigeren om de gevluchte sjah uit te 

leveren, bestormt een woedende menigte de Amerikaanse ambassade, 

waarna 52 Amerikanen 444 dagen lang worden gegijzeld. Zes diplomaten 

weten aan de aandacht van de revolutionairen te ontsnappen en vinden 

onderdak in de Zwitserse en Canadese ambassades. Aan CIA-agent Tony 

Mendez de heikele taak om hen het land uit te smokkelen.  Hij bedenkt een 

op het eerste gezicht krankzinnig plan… “Argo” (dat op ware feiten 

gebaseerd is)  kreeg dit jaar 3 Oscars, waaronder die van Beste Film.. 

Regisseur Ben Affleck brengt een goed gemaakte en vlot vertelde mix van 

suspense, drama en zelfs een fikse scheut satire.  Verrassend en ouderwets 

in de beste betekenis van woord.   

 

 “Van de puike weergave van het historisch kader over de fantastische 

acteerprestaties  tot de perfecte balans tussen humor en spanning: veel 

beter wordt Hollywoodontspanning niet.”  (Cinenews.be) 

 

“…twee uur lang spannende en onderhoudend, rijk aan sfeer en detail en 

vaak verrassend grappig.” (Knack Focus) 

 

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

 

 

Zondag 23 februari – 14.00 uur - Antwerpen 

 

Geleid bezoek aan het Red Star Line Museum 
 
HVV Schoten bezoekt – met gids – het gloednieuwe Red Star Line 

Museum. 

 

In de historische loodsen van de legendarische rederij met de rode ster in de 

vlag, is vandaag het Red Star Line Museum gevestigd. Hier wordt het 

verhaal verteld van de miljoenen Europeanen die moedig of wanhopig 

genoeg waren om hun oude leven achter te laten, op zoek naar een beter 

bestaan. Via een emotionele rollercoaster van hoge verwachtingen en diepe 

teleurstellingen, jagende adrenaline en slapeloze nachten gaat het richting 

droom die werkelijkheid wordt. Of niet. De voormalige havenloodsen van 

Red Star Line zijn de perfecte plek om de verhalen van talloze reizigers 

tastbaar en zichtbaar te maken. In deze inspirerende omgeving worden hun 

dromen en verzuchtingen tot leven gewekt. 

 

Tickets: 10 euro (5 euro -25 jaar) 

Duur: circa anderhalf uur 

Adres: Montevideostraat 3, 2000 Antwerpen 

Inschrijvingen : Guy Bresseleers, tel. 03.658.46.49 of 

hvschoten@hotmail.com 
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Dinsdag 17 december – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling  “Jagten” 
 
Lucas, een pas gescheiden kleuterleider met een tienerzoon, probeert zijn 

leven opnieuw op de rails te krijgen. Net op het moment dat hij daarin lijkt 

te slagen, wordt hij door een vijfjarige kleuter beschuldigd van 

kindermisbruik. Al vlug escaleert de situatie en keert iedereen zich tegen 

hem.  Wat volgt is een sociaal drama waarin Thomas  Vinterberg voor ons 

uittekent hoe begrijpelijke bezorgdheid kan omslaan in een agressieve 

heksenjacht.   Met “Festen” stond regisseur Tomas Vinterberg in 1998 plots 

in de internationale spotlights.  Het  meesterlijke “Jagten”, met een 

fenomenale hoofdrol van Mads Mikkelsen, is zijn definitieve revanche op 

iedereen die dacht dat hij ”Festen” nooit zou overtreffen.   

 

“…garant voor één van de meest aangrijpende en meest louterende 

bioscoopervaringen van het jaar.” (Humo) 

 

“Jagten is een film die discussie oproept en die je je eigen gedrag onder 

een loep laat nemen. Onrecht, veroordeling en paranoia zijn krachtige 

thema's die hier op indringende wijze uitgewerkt worden. Sinds 'Festen' 

maakte Vinterberg niet meer zo'n intense en overtuigende film. Een 

drama dat je onder de huid gaat zitten." (Cinemagazine) 

 

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

 

Dinsdag 3 december – 20.00 uur – Den Trol 
 

(Gelmelenstraat 157 2900 Schoten) 

 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Onze Algemene Vergadering vindt dit jaar NIET in het Kasteel van Schoten 

plaats, maar in het vergaderzaaltje (zolder) van café Den Trol. 

 

We bekijken dan – bij een drankje en een hapje - de werking van het 

voorbije jaar, plannen een aantal nieuwe activiteiten en kiezen een bestuur.   

Nieuwe medewerkers zijn natuurlijk erg welkom! 

 

 

 

Lid  worden ? 

Voor 10 euro per jaar ben je lid. 

Lidgeld stort je op 001-1777562-16 van HVV-ledenrekening 

IBAN nr: BE72001-1777562-16 (Voor Europese overschrijvingen) 

BIC: GEBABEBB  

Lange Leemstraat 57 

B-2018 Antwerpen 

Het lidmaatschap gaat in vanaf het moment dat wij de betaling hebben 

ontvangen.   

Meer weten? Bel ons op: 03/233.70.32 of mail naar: info@h-vv.be 
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Dinsdag 10 december – 20.00 uur – Kasteel van Schoten                                            

 

Gespreksavond met prof. dr. Jan Verplaetse (UGent) 
 

LEVEN ZONDER VRIJE WIL? 
 

‘Ons brein maakt ons wel wijs dat we rationeel denken en handelen, 

maar al onze bewuste processen gaan terug op onbewuste processen 

waar we geen controle over hebben’ 

 

Prof. Dr. Jan Verplaetse is filosoof en verbonden aan de Faculteit 

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Hij doceert er moraalfilosofie. 

Hij publiceerde in 2006 ‘Het morele brein: een geschiedenis over de plaats 

van de moraal in onze hersenen’ en in 2008 ‘Het morele instinct: over de 

natuurlijke oorsprong van onze moraal’. 

 

In ‘Zonder vrije wil: een filosofisch essay over verantwoordelijkheid’ 

(2011) betoogt hij dat de vrije wil niet bestaat.  Onze bewuste beslissingen 

zijn de uitkomst van onbewuste processen waarover we geen controle 

hebben.  Rationeel gesproken zijn we dan niet langer verantwoordelijk voor 

of schuldig aan wat we doen of denken. Maar zonder schuld verliest het 

recht zijn klassieke grondslag. 

 

Is deze conclusie een vrijgeleide om ons helemaal over te laten aan onze 

driften en verlangens, zonder schuldgevoelens en plichten? Is de 

maatschappij wel leefbaar zonder verantwoordelijkheid of zal deze 

verzanden in immorele chaos?  Verplaetse stelt dat zijn visie geen enkel 

moreel ideaal in de weg staat. Meer nog, dat er meer voordelen dan nadelen 

samenhangen met een dergelijke levenshouding. Zo verdwijnen de nood 

aan verwijten, schuldgevoel, lof en verdienste, of aan straffen ‘als  

verdiende loon’, en krijgen we bevrijding, gemoedsrust en minder stress in 

de plaats. Verplaetse pleit voor een meer constructieve levensvisie, waarbij 

slecht gedrag bijgestuurd wordt, zonder verwijten. 

 

Organisatie: HVV Schoten en De Maakbare Mens vzw 

 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 

 
                                          Jan Verplaetse 
 

 

Filmprogrammatie 2014 
 

Dinsdag 21 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

“Offline” 
 

Na een gevangenisstraf van zeven jaar heeft Rudy Vanderkerkhove een 

duidelijk doel voor ogen: hij wil opnieuw aan de slag als hersteller van 

wasmachines en – belangrijker nog – hij hoopt op een verzoening met het 

gezin dat hij achterliet. “Offline” is het aangrijpende filmdebuut van de 

Gentse regisseur Peter Monsaert.  Hij levert een bijzondere mix van humor, 

ontroering en oprechte emoties, overgoten met een fantastische soundtrack 

van Triggerfinger.  Met een inleiding van de regisseur! 

 

Dinsdag 25 februari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

“Mud” 
 

Dinsdag 18 maart – 20.00 uur – De Kaekelaar 

“The Master” 
 

Dinsdag 15 april – 20.00 uur – De Kaekelaar 

“Lore 
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