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Ten geleide 

De zon geeft maar niet op, we verlangen naar 

heerlijke vakantiedagen en naar een aantrekkelijke 

reisbestemming om onze honger naar onbekende 

schoonheid te stillen.  

In Europa blijkt Slovenië de verrassing van het jaar. 

Guy Meus ontdekt daar zelfs ‘een vergeten stukje 

hemel’, de ideale fusie van natuur, cultuur en 

gastronomie die de Vlaamse Bourgondiër nooit 

onberoerd laat. Aan de fijnproevers in kunst, bieden 

we twee korte tochten door Frankrijk. Pierre Vinck 

gidst ons langs de architecturale schatten van het 

Franse noorden, in Metz, Luxemburg en Verdun.  

Futuristische gebouwen en moderne kunst zijn hier 

harmonieus verzoend met een rijk verleden. Luk 

Kennes neemt het zuiden voor zijn rekening, meer 

bepaald de Côte d’Azur, een onuitputtelijke bron 

van inspiratie voor Matisse, Picasso en tal van 

andere kunstenaars.  

Gard Vermeulen verlaat Europa voor het Midden-

Amerika van voor de komst van Colombus en van de 

kolonisatie. Hedwige Smekens neemt ons mee naar 

het kleurrijke en exotische Rajasthan, het India van 

forten en paleizen, van olifanten en 

natuurreservaten. Joost Loncin en Gudrun Caremans 

verhalen een episode uit hun rijke ervaring als 

reisleiders, met humor en nostalgie. Etienne 

Hauttekeete graaft even in het verleden voor een 

kennismaking met Jan Huygen van Linschoten, de 

avonturier die aan de Nederlandse zeelieden en 

handelaren de weg naar Azië leerde kennen. 

Geniet van de zomer en van de Reiswijzer, 

 

Karel Peeters 
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De studiereis die 34 reisleiders van 22 tot 30 

april 2017 naar Slovenië maakten, was zonder 

meer een schot in de roos. Dat was te danken 

aan RL Mark Schoukens die zich meer dan ter 

dege had voorbereid, Marc Hoeks, directeur van 

Carolus Reizen die erop stond ons persoonlijk 

door het land te chaufferen en - niet 

onbelangrijk en graag applaus nu - een 

enthousiaste en goedgeluimde reisleiderskliek 

onder de vrolijke vleugels van ROC-moeder Mia. 

De vlucht (1,5 uur) met Adria Airlines vanuit 

Brussel naar Ljubljana, de hoofdstad, verliep 

rimpelloos. Daar wachtte Marc, overigens 

Slovenië-kenner par excellence, ons op met zijn 

state-of-the-art autocar van Premium Tours. 

Slovenië in ex-Joegoslavië 

En dan klinkt het startschot voor een reis door 

een bijzonder mooi, landschappelijk 

gediversifieerd en cultureel boeiend land dat 

hier naar mijn aanvoelen niet zo bijzonder goed 

bekend is. Net zoals het veel populairdere 

Kroatië maakte ook deelrepubliek Slovenië deel 

uit van ex-Joegoslavië, maar ten tijde van de 

socialistische leider maarschalk Tito was het 

eerder een doorgangsgebied naar de zonnige 

kusten van Istrië en Dalmatië waar het toerisme 

dankzij gretig aanvaarde, westerse deviezen 

floreerde. Maar sinds 1991, toen het land samen 

met Kroatië zijn onafhankelijkheid uitriep, heeft 

de kleine republiek (ongeveer 1/3de van België 

met goed 2 miljoen inwoners) de toeristische 

wind in de zeilen. Dat heeft ook veel te maken 

met het feit dat de bloedige ‘Joegoslavische of 

binnenlandse oorlog’ van de jaren 90 die vooral 

in Kroatië en Bosnië woedde, Slovenië 

nauwelijks of minder heeft getroffen. Ook al 

door zijn geschiedenis en nabuurschap met 

Oostenrijk en Italië waaide er in de toch al 

welvarendste deelrepubliek van ex-Joegoslavië 

een gunstige West-Europese wind. En dat is 

duidelijk voelbaar in het hele land. 

Ptuj, Maribor en Bled 

We starten onze reis in het oosten van het land, 

met name in Maribor, de hoofdstad van het 

Sloveense Stajerska of Steiermark in het Duits. 

Met die landstreek is deze regio door zijn lange 

geschiedenis als onderdeel van het Habsburgse 

keizerrijk altijd verbonden geweest. Dat het 

landschap, de architectuur, de leef- en 

eetgewoonten erg Oostenrijks aandoen, hoeft 

dan ook niet te verbazen. Heb je als reisleider 

geluk dat in je groep nogal wat 

geschiedenisliefhebbers zitten, dan is Slovenië 

als bestemming echt wel ‘gefundenes Fressen’. 

De geschiedenis spat bij wijze van spreken van 

Welkom in Slovenië, een vergeten stukje hemel 

Topreis in premium-stijl 

Bestemming in de kijker 
Slovenië 

 

Bled, het meer en het eilandje  
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elke straatsteen en elk gebouw: als belangrijk 

doorgangsgebied van Europa naar de Balkan 

met welvarende steden aan belangrijke rivieren 

viel het land meermaals ten prooi aan vreemde 

bezetters die hun sporen achterlieten. Uiteraard 

passeerden de Romeinen - waar deden ze dat 

niet? , maar het is toch vooral het Habsburgse 

Rijk (vanaf 1867 samen met koninkrijk 

Hongarije) dat meer dan 500 jaar lang zijn 

stempel drukte op grote delen van het land. En 

steeds was er sinds pakweg de 14de eeuw zoals 

overal op de Balkan de permanente dreiging van 

de Ottomanen/Turken die hun macht richting 

westen wilden uitbreiden tot ze in Wenen in 

1683 finaal op hun donder kregen en hun macht 

begon te tanen. Verdedigingstorens, 

omwallingen (of resten ervan), burchten, 

versterkte kerken, klokkentorens en kastelen 

zijn verspreid over het land vooral in het 

noorden en in het oosten. Wij brengen een 

bezoek aan Ptju op een boogscheut van de 

Kroatische grens. Het is een erg schilderachtig 

stadje met een indrukwekkende burcht op een 

heuvel (nu herbergt het een interessant 

museum met prachtige muziekinstrumenten) en 

een middeleeuwse binnenstad met rijk 

gedecoreerde burgerwoningen, enkele 

kloosters, een jugendstilachtig stadhuis, een 

Romeinse grafsteen en de Sint-Joriskerk. Aan de 

brede Drava (Drau) staat de ‘autocar’ te 

wachten en even later rijden we door een zacht 

glooiend, pastoraal, Toscaans aandoend 

landschap vol uitgestrekte wijnvelden (en  

hopvelden want de Slovenen zijn niet vies van 

een flinke pot gerstenat!) naar het hart van de 

wijnstreek rond het dorpje Jeruzalem. In de 

buurt, op het wijngoed Kog, volgt dan ook een 

wijndegustatie. Maribor aan de voet van het 

Pohorje-gebergte – bij wintersporters bekend 

en geliefd – is net als Ptju zeker een bezoek 

waard. In 2012 droeg de stad de titel van 

Europese culturele hoofdstad en dat label lijkt 

bij nader toezien ook wel terecht. We draven 

met een super enthousiaste plaatselijke gids – 

die ons dan ook ‘alles’ wil laten zien – door de 

schilderachtige binnenstad met tal van 

prachtige patriciërswoningen en stijlvolle 

universiteitsgebouwen. Via de enorme 

kathedraal gaat het naar het Grote Plein (Glavni 

trg) met het oude stadhuis en heel wat 

architecturaal erfgoed. Alleen een schreeuwerig 

reclamebord van een opdringerige Duitse 

winkelketen en een ‘misplaatst’ verkeersbord 

verstoren het historisch ensemble. We dalen af 

naar de brede Drava in de voormalige Joodse 

wijk Lent met een synagoge en een paar forse 

torens. We lopen over een promenade naast de 

rivier vol uitnodigende terrassen naar een 

wijnmuseum waar ook de oudste wijnstok ter 

wereld (meer dan 400 jaar volgens de boekjes) 

te zien is. Meer naar het oosten ligt Bled, bekend 

kuur- en toeristenoord vlak bij de Oostenrijkse 

deelstaat Kärnten/Karinthië waar al eeuwen een 

Sloveense minderheid leeft. Bled kennen we 

vanwege het hemelsblauwe meer met een 

kerkje midden op het eiland en een kasteel dat 

erboven uittorent. Het is een van de bekendste 

fotomotieven van Slovenië. Dit plekje is 

inderdaad een plaatje. Vlakbij ligt ook de 

 

Ptuj aan de Drava en het kasteel 
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Vintgar-kloof, een kloof van 1,6 km die door een 

rivier knap uitgesneden werd. We wandelen 

over een paadje dat onder de steile rotswanden 

werd uitgehouwen naast heldergroen water tot 

bij een waterval. Het is een van de vele 

voorbeelden van stukjes prachtige natuur die je 

in het hele land aantreft zoals dat bijvoorbeeld 

ook het geval is in de omgeving van het meer van 

Bohinj aan de rand van het Nationaal Park 

Triglav. 

De gezellige hoofdstad Ljubljana 

Ljubljana is ook weer een stad met een 

stamboom: de vele gebouwen in deze bruisende 

stad aan de Ljubljanica-rivier zijn er de stenen 

getuigen van. Hoog boven de stad torent een 

fors kasteel met wapperende vlaggen dat in de 

relatief kleine en ietwat provinciaal aandoende 

binnenstad van overal zichtbaar is. Bij een 

wandeling door de stad met zijn vele 

architecturaal waardevolle gebouwen merk je 

meteen dat de hoofdstad met belangrijke 

universiteit en tal van interessante musea erg 

dynamisch is. Je start het best bij het standbeeld 

van de nationale romantische dichter France 

Preseren aan de barokke Franciskuskerk in 

zachtroze. De twee opmerkelijke 

jugendstilgebouwen in de Miclosiceva-straat die 

op het plein uitkomt, zijn dan wel niet van de 

hand van de befaamde designer-bouwmeester 

Joze Plecnik. Hij was het die in de jaren 20 – 30 

van de vorige eeuw zijn architecturale stempel 

op Ljubljana gedrukt heeft. Van zijn hand is wel 

de prachtige driedelige brug (Tromostovje) over 

de rivier, een van de landmarks van de stad. Ook 

voor het marktplein met de zuilengalerij, de 

universiteitsbibliotheek, het open air-podium in 

het voormalige klooster van de Duitse 

ridderorde en vele andere gebouwen tekende 

hij het concept. In het oude stadsdeel over de 

rivier staat ook de indrukwekkende kathedraal 

en het stadhuis met een renaissancistische 

loggia en een gotische gewelvenzaal. Ook al ben 

je hier maar even, je voelt, ook mede door de 

vele studenten (35 000) die vrolijk en nonchalant 

door de verkeersvrije binnenstad fietsen, dat 

het hier leuk leven is. Over Melanija Knavs die 

als plattelandsmeisje hier 30 jaar geleden 

fotografie en design kwam studeren en nu als 

first lady ‘den Donald’ vergezelt, wil onze gids 

Anna niet veel kwijt.  

De Adriatische kust in het zuiden 

Uitvalsbasis voor enkele dagen mediterrane flair 

is Portoroz aan de Adriatische kust, ook weleens 

de Sloveense Riviera genoemd. Portoroz 

(Rozenhaven) is een erg populaire en 

toeristische trekpleister met een plejade van 

luxueuze viersterrenhotels. Erg mooi is het 

buurdorp Piran, net zoals Izola een oud 

vissersdorpje dat nog erg Italiaans of beter 

Venetiaans oogt met zijn piazza’s en 

pastelkleurige palazzi. Italië (Triëste, Udine, 

 

                  Ljubljana, art-nouveau 
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Venezia) ligt dan ook om de hoek en de invloed 

van de voormalige machtige stadsrepubliek is in 

deze contreien overduidelijk. Veel kust hebben 

de Slovenen niet (een kleine 50 km), maar door 

zijn mediterrane karakter, dito vegetatie en 

zuiderse sfeer draagt dit stukje op zijn beurt 

weer bij aan de landschappelijke diversiteit van 

het land. We wippen vanuit Portoroz ook een 

dagje (en heel vlot ondanks de recente 

moeilijkheden rond het Schengen-verdrag) de 

grens over naar de westkust van Kroatisch Istrië 

en bezoeken – jammer genoeg in de regen – het 

middeleeuwse Motovun, een arendsnest in de 

bergen, het Romeinse amfitheater in Pula, de 

baai van Lim en de Byzantijnse mozaïeken in de 

Euphrasiusbasiliek van Porec. Vanuit Portoroz 

maken we ook nog een boottochtje naar de 

biotoop van de ‘wolfsbaars van Piran’, een 

delicatesse die door de biologenfamilie Fonda 

op duurzame wijze gekweekt wordt. Volgt nog 

een bezoekje aan de zoutpannen achter het 

bedrijf waar het befaamde fleur de sel al vele 

honderden jaren geoogst wordt. Heerlijk is ook 

de Sloveense gedroogde gezouten ham, die veel 

smakelijker is dan het Sloveense woord ‘prsut’ 

am) doet vermoeden. Degusteren doen we de 

prsut in Lokev in een bedrijf waar joekels van 

hammen in grote kelders hangen te rijpen. Ook 

de beroemde stoeterij in Lipica, bekend van de 

sierlijke, witte Lippizaner-paarden (denk even 

aan de beroemde Hofreitschule in de Burg van 

Wenen), staat op het programma. Twee mooie 

afsluiters completeren het beeld dat we vanuit 

Slovenië naar huis meenemen. Eerst is er het 

middeleeuwse kerkje in het piepkleine dorpje 

Hrastovlje waar de prachtige middeleeuwse 

fresco’s en vooral de Danse Macabre met 

rammelende geraamten ons herinneren aan een 

eindig en knokig bestaan. Vervolgens dalen we 

in de grotten van Postojna per trein af in de 

spectaculaire ondergrond waar bekende 

karstverschijnselen als stalagmieten en 

stalactieten, grillig gevormde macaronislierten, 

ragfijne witte en bruinrood gekleurde gordijnen 

voor een feeërieke sfeer zorgen. Nog even 

zeggen dat het verblijf in hotel Habakuk (5*) in 

Maribor, Golfe in Bled (4*) en Hotel LifeClass & 

Spa Slovenija (5*) onberispelijk was en dat de 

verschillende maaltijden, zowel de klassieke 

Sloveense landelijke keuken als de 

internationaal georiënteerde, vaak mediterrane 

keuken, nooit wist te vervelen. In de 

eindpartituur die op het einde van de reis naar 

goede gewoonte gecomponeerd werd, klonken 

geen valse noten. Slovenië: here we come! 

Guy Meus, ROC-reisleider 

 

 

Postojna grottenwereld 
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Alles begon met specerijen. In de loop van de 
middeleeuwen kwam de handel in peper en 
andere kruiden volledig in handen van 
Arabische zeevaarders. Deze brachten hun 

goederen naar Alexandrië en de kusten van de 
Middellandse Zee, van waaruit kooplieden uit 
Genua en Venetië ze verder over Europa 
verspreidden. De winstmarges van de vele 
tussenpersonen maakten de exotische 
smaakversterkers echter ‘peperduur’ en dat 
bracht de Portugese koning Hendrik de 
Zeevaarder ertoe de westkust van Afrika te 

doen verkennen om een rechtstreekse 
zeeroute naar India te ontdekken en zo de 
handel in Aziatische luxeproducten zelf en voor 
eigen conto te organiseren. Pas na zijn dood 
kwam zijn droom in vervulling. In 1488 rondde 
Bartolomeu Dias de zuidelijkste kaap van Afrika 
en noemde die Cabo das Tormentas 

(“Stormenkaap”), een naam die Joao II van 
Portugal tot Cabo da Boa Esperança omdoopte. 
Op 20 mei 1498 landde Vasco de Gama in de 
buurt van Calicut, op de westkust van India. 
Hiermee was de zeeroute naar Azië bekend 
maar de Portugezen hielden hun maritieme 
kennis, bron van handel en rijkdom, strikt 
geheim. Dat lukte wonderwel en gedurende 
bijna honderd jaar hielden de Portugezen en 
deels ook de Spanjaarden de Aziatische handel 

in eigen handen. Dan verscheen Jan Huygen van 
Linschoten (1563-1611). 
De jonge Nederlander uit het toen welvarende 

Enkhuizen ontpopte zich tot een ondernemende 

avonturier die in enkele jaren tijd de hele 

wereldhandel op zijn kop zette. Bijna een eeuw 

lang hadden talloze Portugese zeelieden 

allerhande nuttige informatie opgeslagen in hun 

logboeken, kaarten en roteiros 

(“routebeschrijvingen”). Afstanden, baaien, 

havens, klippen, winden en stromingen, alle 

mogelijke nautische gegevens waren zorgvuldig 

genoteerd en bestudeerd, maar bleven een 

goed bewaard geheim. Als zestienjarige trok Jan 

Huygen naar Sevilla en drie jaar later verwierf hij 

een baantje als klerk in dienst van Joao Vicente 

da Fonseca, de nieuwe aartsbisschop van Goa. 

Hij reisde mee met een Portugese vloot en reeds 

tijdens die eerste grote vaart naar Azië noteerde 

hij alles wat zeevaarders van nut kon zijn. In Goa 

werkte hij als boekhouder voor de 

aartsbisschop, kon hij de roteiros lezen en er 

zelfs bijna zeventig kopiëren, als een 

meesterspion avant la lettre. Van Linschoten 

verbleef zes jaar in het kosmopolitische Goa, 

leerde verschillende talen en noteerde alles wat 

hij vernam van handelaren, zeelieden en 

ontelbare Aziaten van diverse origine.  

Reizigers uit het verleden 
Jan Huygen van Linschoten  

Naar de Oost met Jan Huygen van Linschoten 
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Hij raakte ook goed bevriend met een andere 

avonturier uit Enkhuizen, Dirck Gerritszoon 

Pomp, ook bekend als Dirck China, die hem heel 

wat leerde over het Verre Oosten. Uiteindelijk 

wist hij meer over Azië, van India tot Japan, dan 

om het even welke Nederlander voor hem. 

Na de dood van de aartsbisschop slaagde van 

Linschoten erin terug naar Europa te varen en in 

1592 kwam hij weer thuis in Nederland. Hij 

begon meteen zijn notities te ordenen en zijn 

bevindingen te boek te stellen. Zijn oude vriend 

Lucas Janszoon Waeghenaer, pionier van de 

zeekaarten die nog maar pas zijn Spieghel der 

Zeevaert had gepubliceerd, bracht hem in 

contact met een uitgever en met de gebroeders 

Cornelis en Frederik de Houtman, specialisten 

cartografie. In 1596 verscheen de baanbrekende 

Itinerario.Voyage ofte schipvaert van Jan 

Huygen van Linschoten naer Oost ofte 

Portugaels Indien, 1579-1592. Dat boek is 

zonder twijfel het beroemdste en invloedrijkste 

reisverhaal van de Nederlandse literatuur. Het 

verscheen in verschillende talen en bleef 

jarenlang de belangrijkste bron voor onze kennis 

van Azië. Het omvangrijke werk bevatte niet 

alleen geografische en maritieme gegevens, 

maar leverde een schat aan informatie omtrent 

volkeren, culturen, religies en vooral omtrent 

handelswaren, onbekende kruiden en vruchten 

zoals bijvoorbeeld kokosnoot, mango en ananas. 

De Itinerario bracht niet alleen de Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden maar ook de 

andere Europese naties aan het dromen over de 

fabelachtige rijkdommen die in Azië voor het 

grijpen lagen. 

Nog voor zijn werk in boekvorm op de markt 

kwam, deelde Jan Huygen van Linschoten zijn 

kennis met Nederlandse zeevaarders en 

kooplieden die de concurrentie met de 

Portugezen wilden aangaan. Negen 

Amsterdamse handelaren stichtten in 1594 de 

‘Compagnie van Verre’. Zij benoemden Cornelis 

de Houtman tot opperkoopman met de 

opdracht Bantam te bereiken, op de 

van Linschoten, de markt in Goa 

 

van Linschoten, de markt in Goa 
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noordwestkust van Java, waar hij zijn vier 

schepen moest vullen met specerijen en de 

lokale autoriteiten tot goede handelsrelaties 

moest overhalen. Portugese kooplieden die in 

Bantam verbleven, staken daar echter een 

stokje voor, zodat de ‘Eerste Schipvaart’ van de 

Houtman uiteindelijk geen volledig succes werd. 

Hoewel de expeditie inderdaad weinig geldelijk 

gewin opleverde, stelde ze toch de weg naar 

Oost-Indië definitief open voor Nederlandse 

schepen. De Compagnie van Verre was de eerste 

van de zogenaamde voorcompagnieën die naar 

Azië voeren vanaf 1594 tot 1602, wanneer Johan 

van Oldenbarnevelt erin slaagde die jonge 

ondernemingen bijeen te brengen in de 

‘Verenigde Oost-Indische Compagnie’. Die 

beroemde en beruchte VOC lag aan de basis van 

het Nederlandse koloniale rijk en kreeg 

navolging in verschillende Europese landen.   

Na zijn terugkeer uit het oosten maakte van 

Linschoten twee reizen met Willem Barentsz, op 

zoek naar de noordoostpassage, waarover hij 

dan ook zijn wedervaren publiceerde. Hij nam 

echter niet deel aan de derde expeditie naar het 

noorden die aan Barentsz het leven kostte.  

Vanaf 1597 leidde de man die de Gouden Eeuw 

op gang bracht echter het weinig avontuurlijke 

bestaan van thesaurier van de stad Enkhuizen, 

waar hij in 1611 overleed. Als pionier van de 

Europese kolonisatie van Azië was hij ook 

voorloper in de lange traditie van reisverhalen 

en journaals geschreven door Nederlandse 

ontdekkingsreizigers. Zijn naam leeft voort in de 

Linschoten-Vereeniging die sedert 1908 

belangrijke oude Nederlandse reisverslagen in 

geannoteerde versie publiceert. In 2015 

verscheen het 115de volume van deze reeks, die 

een indrukwekkend beeld schetst van 

vierhonderd jaren Nederlandse activiteiten in 

overzeese gebieden.  

Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider 
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Ik ben al tien dagen in Midden-Amerika, eerst in 

Mexico en nu in Guatemala.  

De aanloop naar de reis liep langs dwaalwegen 

en doodlopende steegjes. De ene reis werd 

afgezegd, een andere werd niet eens 

aangeboden, de derde was onzeker, nog andere 

bevielen me niet. Uiteindelijk kwam er zes 

weken geleden toch een gepaste aanbieding. 

Een bijkomende struikelsteen lag er voor mij 

omdat ik twee jaar geleden in Iran was en de 

Verenigde Staten mij daarom alleen op doorreis 

toelieten na een complex visumonderzoek. Eerst 

op de Brusselse ambassade en dan nog eens 

dunnetjes overgedaan in Houston. Dat allemaal 

om twee maal twee uren te verblijven in hun 

land. 

De vliegreis was ook al vermoeiend: vóór zeven 

uur ’s morgens al op de luchthaven Schiphol en 

pas negentien uur later toekomen in Mexico-

stad. Tot overmaat van lasten, wachtte de 

reisleider ons niet op maar kwam pas toe twee 

uur na ons gezelschap. Kregelig spendeerden wij 

staande de tijd.  

Als Europeanen al iets weten over de Indianen in 

Latijns Amerika, dan kennen zij de Spaanse 

verovering, de conquista, menen ze dat de 

Spanjaarden de volkeren hebben uitgemoord en 

misschien dat de inwoners mensenoffers 

brachten. Deze drie dingen zijn slechts enkele 

aspecten van de waarheid, maar zeker niet 

volledig. 

Lang voor de beschreven tijd, leefden er 

Indiaanse volkeren in deze streken. De eerst 

bekenden waren de Olmeken. Veel weten we er 

niet over maar geleerden ontdekten reusachtige 

(tot twee meter hoge) stenen beelden van 

alleen het mensenhoofd met grote  

voorhoofden, platte neuzen, gekrulde lippen en 

met een helm op. De Olmeken bouwden grote 

platformen in de moerassen. Wij weten niet 

waarvoor ze dienden.  

 

Andere volkeren leefden op verschillende 

plaatsen vanaf enkele honderden jaren voor 

onze tijdrekening tot rond het jaar duizend. De 

stad Theotihuacán was al verlaten toen de 

Azteken er in de dertiende eeuw voorbij 

trokken. Zij noemde deze reusachtige plaats: de 

stad der goden. Over de Maya wil ik het later 

hebben, omdat dit in het tweede deel van deze 

reis zit. 

 

 

Reizigers uit het verleden 
Midden-Amerika  

Een kolossaal stenen hoofd van de Olmeken 

 
Monte Alban, de ruïnes van  Zapotec 

Voor de Spanjaarden kwamen… 



 
 

 
 

10 

 

We bezochten wel Monte Alban. Haar originele  

Zapoteekse naam kennen we niet. Hoog op een 

heuvel overziet ze de omgeving. De bevolking 

heeft de top van de heuvel afgevlakt over een 

oppervlakte van tientallen hectaren. In die tijd 

met pure handenarbeid en zonder het gebruik 

van een wiel. Ze kenden het wiel al wel maar het 

gebruik ervan werd voorbehouden voor de 

goden. Zo hebben ze ook een dubbele rij van 

telkens drie tempels opgetrokken in harde 

steen. De versieringen waren alleen 

architectonische eenvoudige lijnen. Ze bouwden 

een grote naald als zonnewijzer en een 

eenvoudige sterrenwacht. Zo konden de 

priester-koningen het regen- en zaaiseizoen 

voorspellen. Hun inzicht kon alleen door de 

gunst der goden verklaard worden! 

Daarnaast hakten ze met enkele krachtige lijnen 

mensenfiguren op grote vlakke stenen: jonge 

vrouwen, vrouwen in verwachting of tijdens het 

baren, ouderlingen en wellicht priesters. Maar 

die laatsten waren ‘goden op aarde’ en mochten 

geen god mensen verwekken. Voor de zekerheid 

werden ze vóór hun inwijding gecastreerd. 

 Deze indrukwekkende beschaving verdween 

even na het jaar duizend. In dezelfde streek 

verving het koninkrijk van de Mixteken hen in 

Mitla. Hun gebouwen werden opgetrokken met 

versieringen als een mozaïek van precies 

gehakte stenen, gemiddeld een baksteen groot. 

Die puzzel van veelvormige stenen had ook 

hoogteverschillen. Duizenden steentjes passen 

nu nog mooi in elkaar en spelen met schaduwen 

in de zon. De Mixteken overleefden tot bij de 

Spaanse verovering. 

Ik heb hierboven al gepraat over de Azteken. Zij 

kwamen waarschijnlijk uit het noordwesten van  

 

 

het huidige Mexico of misschien van nog verder. 

Het was een ruw en krijgshaftig volk en zij 

geloofden dat hun god Quetzalcoatl, “de 

gevederde slang,” hun een woonplaats beloofd 

had waar ze een arend zouden zien zitten op een 

cactus met een slang in de snavel. Vandaag 

draagt de Mexicaanse vlag dit symbool in het 

centrum. Rond de veertiende eeuw herkenden 

zij dit teken in een moerasachtig deel van een 

groot meer en bleven er wonen. Geleidelijk 

vulden zij het moeras, eerst met drijvende 

tuinen en dan met afval van gewassen en 

aangespoelde grond.  De stad groeide en zij 

noemden ze Tenochtitlan “Stad van de slang”. 

Hun keuze laat zich nu nog voelen in 

verzakkingen van de kathedraal en van andere 

grote gebouwen in Mexico-stad. Bijna twee 

eeuwen lang bevochten en onderworpen zij de 

naburige volkeren en eisten belastingen. Geliefd 

waren ze niet.  

Ze geloofden ook nog een tweede mythe: Een 

vroegere opperbeste sneeuwwitte heerser had 

zich in een zwakke bui laten dronken voeren 

door zijn jaloerse broer. Uit schaamte verliet de 

priester-koning zijn land in oostelijke richting, 

 

God Quetzalcoatl 
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met de belofte ooit terug te komen in een 

drijvend paleis op het water. 

Toen de Spaanse (blanke) rebel Hernan Cortés in 

1519 toekwam met zijn vloot en met paarden 

(nooit eerder gezien in dit werelddeel), werd hij 

door koning Moctezuma II vooreerst beschouwd 

en verwelkomd als de weergekomen eerste 

koning en met eerbewijzen overladen. Dat 

scherpte de schraapzucht van de avonturier 

naar goud en juwelen alleen maar aan. 

Daarenboven vond hij bondgenoten in de 

uitgebuite en onderdrukte volkeren. Na nog wat 

gehaspel met de rechtmatige afgevaardigden 

van de Spaanse koning (onze keizer Karel V) liet 

hij de Indiaanse stad bombarderen en nam ze in. 

Vol afschuw heeft hij de ‘feesten’ gezien van de 

Azteekse eeuwwende. Volgens hun tijdrekening 

werd het heelal elke 52 jaar volledig vernield en 

weer tot leven gewekt door de zon. Daartoe 

moest de zon voldoende krachten opdoen. Dat  

vereiste veel levende, kloppende mensenharten 

van de sterkste en moedigste kerels. Zij vonden 

het een grote eer te mogen sterven voor hun 

god. Elk van hen werd naar de hoogste piramide 

geleid en, wellicht verdoofd, op de offersteen 

gelegd. Met een mes van obsidiaan werd hun 

borst geopend en hun uitgerukte hart 

aangeboden aan de zon. Het lichaam werd 

gewoon de trappen afgeduwd. Volgens Spaanse, 

voorzeker overdreven, getuigenis lagen er een 

paar duizend lichamen aan de voet van de 

Templo Mayor. Samen met Cortés gruwen wij 

ook nu nog van afschuw. 

De Indianen moesten voor de overwinnaars 

zware arbeid verrichten, geraakten uitgeput en 

stierven. Zij, die gewoon waren naakt te lopen, 

moesten nu kleren dragen en wisten niet dat en 

hoe ze die moesten wassen. Ze waren niet 

bestand tegen Europese ziekten zoals griep. Ze 

stierven van die ziekten. Er groeide verzet en her 

en der opstanden. Ze werden neergeschoten of 

veroordeeld en gevangen gezet. Hun aantallen 

daalden maar niet uitsluitend door de 

strengheid van de Spanjaarden. 

Binnen de Spaanse gemeenschap leefden twee 

belangrijke stromingen: hebzucht van de enen, 

bekeringsijver bij de anderen, met de wil om de 

‘sukkelaars’ met respect te behandelen en hen 

tot ontwikkeling te brengen. De werkelijkheid 

ligt tussen duivelse onderdrukking en de belofte 

van een mooie aardse of hemelse toekomst. De 

botsing van twee culturen was geen zwart-

witverhaal. 

Morgen vertrekken wij naar de erfenis van de 

Maya, die reeds vijfhonderd jaar verdwenen 

waren toen de Spanjaarden toekwamen. 

Daarover vertel ik u een volgende keer. 

Gard Vermeulen, ROC-reisleider 

 

 

Cortez en 

Montezuma in een 

Mexicaanse  

Tempel 
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Het was een leuke, maar vreemde groep die ik 

die keer meehad. Allemaal koppels, maar stuk 

voor stuk andere relaties. Behalve twee singles, 

twee asociale nerds, een man en een vrouw van 

tegen de veertig. Ze zochten geen contact met 

elkaar, noch met de groep. Zoals ik zei: een 

beetje vreemde groep. Er was een oude vader 

met zijn dochter, een oude moeder met haar 

zoon. De oude man had voor piloot willen 

studeren, maar omdat hij slechte ogen had, was 

hij dan maar kapitein ter lange omvaart 

geworden. De zoon, een zestiger al, die heel lief 

voor zijn moedertje zorgde, was zot van 

punkmuziek en tattoos. Er was een koppel, 

bestaande uit een weduwnaar en een weduwe, 

die na vele lange jaren van rouw, eenzaamheid 

én zelfstandigheid, gewoon moesten worden 

aan de herontdekte liefde. Er was een lesbisch 

koppel, waar de plaatselijke, preutse gids me 

voor “waarschuwde” toen hij dat in de gaten 

kreeg.  Ik lachte hem uit. Er was een 

bedrijfsleider en een wat jongere vrouw, die 

nogal zwijgzaam waren maar heel spits uit de 

hoek konden komen. En er was een koppel van 

twee schoonzussen, die getrouwd waren met 

twee duivenmelkers. Ze baatten een frituur uit, 

waren zeer geïnteresseerd in de geschiedenis en 

hielden van aangebrande moppen. Enfin, een 

groep om een boek over te schrijven. Mensen 

die elkaar in die bizarre intimiteit van een 

tijdelijke reisgroep aan tafel wonderlijke 

verhalen konden vertellen. En dan waren er die 

twee nerds, die zover mogelijk van elkaar in de 

bus zaten. De man, het type van de slonzige 

vrijgezel, was altijd eerst aan het ontbijt. De 

dame, stijf deftig in haar Schotse rok, was altijd 

laatst. Zij dronk ’s avonds een theetje; hij deed 

een avondwandeling. Hij wist alles over de 

bijbel. Zij kon Grieks lezen. Ze waren droevig en 

eenzaam. Ik kreeg met ze te doen. Zo zielig. De 

voorlaatste dag van die reis belde de plaatselijke 

gids me op om een probleem te bespreken met 

de bus voor de volgende dag. Ik was net gaan 

slapen en kleedde me weer aan. Ik stapte mijn 

kamer uit, toen ik aan het eind van de gang de 

lift hoorde arriveren en de deuren open gaan. 

Halverwege de lift en ikzelf, ging een deur open 

en stak een dame haar hoofd naar buiten. Het 

was de dame die nu geen Schotse rok, maar iets 

veel luchtigers droeg. En uit de lift kwam de 

slonzige man die nu een elegant sjaaltje en een 

fles wijn droeg. We keken elkaar een ogenblik 

verbouwereerd aan. Wel asjemenou: de twee 

nerds hadden een date! We fluisterden elkaar 

besmuikt een goede nacht toe en dan opeens 

schoten we alle drie in een schaterlach.  

Joost Loncin, ROC-reisleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vliegende reporter 
Een vreemde groep 

Een leuke maar vreemde groep 
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Er zat een man op de bank. Het was geen houten 

bank buiten in de zon, het was een deftige bank 

in de bar van een viersterrenhotel. Hotel dos 

templàrios ligt dicht bij het klooster waar sinds 

de twaalfde eeuw de tempeliers thuiskwamen 

na hun strijd en hun omzwervingen. O Convento 

is ook een burcht, een kasteel waar gedurende 

vele eeuwen aan gebouwd werd.  

De groepen reizigers die Tomar bezoeken, 

hebben meestal een overnachting in hotel dos 

templàrios op hun programma staan. Telkens 

ziet een andere groep bezoekers de man zitten 

op een bank in de bar van het hotel. Een sjofel 

geklede oude man die naast zich een paar 

plastieken zakken heeft staan. Niet direct een 

persoon die je hier verwacht.  

Wanneer de hongerige toeristen aan tafel gaan 

voor het diner, zit de man alleen aan een tafeltje 

dichtbij de keuken te eten. Hij heeft zijn 

plastieken zakken bij zich op de grond staan.  

Op de muren van het restaurant zijn grote 

schilderijen  aangebracht die vertellen aan de 

kijker stukjes geschiedenis van de omgeving.  

Op de ene muur zie je een optocht van jonge 

meisjes in witte lange klederen, geflankeerd 

door knapen met een wit hemd en een zwarte 

broek. Door de lange haren van de meisjes zijn 

bloemen gevlochten en op hun hoofd dragen ze 

een hoge toren met dienbladen vol broden. Het 

is een afbeelding van de tabuleiros feesten, die 

om de zeven jaar doorgaan. Vele mensen sparen 

om deze gebeurtenis te kunnen meemaken.  Op 

een andere muur is een edelman te zien, Don 

Roupinho, die bijna met zijn paard van een klif 

stort. Het hert dat hij achtervolgde is duidelijk 

het deel dat ontbreekt op die hoogte. De gasten 

kennen het verhaal want ze bezochten voordien 

de klif in Nazaré, omdat daar een prachtig 

uitzicht is over de oceaan. In een klein kapelletje 

dat daarboven gebouwd werd als dank voor de 

miraculeuze redding van de edelman is een 

hoefijzer van het paard tussen de steentjes 

gemetst.  

Wanneer mijn nieuwsgierigheid te groot werd, 

deed ik navraag bij de vriendelijke barman van 

het hotel: “wie is toch die man op de bank? 

Woont die hier? Verblijft die hier? Is het familie 

van de eigenaar?”  

Mijn kennis van het Portugees is niet voldoende 

om het antwoord van de barman te begrijpen, ik 

versta: “é o pintor”, het is de schilder, terwijl hij 

met een brede zwaai van zijn arm in de richting 

van het restaurant wijst.  

Een paar jaar later zat er geen oude man meer 

op de bank.  

Gudrun Caremans, ROC-reisleider 

De Vliegende reporter 
Hotel dos Templàrios 

Tomar, Hotel dos Templàrios 

 

Restaurant in Hotel dos Templàrios 
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India heet ook “het subcontinent” en met recht. 

Het immense land staat voor een ongelofelijke 

diversiteit aan landschappen, natuur, etnische 

groepen, talen, culturen, ambachten, religies en 

goden. De kern daarvan ontdekken we in 

Rajasthan, letterlijk het “Land van de koningen”, 

het vroegere rijk van de Rajput-prinsen, 

geduchte krijgers voor de vijanden, milde 

mecenassen voor de kunstenaars. Zelfs wie 

slechts over enkele dorpen heerste, droeg fier 

de titel maharadja, “grote koning”, en sierde zijn 

miniatuurstaat met fort en paleis, nu 

verbluffende getuigen van vervlogen macht, 

weelde en kunstzin. Kruispunt van de grote 

handelsroutes die het rijke noorden met west en 

zuid verbonden, was Rajasthan ook het 

vaderland van eeuwenoude 

handelarendynastieën, de Marwari, wiens 

dromedarissen met slome pas de woestijnen 

trotseerden. Hun haveli’s leken burgerpaleizen, 

hun producten waren gegeerd van Arabië tot in 

het Verre Oosten. Anno 2017 introduceren 

bazaars en markten ons in die wondere wereld 

van luxe en kleur. Van de vorsten tot de 

nederigste inwoners van de streek, allen  

genieten van een bovennatuurlijke bescherming 

naar eigen keuze. 

Op reis ontdekken we iedere dag, in 

oogstrelende heiligdommen, profeten en 

godheden die we nergens anders kunnen 

ontmoeten, een droomwereld voor de 

fotograaf, voor wie ook landschappen en natuur 

hier ongeziene surprises reserveren. Lijvige 

koffietafelboeken voeren ons naar woestijnen 

en verdorde zones, maar wie kent de verborgen 

natuurweelde van Rajasthan? Het bosrijke 

Nationaal Park van Ranthambore biedt een  

veilige haven aan zeldzame vogels, gazellen, 

luipaarden, krokodillen en Indiase tijgers. Voor 

olifanten moeten we niet het bos in, die 

ontmoeten we rustig op wandel in de straten 

van dorp en stad, hier, in het exuberante hart 

van India.  

Hedwige Smekens, ROC-reisleider, deelt haar 

jarenlange ervaring in het authentieke 

Rajasthan. Een must voor iedere reisfreak! 

Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider 

 

ROC Causerieën 
Lezingen 

 

Dinsdag 13 juni 2017 om 14.30 uur (Gent) en 19.00 uur (Mol) 

Rajasthan, de verleiding 

Praktische informatie: 

➢ Wanneer: Dinsdag 13 juni 2017       van 14.30 uur tot 16.30 uur in Gent 

                                                                      van 19.00 uur tot 21.00 uur in Mol 

• Locatie Gent: Reis- en Opleidingscentrum, Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent 

• Locatie Mol: Postelsesteenweg 27, 2400 Mol 

• Toegang: gratis  

➢ Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via secretariaat@rocvzw.be  

       met vermelding “Rajasthan” 

 

 

mailto:secretariaat@rocvzw.be
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Deze uitstap combineert rijke geschiedenis, 

kunst en boeiende oude en moderne 

architectuur.  

 

Vrijdag 7 juli 2017: 

Op onze eerste dag trekken we naar Metz, de 

hoofdstad van de regio Lorraine en van het 

departement Moselle. Op het programma van 

die dag staat een bezoek aan de kathedraal 

Saint-Étienne, één van de mooiste kerken van 

Frankrijk. Ze heeft haar bijnaam “la lanterne du 

bon Dieu” gekregen dankzij de schitterende 

glasramen, die zorgen voor een caleidoscopisch 

lichtgordijn en die dateren van de dertiende tot 

de twintigste eeuw. 

Van een middeleeuwse kathedraal trekken we 

naar het moderne Centre Pompidou Metz, dat 

pas in mei 2010 is geopend. Centre Pompidou 

Metz staat vooral bekend omwille van de 

bijzondere architectuur ontworpen door de 

Japanner Shigeru Ban en de Fransman Jean de 

Gastine. Verder maken we die dag ook een 

stadswandeling waar we van de achttiende-

eeuwse opera wandelen via la Place d’ Armes en 

l’ Arsenal naar de Eglise Saint-Pierre-aux-

Nonnains. Dit laatste bouwwerk was in de  

derde eeuw een Romeinse civiele basilica of 

palaestra. 

’s Avonds komen we aan in Luxemburg waar we 

overnachten op de Kirchberg, ook wel bekend 

als de Europese wijk. 

 

Zaterdag 8 juli 2017: 

Op de tweede dag worden we in de voormiddag 

rondgeleid in het indrukwekkend gebouw van 

de Philharmonie Luxembourg. Dit gebouw werd 

ontworpen door de Franse architect Christian de 

Portzamparc en in 2005 vond de officiële 

opening plaats.  

Na de lunch brengen we een bezoek aan het 

nabijgelegen MUDAM of het Musée d’ Art 

Moderne, dat opende in 2006. Ook hier kunnen 

we onze ogen de kost geven met de 

spectaculaire architectuur van de Chinees-

Amerikaanse architect Ieoh Ming Pei, die naast 

het MUDAM ook de glazen piramide van het 

Louvre ontwierp. In de late namiddag en avond 

 

Metz, het moderne Centre Pompidou 

 

Philharmoniegebouw Luxemburg 

 Causerieën 
Excursies en bezoeken 

Van vrijdag 7 juli tot en met zondag 9 juli 2017   

Metz-Luxemburg-Verdun:  Architectuur, kunst en geschiedenis 
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wandelen we door de oude stad. We 

overnachten weer op de Kirchberg. 

 

Zondag 9 juli 2017: 

Na het ontbijt rijden we naar Verdun, de stad die 

zwaar is getekend door de gruwel van de Eerste 

Wereldoorlog. Nog voor de lunch bezoeken we 

de Citadelle Souterraine; de kathedraal en; in 

het vroegere Palais Episcopal, het Centre 

Mondial de la Paix. Na de lunch houden we halt 

in het Ossuaire de Douaumont, de necropool 

waar de niet-geïdentificeerde resten van 

ongeveer 130.000 Franse en Duitse soldaten een 

laatste rustplaats hebben gekregen. Daarna 

rijden we huiswaarts.  

Vermoedelijke aankomst: 19.00 uur. 

O.l.v. Pierre Vinck, ROC-reisleider 
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Met een hoofd boordevol Mondriaanse kleuren 
en leeuwen, keren we die avond terug naar 
België. 
 
Sarah De Decker, cultureel medewerker ROC 
 
 

 
 

  

Praktische informatie: 

• Wanneer: 
❖ Vertrek: vrijdag 7 juli 2017 
❖ Thuiskomst: zondag 9 juli 2017 

• Opstapplaatsen:  
❖ 07.00 uur: vertrek Gent  
❖ 07.45 uur: vertrek Groot-Bijgaarden 

• Deelnameprijs:  
❖ Prijs p.p. tweepersoonskamer: € 399,00 
❖ Prijs p.p. eenpersoonskamer: € 485,00 

• Inbegrepen: 
❖ Transport in een luxueuze autocar 
❖ 2 overnachtingen in Parc Hotel Alvisse****  
❖ ROC-reisleiding 
❖ Alle toegangen: 

▪ Centre Pompidou Metz 
▪ MUDAM 
▪ Citadelle Souterraine 
▪ Centre Mondial de la Paix 
▪ Ossuaire de Douaumont 

❖ Geleid bezoek in de Philharmonie Luxembourg 
❖ Alle lunches & avondmalen 

• Niet inbegrepen: 
❖ Reis- en annuleringsverzekering 
❖ Persoonlijke uitgaven 

• Inschrijven:  
❖ Gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be  
 

 

 

Verdun, Bisschoppelijk Paleis 

 

mailto:secretariaat@rocvzw.be
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Tal van kunstenaars en pioniers van de moderne 

kunst trokken aan het begin van de vorige eeuw 

naar Zuid-Frankrijk. Met namen zoals Henri 

Matisse, Pierre-Auguste Renoir, Marc Chagall, 

Paul Cézanne, Fernand Léger, Pablo Picasso en 

vele anderen, werd de Côte d’Azur een 

belangrijke kunstscène. Wat trok deze artiesten 

naar de Côte d’Azur?  

 

In augustus gaan we met ROC vzw op zoek naar 

de verhalen van deze kunstenaars, naar de 

kleuren, inspiratie en expressievormen. Onze 

uitvalsbasis om de Côte d’Azur te ontdekken is 

het stadscentrum van Nice, we verblijven in het 

Novotel Nice Centre Vieux Nice****. 

 

In het programma bieden we een ruime 

afwisseling aan tussen museum- en 

stadsbezoeken. Op die manier leren we ook de 

streek kennen die de inspiratie vormde voor 

zoveel kunstwerken. Elke kunstenaar heeft zijn 

eigen verhaal in de Provence. 

 

Henri Matisse vestigde zich in 1917 in Nice in de 

hoop te genezen van een hardnekkige 

bronchitis. De Provence werd zijn atelier. We 

bezoeken het Musée Matisse, gevestigd in een 

17e-eeuwse villa in Nice, maar brengen ook een 

bezoekje aan Chapelle du Rosaire in Vence. De 

kapel werd ontworpen door Matisse op 

zevenenzeventigjarige leeftijd voor zijn geliefde 

verpleegster Monique Bourgeois. Matisse werd 

bevriend met Renoir, die op aanraden van zijn 

arts naar de Côte d’Azur trok. Het landgoed en 

huis waar Renoir heeft gewoond, is helemaal 

gerestaureerd en dit Musée Renoir is een bezoek 

meer dan waard. Twaalf kilometer verder ligt 

Antibes, waar het Musée Picasso gevestigd is in 

het Château Grimaldi. Picasso  

 Causerieën 
Excursies en bezoeken 

Van donderdag 17 augustus tot en met maandag 21 augustus 2017   
Côte d’Azur: kunst in de Provence 

 

Place Masséna,  Nice 

 

Musée Picasso, Antibes, Grasse, Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 Causerieën 
Excursies en bezoeken 
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kwam in 1946 met zijn toenmalige 

levensgezellin Françoise Gillot naar de 

Azurenkust. Hopeloos op zoek naar grote 

vlakken om te beschilderen, kwam hij in het 

kasteel terecht. Ook Fernand Léger werd door 

de schoonheid van de Côte d’Azur 

aangetrokken. Gefascineerd door de 

keramiekkunst in Biot, kocht hij een villa nabij 

deze prachtige historische stad. Ondertussen is 

dit het Musée National Fernand Léger 

geworden. 

 

In Saint-Paul-de-Vence ontdekken we hoe 

Fondation Maeght tot stand is gekomen en 

welke pareltjes daar te vinden zijn.  

In Nice leren we ook het leven en de werken van 

Marc Chagall kennen. Wat bracht de Russisch-

Joodse kunstenaar naar de Azurenkust? 

 

 

 

 

 

“La fleur qui marche”  de Fernand Léger en céramique 

 

Fondation  Aimé Maeght Saint Paul de Vence france 

 
Marc Chagall National Museum 
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Kortom, het worden vijf boeiende en fantastische dagen in de voetsporen van enkele van de 

grootste kunstenaars van de twintigste eeuw. Vijf dagen op zoek naar verhalen, geuren en kleuren 

in het prachtige Zuid-Frankrijk. 

o.l.v. Luk Kennes, ROC-reisleider 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri-Matisse Pablo Picasso Paul Cézanne Fernand Léger Pierre-Auguste Renoir    Marc Chagall 

Praktische informatie: 

• Wanneer: 

❖ Vertrek: donderdag 17 augustus 2017 

❖ Thuiskomst: maandag 21 augustus 2017 

• Deelnameprijs:  

❖ Prijs p.p. tweepersoonskamer: € 970,00 

❖ Prijs p.p. eenpersoonskamer: € 1 320,00 

• Inbegrepen: 

❖ Vluchten heen en terug van Brussels Airport naar Nice 

▪ Vertrek onder voorbehoud:  

▪ Heenvlucht 10.30 uur 

▪ Terugvlucht 16.20 uur 

❖ Vier overnachtingen in Novotel Nice Centre Vieux Nice**** (K&O) 

❖ Shuttle service van en naar de luchthaven 

❖ Lokale autocar 

❖ ROC-reisleiding 

❖ Alle toegangen: Musée Matisse, Musée Picasso, Musée National Fernand Léger, Musée 

Renoir, Fondation Maeght, Musée National de Marc Chagall, Villa Kerylos, Villa Rotschild 

• Niet inbegrepen: 

❖ Reis- en annuleringsverzekering 

❖ Persoonlijke uitgaven 

• Inschrijven:  

❖ Gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be 

 

 

mailto:secretariaat@rocvzw.be
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Voor de uitgebreide programma’s van deze activiteiten raadpleeg zeker onze website: 
www.rocvzw.be 
 

 

 

 

 

 

Tijdstip Onderwerp Activiteit Reisleider/docent Waar? 

 
Causerieën, lezingen en daguitstappen 

 

Zaterdag 10 juni 2017 
1917. Romanovs & 
revolutie 

Daguitstap Joost Loncin Amsterdam 

Dinsdag 13 juni 2017 Rajasthan Lezing Hedwige Smekens ROC 

Woensdag 25 oktober 
2017 

Indonesië als wingewest 
(1595-1949): van de 
Verenigde Oost-Indische 
Compagnie tot 
“Nederlandsch-Indië” 

Lezing John Everaert ROC 

 

Net iets meer 
 

Vrijdag 7 juli –  
zondag 9 juli 2017 

Luxemburg – Metz – 
Verdun 

Driedaagse Pierre Vinck 
Luxemburg 
& Frankrijk 

Donderdag 17 
augustus – maandag 
21 augustus 2017 

Côte d’Azur: Kunst in de 
Provence 

Vijfdaagse Luk Kennes Frankrijk 

ROC overzicht van de 

activiteiten 

 

 

http://www.rocvzw.be/
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Reizen begint lang voordat U op de bus opstapt 

of je riem vastgespt in het vliegtuig. Dromen, zich 

informeren, en plannen zijn een essentieel en 

bijzonder plezierig onderdeel van de reis. De 

driehonderd reisspecialisten willen je niet enkel 

binnenleiden in de cultuur van uw gastland 

tijdens uw vakantie, maar willen U ook vooraf 

informeren en enthousiast maken. De ROC.-

reisleiders. Hun kennis, expertise en ervaring 

garanderen U een goed gedocumenteerde en  

Deze traditionele voorreisvergaderingen worden 

vervangen door infomomenten.  

Deze infomomenten zijn zowel toegankelijk voor 

de reizigers die reeds voor een reis ingeschreven 

zijn, als voor diegenen die graag wat meer 

vernemen over de verschillende programma's of 

kennis willen maken met andere reizigers. De 

sessies gaan door in de kantoren op het 

luchthaventerrein te Zaventem.  

 

Locatie:  

JetAirport - Nationale Luchthaven Zaventem 40P Box 4. Gemakkelijk bereikbaar met de wagen en de 

trein (ongeveer 8 minuten te voet van het station Luchthaven).  

Gratis parking voor het gebouw. De voorstellingen zijn gratis maar inschrijven is verplicht! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/06/2017 13:45 zaal 1 
Rusland Moskou & Sint-
Petersburg 

 16:15 zaal 1 Peru 

17/06/2017 13:45 zaal 1 Nieuw-Zeeland 
 16:16 zaal 1 Australië 

24/06/2017 10:30 zaal 1 Oost-Canada 
 13:45 zaal 1 Cuba 
 16:15 zaal 1 Japan 

02/09/2017 10:30 zaal 1 Zuid-USA 
 13:45 zaal 1 Indonesië 
 16:15 zaal 1 Thailand & Cambodja 

09/09/2017 10:30 zaal 1 Ethiopië 
 13:45 zaal 1 Zuid-Afrika 
 16:15 zaal 1 Namibië & Botswana 

16/09/2017 13:45 zaal 1 Argentinië 
 16:15 zaal 1 Chili 

23/09/2017 13:45 zaal 1 Laos & Cambodja 
 16:15 zaal 1 Vietnam 

30/09/2017 13:45 zaal 1 India, Nepal & Bhutan 
 16:15 zaal 1 Sri Lanka 

07/10/2017 13:45 zaal 1 Cuba 
 16:15 zaal 1 Costa Rica & Nicaragua 

Onze Reis infodagen

   
 

 

Goed voorbereid op reis? Kom naar de infomomenten en infodagen! 
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Een nieuwe Reiswijzer is klaar… 

Reiswijzer wordt verstuurd per e-mail of is te lezen op de website van het ROCvzw, www.rocvzw.be 
onder het tabblad “Reiswijzer”. 
U kunt Reiswijzer ook in gedrukte versie ontvangen, indien u € 15,00 stort op rekeningnummer                       
IBAN: BE39 4460 2458 7119  /  BIC: KREDBEBB met vermelding van uw naam en adres en / of deze 
opgeeft aan het secretariaat. U krijgt dan 4 x per jaar de in A4 formaat in kleur uitgeprinte Reiswijzer 
toegestuurd op het opgegeven adres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag reiswijzer 
 
Ondergetekende (Naam)……………………………………………………………………………………………….. 

(Voornaam)……………………………………………………………………………………………………………………. 

(straat – nr. - bus)……………………………………………………………………........................................  

(Postcode - Gemeente)…………………………………………………………………………………………………… 

 Wenst voortaan de Reiswijzer te ontvangen per e-mail op volgend adres 

………………………………………………………………………….@............................................................  

 Wenst de Reiswijzer in geprinte versie te ontvangen op bovenstaand adres en betaalt hiervoor 

 € 15,00  per jaar op rekening BE39 4460 2458 7119 van ROCvzw, met vermelding van Reiswijzer 
2017. 

 

Handtekening, 
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Colofon 

Werkten mee aan dit nummer: 
 
Mia Bogaert, Gudrun Caremans, Sarah De Decker, Lutgart De Schutter, Etienne Hauttekeete,  
Joost Loncin, Guy Meus, Karel Peeters, Gard Vermeulen, Pierre Vinck 
 

Redactie en lay-out:  

Lutgart De Schutter en Etienne Hauttekeete 

 

Eindredactie & V.U.:  

Karel Peeters, S. Beninglaan 4 – 9051 Gent 

 

Administratie en secretariaat:  
Sarah De Decker - ROC vzw  
Kortrijksesteenweg 733 – 9000 Gent 
Tel. 09 / 243 41 00  -  fax 09 / 243 41 09 
E-mail: secretariaat@rocvzw.be 
K.B.O. nr 0451.094.243 
Bankrekening: IBAN: BE39 4460 2458 7119   BIC: KREDBEBB 
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