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T en geleide 

 

Beste Reisvrienden 
 
 
De corona-maatregelen worden gaandeweg versoe-
peld; al zit reizen-zoals-voorheen er misschien nog 
niet in, de kriebels om terug vreemde culturen te 
verkennen voelt u wellicht ook al. ‘Zaventem’ her-
neemt stilaan terug zijn activiteiten en mits de nodi-
ge voorzorgsmaatregelen en discipline moet reizen 
per vliegtuig en autocar wel kunnen. 
 
Het ROC blijft en bleef zeker niet thuis. Nieuwe ini-
tiatieven zagen het levenslicht. Onze reisleiders leg-
den zich toe op studiewerk en enkelen pakken uit 
met nieuwe lezingen of korte, educatieve uitstap-
pen, niet het minst in eigen land. Of heeft u be-
hoefte aan wat beeldmateriaal of een virtuele rond-
leiding? Op onze facebookpagina vertellen verschil-
lende reisleiders over hun favoriete bestemming en 
tonen u de wondere wereld van het reizen. 
 
De zomer is in aantocht; de virologen geven ons 
moed en optimisme. Een oude en wijze professor 
leerde mij ooit dat een pessimist een slecht geïnfor-
meerde optimist is. Feestdagen zijn misschien in mi-
neur voorbijgegaan; het kwam onze gezondheid 
wellicht ten goede en des te meer kunnen we nu ge-
nieten van wat nog komen moet. 
 
Ook van de nakende vakantieperiode na een lange 
‘lock-down’… 
 
Veel lees- en reisgenot 

 
 
 
 
 

Karel Peeters 
Afgev. Bestuurder 
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Verder naar het zuiden 
 

Als je de landkaart van Vietnam bekijkt, krijg je de in-

druk van een lang en smal land, uitgerekt als een elas-

tiekje. Of liever, het lijkt op een elegante dame in een 

lang gewaad. Inderdaad, 1650 km van Noord naar 

Zuid of, op Europese maat: 

van Brussel naar de zuid-

kust van Spanje. Het huidi-

ge Vietnam is een samen-

voeging van drie delen. In 

die noordelijke knotsbol, 

het berggebied, leven sinds 

eeuwen Viet-mensen. Ze 

zijn van Chinese oorsprong 

en zijn altijd door de Chine-

zen geregeerd tot even na 

het jaar duizend. Later nog 

verschillende keren met 

kortere of langere tussen-

pozen. Nog altijd wan-

trouwt het Vietnamese 

regime China, ook al zijn ze 

beiden communistisch. De 

grote noorderbuur heeft 

na de samenvoeging van 

Vietnam in 1975 nog delen 

van hun land en enkele van 

hun eilanden ingepikt. 

 

In de lange smalle lende-

nen van het land ontstond vanaf de tweede eeuw een 

vissersvolk: de Cham. Godsdienstig hoorden zij bij het 

Hindoeïsme, terwijl de Viet (en de Khmer, waarover ik 

het wat verder heb) Boeddhisten zijn. Het koninkrijk 

Champa groeide, vocht naar het noorden, vocht naar 

het zuiden, werd groot, maar schrompelde in elkaar 

vanaf de tiende eeuw. De Viet namen geleidelijk hun 

plaats in. Nu leven er slechts her en der nog enkele 

duizenden verarmde Cham. Toch lieten ze enkele 

prachtige tempels achter. In My Son zijn ze groten-

deels kapot geschoten tijdens de vreselijke oorlog.  

 

 
Bij Nha Thrang floreren ze uitbundig. Zij lijken wel op-

gaande bloemstengels met ontluikende bloemknop-

pen en doen mij denken aan Indiase voorbeelden. 

 

Die gruwelijke Amerikaans-

Vietnamese oorlog heeft ook 

verschrikkelijk huisgehouden in 

Son My. In dat dorp waren de 

weerbare mannen opgeroepen 

in het leger, of aan de oogst, of 

vochten bij de Vietcongstrij-

ders. Een peloton Amerikaanse 

Mariniers kwamen hier naartoe 

met de foute informatie dat er 

een grote vijandelijke strijd-

macht in het dorp gelegerd was 

en dat ze deze moesten uitroei-

en. De eenheid was maar twee 

maanden in Vietnam en had al 

twintig kameraden verloren in 

sluipmoorden, verborgen mij-

nen, enzovoort, zonder ook 

maar aan een gevecht deel te 

nemen. Ze waren opgejut: nu 

zou het gaan gebeuren, nu zou-

den ze die onzichtbare vijand 

te pakken krijgen. Het bevel 

van de verre commandant was 

simpel: schieten om te doden 

op al wat beweegt. Zij vielen het dorp binnen, vonden 

alleen kinderen, vrouwen en ouderlingen. Het brutale 

geweld van opgekropte frustratie barstte los. Meer 

dan vijfhonderd weerloze mensen werden afgeslacht 

en de hutten in brand gestoken. Bij het bezoek, na het 

zien van de Nederlandse documentaire, zijn er geen 

woorden meer, alleen tranen en stilte. Droeve ge-

dachten over de doden, de levenden, de daders en wij 

allen, getuigen van geweld.  

 

Bidden voor vrede. 

Ooggetuige 
Vietnam in Coronatijd 
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Het strand is fijn zand, mooi en 3200 km lang. Maar de 

oceaan is woelig, vreet het zand steeds verder weg. 

De rode vlag staat slechts 25 meter ver in zee. Na 

twee dagen rust aan het strand, ben ik verder op weg 

naar het zuiden. Ik rijd door die grote vruchtbare vlak-

te, doorsneden met ontelbare kanalen en zijtakken 

van de Mekong-delta, zoals de Sai Gon rivier. 

Vanaf de zeventiende eeuw verzwakte het grote en 

machtige Cambodjaanse Khmer rijk van Angkor. Het 

oostelijk deel van hun gebied kwam meer en meer on-

der Viet invloed en werd vanaf de achttiende eeuw 

ook bestuurd door hen. Honderd jaar geleden, onder 

het Franse koloniale bestuur over de twee landen, 

werd het wettelijk aangehecht bij Cochinchina dat na 

de nederlaag van de Fransen het zuidelijk deel werd 

van Vietnam.  

 

Ho Chi Minhstad dat vroeger Saigon heette, was toen 

de hoofdstad van Zuid-Vietnam en is wellicht de meest 

levendige en bekende stad van Vietnam. Het ligt mid-

den die groene laagvlakte. Als ik op vrijdagavond toe-

kom in het centrum van de stad kijk ik verbaasd naar 

die feeërieke verlichting van miljarden lampjes. Wat 

een verschil met de donkere straten in 1996. Toen re-

den er alleen wat fietsers, vaak zonder licht. Nu moet 

men de verkeerslichten gebruiken om tussen de moto-

ren over te steken, en zelfs dan … Even verwonderd 

kijk ik rond en merk alleen jongeren die bij elkaar 

zitten te praten, berichtjes uitwisselen, vrijen of wat 

zakgeld bijverdienen als motortaxi à la Uber. En verder 

zijn er de jonge gezinnen met kleine ukjes of iets ou-

der. Her en der lopen er wat toeristen rond met grote 

ogen. Dit is een jonge natie met een exploderende be-

volking van 97 miljoen mensen.  

 

Zaterdagmorgen om zeven uur (de scholen zijn nog 

gesloten voor de coronakoorts) zie ik een golvende 

vloot van acht miljoen motoren (!!!) de stad inrijden. 

Zij weven door elkaar, complexer dan een viltmat, 

zonder elkaar te raken. Soms stoppen ze zelfs voor 

het rode licht. En wat ze allemaal vervoeren: kippen, 

groentebergen, stapels dozen, acht butaangasflessen, 

recycleerafval en natuurlijk het hele gezin, een kleuter 

vooraan, vader aan het stuur, en een ukje in moeders 

armen achteraan. 

 

Ik bespaar je nog maar eens een oorlogstafereel in Cu 

Chi, al koestert het regime die periode als een kleine 

mishandelde calimero. Maar ik heb wel een lekkere 

soeplunch gegeten bij de schoonzus thuis van het 

brandende napalmmeisje van weleer. 

 

Maar een ander bezoek kon ik niet afwimpelen: het 

museum van de overblijfselen van de oorlog. Vroeger 

heette het : Het museum van de Amerikaanse oor-

logsmisdaden. De naam is veranderd, maar de inhoud 

niet. Ik besef maar al te goed hoe het communistisch 

regime deze en alle andere reizen regisseert en beïn-

vloedt. De basisidee luidt: Alle misdaden komen van 

de Amerikanen, alle onschuldige slachtoffers zijn arme 

Vietnamezen. Larie en apekool natuurlijk. In een ruzie 

of een oorlog is niemand vrij van schuld. 
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De lokale gids speelt dat spel mee, anders is hij volgen-

de maand geen gids meer. Breder gezien noemt hij alle 

prestigieuze verwezenlijkingen en verzwijgt de moei-

lijkheden. Voorbeeld? Vietnam zou de tweede, soms 

de eerste exporteur zijn van rijst en de grootste uit-

voerder van de beste koffie. Ik kijk naar internet. Viet-

nam staat voor rijstexport op de vijfde plaats na India, 

Thailand, Verenigde Staten en Pakistan. De twee eer-

ste landen voeren elk bijna vier keer zo veel uit als 

Vietnam. Voor koffie staat het land op de vierde plaats 

na Brazilië, Colombia en Indonesië. Daarenboven pro-

duceert Vietnam hoofdzakelijk Robusta bonen, terwijl 

Arabica het fijnste aroma heeft. Maar dit past niet in 

het reclamepraatje van het regime. 

 

Vanmorgen ben ik naar een drijvende groothandels-

markt van landbouwwaren gaan kijken. Het is niet 

echt een spektakel maar wel een wat achtergebleven 

“weg” van producent naar verbruiker: De boer brengt 

per boot zijn waar naar dit deel van de rivier. Even 

een tussennoot: De rivier die bekend staat als de Me-

kong splitst hier in negen grote armen met talloze ka-

naaltjes, zijriviertjes en beekjes er tussenin. Hij heet in 

het Vietnamees dan ook Cúu Long, de Negen Draken. 

Terug naar de varende boer. Hij verkoopt aan een 

groothandel op een grotere boot, die als kenteken in 

de mast het product draagt waarin hij handelt. Een 

meloen in de mast? Dan moet je daar zijn om meloe-

nen te kopen en te verkopen. De kleinhandelaars ko-

men later aangevaren, slaan bij elke boot hun voor-

raad in en varen terug naar hun winkeltje in de stad. 

Vermits er tientallen toeristenboten komen kijken, 

zijn er natuurlijk ook boten ingericht als café of res-

taurant. Zaken blijven zaken! 

Over twee dagen verlaat ik Vietnam en blijf nog een 

paar dagen in Cambodja. Misschien net op tijd. Eergis-

teren zijn er na een periode zonder, weer dertien ge-

vallen van corona opgedoken, in Hanoi, 1500 km van 

bij mij weg. De zieken zaten allen op een vliegtuig 

waarop ook een dame zat, die uit … Italië kwam. Het 

virus keert nu van Europa weer huiswaarts! Strenger 

dan in Italië, heeft de regering onmiddellijk allen in 

quarantaine geplaats, hun familieleden verplicht thuis 

gehouden en de straat en de wijk afgesloten. Aan de 

ingang van het hotel hier in het zuiden staat er een 

fles desinfectant en een thermometer. 36,6 ° geeft mij 

groen licht! 

Net vandaag lees ik in mijn krant: “Angkor Wat, …, lo-

pen leeg”. Het is een financiële ramp voor allen die 

van het toerisme (moeten) leven. Dat zijn miljoenen 

mensen wereldwijd, veel meer dan er besmet zijn. 

Over drie dagen ben ik in Angkor. Als het leeg is, kan ik 

er niet besmet worden. Deo Volente. Daarna kom ik 

naar huis. Maar door al die poespas zijn er veel vluch-

ten afgeschaft. Ook voor mij. Ik moet een dag eerder 

terug keren dan gepland. Het zij zo. 

Tot ziens.    Gard. 
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Op 1 april verloor Alva zijn bril 
 

RL Mark VANACKER is germanist en ‘bezeten’ door de geschiedenis. Hij verdiepte zich onlangs in de Tachtig-

jarige oorlog en de Spaanse Nederlanden. Zo nam hij deel aan een Symposium over deze boeiende periode en 

bezocht ansliutend Den Briel of Brielle. Zijn bevindingen leest u hieronder... 

 Tussen 1568 en 1648 woedde in de Lage Landen 

(de Zeventien Provinciën) de Tachtigjarige Oorlog, ook 

de Opstand (tegen het Spaanse gezag) genoemd. Het 

ging om macht, geld en geloof. De adel was misnoegd, 

want de edelen verloren macht en inkomen omdat 

hun banen in het landsbestuur almaar meer ingeno-

men werden door Spaanse ambtenaren. De bevolking 

was misnoegd vanwege de heffing van belastingen 

(de beruchte tiende penning). Bovendien was er zo-

wel in landbouw als textielindustrie economische te-

genspoed door de stijging van de graanprijzen en de 

verminderde Engelse woltoevoer. Daarnaast kwam 

het katholieke geloof onder invloed van het calvinis-

me onder druk te staan. De vervolging van de aanhan-

gers van het calvinisme zette veel kwaad bloed. In 

1523 al waren de eerste twee slachtoffers in deze ge-

loofsstrijd gevallen: de augustijner monniken Voet en 

Van Elsen stierven als  “ketters” op de brandstapel op 

de Grote Markt in Brussel. Met koning Filips II  - “Ik wil 

geen koning van ketters zijn” – verbeterden de zaken 

er niet op: de aanhangers van de reformatie werden 

genadeloos vervolgd en met plakkaten afgedreigd. 

Naar schatting 1000 slachtoffers stierven op de brand-

stapel, 11.173 werden verbannen en hun goederen 

werden geconfisqueerd. 

 

Geuzen 

 In 1566 boden 300 edelen aan landvoogdes Mar-

garetha van Parma (bastaarddochter van Karel V) een 

smeekschrift aan met het verzoek om een verzachting 

van de plakkaten. Haar raadsheer Karel van Berlay-

mont zou haar bemoedigd hebben met de woorden: 

“N’ayez pas peur, Madame, ce ne sont que des 

gueux” (het zijn maar bedelaars). De opstandelingen 

namen deze naam als geuzennaam over en namen de 

geuzenpenning en de bedelnap als symbolen aan. 

 Bij gebrek aan eigen kerkgebouwen hielden de 

calvinistische predikanten in de open lucht zogn. ha-

genpreken. Bij een hagenpreek in het West-Vlaamse  

Steenvoorde op 10 augustus 1566 hitste predikant Se-

bastiaan Matte zijn toehoorders zodanig op dat een 

aantal beeldenstormers in de Sint-Laurentiuskerk de 

beelden vernielde. De beeldenstormers trokken een 

spoor van vernieling in veel kerken en kloosters zowel 

in de zuidelijke als de noordelijke gewesten. In Amers-

foort lag het puin volgens een tijdgenoot kniehoog. 

Volgens een Bossche non, die een verslag van de ge-

beurtenissen in ‘s-Hertogenbosch naliet, gingen de 

beeldenstormers erger tekeer dan Joden en Turken 

het hen zouden nadoen: wilde mensen waren het, ra-

zende honden van de duivel bezeten, briesende leeu-

wen. In het Rijksmuseum hangt een ets van Frans Ho-

genberg “Beeldenstorm” uit 1566 dat niets aan de ver-

beelding overlaat. Uit 1630 stamt dan weer het schil-

derij “Beeldenstorm in een kerk” van Dirck van Delen. 

 De motivatie voor de Beeldenstorm vonden de 

bijbelvaste calvinisten in het Oude Testament in de 

tien geboden van God: “Ge zult u geen godenbeeld 

maken, noch enig beeld van wat in de hemel daarbo-

ven, op de aarde beneden, of in het water onder de 

aarde is. Ge moogt ze niet aanbidden of die-

nen.” (Exodus 20, 4-5) 

Reizen naar het verleden 
De Spaanse Nedederlanden 
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Alva, de ijzeren hertog 

 Drie weken later bereikten koning Filips de be-

richten over de Beeldenstorm.  Alva, zijn generaal en 

hoveling, adviseerde hem een harde aanpak van de 

opstandelingen in de Nederlanden. In augustus 1567 

kwam Alva met een leger van krap 10.000 man in de 

Nederlanden aan. Landvoogdes Margaretha van Par-

ma trad af en Alva werd de nieuwe landvoogd die 

met ijzeren hand regeerde: hij richtte een speciale 

rechtbank op, de Raad van Beroerten (Bloedraad ge-

noemd), om ketters en beeldenstormers te veroorde-

len. De belangrijkste leiders van de opstand, Egmond 

en Hoorn, werden wegens hoogverraad ter dood ver-

oordeeld en op de markt in Brussel onthoofd in 1568.  

Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel  Hertog van Alva 

Van ongeveer 1100 geëxecuteerden werden ook de 

goederen geconfisqueerd. Willem van Oranje, de 

leider van de opstand, was naar het stamslot van zijn 

familie in Dillenburg gevlucht. In zijn plaats werd zijn 

zoon Filips Willem, student in Leuven, gevangen ge-

nomen en als gijzelaar naar Spanje gestuurd. Zoals 

van 9000 andere per verstek veroordeelden werden 

ook de omvangrijke goederen en bezittingen van Wil-

lem van Oranje geconfisqueerd. De invoering van de 

tiende penning op elke verhandeling op roerend 

goed droeg ook niet bij tot Alva’s populariteit. 

Brielle - De eersteling der vrijheid 

 De slag bij Heiligerlee (in Oost-Groningen dicht-

bij de Duitse grens) in 1568 wordt algemeen gezien als 

het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Willem van 

Oranje had niet stilgezeten en vanuit zijn familiale 

thuisbasis in Dillenburg een huurleger op de been ge-

bracht om de Spanjaarden te bekampen. De troepen 

onder leiding van Willems broer Lodewijk wonnen de 

slag bij Heiligerlee, maar werden kort daarop vernieti-

gend verslagen in Jemmingen. In de beginfase van de 

opstand tegen de Spanjaarden mislukte ongeveer alles 

wat Willem van Oranje ondernam tot de watergeuzen 

op 1 april 1572 de vestingstad Den Briel voor de prins 

van Oranje innamen. Daarmee werd Den Briel (nu 

Brielle) de eersteling der vrijheid zoals het boven de 

ingang van het stadhuis van Brielle heet: “Libertatis 

Primitiae”. Het is ook de wapenspreuk van Brielle. De 

verovering van Brielle was zonder meer het keerpunt 

in de opstand tegen Spanje.  

 

Watergeuzen: Alverdobbelt, Dollekop,  

’t Mes van Alkmaar    

 De watergeuzen kwamen veelal uit Holland en 

Zeeland, de gezaghebbers waren calvinistische opstan-

delingen die door de Raad van Beroerten verbannen 

werden en van wie de goederen verbeurdverklaard 

waren. Die bannelingen werden aangevuld door een 

ruig volkje van criminelen en avonturiers, de namen 

alleen al spreken boekdelen: Alverdobbelt, Zeldenrijck, 

Dollekop, ’t Mes van Alkmaar, Grotendorst, Selden-

drooch, Vroegbedorven, Oncruyt. De watergeuzen 

vormden de zeemacht van Willem van Oranje die hun 

kaperbrieven uitreikte om het de Spanjaarden moeilijk 

te maken. Dat liet ze toe handelsschepen te overvallen 

en losgeld te eisen voor het financieren van de op-

stand. Amsterdamse handelaars deden hun beklag dat 

hun handelsschepen die met graan uit de Oostzeeha-

vens terugvoeren door de watergeuzen gekaapt wer-

den. Amsterdam had toen nog niet de kant van de op-

standelingen gekozen. Het ging om heel veel geld dat 

niet altijd de opstand ten goede kwam, maar in de zak-

ken van de watergeuzen verdween. 
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 De calvinistische havenstad Emden aan de Ems 

in Noord-Duitsland was een toevluchtsoord voor 

veel vluchtelingen uit de Nederlanden en ook de 

thuishaven van de watergeuzen. Daar moesten de 

gekaapte schepen aanvankelijk het losgeld betalen. 

Maar Emden had op een bepaald moment genoeg 

van de gewelddadige watergeuzen die een nieuwe 

uitvalsbasis zochten op de Engelse kust. Koningin 

Elisabeth gedoogde ze aanvankelijk, maar wees hun 

na een poos ook de deur. Op zoek naar een nieuwe 

uitvalsbasis meerden ze min of meer toevallig – om-

dat de wind keerde – op 1 april 1572 in de Maas-

monding voor Den Briel aan.  

 

 De Brielse veerman Coppelstock had die morgen 

een paar zakenmensen naar Maassluis geroeid en 

zag dat een geuzenvloot van 26 schepen voor Den 

Briel voor anker gegaan was. Van Coppelstock kreeg 

Willem Blois van Treslong te horen dat er geen Span-

jaarden in de stad aanwezig waren. Opperbevelheb-

ber Lumey gaf veerman Coppelstock de boodschap 

mee dat het stadsbestuur van Brielle zich moest 

overgeven aan de watergeuzen. Briellenaar Blois van 

Treslong gaf Coppelstock als teken van vertrouwen 

zijn zegelring mee, in de hoop zo burgemeester Koe-

kebakker te overtuigen. Burgemeester Koekebakker 

pleegde overleg met het stadsbestuur, dat duurde 

de geuzen te lang en ze zetten de aanval in. Met een 

scheepsmast beukten ze de stadspoort open (In 

naam van Oranje doe open die poort) en namen de 

stad in bezit voor Willem van Oranje, waarna de hui-

zen van de katholieke inwoners werden geplunderd.  

 

Inunderen: het water als bondgenoot 

 De Spanjaarden gaven zich niet gewonnen en 

keerden op 5 april terug om de stad te heroveren. 

Ongeveer duizend Spaanse militairen werden bij 

Zwartewaal en Heenvliet in de buurt van Brielle 

aan land gezet. Ze lieten hun schepen onbeheerd 

achter, een zware misrekening, zo zou blijken. De 

Spanjaarden rukten via de polders op, werden 

aanvankelijk nog tegengehouden door geweer-

vuur van geuzen maar leken het pleit te gaan 

winnen.  

 

 Toen gebruikten de Briellenaren het water als 

bondgenoot. Stadstimmerman Rochus Meeuwiszoon 

sloeg het Nieuwlandse sluisje kapot waardoor de lan-

derijen rond Brielle onder water liepen. De polder 

stond blank en de Spanjaarden kregen natte voeten. 

Nu moesten ze via de dijk proberen Brielle te herove-

ren. Daar vormden ze een gemakkelijk doelwit voor 

het scheepsgeschut dat de watergeuzen op de stads-

muren geplaatst hadden. De strijd om Brielle was 

gestreden: de Spanjaarden trokken zich terug naar 

hun schepen, die tot hun ontsteltenis in brand wa-

ren gestoken of losgemaakt en afgedreven. De 

terugtocht ontaardde in een wanordelijke vlucht.  

Inname van Den Briel door de Watergeuzen—1792—Gravure van Jan Luyken—1679 
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 Op het vernielen van sluizen stond de doodstraf, 

maar het stadsbestuur kende timmerman Meeuwis-

zoon op zijn oude dag een toelage toe. Een glas-in-

loodraam in de Sint-Catharijnekerk herinnert aan zijn 

heldendaad. Het was de eerste keer dat in de Neder-

landen het water ingezet werd om de vijand op af-

stand te houden. Het inunderen werd nog meerdere 

keren toegepast in de Tachtigjarige Oorlog vooral aan 

de zuidgrens van de Hollandse Republiek maar meestal 

gebeurde dit kleinschalig en lokaal.  

  

Een keerpunt in de oorlog 

 Hoewel Alva aanvankelijk niet veel belang 

hechtte aan de val van Brielle (“no es nada”, het 

betekent niets), was het een keerpunt in de oorlog. 

Na de val van Den Briel koos de ene na de andere 

stad de zijde van Willem van Oranje: de geuzen na-

men het belangrijke en strategisch aan de Schel-

de gelegen Vlissingen in, gevolgd door Veere, 

Enkhuizen, Bergen, Leiden en Dordrecht. Hele 

delen van Holland en Zeeland kwamen onder be-

stuur van Willem van Oranje. Het vers over de bril 

van Alva kon navenant worden aangevuld:  

 Op 1 april verloor Alva zijn bril,  

 op aprilletje zes verloor hij zijn fles,  

 op de 2de mei zijn neus erbij. 

Na Den Briel verloor Alva op 6 april Vlissingen, op 2 

mei Terneuzen. 

 

De Martelaren van Gorcum 

 Op 26 juni 1572 namen de geuzen de stad Gor-

cum (Gorinchem) in. Er was de inwoners godsdienst-

vrijheid toegezegd, desondanks werden 19 geestelij-

ken gevangengenomen, beschimpt, bespuugd, mis-

handeld en gefolterd. Ze werden overgebracht naar 

Brielle waar de op wraak beluste geuzenleider Lumey 

geen enkel respijt toonde. Dat was zeer tegen de zin 

van Willem van Oranje, die altijd voor tolerantie 

pleitte zoals tegenover Filips II: “Ik kan niet goedkeu-

ren dat vorsten over het geweten van hun onderda-

nen willen heersen”. Het stadsbestuur van Brielle 

stuurde in allerijl een verzoekschrift naar Willem van 

Oranje om het leven van de gevangenen te redden. 

Hij antwoordde onmiddellijk dat de geestelijken vrij-

gelaten moesten worden, maar Luikenaar Lumey ont-

stak in een Luikse woede en legde dat bevel naast 

zich neer. Hij ging geweldig te keer omdat hij niet het 

origineel, maar slechts een afschrift van de brief in 

handen kreeg, wat hij als een belediging van de bo-

venste plank ervoer. Bovendien voelde hij zich als 

opperbevelhebber van de watergeuzen (in 1571 in 

die functie benoemd door de prins) niet geroepen om 

zich te plooien naar de orders van de prins van Oran-

je. Daarmee was het lot van de negentien geestelij-

ken bezegeld: na een reeks verdere vernederingen 

werden ze op 9 juli 1572 in Brielle in een turfschuur 

bij een vernield klooster opgehangen waarna hun 

lichamen verminkt werden. In 1675 werden de 19 

martelaren van Gorcum door de paus zalig verklaard 

en in 1867 officieel heilig verklaard. In 1932 werd ter 

ere van de 19 martelaren in Brielle een bedevaarts-

kerk gebouwd waar elk jaar op 9 juli een nationale 

bedevaart plaatsvindt. 

 De kinderen op de katholieke scholen in Brielle 

leren dat Brielle op 1 april door de geuzen werd inge-

nomen, op protestantse scholen heet het dan weer 

dat Brielle op 1 april door de geuzen bevrijd werd. 

 

 Tien dagen na de moord op de negentien van Gor-

cum vond in Dordrecht – de oudste stad van Holland - 

de eerste Statenvergadering van Holland plaats. Bij 

deze eerste vrije bijeenkomst van de opstandige ste-

den wordt Willem van Oranje tot stadhouder van Hol-

land benoemd. Ook worden er bepalingen opgesteld 

die een einde moesten maken aan de wreedheden en 

onbeteugelde wraaknemingen van Lumey. 
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Historisch Brielle op 1 april 

 Jaarlijks wordt de val van Brielle door toedoen 

van de watergeuzen herdacht op 1 april. De bewoners 

zijn in historische kledij uit 1572 uitgedost, in dit reen-

actment word je ondergedompeld in levende geschie-

denis.  Het is zeer de moeite waard om het eens mee 

te maken. Het begint met veerman Cloppenstock die 

de inwoners en de burgemeester waarschuwt voor de 

watergeuzen. Op de pui van het stadhuis vindt het 

toneelspel “De sleutel van de stad” plaats. De Noord-

poort wordt gerammeid en de dag eindigt met het 

ophangen van de Spaanse commandant.  

 De nacht van 31 maart op 1 april staat bekend 

als de kalknacht. Je laat je auto beter niet op straat 

staan. Op de zeer vroege morgen van 1 april gaan 

Briellenaren de straat op, om op ramen van hui-

zen en winkels grappige zinnen te kalken. Dat gaat 

wel vaak gepaard met overlast die wordt veroor-

zaakt door dronken jongeren, zoals ondergekalkte 

auto’s of muren (waar kalk lastig van af te halen 

is). Zelfs de kerkpoort en auto’s ontsnappen er niet 

aan. 

 Gelukkig zijn de sporen van de kalknacht op de 

etalages van winkels en op de ramen van privéwonin-

gen leuk van aard. Zo staat op het raam van een huis 

waar gezinsuitbreiding op komst is volgende bood-

schap gekalkt: 

 Gefeliciteerd! ’t Is heus,  

 er komt hier een nieuwe GEUS. 

 Julie is ontzettend blij, 

 In augustus komt haar broer erbij! 

En op de etalage bij de opticien heet het met een 

knipoog naar het bekende historische vers “Op 1 april 

verloor Alva zijn bril”: 

In verband met de spanningen tussen enerzijds het 

Spaanse garnizoen en anderzijds de watergeuzen is de 

winkel van de brillenman op 1 en 2 april gesloten. 

Voor de rest wordt er bij het kalken op een ludieke 

manier gezinspeeld op plaatselijke toestanden en 

veelvuldig komt de oproep “Vive les gueux” of “Leve 

de geus” voor. En overal in de stad hangt het plakkaat 

over de tiende penning: 

Placcaet ende ordinantie  

over het heffen van den Thienden Penninck 

op alle roerende goederen. 

Hij die versaeckt te betalen  

zal hangen aan den galge. 

Onder het plakkaat de naam van landvoogd Alva en 

die van burgemeester Koekebakker van Brielle. De 

toon is gezet: we bevinden ons midden in het gewoel 

van de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.  

 



 

 

 

Reiswijzer nr 80 
Reis- & OpleidingsCentrum vzw 

10 

Vlamingen op 1 april in Brielle 

 Als je op 1 april Brielle bezoekt, ben je daar niet 

de enige Vlaming. De VUB-studenten houden elk jaar 

op 1 april een Brielvaart om aan de nagespeelde histo-

rische gebeurtenissen in Brielle deel te nemen. Op de 

website van de VUB volgt tekst en uitleg: “Op 1 april 

1572 namen de watergeuzen Den Briel (nu Brielle) in 

en veroverden er het Spaanse garnizoen, een keerpunt 

in de Tachtigjarige Oorlog. Die gebeurtenis wordt sinds 

vele jaren herdacht door onze VUB-studenten die tel-

kenjare die dag op Brielvaart gaan.” De reden voor de 

studentikoze uitstap: “…omdat er ook een onmisken-

bare band is met de geschiedenis van de vrijzinnigheid, 

namelijk de wil tot vrijheid en de geuzenstrijd tegen 

het opgelegde denken. Die werd benadrukt door Julius 

Vuylsteke in zijn rede in Den Briel in 1872. Dat zorgde 

toen voor nogal wat commotie in het katholieke Vlaan-

deren, waar de afkeer voor de ‘protestanten’ nog heel 

diep zat.”  

 

 De uitnodiging wordt met een studentikoos saus-

je overgoten: “Vanzelfsprekend wordt ter plekke in 

taveernen en brasserieën verbroederd alvorens huis-

waarts te rijden.” 

Marc Vancker 

ROC Reisleider 

 

Bronnen: 
Hans Goedkoop, 80 jaar oorlog (tv-reeks NTR uitgezonden 
op NPO 2 in 2018) 
De Maesschalck, Edward, Oranje tegen Spanje, Davidsfonds 
Uitgeverij, 2015 
Prof. Dr. P. Groenveld & drs. H.L.PH. Leeuwenberg, De Tach-
tigjarige Oorlog, Walburg Pers 2012 
Panhuysen, Luc, De martelaren van Gorcum, Historisch 
Nieuwsblad, 2010, nr. 2 
 
Symposium - Feiten en Vooroordelen over de Tachtigjarige 
Oorlog op maandag 29 oktober 2018 in de Sint-
Catharijnekerk in Brielle 
 
Webpagina’s: 
www.1aprilvereniging.nl;  
www.brielle.nl;  
www.VUBToday: Op 1 april verloor Alva zijn bril 
 
 

Een reiziger mag ook dromen.  

Waarom niet de zijderoute??  

 
Corona heeft ons reeds maanden aan eigen huis geke-

tend, maar kluisters kunnen onze dromen niet gevan-

gen zetten. Zullen we even onze keuken of tuin verlaten 

en wegzweven naar regionen die voorlopig ontoeganke-

lijk blijven? 

 

In de tweede helft van de 19de eeuw volgde het Europe-

se lezerspubliek gefascineerd de verslagen van de ont-

dekkingsreizigers die in alle uithoeken van de wereld 

actief waren, in regionen die op de toenmalige land-

kaarten grote witte vlekken vormden, met de vermel-

ding ‘terra incognita’. Ambtenaren, militairen, geleer-

den en avonturiers doorkruisten de onbekende zones 

van uitgestrekte gebieden die door Groot-Brittannië, 

Frankrijk en andere koloniale mogendheden gean-

nexeerd waren of waarop één of andere grootmacht 

het oog had laten vallen. Zij drongen door tot in de 

meest afgelegen en desolate regionen, waar ze bergen, 

rivieren en volkeren in kaart brachten. Met gravuren 

geïllustreerde magazines zoals  Le Tour du Monde: Jour-

nal des voyages, journal des explorations brachten de 

laatste ontdekkingen tot in de huiskamer van de snel 

groeiende middenklasse en vonden weerklank tot in de 

hoogste kringen, waar supergeheime plannen voor ver-

dere kolonisering en exploitatie geactualiseerd werden.  

In die tijd bruiste ook Azië van Europese activiteit, vaak 

niet erg acceptabel volgens hedendaagse morele nor-

men. In het hartje van het Aziatische continent trokken 

Britse, Franse, Duitse en Russische verkenners op zoek 

naar informatie die hun land een hoofdrol kon toeken-

nen in de zogenaamde ‘Great Game’, het geostrategi-

sche schaakspel waarin het nationale eigenbelang van 

de grote koloniserende staten centraal stond. Dat duis-

tere mengsel van spionage, militaire plannen, expansie-

drift en geheime diplomatie speelde zich voor een groot 

deel af in het toen vrijwel onbekende en zeer dun be-

volkte hartje van Azië.  

Reizen naar het verleden 
De Zijderoute 
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Hoewel in Europa kunst en literatuur de romantiek 

reeds achter zich gelaten hadden, bleef de exploratie 

van het onbekende Centraal- en Zuidoost-Azië in een 

waas van romantische mysteries gehuld. Die zin voor 

avontuur en exotisme weerspiegelt zich trouwens ook 

in de naam ‘Seidenstrasse’, die de Duitse geograaf Fer-

dinand von Richthofen (1933-1905) aan de aloude han-

delsroutes doorheen Centraal-Azië schonk en die ook 

vandaag nog in de verbeelding en de dromen van me-

nig reiziger voortleeft. Von Richthofen kon zich waar-

schijnlijk niet inbeelden dat meer dan honderd jaar na  

zijn dood de naam die hij uitvond over heel de wereld  

Dat begrip is inderdaad niet scherp omlijnd of eendui-

dig gedefinieerd. Sommige auteurs zien het als het 

globale netwerk van pisten en verbindingen doorheen 

heel Azië, inclusief de westelijke gebieden die recht-

streeks met de Middellandse Zee en Europa in contact 

staan. In die visie omvat de zijderoute ook de verbin-

dingsroutes waarlangs Romeinen en Grieken handel 

voerden met het Nabije en het Midden-Oosten, waar 

ze niet alleen lokale producten aankochten, maar 

evengoed goederen die uit India of China afkomstig 

waren.   

 

beelden van exotische steden, verdwenen beschavin-

gen en adembenemend natuurschoon zou oproepen. 

 

Wat wij nu de zijderoute noemen,  was niet één grote 

verbindingsweg, maar een uitgestrekt netwerk van 

karavaanpisten die westelijk met oostelijk Azië ver-

bonden en zich ook naar het noorden en het zuiden 

vertakten. In feite kan het meervoud “zijderoutes”, 

ondertussen door Peter Frankopan in marmer gebei-

teld, beter de historische werkelijkheid benaderen, 

maar het enkelvoud is zo ingeburgerd dat we het zon-

der meer als een vast gegeven kunnen gebruiken.  

Meestal, vooral in academische kringen van Aziatische 

studies, beperkt het begrip zijderoute zich echter tot 

de handelsroutes doorheen Centraal-Azië. Helaas is 

wat het begrip ‘Centraal-Azië’ precies inhoudt ook vrij 

vaag en het is niet duidelijk welke regionen daar al 

dan niet bij horen. In de eerste helft van de 20ste eeuw 

verwijst de term zijderoute gewoonlijk naar de gebie-

den die zich uitstrekken tussen het Aralmeer, de huidi-

ge Chinese Autonome Regio Xinjiang,  de provincie 

Gansu, maar ook tussen het zuiden van Siberië en de 

Altaï in het noorden, de bergen van de Hindukush 

(Afghanistan), de Kunlun en de Altyn Tagh, de noord-

De nieuwe zijderoute volgens Xi Jinping 
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grenzen van het historische territorium van Tibet, ten 

zuiden van de Taklamakan-woestijn. Dat betekent 

grosso modo het vroegere Chinese Turkestan, ook 

Oost-Turkestan genoemd, het Sovjet-Turkestan en 

noordelijk Afghanistan, de zone tussen oost en west 

waaraan de archeoloog en ontdekkingsreiziger Sir Au-

rel Stein de veelzeggende naam ‘Serindia’ gegeven 

heeft, het gebied tussen India en het land van de Se-

res, de Chinezen.  

Het oude Chinese Turkestan komt helemaal niet over-

een met het huidige Turkmenistan, maar wel onge-

veer met de Xinjiang Oeigoerse Autonome Regio in 

het westen van de Chinese Volksrepubliek, sinds en-

kele jaran kop van jut voor Xi Jinping. Het vroegere 

Sovjet-Turkestan omvatte een aantal sovjet-

republieken die nu onafhankelijke staten zijn, met 

name Kazakstan, Oezbekistan, Kirgizië, Turkmenistan 

en Tadzjikistan. 

In de ruimste zin van het woord gaat het over alle mo-

gelijke relaties tussen Europa, gewoonlijk vanaf het 

Romeinse Rijk, en alle gebieden van Azië, van het 

Midden-Oosten tot het Verre Oosten. Het gaat dan 

over meer dan tweeduizend jaar contacten langs 

landroutes, doorheen steppe en woestijnen,  en deels 

via de zee. In een meer beperkte zin spitst het begrip 

zijderoute zich toe op de contacten tussen China, Cen-

traal-Azië, Perzië en India, op de grote historische ka-

nalen voor internationale uitwisseling van goederen, 

ideeën, kunst en cultuur. Als we dat nog nauwer om-

lijnen gaat het over de landroutes, over de steden en 

culturen die daarmee verbonden zijn, vooral dan in de 

zone rond de Taklamakan-woestijn, waar de Perzi-

sche, Tibetaanse, Indiase en Chinese culturen niet 

alleen elkaar, maar ook de wereld van de steppe ont-

moetten. Dat gebied is bijna heel de geschiedenis 

door voor westerlingen ontoegankelijk gebleven en is 

pas tegen het einde van de 19de eeuw door Europea-

nen verkend en herontdekt. Sir Aurel Stein, die de 

naam Serindia smeedde, was een van de hoofdac-

teurs in dat verhaal. 

 

De landroutes van Serindia vormen de kern van het 

begrip zijderoute en hun geschiedenis kunnen we vrij 

goed omlijnen. Alles begon met de exploratie van de 

gebieden ten westen van het China van de Vroege 

Han (206 v. Chr. – 9 v. Chr.) door Zhang Qian, gezant 

van keizer Wu. In de loop van het eerste millennium 

van onze tijdrekening kende de zijderoute afwisselend 

bloei en verval. Na de grote Tang-dynastie (618-907) 

en vooral na de Song (960-1279) verminderde het 

belang van de karavaanhandel en werd meer gebruik 

gemaakt van de maritieme routes, die veel meer ton-

nage aan goederen konden vervoeren. Na een laatste 

opbloei onder de Mongoolse Yuan (1279-1368) wer-

den de oasesteden rond de Taklamakan één na één 

verlaten en de oude beschavingen van de zijderoute 

geraakten in vergetelheid tot ze in de 19de eeuw weer 

ontdekt werden door geleerden-avonturiers wiens 

namen in de geschiedenis van de archeologie gebei-

teld staan: Albert Grünwedel, Albert von Le Coq, Sven 

Hedin, Aurel Stein, Paul Pelliot, Pyotr Kuzmich Kozlov, 

Ôtani Kôzui en anderen. Eigenaardig genoeg staan de 

geschriften van die archeologen niet vlot ter beschik-

king. We vinden ze makkelijk op internet maar helaas 

niet in boekvorm.  

Aurel STEIN (1862-1943) 
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Toch zijn veel interessante boeken binnen het bereik 

van ieders beurs. Meest populair en echt fascinerend is 

het werk van Peter Hopkirk, Foreign Devils on the Silk 

Road, verschenen in 1980, maar ondertussen ook in 

het Nederlands vertaald (Barbaren langs de zijderoute) 

en in het Frans zelfs in pocketeditie beschikbaar. In 

2015 werd The Silk Roads  van Peter Frankopan een 

bliksemend wereldwijd succes. Een jaar later ver-

scheen al een Nederlandse vertaling als De zijderoutes. 

Een nieuwe wereldgeschiedenis (Spectrum). Het boek 

is bijzonder boeiend en leerrijk maar de auteur geeft 

wel een uiterst ruime interpretatie aan het begrip 

‘zijderoute’ waarin Serindia tot een tweederangs rol 

herleid wordt en bijvoorbeeld de conflicten tussen het 

christelijke Europa en de islam in het Midden-Oosten 

uitgebreid behandeld worden. Zelfs een beetje mislei-

dend gebruikt blijkt de term ‘zijderoute’ nog altijd aan-

trekkelijk te zijn. Xi Jinping heeft trouwens zijn mega-

project voor wereldwijde handelsverbindingen tot 

‘nieuwe zijderoute’ uitgeroepen, One Belt One Road 

(Obor).  

 

Wie graag meer weet over het onderwerp kan starten 

met de Bibliography of Silk Road Titles op Google. Een 

goudmijn vol schitterende boeken, genoeg voor een 

levenslange lockdown. Een tip voor wie meteen het 

neusje van de zalm wil: Roderick Whitfield, The Art of 

Central Asia, Tokyo, Kodansha, 3 delen in het Engels. 

Deze drie lijvige volumes bespreken de Stein-collectie 

in het British Museum maar zijn ondertussen heel zeld-

zaam. Alle bibliofielen op zoek! Ik wens iedereen suc-

ces. 

Etienne Hauttekeete 

ROC Reisleider 
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Een populaire citytripbestemming is Marrakech al een 

tijdje.  

Je vliegt 4 uur en je landt in een totaal andere wereld. 

Je kijkt je ogen uit op de straten en pleinen, je kan er 

verdwalen in de soeks, je kan je onderdompelen in 

cultuur, nieuwe musea bezoeken en eten in authentie-

ke restaurantjes.  

 

Dat is ook Africities, het organisatiecomité voor Afri-

kaanse steden niet ontgaan. In 2020 wordt Marrakech 

culturele hoofdstad van Afrika. Deze duizend jaar oude 

stad is tweemaal als universeel erfgoed erkend, eerst 

via zijn medina in 1985 en het Jamaa El fna-plein als 

immaterieel erfgoed in 2001. 

De culturele hoofdstad van 

Afrika, die voor het eerst 

wordt gelanceerd, wordt be-

schouwd als een groot eve-

nement. Het is een initiatief 

dat de expertise, knowhow 

en vaardigheden op het continent en in de diaspora 

verenigt. Dit initiatief straalt een modern Afrika uit dat 

verankerd is in de geschiedenis en denkt aan de we-

reld van morgen.  

 

Een van de grote liefhebbers van Marrakech was on-

getwijfeld Yves Saint Laurent. Het gelijknamig muse-

um opende de deuren in 2017 en groeide in enkele 

maanden uit tot een van de belangrijkste trekpleisters 

van de stad. De architecten lieten zich inspireren door 

de ontwerpen van YSL. In de gevel zitten blokken die 

doen denken aan de 

schering en inslag van 

een weefgetouw. Zoals 

met een duur jasje het 

geval is, is de binnen-

kant even mooi maar 

totaal anders dan de 

buitenkant.  

 

Via een binnenkoer kom je op de tentoonstelling. De 

permanente collectie is een schatkist van het creatieve 

universum waarin YSL leefde. Daarna kan je naar de 

bib met 5000 boeken, naar het auditorium, de winkel 

en het café.  

In dezelfde straat ligt ook de Majo-

relletuin, door YSL en zijn partner 

Pierre Bergé gered van een pro-

jectontwikkelaar. De schilder Ma-

jorelle tekende een labyrintische 

tuin met planten uit de vijf continenten. Palmbomen, 

cactussen en bougainvillea staan naast kleurrijke een-

jarigen.  Ga vroeg in de ochtend of tegen sluitingstijd 

om de grote drukte te vermijden. 

 

Marrakech is een stad met vele gezichten. Winston 

Churchill en andere grootheden der aarde vertoeven 

graag in het Mamounia hotel. Een voormalig paleis dat 

verbouwd werd tot een luxehotel. Churchill schilderde 

er de zonsondergang en speciaal voor Charles de Gaul-

le werd een extra groot bed gemaakt. Vanuit de prach-

tige ommuurde tuin heb je 

zicht op het Atlasgebergte.  

De stad, omgeven door 

vestingsmuren, ontsnapt 

niet aan het massatoeris-

me. Dan denken we vooral 

aan het beroemde en be-

ruchte Djemna el Fna-

plein.  

Land in de kijker 
Marokko 

Eerste Afrikaanse culturele hoofdstad:  Marrakech 
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Bij de graven van de Saadiërs in de Kasbah sta je lang in 

de rij. Dat moet je zeker doen want je wordt beloond 

met een inkijk in de schitterende 16de eeuwse mausolea 

waar Ahmed el Mansour en zijn prinselijke familie be-

graven ligt.  

 

De Ali Ben Youssef Medrassa, een andere publiekstrek-

ker uit de 12de eeuw was eens het grootste islamitische 

college in Marokko . Het religieuze en intellectuele hart 

van de stad  wordt gerenoveerd en gaat in 2020 terug 

open.  

 

Een andere hotspot is het Paleis van Bahia maar bij een 

bezoek moet je de horden toeristen weerstaan. Dan ga 

je beter naar het onlangs geopende Dar El Bacha. Dit 

paleis was de residentie van de Pasja Thami El Glaoui 

en werd gebouwd in 1910. Het heeft alles om een be-

zienswaardigheid te zijn: de Moorse architectuur, een 

binnenkoer met fonteinen en sinaasappelbomen, kun-

stig gesculpteerde deuren van cederhout, marmeren 

vloeren, zellige mozaïken en zuilen beschilderd met 

natuurlijke pigmenten. 

 

Vergeet niet een bezoek te brengen aan het nieuwe 

museum van de Oriëntalisten. De Orientalisten zijn 

westerse schilders, die vanaf begin 19e eeuw afbeeldin-

gen van de Oosterse cultuur schilderden. Sommigen 

waren ooit in het Oosten geweest, anderen hadden het 

van horen zeggen. Harems en weelderige vrouwen prik-

kelden de fantasie. Realiteit en fantasie mengen zich op 

het kleurenpalet. De, voor Marrakech, bekendste schil-

der was Jacques Majorelle. De collectie is onderge-

bracht in een fraai gerestaureerde riad. 

 

Culinair is Marrakech een topper. Om de plek te kiezen 

waar je wil eten kijk je best omhoog. De stad heeft heel 

wat fijne dakterrassen waar het zalig vertoeven is bij 

een glas Marokkaanse wijn. Ga zeker voor een gerecht 

met een typische smaakmaker ras el hanout. Deze krui-

denmengeling vind je in elke winkel aan de place des 

Epices. Reserveer daar een tafeltje in het Café des Epi-

ces en kijk neer op het geurige plein. 

Le Grand Café de la Poste is een gelegenheid net buiten 

de muren in ‘La ville nouvelle’ Je eet er heerlijk verse vis 

en verrukkelijke pastilla, couscous of tajine. Je geniet 

van het art deco-interieur uit de tijd dat deze buurt Gu-

eliz werd aangelegd. Eindig met een muntthee op het 

terras en maak laat je inspireren door alle geuren en 

kleuren.  

 

Marrakech heeft alle troeven in handen om van deze 

eerste Afrikaanse culturele hoofdstad een succesver-

haal te maken. 

Rein Van Keer 

ROC Reisleider 

Dar El Bacha paleis 

 

Rein Van Keer leidt in het najaar van 2021 een 8-daagse 

reis naar Marrakesh en Essaouira, een authentisch kun-

stenaarsstadje aan de kusten van de Atlantische Oce-

aan. Meer info van zodra mogelijk op www.rocvzw.be   
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De adel: waar woonden zij, wat deden 

zij of wie waren zij? Na een korte histo-

rische schets (van de Middeleeuwen over 

de Spaanse en de Oostenrijkse periode tot 

aan de Franse revolutie) en een verklaring 

van diverse “soorten” adel, gaan wij op 

deze lezing dieper in op het dagelijkse 

leven van de edellieden en hun perso-

neel. Er wordt stil gestaan bij de heral-

diek (wapenkunde), de jacht, de zomer-

verblijven, de gebruiken en het patri-

monium.  

Bij de herinvoering van de adel in 1815 

en later in België in 1830 brak een nieuw tijdperk aan: 

de Belgische adel, eerdere titels werden hersteld, nieu-

we werden verleend. Hoe zit het met de huidige adel-

lijke titels en zijn deze erfelijk?  

 

Wie is op vandaag nog van adel?  

Worden nog titels uitgereikt?  

Wat is een kwartierstaat?  

Of… hoe moet je sabreren? 

 

Geert Gruyaert  

ROC Reisleider 

 

 

Causerieën 
Verre werelden, dicht(er) bij 

De coronacrisis kluistert ons aan onze thuisstede. Bijeenkomsten zijn uit den boze. De overheid ziet liever geen ‘samenscho-

lingen’ en traditionele lezingen zoals voorheen in de leeszaal van het ROC worden momenteel nog afgeraden.  

Met een beperkt gezelschap kan dit echter nog wel. Van de nood werd een deugd gemaakt en onze reisleiders verdiepten zich 

in de kunst van het ‘praten tegen een laptop’ zoals onze nestor het verwoordde. Vanaf 18 juni gaan er opnieuw Causerieën door 

in het ROC, maar worden ze te zelfder tijd via het net uitgezonden, gestreamd heet dat blijkbaar in het hedendaagse Neder-

lands… U kan dus nog altijd intekenen op onze Causerieën, maar ze nu ook volgen hetzij op het moment zelf, ‘lijflijk’ in het ROC 

of op uw computer via internet, eventueel in ‘uitgesteld relais’ gedurende een bepaalde periode. Zo kan u vanuit het verre Lim-

burg of ‘bachte de kuppe’ zonder u te verplaatsen toch de lezingen “bijwonen”. 

U tekent daartoe in op een Causerie zoals voorheen, maar u duidt aan of u naar het ROC komt of de lezing via internet wil vol-

gen. In dit laatste geval krijgt u na ontvangst van uw betaling, automatisch een link die u op het moment van de lezing of later 

in de opgegeven periode kan openen en de lezing volgen. Zo hopen wij tegemoet te komen aan wie wat verderaf woont en ook 

hen de mogelijkheid te geven zonder een verre expeditie te ondernemen, onze reisleiders aan het woord te horen.  

Met een tweede initiatief nemen uw reisleiders u graag mee naar hun favoriete plekjes. In woord en beeld leiden zij u rond door 

de mysterieuze ruïnes van Pompeï, in de magische grotten van Postojna, langs de machtige watervallen van Plitvice, door het 

bruisende Saigon, het levendige Buenos Aires, ...Geen werelddeel of bezienswaardigheid is hen vreemd. U kan hen volgen via 

facebook of op de website van het ROC, www.rocvzw.be/ 

Veel luister en reisgenot! 

Donderdag 30 juli 2020—14:30 uur 
ROC  &  Webinar 

“DE ADEL, binnenste buiten” 
LEZING OVER DE ADEL IN BELGIË 

Inschrijven per mail aan secretariaat@rocvzw.be of via 

www.rocvzw.be of met vermelding ‘ROC’ of ‘Webinar’  

en storting van12,- € op BE39 4460 2458 7119  

Wapenschild van Koning Filip 
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In de loop van de 7de en 8ste eeuw bouwden de Tibeta-

nen een indrukwekkend rijk uit en vormden ze een ern-

stige bedreiging voor het machtige China van de Tang. 

In dezelfde periode zette het boeddhisme voor het 

eerst zijn stempel op de Tibetaanse cultuur, een invloed 

die rond het einde van de 10de eeuw blijvend werd en 

de hele verdere geschiedenis van de Tibetanen ken-

merkt. We volgen de lange historische ontwikkeling en 

bloei van die cultuur tot de inname van het land door 

de Chinese Volksrepubliek, die er een koloniale dicta-

tuur vestigde. In het houterige jargon van de communis-

tische propaganda heet dat “de vreedzame bevrijding 

van Tibet”. Dat was echter verre van vreedzaam en he-

lemaal geen bevrijding.  

 
In het nieuwe decor van moderne wegen, bruggen, 

hoogbouw en exploitatie van de natuurlijke rijkdom-

men, zien de Tibetanen vooral de gedwongen sedenta-

risering van de nomaden, de vernieling en plundering 

van hun cultuurpatrimonium, de brutale onderdruk-

king van elke kritiek op het regime, de extreme en ge-

digitaliseerde controle van de bevolking, de werke-

loosheid, de georganiseerde teleurgang van de Tibe-

taanse taal en gebruiken, door de staatstelevisie tot 

stuntelige folklore gereduceerd.  

De lezing legt de nadruk op het rijke religieuze en cultu-

rele verleden van de Tibetanen, grootmeesters in 

beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur. De to-

tale Tibetaanse bevolking van China en Tibet tezamen 

telt nog geen zes miljoen mensen, die overheerst wor-

den door een overmacht van bijna anderhalf miljard 

Chinezen.  

 

Is hier sprake van een culturele genocide? Wat kan er 

gebeuren wanneer de Dalai Lama verdwijnt? Hoe over-

leeft de Tibetaanse cultuur? 

Etienne Hauttekeete 

ROC-reisleider 

 

           

Donderdag 10 september 2020—14:30 uur 
ROC  &  Webinar 

“Tibet” 
Ode aan een bedreigd volk en zijn cultuur 

Inschrijven per mail aan secretariaat@rocvzw.be of via 

www.rocvzw.be of met vermelding ‘ROC’ of ‘Webinar’  

en storting van12,- € op BE39 4460 2458 7119  

Causerieën 
Verre werelden, dicht(er) bij 
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Eind februari ging in Brugge het gloednieuwe project 
‘Sacred Books & Secret Libraries’ van start. Twee unie-
ke, bewoonde, kloosters in de historische binnenstad 

openden voor het eerst hun deuren 
voor het grote publiek. Met het ROC 
vzw zijn we te gast in het Engelse 
klooster in de Carmersstraat en het 
klooster van de Ongeschoeide Kar-
melieten in de Ezelstraat.  
 
Zowel het Engels Klooster als het 
Karmelietenklooster zijn in Brugge in 

de 17de eeuw gesticht. Beide kloosters zijn dan ook 
onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en de 
ontwikkeling van de stad. In het hedendaagse Brugge 
is een kwart van de oppervlakte van de historische bin-
nenstad rechtstreeks gelinkt aan het religieuze leven. 
Ook het Engels Klooster en het Karmelietenklooster 
zijn zeer groot en beschikken elk over een mooie tuin 
van bijna een hectare groot, die een ware oase van 
rust vormt in de stad. Zowel het onroerend patrimoni-
um met de kloostergebouwen, de tuinen en de indruk-
wekkende kerken, als het roerend patrimonium, met 
het meubilair, kerkelijke gewaden en vaatwerk en de 
bibliotheken, hebben een onschatbare erfgoedwaarde.  
 
Elk klooster beschikt over een prachti-
ge bibliotheek, die bij dit exclusieve 
bezoek voor eerst wordt opengesteld. 
Het Engels Klooster bewaart enkele 
interessante kronieken en hand-
schriften (o.a. van Guido Gezelle, Albrecht 

Rodenbach en Hugo Verriest) en het Kar-
melietenklooster beschikt over een 
intacte kloosterbibliotheek met ruim 
23.000 boeken.  
 
Enkele parels uit de collectie zijn: een 
polygotbijbel uit Parijs, die dateert van 
1619, alsook een nieuwe bijbeldruk van Plantijn, die 
verscheen kort na het Concilie van Trente. Samen met 
uw gids krijgt u inzage in enkele prachtige stukken. 
 

 
Suzy Borms, officiële stadsgids in Brugge en ROC Reis-
leider, neemt ons mee over de typisch Brugse kassei-
tjes op ontdekking door de stad met haar kloosters en 
kerken. Wist u ook dat we een stil Brugge kunnen be-
wandelen?   

 
Programma:  
10:00 uur:  Samenkomst aan het Klooster van de On-
  geschoeide Karmelieten, Ezelstraat;  
  Geleid bezoek  
 
  Wandeling door de stad naar het restaurant 

 
12.00 uur:  Warme lunch  
 
  Wandeling tot het Engels klooster 
 
14.00 uur:  Geleid bezoek Engels Klooster 
 
Ca. 15.45 uur: Einde daguitstap bij het station 
 
Meer info: https://www.sacredbooksbruges.be/ 
 
 
 

Donderdag 10 september 2020—14:30 uur 
ROC  &  Webinar 

“Sacred Books & Secret Libraries” 
Daguitstap en wandeling door Brugge 

Inschrijven per mail aan secretariaat@rocvzw.be of via 

www.rocvzw.be of met vermelding ‘ROC’ of ‘Webinar’  

en storting van  65,- € op BE39 4460 2458 7119  

Toegangen, gids en lunch inbegrepen 

https://www.sacredbooksbruges.be/
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Causerieën           planning 

Verre werelden, dicht(er)bij 

Periode/datum Activiteit Omschrijving Lector 

2 juli 2020 Lezing 

De Belgische Diplomatie 

naar aanleiding van de coronacrisis 

Het Nieuw-Zeeland avontuur van Jan Dhaene 

Marc Van Craen 

& interview met 

Jan Dhaene 

23 juli 2020 Wandeling Gentse feesten (alternatief) & lunch Frank De Gruyter 

30 juli 2020 Lezing De adel binnenste buiten Geert Gruyaert 

27 augustus  2020 Lezing De Begijnhoven: Voorstelling boek + lezing Paul Marchal 

10 september 2020 Lezing Cultuurgeschiedenis Tibetaanse volkeren Etienne Hauttekeete 

September 2020 Uitstap 
Sacred Books & secret libraries 

bezoek aan Brugge 
Suzy Borms 

24 september 2020 Lezing USA: Amerika politiek bekeken Joost Loncin 

Oktober 2020 Uitstap 
Utrecht :  ‘De ommuurde stad’ 

in Centraal Museum Utrecht—3-daagse 
Els Talloen 

5 november 2020 Lezing Napoleon Geert Gruyaert 

November 2020 Uitstap 
Wandeling in het Joodse kwartier Antwerpen 

Aansluitend  lunch bij “Hoffy’s” 
Frans Van den Brande 

26 november 2020 Lezing 
Antarctica  

ter voorbereiding op de eclipsreis van 05-12-2020 
Werner Hamelinck 

november 2020 Reis Berlijn Luk Kennes 

december 2020 Lezing Brexit Joost Loncin 

Voorjaar 2021 Reis Rome (vijfdaagse) Lilly Van Cleemput 

Voorjaar 2021 Uitstap 
Bezoek tentoonstelling ‘Slavernij’ in het Rijksmu-

seum in Amsterdam & Tropenmuseum 
John Everaert 

 April 2021 
Uitstap 

(autocar) 

Stichting Hugo Voeten – Herentals 

Combinatie met het Begijnhof 

Els Talloen 

(in uitwerking) 

voorjaar 2021 Reis 
Bundeskunsthalle Bonn: ‘Jerusalem’  & 

Kolumba in Keulen & boottocht 
  

Najaar 2021 Reis Marrakech & Essaouira Rein Van Keer 

December 2021 Reis China & Harbin, de ijsstad Jean-Pierre Goeleven 

Alle lezingen zijn te volgen, hetzij in het ROC, hetzij als Webinar via het internet, rechtstreeks of in uitgesteld relais. 

De uitstappen en reizen worden uitgevoerd door één van onze partners. 
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Reizen begint lang voordat U de autocar opstapt of je riem 
vastgespt in het vliegtuig. Dromen, zich informeren, en plan-
nen zijn een essentieel en bijzonder plezierig onderdeel van de 
reis. Onze driehonderd reisspecialisten, de ROC-reisleiders, 
willen je niet enkel binnenleiden in de cultuur van uw gastland 
tijdens uw vakantie, maar willen U ook vooraf informeren en 
enthousiast maken. Hun kennis, expertise en ervaring garan-
deren U een goed gedocumenteerde en aanstekelijke intro-
ductie tot uw volgende reisbestemming.  
 
Sterker nog, U verneemt van hen de anekdotes en details die u 
nergens anders aantreft.  
 

In de “Causerieën” nemen verschillende reisleiders u mee ach-
ter de schermen van vreemde culturen of naar de misschien 
wel duistere pagina’s van onze geschiedenis. Uw volgende 
reisbestemming krijgt daardoor ietsje meer inhoud en duiding. 
Voortaan kan u de Causerieën niet alleen “lijflijk” volgen in het 
ROC, maar ook via het internet, een ’seminarie  via het web’ of 
een zgn ‘webinar’. U kan gewoon inschrijven zoals vroeger, 
maar duidt aan of u naar het ROC komt of de lezing volgt via 
internet. In dit laatste geval ontvangt u na de inschrijving een 
link, waarmee u op het moment zelf kan inloggen. U kan de 
lezing eveneens ‘in uitgesteld relais’ - eventueel opnieuw—
bekijken gedurende een 3-tal weken. 
 

ROC Causerieën: verre bestemmingen nog dichterbij via het web 

Colofon 
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