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Maandag 21 november (14.00 u.) en dinsdag 22 

november (20.00 u)  

Film in De Kaekelaar 

“Son of Saul” 

 

Donderdag 1 december – 20.00 uur – Kasteel Schoten 

Gespreksavond met  prof. dr. Heidi Mertes 

“De genetische revolutie: zegen of vloek?” 

 

Maandag 19 december (14.00 u) en dinsdag 20 

december (20.00 u) 

Film in De Kaekelaar  

“Mustang” 

 

Maandag 16 januari (14.00 u) en dinsdag 17 januari 

(20.00 u) 

Film in De Kaekelaar 

 “Room” 

 

www.hvv-schoten.be 

www.facebook.com/hvvschoten 

 

 

 

 

http://www.hvv-schoten.be/
http://www.facebook.com/hvvschoten


Maandag 21 november (14 u) en dinsdag 22 november (20 u) 

De Kaekelaar (Sint-Cordulastraat 10, Schoten) 

Filmvoorstelling Son of Saul 
 

 

Oktober 1944.  Auschwitz-Birkenau.  Saul Ausländer is lid van het 

Sonderkommando, een geïsoleerde groep Joodse gevangenen die verplicht 

worden de Nazi’s te helpen bij hun uitroeiïngspraktijken: ze moeten de 

joodse gevangenen naar de gaskamer leiden en daarna hun lijken in het 

crematorium verbranden.  Tijdens dit afschuwelijke karwei ziet Saul het lijk 

van een jongen die hem aan zijn eigen zoontje doet denken.  Met risico voor 

zijn eigen leven probeert hij het lichaam van verbranding te redden en hem 

een waardige begrafenis te geven.  

Het debuut van de Hongaarse cineast Laszlo Nemes is een ware mokerslag.   

Geen enkele film behaalde vorig jaar zoveel prijzen en lofbetuigingen.  Hoe 

hard hij ook is, je moet hem gezien hebben. Hij maakt de onverfilmbare 

ondraaglijkheid van de concentratiekampen haast tastbaar. Voor wie huivert 

van expliciete gruwel: de regisseur laat je de échte horror nooit zien. 

 

“Son of Saul” werd zowel door Humo als door Focus Knack 

uitgeroepen tot Beste Film 2015. 

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

"Nemes hoeft (...) de gruwelen niet al te uitputtend en expliciet in beeld 

te brengen - daarmee spaart hij ons, de kijkers. Tegelijk suggereren de 

beelden veel, ook dankzij het vaak overweldigende geluidsontwerp, 

waardoor we de beelden in ons eigen hoofd aanvullen. Het is een 

briljante poging de paradox van de Holocaust-cinema op te lossen, het 

meest overtuigende speelfilmantwoord dat ik ken: Nemes toont en hij 

toont niet." (Vrij Nederland) 

“Een vormelijk en inhoudelijk dwingende film die je sprakeloos, 

onthutst en vol vragen achterlaat en in Cannes zeer terecht werd 

bekroond met de Grand Prix du Jury”  (Focus Knack) 

Lidmaatschap HVV Schoten 

 
Wie lid wordt van HVV geniet vele voordelen! 

Je krijgt een korting op de afdelingsactiviteiten en je ontvangt vier maal per 

jaar gratis “Het Vrije Woord” magazine, vol info over activiteiten, foto’s, 

interviews, boekrecensies en opiniestukken.  In ons plaatselijk ledenblad 

vind je de agenda van de komende activiteiten  Wie zijn e-mailadres 

doorgeeft krijgt ook tweewekelijks de elektronische nieuwsbrief “De HVV-

Flash” die dieper ingaat op de nationale vrijzinnige actualiteit. Ook de 

Schotense afdeling van HVV houdt je dan op de hoogte van alles wat ze 

organiseert. 

Voor 12 euro per jaar ben je al lid! 

Lidgeld stort je op rekening BE 72 0011 7775 6216 van HVV lidgeld. 

BIC: GEBABEBB, Pottenbrug 4, B-2000 Antwerpen 

(met vermelding lid HVV Schoten) 

Je ontvangt dan ook het tweemaandelijkse ledenmagazine “Het Vrije 

Woord”.  Absoluut de moeite waard! 

 

Secretariaat HVV Schoten: p/a Heikantstraat 174/3, 2900 Schoten 

Tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

 

Meer info op www.hvv-schoten.be  

of volg ons op Facebook  

www.facebook.com/hvvschoten 

Veertig jaar HVV Schoten 

HVV Schoten bestaat in 2017 veertig jaar! 

Inderdaad, op 9 februari 1977 werd in Schoten een plaatselijke afdeling van 

het Humanistisch Verbond (de voorloper van HVV) opgericht.  Sindsdien 

werden honderden activiteiten georganiseerd: debat- en gespreksavonden, 

filmvoorstellingen, uitstappen, cursussen, toneelvoorstellingen, museum-en 

stadsbezoeken, concerten enz.  De volledige lijst kan u sinds kort op onze 

website vinden (bij “welkom”)  

In ons volgende Haveetje kan je lezen waar en hoe we deze veertig jaar 

gaan vieren! 

mailto:ccticket@schoten.be
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Maandag 16 januari (14 uur) en dinsdag 17 januari  (20 uur) 

 

Film in De Kaekelaar:  “Room” 
 

Het uiterst spannende en aangrijpende “Room “ is een unieke en tedere film 

over de grenzeloze liefde tussen een moeder en haar kind onder de meest 

hartverscheurende omstandigheden. Voor de vijfjarige Jack is de wereld 

maar een paar vierkante meter. Hij zit met zijn ontvoerde moeder 

opgesloten in een kamer, een hermetisch afgesloten tuinhuisje, maar voor 

hem is er geen buiten, alleen maar binnen. Net als elke goede moeder 

probeert Ma haar zoon op een normale manier veilig groot te brengen. Ze 

overlaadt hem met warmte en liefde.  Tot op een dag blijkt dat er toch een 

wereld buiten is.  “Room” brengt sterke acteerprestaties van Brie Larson en 

de kleine Jacob Tremblay.  Brie Larson kreeg in 2016 voor haar rol de 

Oscar voor beste vrouwelijk hoofdrol.  Dankzij de fraaie regie van Lenny 

Abrahanson is Room niet alleen triest, maar ook vertederend: een kleine 

film met een grote impact en niet minder dan vijf Oscarnominaties.  Ver 

van horror of sensatiezucht, maar daardoor des te beklemmender. 

 

“Larson en Tremblay zijn verbluffend als wanhopige moeder en haar 

wereldvreemde zoon. De tweede helft van Room is onderhoudend en 

meeslepend, maar het is het geïsoleerde eerste deel dat je bij je keel 

grijpt en je één van de grootste ladingen kippenvel van je leven 

bezorgt” (Film1.nl) 

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

 

“Een perfect uitgevoerde, maar vooral noodzakelijke film” (De 

Standaard) 

“Son of Saul’ liet ons achter met een beklemmend zwaar gevoel in de 

ziel, een gevoel dat zelfs met drie glazen whisky niet viel weg te spoelen, 

maar tegelijk waren we van kop tot teen vervuld van de heerlijke, 

onovertroffen, zo zelden voorkomende sensatie dat we zonet een 

formidabele ontdekking hadden gedaan. Film van het jaar.” (Humo) 

Tickets 4 euro.  

 Reservaties: 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

 

 

 

mailto:ccticket@schoten.be
mailto:ccticket@schoten.be


Donderdag 1 december – 20.00 uur- Kasteel van Schoten 

(Kasteeldreef 61, 2900 Schoten) 

Gespreksavond met prof.dr. Heidi Mertes 

De genetische revolutie: zegen of vloek? 

"Het zit in de familie" of "het is de wil van God": een erfelijke aandoening 

was in de vorige generaties iets waarin men zich schikte, waar men niet 

voor kon kiezen en ook niets aan kon doen. Vandaag hoeven erfelijk 

bepaalde aandoeningen niet langer aanvaard te worden als een fataliteit. 

Wetenschappers kunnen ze begrijpen, opsporen, manipuleren en zelfs 

elimineren. Dit biedt ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden om het menselijk 

welzijn te verhogen, maar stelt ons ook voor nieuwe ethische en 

maatschappelijke dilemma’s.  Hoe gaan we om met genetische informatie? 

Stel dat je je genetisch laat screenen en te horen krijgt dat je in de toekomst 

waarschijnlijk die of die  ziekte zult krijgen, hoe ga je dan om met die 

wetenschap? Is het bevorderlijk dit te weten? Hoe ver mogen we gaan in het 

manipuleren met genen? Hebben we het recht om bepaalde informatie niet 

te kennen ook al is deze voorhanden?  Wie moet/mag toegang hebben tot 

genetische informatie?  

Deze en andere vragen worden onder de loep genomen door prof. dr. Heidi 

Mertes, docent bio-ethiek aan de Gentse Universiteit en voorzitter van De 

Maakbare Mens vzw 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV)  

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-

schoten.be   

Organisatie: HVV Schoten en De Maakbare 

Mens vzw. 

 

Maandag 19 december (14 u) en dinsdag 20 december (20u) 

 

Film in De Kaekelaar “MUSTANG” 
 

De zomer begint. In een dorpje in het noorden van Turkije komen Lale en 

haar vier zussen terug van hun laatste schooldag. Onderweg spelen de 

meisjes onschuldig uitgelaten nog wat met de jongens uit het dorp. Dit 

wordt echter bestempeld als een grove uitspatting van zedeloosheid, en de 

meisjes raken verwikkeld in een groot schandaal met onverwachte 

gevolgen. Langzaam verandert hun thuis in een gevangenis; huiswerk 

verandert in huishoudelijk werk, en de familie begint huwelijksplannen 

voor de meisjes te smeden. Maar gedreven door hun verlangen naar vrijheid 

vechten de vijf zussen samen terug tegen de grenzen die hen worden 

opgelegd. Samen met haar Franse coscenariste, Alice Maryland Winocour, 

geeft de in Ankara geboren Deniz Gamze Ergüven haar tragikomische 

regiedebuut zoveel humor en energie mee dat je niet anders kan dan, 

ondanks enkele dieptragische gebeurtenissen, vooral de veerkracht en de 

vechtlust van deze meisjes onthouden.  

 

“Zo'n onderwerp kan gemakkelijk ontaarden in dik opgesmeerde 

ellende, maar … Ergüven maakt er een beheerst, aangrijpend en 

spannend drama van. Mustang wil vooral laten zien dat de meisjes 

slachtoffer zijn van een achterhaald en geperverteerd systeem, terwijl 

de onderdrukkers ook zelf onder hun tradities gebukt gaan.”  (De 

Volkskrant) 

 

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