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©Saskia Van der Stichele 

Beste leden en sympathisanten van VIRA, 
 

Op dinsdag 17 januari 2023 om 18u00 houdt VIRA  
in de hoofdzetel van de KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel 

haar jaarlijkse 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
voorafgegaan door een debat met de auteur 

Stefan HERTMANS 
over 

‘EEN WERELD OP ZOEK 
NAAR NIEUWE HOOP’ 

 
We ondervinden het aan ziel en lijf, deze woelige en onzekere tijden. 
Wat overkomt ons toch: een stokkende globalisering, de grillen van ons klimaat, 
opeenvolgende pandemieën, moeilijk beheerbare migratie, wankelende waarden, op drift 
geslagen wereldorde, oorlog aan de Europese poorten… 
Hoe vermannen we ons? Waar liggen de sporen van een nieuwe tijd, waar putten we hoop 
en energie? Is er een kompas? 
In zijn pas verschenen magistraal essay “ Verschuivingen” voelt en ontwaart Stefan 
Hertmans kiemen van een overgang die in de maak is maar die we nog maar heel 
gedeeltelijk beginnen te begrijpen… 
 
Dirk VAN DAMME, Business Development Manager Private Banking, verwelkomt voor de KBC. 
Stefan HERTMANS houdt een signeersessie met gelegenheid zich zijn boek “Verschuivingen” aan te 
schaffen. 
 

Opening der deuren om 17u00  
Academische zitting om 18u00 

Broodjesreceptie om 19u30 
Sluiting om 21u30. 

 

De deelname is gratis. De locatie en de receptie worden aangeboden door de KBC-Groep. 
U gelieve uw aanwezigheid aan te melden voor vrijdagmiddag 13 januari 2023 via : 
- de website van de VIRA : http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-nieuwjaarsreceptie-2023/ 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 de nummerplaat van uw wagen op te geven. 
 

Met vriendelijke VIRA-groeten, 
Johan SWINNEN, Voorzitter van VIRA 
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Stefan Hertmans 
Stefan Hertmans (1951) publiceerde romans, verhalen, essays en een groot aantal dichtbundels.  
In 1995 ontving hij de Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de dichtbundel Muziek 
voor de overtocht (1995). Voor Bezoekingen kreeg hij de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap (1995) 
en de Paul Snoekprijs (1996). Zijn poëziebundels werden tweemaal genomineerd voor de VSB-
poëzieprijs, Muziek voor de overtocht (1995) en Goya als hond (2000). Voor de laatstgenoemde 
bundel ontving hij de Maurice Gilliamsprijs. 
 
In 2016 was hij de auteur van het Poëziegeschenk Neem en lees en verscheen een eigen bloemlezing 
uit zijn gedichten over de liefde, Een beeld van jou. Tot Hertmans' meest succesvolle prozaboeken 
behoren de roman Naar Merelbeke (1994, nominatie Libris Literatuur Prijs) en de reisverhalen-
bundel Steden (1998, nominatie Generale Bankprijs). De roman Gestolde wolken uit 1988 werd 
bekroond met de Multatuliprijs en de roman in verhalen Als op de eerste dag met de F. Bordewijk-
prijs. Na zijn overstap naar De Bezige Bij verschenen de dichtbundel Kaneelvingers (2005), zijn 
verzamelde gedichten onder de titel Muziek voor de overtocht. Gedichten 1975-2005 (2006), en de 
essaybundel Het zwijgen van de tragedie (2007) en de roman Het verborgen weefsel (2008). 
 
In augustus 2013 verscheen zijn veelgeprezen roman Oorlog en 
terpentijn. Voor deze roman werd hij bekroond met de AKO 
Literatuurprijs, de Vlaamse Cultuurprijs voor de Letteren, de Prijs 
Lezersjury Gouden Boekenuil, De Inktaap 2016 en genomineerd voor de 
Man Booker International Prize 2017. Er werden meer dan 250.000 
exemplaren van verkocht en het boek verschijnt inmiddels in 
vierentwintig talen. Zijn meest recente en alom geprezen roman De 
bekeerlinge verscheen in 2016. 
 
In 2017 publiceerde Hertmans een uiterst actuele, beklemmende en 
poëtische tekst over de zus van een zelfmoordterrorist, Antigone in 
Molenbeek. In 2018 werd de hele tekst in een reeks opvoeringen in het 
theater gebracht. In 2020 verscheen De opgang, een meesterlijk 
beschreven, opzienbarend oorlogsverhaal en een wrang huwelijksdrama, 
in 2022 gevolgd door Verschuivingen, een briljant essay over de tijd 
waarin we leven. 

 

 
 

 

De route naar de KBC-hoofdzetel, Havenlaan 2, 1080 Brussel 
 

De KBC-hoofdzetel ligt aan de brug 
over het kanaal Brussel-Charleroi, 
vlakbij Kanal (vml. Citroën)  
Ingang voetgangers : Havenlaan 2, 
1080 Brussel - Sint-Jans Molenbeek; 
Ingang voertuigen : tegenover de 
Opzichterstraat 24 (rue de 
l’Intendant 24), 1080 Brussel.  
Metro : halte IJzer/Yser.   

VIRA DANKT DE GROEP   VOOR HAAR GASTVRIJHEID 
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Komende activiteiten van VIRA 

 
Februari 2023 : Een debat rond de werkzaamheden van de zgn. Congo-Commissie en over de 
toekomst van de Belgo-Afrikaanse betrekkingen. 
 
Woensdag 8 maart 2023, 12u30 : Miguel DE BRUYCKER over “Cyberveiligheid : een wereldwijde 
uitdaging” 
 
Zondag-woensdag 11-14 juni 2023 : Studiereis naar Genève 
 

Lid worden van VIRA 
 
Om lid te worden van VIRA vult u het lidmaatschapsformulier in op http://www.vira-
org.be/lidmaatschap/ en schrijft u 35 € over op VIRA-bankrekening BE87 4300 7406 0194.  
Jongeren onder de 30 j. betalen geen lidgeld.  
Er bestaat ook een formule voor bedrijfslidmaatschap zie http://www.vira-
org.be/rechtspersoonslidmaatschap/  
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