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                  Heverlee, 22 maart. 2019 

 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
In deze nieuwsbrief de volgende NIA-activiteiten voor de maanden april en mei 2019. 
 

 
 

Causerie “Achter de schermen van de Cel voor Vermiste Personen”  
 

door Commisssaris van Politie Alain Remue 
 

op vrijdag 26 april om 20.30 in het clublokaal 
 

 

Commissaris Alain Remue is diensthoofd van de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie. Dat is het 
steunpunt van de Federale Politie dat zich specifiek bezighoudt met onrustwekkende verdwijningen, de 
identificatie van niet-geïdentificeerde lichamen en/of lichaamsdelen en de identificatie van mensen met 
geheugenverlies. Deze lezing geeft je een blik achter de schermen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
uit vroegere dossiers maak je kennis met de realiteit van het werk: welke opdrachten krijgen ze, hoe 
verloopt zo'n onderzoek, welke middelen worden er ingezet,...  
Nadien is er natuurlijk ook nog ruimte voor vragen. 
 
 
 

Bezoek aan de tentoonstell ing “Prenten in de eeuw van Bruegel”  
 

met BOZAR-gids Helga Gielen 
 

op zondag 19 mei in BOZAR in Brussel 
 

 
 

De gids vertelt het verhaal van de ontwikkeling en bloei van de prentdrukkunst in de 16de eeuw, de eeuw van 
Bruegel. Wist je dat Bruegel vooral populair en beroemd werd door zijn prenten?  
Antwerpen was vanaf de 2de helft van de 16de eeuw het grootste productiecentrum van prenten in Europa. De 
tentoonstelling toont de veelzijdigheid aan prenten in die periode voor een enorm diverse, internationale markt. 
Er was voor elk wat wils! 
 
Als officiële BOZAR-gids kan ik deze rondleiding gratis aanbieden aan de NIA-vrienden. De deelnemers 
betalen enkel het inkomticket (of gratis inkom met Museumpas). 
De rondleiding start om 11.00 uur en duurt anderhalf uur. We spreken af om 10.45 aan de infobalie van 
BOZAR, Ravensteinstraat 23, Brussel. 
Iedereen zorgt voor zijn eigen vervoer en toegangsticket. 
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Voor wie met de trein komt is het een vijftal minuten stappen van Brussel Centraal door de Ravensteingalerie. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 15 personen, in volgorde van inschrijving. Dit kan bij Helga Gielen 
(e-mail: helga.gielen@jonac.be). 
Indien er voldoende interesse is, komt er een tweede sessie om 14.30 uur (samenkomst 14.15). 
 

 

Causerie “De Leuvense gangen”  
 

door doctor Jo Deferme (Leuvens Historisch Genootschap) 
 

op vrijdag 24 mei om 20.30 uur in het clublokaal 
 

 
Jo Deferme is doctor in de geschiedenis en lic. Germaanse. Hij deed onderzoek en gaf les aan onder meer 
de KU Leuven, HUB, Erasmushogeschool en Drew University. Zijn specialisatie betreft de sociaalpolitieke 
geschiedenis en actualiteit. Sinds 2017 werkt hij met het LHG samen over de Leuvense gangen en recent 
ook over de sociale woningbouw. 
De presentatie behandelt de geschiedenis van de Leuvense gangen. Jo Deferme bekijkt de gangen in hun 
verschillende verschijningsvormen: in het ancien regime waren het vaak toegangen tot een privédomein. 
Een belangrijk deel van de gangen 'dankt' zijn ontstaan echter aan de context van de 19de-eeuwse 
beluiken. Dat waren kleine steegjes of pleintjes met uiterst kleine en minimale woningen, die later vaak als 
krottenbuurten werden bekeken. Hij bespreekt hoe het ontstaan van de gangen gerelateerd kan worden 
aan verschillende economische, sociale en politieke ontwikkelingen in de stad Leuven. Tevens besteedt hij 
aandacht aan de geografische inplanting van de gangen in de diverse Leuvense wijken. Tot slot bekijkt hij 
welke gangen verdwenen zijn en welke nog bestaan. 
 
 
Ik sluit deze nieuwsbrief af met de NIA-kalender. Noteer deze data alvast in jullie agenda, details vinden 
jullie in een volgende nieuwsbrief, evenals mogelijke wijzigingen en aanvullingen. 
 

04.11- 11.11.2019: NIA-reis naar Andalusië 
14.06.2019: Stadswandeling met maatjes+wittekes 
29.06.2019: NIA-BBQ in het Geertruihof 
27.07.2019: Wandeling plus petanquetoernooi en lunch in Lovanium met F. Walder 
11.08.2019: Fietstocht met F. Walder 
13.09.2019: Openingsreceptie in de Patria 
11.10.2019: Causerie “Poetins Rusland: een bedreiging of een reus op lemen voeten”, door Prof. R. Laenen 
15.11.2019: Causerie “De Kunstroof door de Nazi’s” door Prof. B. Demarsin 
01.12.2019: Bezoek Europalia Romania met BOZAR-gids Helga Gielen 
06.12.2019: Algemene Vergadering 
10.01.2020: Nieuwjaarsreceptie 
 

 

Zoals steeds hoopt het bestuur jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze activiteiten! 
 

Met vriendelijke groeten, 
Helga Gielen, secretaris 
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