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Dinsdag 24 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstellling “Amour” 

 

Donderdag 17 oktober – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Gie Goris 

“Islam in het heetst van de strijd” 

 

Dinsdag 22 oktober – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “The Broken Circle Breakdown”            

 

Dinsdag 26 november – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Argo” 

 

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” 

 

www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 

                                           www.facebook.com/hvvschoten 

 



Dinsdag 24 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling “AMOUR” 
 
De twee gepensioneerde muziekleraren Georges (Jean-Louis Trintignant) 

en Anne (Emmanuele Riva) wonen in Parijs.  Hun dochter (Isabelle 

Huppert), ook een musicus, woont met haar gezin in het buitenland.  Op een 

dag krijgt Anne een herseninfarct.  Hierdoor raakt ze aan één kant van haar 

lichaam verlamd.  Dit stelt de relatie tussen Georges, Anne en hun dochter 

behoorlijk op de proef. 

 

Deze film van Michael Haneke (“Das Weisse Band”) behaalde de Gouden 

Palm op het Filmfestival van Cannes 2012, werd uitgeroepen tot Beste 

Europese Film 2012 en kreeg de Oscar voor beste buitenlandse film in 

2013. 

 

“Meesterwerk” (De Volkskrant) 

“Indrukwekkende beklijvende cinema” (De Morgen) 

“Beste film van het jaar” (Algemeen Dagblad) 

“Een ode aan de liefde” (NRC) 

“Amour is de beste film dit bioscoopjaar…  Michael Haneke is 

Europa’s grootste regisseur”  (Cobra.be) 

 

Tickets: 4 euro. 

U kan plaatsen reserveren op tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

 

 

MARLEEN TEMMERMAN WINNAAR PRIJS VRIJZINNIG 

HUMANISME 
 
 

De professor-gynaecologe en oud-senator Marleen Temmerman heeft de 

dertiende Prijs Vrijzinnig Humanisme gewonnen. Dat heeft de vzw 

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging bekendgemaakt.  

Temmerman won de prijs wegens haar “jarenlange inzet op wereldwijd 

vlak voor rechten, gezondheid en emancipatie van vrouwen, gekenmerkt 

door een gedreven en bescheiden persoonlijke stijl”, aldus de vzw in het 

persbericht.  

De Prijs Vrijzinnig Humanisme wordt elke twee jaar toegekend. De vorige 

laureaten zijn onder andere Hein Picard,  Regine Beer, Leo Apostel, Jaap 

Kruithof, Karel Poma en Etienne Vermeersch.  

De prijs werd uitgereikt op vrijdag 21 juni 2013, op de Internationale Dag 

van het Humanisme, in het Paleis van Schoten Kunsten te Brussel.  

 

Meer info over doelstellingen, werking, bestuur  en lidmaatschap 

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

 

Donderdag 17 oktober – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Kasteeldreef 61, 2900 Schoten 

Gespreksavond met Gie Goris, hoofdredacteur MO* 

“Islam in het heetst van de strijd” 

Er is nogal wat oorlog en geweld in de regio's die in meerderheid door 

moslims bewoond worden. Gie Goris bezocht de voorbije jaren geregeld 

landen als Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Indonesië, Maleisië, de 

Centraal-Aziatische republieken, de Filipijnen en Thailand waar conflicten 

dagelijkse kost zijn. De dominante religie is daar mee voor 

verantwoordelijk en speelt tegelijk een matigende rol. 

De vraag voor de toekomst is hoe het verder gaat met de radicalisering van 

de islam: wat is de achtergrond daarvan, is die over zijn hoogtepunt heen, 

wat kunnen wij daaraan doen?  Gie Goris is ook auteur van 

“Opstandland. De strijd om Afghanistan, Pakistan en Kasjmir”   

(uitgegeven bij De Bezige Bij Antwerpen). 

  

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 
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 Dinsdag 22 oktober – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 
(Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten) 

 

Filmvoorstelling “The Broken Circle Breakdown” 
 
“The Broken Circle Breakdown” vertelt het verpletterend liefdesverhaal 

van Elise en Didier.  Zij heeft haar eigen tattooshop, hij speelt banjo in een 

bandje.  Het is liefde op het eerste gezicht, al zijn de verschillen groot.  

Wanneer hun dochtertje Mabelle geboren wordt, is hun geluk compleet.  

Maar als Maybelle zes is, wordt ze ernstig ziek.   Didier en Elise reageren 

totaal verschillend.  Maybelle laat hun echter geen keuze: ze moeten samen 

voor haar vechten.  Raak je daar samen door of laat de liefde je in de steek 

als je ze het meest nodig hebt? 

 

Regisseur Felix Van Groeningen grijpt naar de keel met zijn vierde film.   
Acteurs Veerle Baetens en Johan Heldenbergh zijn ronduit indrukwekkend 

en de geweldige bluegrassmuziek vormt de kers op de taart.  

 

Tickets: 4 euro. 

U kan plaatsen reserveren op tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

 

 

 

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 voor beste film en is 

twee uur lang spannend en onderhoudend, rijk aan sfeer en detail en vaak 

verrassend grappig. 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.  Entertainment 

van het hoogste Hollywoodniveau ! 

 

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 onterecht 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.  Een intens en 

overtuigend drama dat discussie oproept en  je onder de huid gaat zitten.  

 

 

Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 
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