
 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft 

ons automatisch de toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te 

publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan 

telkens te verwittigen. 

Dank voor uw begrip.  

 

 
DE FRANSE REVOLUTIE 

Van Revolte tot Republiek 

Voordracht door meesterverteller Johan Op de Beeck 

 

Dinsdag 31 januari 2023 om 14:00 u (deuren open om 13:30 u)  in het theater 

Het Klokhuis Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen  

 

In een wervelende vertelling brengt Johan Op de Beeck het stormachtige verhaal van 

de Franse Revolutie: van de bestorming van de Bastille in 1789 tot de staatsgreep 

van Napoleon in 1799, van het nobele devies ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’ tot 

de bloeddorstige terreur. Revolutionairen die de samenleving op zijn kop zetten maar 

vaak zelf het hoofd verloren onder de guillotine. Tegelijk greep ook in onze regio een 

grote omwenteling plaats. 

Wie is Johan Op de Beeck?  
 
Johan Op de Beeck was journalist en 
nieuwsanker bij de VRT, TV Limburg 
en Kanaal Z. Hij maakte tv-
documentaires en presenteerde 
talkshows en debatprogramma’s. 
Vandaag is hij communicatieadviseur 
en auteur van een reeks succesvolle 
non-fictieboeken.  
 

 

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 als thema ‘de Franse Revolutie’.  

Inschrijven kan door overschrijving van 13 € per persoon op rekening BE85 

4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen. Zet in de 

mededeling “Franse Revolutie en je lidnummer”. In de prijs zijn ook 2 

consumpties inbegrepen.  Doe dit wel vóór 16 januari 2023.   

Bij vragen kan je steeds contact opnemen met May Van Bedts, 

GSM nr. 0495 59 83 47.  

We wensen je alvast een aangename en interessante namiddag.  

 

May Van Bedts Roger Lenaerts 

Organiserend bestuurslid  Voorzitter 

 

 

Hoe bereik je het Theater Het Klokhuis: Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen 

Met de auto: 

Erg autovriendelijk is de binnenstad niet, maar op enkele meters van Het Klokhuis is 

er een ondergrondse betaalparking (Van Dyck - Eikenstraat). Wil je op straat zelf 

parkeren, is dat vaak een kwestie van geluk. Let op voor de vele eenrichtingsstraten! 

Met de trein: 

Het theater bevindt zich op een kwartiertje wandelen van het Antwerpse Centraal 

Station. Je raakt er het snelst als je tram 11 neemt aan het Astridplein of te voet gaat 

langs de de Keyserlei en de Meir, of via de Rooseveltplaats. 

Met de tram/bus: 

Tramlijn 11 passeert langs de Parochiaanstraat (halte St. Jacob) en ook de Franklin 

Rooseveltplaats is op wandelafstand te bereiken. De dichtstbijzijnde pre-metrostations 

zijn haltes Opera en Meir. Trams 3, 5, 9 en 15 kunnen daar genomen worden.  

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 


