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september 2022. 

 

 

Uitnodiging voordracht ‘De Belgische Revolutie’ door  

meesterverteller 

Johan Op de Beeck  
op vrijdag 18 november 2022 om 14 uur  

in Westrand Cultuurcentrum – Dilbeek 

 

 

 

 
 

 

Een ‘Meesterverteller’ aan het woord 

 

Johan Op de Beeck is een bekend tv-gezicht en heeft een gerenommeerde carrière in de media en de 

journalistiek achter de rug. Hij zit al 35 jaar in het vak. Voorheen was hij actief als ankerman van het 

VRT-journaal, documentairemaker, directeur van Canvas, presentator en interviewer van 

verschillende talkshows en hoofdredacteur van verschillende media in binnen- en buitenland. 

Vandaag is hij zelfstandig communicatieadviseur en auteur van een reeks succesvolle non-

fictieboeken, die het erg goed doen in de bestsellerlijsten en die ook altijd positief onthaald worden. 

 

Liefde voor geschiedenis 

 

‘Wie over het heden wil oordelen, moet voldoende verleden in huis hebben’, zegt hij zelf. Liefde 

voor de geschiedenis is Johan aangeboren. Zijn grote voorkeur gaat uit naar de zeventiende en 

achttiende eeuw en de tijd van Napoleon Bonaparte (1769-1821), een cruciale periode in de moderne 

Europese geschiedenis, de tijd van de Verlichting, de Franse Revolutie en het ontstaan van de 

Belgische natie. 

 

In het licht hiervan kozen we deze gastspreker om het te hebben over ‘de Belgische Revolutie’.  
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 8 

Het verlies van België: de Belgische Revolutie van 1830 en de scheiding van België en Nederland 

in hedendaags perspectief. 

Na de val van Napoleon ontstaat in 1815 het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Willem I 

bestuurt als een ouderwetse alleenheerser. Zijn taal- en godsdienstpolitiek ontstemt de katholieke 

bevolking van het Zuiden. Maar ook de jonge liberale generatie van advocaten en journalisten verzet 

zich. Ze eist meer democratie en vrijheid. Hun kopman is Louis De Potter, een republikein. 

Aanvankelijk laat niets vermoeden dat het koninkrijk in gevaar is. Tot augustus 1830. 

Een onverklaarbare opstand met brandstichting en oproer in Brussel brengt een onstuitbare spiraal 

van geweld op gang. Een maand later valt het Nederlandse leger aan en … wordt verslagen. De 

Potter grijpt de macht. Zal België een republiek worden naar Frans voorbeeld? De grote 

mogendheden kunnen dit niet laten gebeuren. Amper een maand na het uitroepen van de 

onafhankelijkheid is de Belgische Revolutie in groot gevaar. Antwerpen wordt gebombardeerd. De 

ene coup volgt op de andere. De revolutionairen bestrijden niet alleen Willem I maar ook elkaar. 

Gedreven door heel verschillende politieke visies op de toekomstige natie, leveren ze een gevecht op 

leven en dood. Hoe uiteindelijk een nieuw land, maar geen republiek ontstaat, wordt verteld in de 

dramatische climax van deze lezing. 

Deze lezing duurt 1.30 uur en wordt geïllustreerd met talrijke prenten, tijdsdocumenten en kaarten. 

Inschrijven kan door storting van 5 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC 

Brussel BE49 7340 2675 8871 vanaf 27 oktober 2022 tot en met 9 november 2022 met de 

melding ‘Op de Beeck’. Deze prijs omvat ook 2 drankjes.  

Dit kleine bedrag dat wij aan jullie vragen vertegenwoordigt natuurlijk niet de kostprijs van 

dit event. Wij betalen de infrastructuur (zaal en geluidsinstallatie), consumpties en uiteraard 

ook onze gastspreker. Schrijf dus enkel in als je effectief komt. 

 

 

 

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug te 

vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. 

   

Wij hopen jou te mogen ontmoeten op 18 november.  

 

Het bestuur  

  


