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Beste VIRA-vrienden,
Namens het VIRA-bestuur nodig ik u en uw partner heel gaarne uit op onze jaarlijkse

NIEUWJAARSRECEPTIE
op woensdag 23 januari 2019 om 18u00
aangeboden door de KBC-Groep
in de hoofdzetel van de KBC,
Havenlaan 2, 1080 Brussel

“Brüssel 1915”

De receptie wordt voorafgegaan door een
conferentie door

Prof. dr. Sophie DE SCHAEPDRIJVER
Hoogleraar Moderne Europese Geschiedenis, Pennsylvania State University, VUB
over:

"BEZET EUROPA 1914-1918 :
de derde dimensie van de Groote Oorlog”
We staan aan het einde van vier jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog, van vier jaar bezinning
over het Westelijk front. Na de klaprozen is het tijd voor een blik op andere fronten en andere
dimensies van dat gigantische conflict.
Deze lezing gaat in op een vaak vergeten aspect: de militaire bezettingen. De hoofdstelling luidt als
volgt: “’14-‘18” deelde Europa op in drie dimensies: de fronten, de thuisfronten en de bezette
gebieden. Deze laatste strekten zich uit van Lille in het westen tot Rostov in het oosten; veertig
miljoen Europeanen maakten de oorlog onder militaire bezetting mee.
Een nadere blik op de oorlogservaring van bezetters en bezetten leert ons veel over de dynamiek van
de Eerste Wereldoorlog... en de lange naweeën van die oorlog.
Opening der deuren om 17u20, conferentie om 18u00, receptie om 19u30, sluiting om 21u30.
U gelieve uw aanwezigheid aan te melden voor vrijdagmiddag 18 januari 2019 via :
- formulier op de website van de VIRA :
http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-nieuwjaarsreceptie-2019/ of
- emailbericht naar vira@mail.org, of
- telefoon naar VIRA-secretaris Lieven Vermote (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)
Bij gebruik van de KBC-parking gelieve u merk en nummerplaat van de wagen op te geven.
Inmiddels wens ik u een heel gelukkig nieuw jaar,
Johan SWINNEN,
Voorzitter
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Sophie DE SCHAEPDRIJVER
Sophie De Schaepdrijver is hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan The Pennsylvania
State University (USA) en bekleedt voor 2018-2020 een deeltijds mandaat als gasthoogleraar
aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze ook Fellow is.
Ze ontving tevens fellowships aan het National Humanities Center (USA), het Netherlands
Institute for Advanced Study, de École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) en The
Leverhulme Trust (VK).
Zij is auteur van meerdere boeken over de Eerste Wereldoorlog, waaronder Bolwerk Brugge:
bezette stad in ’14-‘18 (2015), het in de New York Times besproken An English Governess in
the Great War (Oxford University Press, 2017) en Gabrielle Petit: dood en leven van een
Belgische spionne in de Eerste Wereldoorlog (Horizon, 2018).
Sophie De Schaepdrijver is ook actief als publiekshistorica: ze was co-auteur en presentator
van de met een internationale prijs bekroonde documentaire Brave Little Belgium (2014) en
was curator van drie tentoonstellingen.
Haar werk is onder anderen bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord, de Erepenning
van het Vlaamse Parlement en de Geschiedenisprijs van het Davidsfonds.

VIRA DANKT DE KBC-GROEP
VOOR HAAR GASTVRIJHEID
Lid worden van VIRA
U kan lid worden van VIRA door invulling van het lidmaatschapsformulier dat op de website van VIRA
te vinden is ( http://www.vira-org.be/lidmaatschap/) en overschrijving van 35 € op de VIRAbankrekening. Personen jonger dan 30 j. en voltijdse studenten betalen geen lidgeld.
O
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DE ROUTE NAAR DE HOOFDZETEL VAN DE KBC

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel - Sint-Jans Molenbeek; Garage : tegenover de Opzichterstraat 24.

De KBC-hoofdzetel ligt aan de brug over het kanaal Brussel-Charleroi, vlakbij het Kaai-theater, Kanal
(vml. Citroën-garage), het Sainctelette-plein en het metrostation IJzer. Gezien de verslechterende
verkeerssituatie in Brussel is het gebruik van de metro in goed gezelschap aanbevolen.
Met de metro
U neemt de metro op de Brusselse ring via Rogier in de richting van Simonis. Uw halte is IJzer/Yser.
U verlaat de metro via de westelijke uitgang Boudewijnlaan/Helihaven. Vervolgens wandelt u in de
richting van de basiliek van Koekelberg. U passeert Kanal (de vml. Citroëngarage) en het Kaaitheater.
Als u de brug over het kanaal hebt overgestoken gaat u rechtsaf en komt u in de Havenlaan. De KBC
is het bruine gebouw, links, net achter de Opzichterstraat.
Per auto : GPS : aan de overkant van Opzichterstraat 24, 1080 Brussel (rue de l’Intendant)
Op de foto de straat tussen het witte en het bruine gebouw).
U neemt de middelste inrit, duwt op de microfoonknop en meldt u bij de bewaking aan.
Vanuit het westen (Gent)
U komt via de snelweg vanuit Oostende en de Keizer Karellaan. Vlak voor de Basiliek van Koekelberg
neemt u de Leopold II tunnel. U verlaat u deze aan de afrit Sainctelette. Aan de verkeerslichten rijdt u
linksaf rond de rotonde met het monument, de Havenlaan in. Daar neemt u meteen het eerste
straatje, de Opzichterstraat, links. Voorzichtig met het verkeer uit de tegenrichting. De ondergrondse
parking van de KBC bevindt zich 50 m verder aan de rechterkant, tegenover het huis met het nr. 24.
Vanuit het oosten (Leuven, Namen)
Op de kleine ring rijdt u doorheen de Madou- en Rogier-tunnels. Meteen na Rogier neemt u de uitritSainctelette-Yser. U gaat rechtdoor, maar kiest het middenste baanvak. U kruist de rotonde met de
Antwerpse Steenweg. U komt voorbij de bekende Citroën-garage en het Kaaitheater. U steekt de
brug over het kanaal over. Dan gaat u meteen rechtsaf de Havenlaan in. U neemt meteen de eerste –
nauwe- straat links, d.i. de Opzichterstraat. Wees voorzichtig bij het kruisen van het drukke verkeer
in de Havenlaan. De ondergrondse parking van de KBC (zonder straatnummer) bevindt zich 50 m
verder aan de rechter kant, tegenover het huis met het nr. 24.
Te voet vanuit het NMBS-station Brussel Noord (ongeveer 20 minuten)
Bij aankomst in Brussel-Noord gaat u doorheen de loketruimte naar de centrale hal. U verlaat het
station via de uitgang “Centrum” en gaat richting Rogier. Vanaf het Rogierplein gaat u rechtsaf,
richting “Basiliek” (Kleine Ring). Eens u het kanaal heeft overgestoken gaat u rechtsaf en komt u in de
Havenlaan.
Er zijn ook bussen naar de halte Sainctelette.
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