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Lieve lezer

Het zijn apocalyptische tijden… Uit Klara weerklinkt het
“Erbarme Dich” uit J.S. Bach’s Matthäus Passion als een
voorbode voor de Passietijd die straks misschien zelfs
‘publiekloos’ aanvangt.
De weeklacht in deze aria wordt gevolgd door de
hoopvolle boodschap van verzoening, gezongen door
het koor. En of je nu gelovig bent of niet, de aria grijpt
oud en jong aan omdat dit meesterwerk van Bach over
mensen en emoties gaat.
Corona kluistert ons aan de radio, internet en televisiescherm in huiskamer of kantoor. Via deze media houdt
de ganse wereld contact met elkaar opdat we niet
zouden vereenzamen. Corona beroert de ganse
wereldbevolking en beperkt sociale contacten, maar
juist hierdoor versterkt het de sociale solidariteit.
Susan Blanco, een Nederlandse sociaal pedagoge,
verwoordt de huidige situatie op aangrijpende wijze in
haar gedicht “Maar de lente wist het niet…”. Ik wil u dit
zeker niet onthouden, temeer daar het ook de
boodschap van bevrijding en verzoening brengt, “…
toen kwam de zomer… omdat de lente het niet wist”.
Wij leven in de verwachting van een virusvrije zomer,
waar sociale mobiliteit weer mogelijk wordt en het
gewone leven weer zijn gang kan gaan. Zal gaan ? Laat
ons evenzeer hopen dat we uit deze nare ervaring
lessen hebben getrokken, de kwetsbaarheid van ons
bestaan beseffen, de broosheid van onze interacties
inzien en onderkennen maar evenzeer de warmte en
energieke kracht van relaties naar waarde leren
schatten, onze mobiliteitsmogelijkheden en -kennis op
de juiste wijze benutten en in elke medemens een
‘naaste’, een vriend ontdekken. Want op onze planeet,
in onze wereld is zoveel moois te ontdekken.
Wij leven in de verwachting om straks weer
Colombiaanse culturen te kunnen opzoeken, de Ierse
gastvrijheid in Galway te kunnen ondervinden,
verborgen schatten te ontdekken in Brugge en Utrecht
of eenvoudig Sicilië en Tibet te verkennen vanuit een
veilige thuishaven…
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We wilden u daarom deze Reiswijzer, die door deze
crisis weliswaar met een maand vertraging verschijnt,
niet onthouden. Laat ons nu wegdromen van wat straks
ons doel wordt of met het leidmotief van de Italiaanse
denim fabrikant Jacob Cohën: ‘Go asleep with a dream,
wake up with a purpose”…
Veel leesgenot

Karel Peeters
Afgev. Best. Vzw ROC

Het Corona – Covid-19 virus houdt de ganse wereld in haar greep.
Daardoor dienden noodgedwongen alle activiteiten, bezoeken,
bijeenkomsten en reizen in de eerstvolgende periode te worden
afgelast. Vanzodra de toestand opnieuw ‘genormaliseerd’ is, zullen
wij de geplande activiteiten hernemen en u op de hoogte brengen
van de nieuwe data. De ganse ROC-ploeg en uw reisleiders danken u
alvast voor uw begrip en solidariteit. Het ROC blijft alleen bereikbaar
via e-mail op secretariaat@rocvzw.be .
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Mijmeringen
Colombia
MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel
regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen,
alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…
En toen werd het Maart...

De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was,
niemand had dit verwacht...Iedereen wist wat er gebeurde
Maar de lente wist het niet
en de rozen bleven bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

Het was Maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten,
de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen
bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot,
de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde,
het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was

En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de
vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden
en vonden de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag
veel meer tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te
vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te
koken
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden
helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze
manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan
te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden, begonnen spontaan een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat
eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet
zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle
artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren
om in de zorg alles draaiende te houden

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen…
De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen
Het was Maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de
hond uit te laten
Bijna alles was gesloten …
Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties
en onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist het
Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was Maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet
en niemand wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!

En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden
volgen...
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Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en
verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van
zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met
alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf
opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met
elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal
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En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen
dat de noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was
genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan
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En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…
Susan Blanco (De Taalrecycler)
"Geïnspireerd door mensen"
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Ooggetuigen: Vietnam
Colombia

Ere-reisleider Gard Vermeulen vertelt
Ooggetuigenverslag uit Vietnam (1)
Gard Vermeulen was reisleider en is nog steeds een
verwoed reiziger. Regelmatig zendt hij zijn reis-ervaringen
door naar het ROC. Wij willen die graag met u delen.

Weer in Vietnam

24 februari 2020

Toen ik in 1996 voor het eerst landde in Hanoi, hoofdstad van
Vietnam, stonden er op het vliegveld vier burgervliegtuigen
naast vele oorlogstuigen. Twee van die vier behoorden bij de
president van Algerije, die toen op staatsbezoek was. De
grenspolitie werkte in een grote houten keet, waarin zes
houten hokjes stonden met op elke tafel rechts vooraan de
kepie van de beambte. Hij keek de formulieren na, scande
het paspoort en wachtte op groen licht van hogerhand om
me door te laten. Nu staat er een ruim modern gebouw,
sober en netjes, voor een efficiënte en snelle afhandeling van
de mensenstroom.
Dit is de derde keer dat ik dit land bezoek, de laatste keer was
negen jaar geleden. Toch ontdek ik steeds nieuwe dingen. Zo
heb ik voor de eerste keer Ho Chi Minh gezien in levende,
neen dode en gebalsemde lijve. Hij is de meest bekende
Vietnamees, symbool van de vrijheidsstrijder tegen de
Franse kolonisator en de Amerikaanse indringer van de
twintigste eeuw.

Hanoi: Mausoleum van Ho-Chi-Min

Maar de geschiedenis gaat natuurlijk veel verder terug. De
Chinezen hebben dit stuk van de wereld al overheerst lang
voor onze tijdrekening. Ze zijn dan ook de meest gehate
tegenstrever van de Vietnamezen, zij het in zwijgzame stilte.
Pas in de elfde eeuw slaagde een generaal er in het
Noordelijke deel van het huidige land in te palmen en zich tot
keizer te laten kronen. Het verhaal gaat dat een visser ooit
een zwaard uit het water haalde en het aan de krijger
overhandigde. Het bleek machtige, magische krachten te
bezitten. Na de overwinning eiste een grote schildpad het
zwaard op . Het dier bracht het naar de diepten van het Kiem
meer in het centrum van Hanoi. Daar ligt het nog steeds
verborgen volgens de legende.
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Hanoli: Hoan Kiem meer en de toren van de schildpad

In de volgende eeuwen kwamen de Chinezen weer, werden
weer uitgedreven, breidde de keizer zijn macht uit naar het
zuiden waar hij de Champa versloeg en waar hij nog later de
Khmer gedeeltelijk verdreef uit het verste zuiden van het
huidige land. Tot in de achttiende eeuw het huidige Vietnam
een geheel werd.
Toen, in negentiende eeuw, kwamen de Fransen. Zij
veroverden ook het nabijgelegen Laos en Cambodja en
noemden het Indochina. Een jonge man waarvan de vader in
de administratie werkte van de marionet-keizer, kreeg de
beste opleiding in de hoofdstad van toen. Hij rebelleerde
samen met vele andere studenten tegen de Franse
overheersing, raakte in de gevangenis en kwam weer vrij,
maar mocht het land niet meer verlaten. Toch wou hij weten
waarom het Westen zoveel machtiger was dan het Oosten.
Hij werd kok op een intercontinentale vrachtboot onder een
valse naam. Hij verbleef in Londen, in Amerika, in Frankrijk
en na de communistische revolutie, in Rusland. Daar stichtte
hij de Vietnamese communistische partij. Zijn tweede valse
naam was Ho Chi Minh.
Tijdens de tweede wereldoorlog was hij weer in Vietnam, dat
nu onder de voet gelopen was door de Japanners. Hij zocht
en vond bondgenoten in China en … Amerika. Na de
nederlaag van Japan, riep hij op 2 september 1945 de
onafhankelijkheid uit van Vietnam. Maar zo hadden de
Fransen het niet begrepen en zij bezetten het land opnieuw.
De strijd vond zijn hoogtepunt in de slag om Dien Bien Phu in
1953. Frankrijk lag verlamd in de touwen en er kwam een
vredesverdrag dat het land voorlopig in twee splitste en
waarbij er verkiezingen zouden georganiseerd worden. De
Verenigde Staten zagen het ijzeren gordijn in Europa vanaf
1946, het beleg van Berlijn in 1948, de overwinning van Mao
Tse Toeng in China in 1949, de Koreaanse oorlog vanaf 1950.
Zij vreesden de val van een andere dominosteen.
Amerika zetten een marionettenregering op in het zuiden en
verhinderden de volksraadpleging. Corruptie, machtsmisbruik, onderdrukking was er schering en inslag. En er waren
weer eens buitenlandse heersers.

Maart 2020

3

Ho Chi Minh begon een guerrillaoorlog tegen de Yankees. Die
hadden maar twee antwoordden: een bommenregen uit de
lucht en de “search and destroy” actie op het land. Wellicht
herinner je je nog die foto van het naakte meisje, huilend van
de pijn met nog een flard brandend linnen aan de arm:
napalm! Er kwam een golf van protest wereldwijd. Het einde
van de zestiger jaren was ook de tijd van de flower power:
bedrijf de liefde, niet de oorlog. Hoe meer burgers de
Amerikanen doodden, hoe meer ondergrondse strijders zich
bij de Vietcong voegden.
In volle oorlog, op 2 september 1969, verjaardag van de
onafhankelijkheidsverklaring, stierf Ho Chi Minh. Uiteindelijk
trokken de Amerikanen zich terug en lieten de slangenkuil
over aan het Zuid Vietnamese regime, dat compleet
verslagen werd op 30 april 1973. 1 mei kon gevierd worden,
ook in Saigon, dat nu Ho Chi Minh Stad heet.
Maar hier eindigt de geschiedenis niet. De Chinezen -weer
zij!- betwistten de noordelijke grens en vele eilanden. Zij
vielen Vietnam aan en er moest een overeenkomst gesloten
worden tussen een grootmacht en de kleine buur. In
buurland Cambodia heerste Pol Pot met een schrikbewind.
Vele familieleden van slachtoffers woonden in het zuiden van
Vietnam. Tenslotte is Vietnam er binnen gevallen om de druk
van die zijde te verlichten, maar kwam in de knel, want nu
was het zelf een bezetter.
We zijn veertig jaar verder en het land bloeit open. Daar
vertel ik je later over.
Ik vermoed dat je je zorgen maakt over mij, zo dicht bij de
oorsprong van de coronaziekte. Toch nog duizend kilometer
er vandaan. Ik lees inderdaad de angstaanjagende berichten
over China, het cruiseschip in Japan, de uitbreiding in Italië,
de flop met de Belgische passagiers van de Westerdam die
uit Cambodia kwamen en vrolijk met trein en bus naar huis
reisden.
Hier is alles vrij rustig. De zestien geregistreerde gevallen zijn
allen genezen en kunnen anderen niet meer besmetten.
Bovendien worden er drastische maatregelen genomen.
Bijvoorbeeld: Chinezen en bezoekers die in China geweest
zijn, worden in alle hotels geweigerd. Mondmaskers zijn
verplicht bij het bezoek van het mausoleum van Ho Chi Minh.
Aan de meeste ingangsdeuren worden de handen verplicht
gedesinfecteerd of wordt je temperatuur gemeten. Met onze
bus reist ook een sympathieke goedlachse jobstudent die als
hoofdtaak heeft om bij elke instap of uitstap een gulp
ontsmettingsgel in je handen te spuiten. Ik voel me voorlopig
veilig. Tussendoor helpt het kereltje met moeilijke op- of
afstappen op een boot of in een grot. Ik word hier op handen
gedragen. Ouderdom krijgt hier respect en heeft zo zijn
voordelen.
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Door de epidemie zijn er veel minder reizigers, zowel in de
hotels, bij de bezienswaardigheden als op de vliegtuigen.
Cathhay Pacific heeft om de andere dag een vlucht
afgeschaft, waardoor mijn medereizigers een dag langer in
Vietnam moeten blijven. Ik ga door naar Cambodia en kom
op de verwachtte tijd terug. Vier ingeschreven personen
hebben die verlenging aangegrepen om hun reis te
annuleren, wellicht onderduims om het risico op het virus te
ontwijken. Zo trekken we nu door het land in een grote
moderne bus met zes toeristen, een lokale gids en een
Nederlandse reisleidster, een chauffeur en het hulpje. We
worden prima in de watten gelegd.

Toch nieuwe ervaringen.

27 februari 2020

Ik schreef het vorige keer al: dit is mijn derde reis in Vietnam.
Kan ik dan wel nieuwe ervaringen opdoen? Jawel. De tweede
dag al bezocht ik voor het eerst het gebalsemde lichaam van
oompje Ho. Dat was een voorspel.
De volgende dag kwam ik in een parelkwekerij terecht. Ik
wist wel dat er parels gekweekt woorden, maar hoe? Zal ik je
het geheim verklappen? De eerste stap is de kweek van
gewone oesters. Er zijn drie soorten die het tot pareloester
kunnen schoppen en elk uit een andere streek van de wereld
komen, maar allen hier gekweekt worden. Men zaait het
zaad in op touwen en hangt ze in het zeewater van de baai
van Halong. Ongeveer halfweg hun leeftijd worden ze
ingeënt. Dat betekent dat er met een stukje kraal van een
andere oester ook een erwtgroot bolletje van oesterschelp
ingeplant wordt in de levende drager. De wonde wordt
degelijk ontsmet. Dan laat men ze weer in het water,
vastgehaakt in een rek dat wat lijkt op de gril waarin men
vroeger bakharing bakte. De oesters moeten om de twee
maanden opgehaald worden en gereinigd. De helft van hen
overleeft de behandeling niet en moet verwijderd worden.
Nog eens twee op tien spuwt het vreemde ding uit en slechts
drie op tien ontwikkelt een parel na anderhalf, twee of vijf
jaar. De tint van de parel is afhankelijk van het ingeplant
stukje kraal. Gekweekte parels zijn perfect rond, terwijl de
natuurlijke wel wat variëren in kleur en vorm.
Een boottocht tussen de karstbergen van Halong baai heb ik
al eerder gemaakt. Het verhaal gaat dat een draak uit de
hemel de Vietnamezen ter hulp kwam in een van de talrijke
oorlogen uit het verleden en dat dit beest uiteindelijk
versteend geraakte in de baai. Toch blijft de tocht in een grot
van een der bergen een wow-ervaring midden ingewikkelde
stalactieten aan het plafond en stalagmieten op de begane
grond. Tussen mijn vijf Nederlandse reisgezellen blijf ik
chauvinistisch beweren dat de grotten van Han mooier zijn.
Een gelijkaardig karstlandschap mag ik ook wat verder
bewonderen. Uit het vlakke land, met rijstvelden en wat
kleine riviertjes, rijzen ook bergen op als een brokkelige muur
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midden de vlakte. Daar ben ik gaan varen. De dame
achteraan in de boot lag lui achterover en roeide met de
voeten!

Franse heerschappij. De voorlaatste van de rij, Khai Diem,
was een verslaafd gokker. Naar het voorbeeld van zijn
voorgangers begon hij tijdens zijn leven al het eigen graf in te
richten. De kostbaarste materialen, het mooiste landschap,
de beste architecten en de verfijnste kunstenaars waren
nauwelijks goed genoeg. De kosten rezen hemelhoog en hij
vroeg de Fransen om de belastingen te verhogen van
handelaars, werklieden, simpele mensen. Het ongenoegen
steeg en de communistische partij ontkiemde. De man was
ziekelijk en overleed voor zijn mausoleum klaar was. Het is
een juweeltje geworden in XXXL-formaat. Er zijn een tiental
van deze gebouwen in de omgeving, voor elke keizer een,
met enkele uitzonderingen.

Ninh-Binh-Tam Coc: varen op de Ngo-Dong rivier

De volgende nieuwe ervaring was eerder pijnlijk of droevig.
Tijdens de Vietnamees-Amerikaanse oorlog lieten de NoordVietnamese troepen hun bevoorrading van Noord naar Zuid
lopen langs veldwegen of paden door de bossen. De
Amerikaanse inlichtingdiensten wisten die ongeveer liggen
en bombardeerden ze duchtig. Met nog meer uithoudingsvermogen herstelden jonge vrouwen die wegen zo snel
mogelijk: putten vullen, hopen grond weer wegwerken, alles
aandammen: ’s anderendaags konden de militaire konvooien
er weer over rijden. Tijdens zulke werken kwamen tien
ongehuwde vrouwen om door een welgemikte bom. Hun
herinnering wordt levendig gehouden met een reusachtig
monument dicht bij hun graven. Vele Vietnamezen, diep
doordrongen van de eerbied en de plicht tegenover voorouders, komen bloemen zetten en wierookstaafjes branden
bij de graven van deze vrouwen zonder nakomelingen en dus
verstoken van de gepaste eerbewijzen.
Tam Coc is een dorpje van zeshonderd mensen in die vreselijke zone. Om zich te beschermen tegen de bommenregen
groeven ze, zoals elk ander dorp, onderaardse gangen uit
met inhammen, voor elk gezin eentje: twee bij één meter
voor een gezin van vijf personen. Er was ook een school
voorzien voor de kinderen en een hospitaal met materniteit.
Zeventien kinderen zagen het ‘levenslicht’ onder de grond.
De eerste twee gangen werden gegraven op tien en vijftien
meter diepte. Toen de vijand bommen ging gebruiken die
zich tot zeventien meter diep in de grond boorden voor ze
ontploften, maakten ze een derde pijp op drieëntwintig
meter. Alles was handenarbeid en ‘s nachts werd de aarde
gestort in de oceaan, zodat die boel niet zichtbaar was uit de
lucht. Ik ben in de mollenpijpen niet binnen geweest, want
zolang kan ik niet meer gebogen rondlopen. De Vietnamezen
zijn hooguit 1.65 m groot.
Luxueuzer was het leven en vooral de dood van de keizer in
Hué. Dat was de hoofdstad in de negentiende en begin
twintigste eeuw. De keizer was echter machteloos onder de
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Hué: Keizerlijk paleis

Nu ben ik in Hoi An, een ouderwets stadje, waarvan de
vroegere zeehaven verzand is. De handel is opgeschoven
naar Da Nang, vijfentwintig kilometer verder. Alle Amerikaanse oorlogsbodems legden daar aan als enige toegankelijke haven en werkten als een magneet op noordelijke
bombardementen. Zo is Hoi An gespaard gebleven: een geluk
bij een ongeluk. Nu is het overrompeld door toeristenzaken:
souvenirwinkeltjes, restaurants , massagesalons, kledingzaken en enkele oude gebouwen. Ook met honderden
feeërieke lampionlichtjes ’s avonds.
Terwijl de wereld siddert en beeft van de coronaziekte, blijft
Vietnam opvallend gespaard. Vorige keer heb ik je verteld
waarom. Misschien mag ik schuchter suggereren dat de
heibel overdreven is. Want het aantal doden wereldwijd is
miniem, vergeleken met een jaarlijkse griepepidemie en de
overledenen zijn zeer vaak mensen op hoge leeftijd die
wellicht al eerder verzwakt waren. Weliswaar lijkt het
besmettingsrisico groter dan bij griep, maar ik voel me hier
nog heel goed bij.
Nu de Chinezen reisverbod hebben gekregen van hun eigen
regering en de Zuid-Koreaanse vluchten naar Vietnam
geschrapt zijn, zijn de grote toeristenstromen verdwenen.
Het is hier dus vrij rustig. Ik reis nog wel wat verder en houd
je op de hoogte.
Gard
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BESTEMMING IN DE KIJKER
COLOMBIA
Colombia
Colombia, een zeer boeiend land, vol afwisseling,
ontvangt jaarlijks meer en meer toeristen met open
armen…. En toch blijft Colombia voor velen onbekend
en onbemind. Ten onrechte! Het is tijd om de negatieve
beelden en de stereotypen te vervangen door andere,
meer positieve en hoopvolle verhalen! Mensen die
terugkomen van een rondreis in Colombia zijn de beste
ambassadeurs!
“Op reis naar Colombia? Is dat wel veilig?” Inderdaad,
zonder twijfel ligt deze vraag nog op vele lippen.
Jarenlang hebben we Colombia alleen maar
geassocieerd met drugs, geweld, burgeroorlog,
kidnappings etc. Ondertussen is er een vredesakkoord
met één van de guerrillagroepen. FARC staat nu niet
langer voor Revolutionaire Strijdkrachten van
Colombia, maar voor Alternatieve Revolutionaire
Kracht van Samenhorigheid, een communistische
partij. Er zijn vele tekenen van hoop, maar inderdaad,
er is nog werk aan de winkel. De serie “Narcos” op
Netflix vertelt het verhaal van Pablo Escobar, maar deze
is reeds meer dan 25 jaar overleden! Hoe zit dat dan
met die drugs? Het is allemaal nogal complex en
verwarrend, maar reizen door dit land zal u het één en
het ander verduidelijken.

We maken tijd om rond te wandelen over de
Paloquemao markt met zijn kleurrijke bloemen en
ongekend fruit. Uiteraard bezoeken we het
goudmuseum, waar de grootste en één van de mooiste
pre-Colombiaanse goudcollecties ter wereld te zien is.
We verkennen ook de omgeving van de stad en gaan op
daguitstap naar het meer van Guatavita, ooit als heilig
beschouwd door de Muiscas en aan de basis voor de
mythe van “El Dorado”, en naar de zoutkathedraal in
Zipaquirá.
Bijna iedereen wordt verslaafd in Colombia … aan de
koffie! Naast de koffiebars van “Juan Valdez” (de
Colombiaanse Starbucks sinds 2002), Tostao’ en Oma,
zijn er ondertussen ook heel wat kleinere koffieshops
die eerder artisanaal gekweekte koffie aanbieden. Een
bezoek aan Colombia kan dus niet zonder een bezoek
aan de koffieregio en een plantage.

Colombia is het meer dan waard om bezocht te
worden. De reis die VTB aanbiedt kan spijtig genoeg
slechts een deel van deze pracht tonen, maar “De kleur
en magie van het paradijs” laat u kennismaken met een
brede waaier van aspecten. Er is zoveel te zien!
Op daguitstap naar de Cocorá Vallei, één van de
mooiste natuurgebieden, zal u de waxpalm, de hoogste
palmboom ter wereld en het nationale symbool van
Colombia kunnen bewonderen.

De reis begint in Bogota, de miljoenenhoofdstad, waar
een bezoek wordt gebracht aan het historische en
politieke hart, La Candelaria en Plaza Bolivar, met de
kathedraal, het Capitool en het Justitiepaleis en talrijke
musea, zoals het Botero Museum.
Reiswijzer 79
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Medellín, ooit één van de gevaarlijkste steden van de
wereld, in 2013 gekroond als “de meest innovatieve
stad ter wereld”; waar je met ‘s land enige metro
bovengronds en zelfs zwevend aan een kabelbaan de
stad kunt doorkruisen, via een openlucht roltrap
kennismaakt met een volkswijk, la Comuna 13; de stad
waaraan Fernando Botero een aantal van zijn gordas
schonk, en waar we gebouwen die in de jaren twintig
van vorige eeuw door een Belgische architect werden
ontworpen kunnen zien. Zoveel te zien dus … En, u gaat
ook op uitstap naar Guatapé, een kleurrijk dorpje aan
een stuwmeer, en naar el Peñol, op een paar uurtjes
rijden van Medellin.
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Vervolgens gaat de reis richting Caraïbische kust; u
verkent deze regio nog een aantal dagen, bezoekt Santa
Marta, het nationale park van Tayrona, met zijn
weelderige fauna en flora, en Palomino, waar u ook tijd
heeft om van strand en zee te genieten.
De reis eindigt uiteraard in Cartagena! Deze stad,
uitgeroepen door Unesco tot werelderfgoed, is één van
de prachtigste koloniale steden van Latijns-Amerika. U
zal vooral genieten van het kuieren door al de mooie
straatjes van de omwalde stad, met zijn kerken,
pleintjes en koloniale gebouwen.
Er is zoveel te zien in dit land! “De kleur en magie van
het paradijs” brengt u zowel langs moderne
grootsteden, maar ook langs koloniale steden,
provinciestadjes en kleinere dorpjes. U ontdekt de
diverse natuurlandschappen: hoogvlakten van de
Andes, glooiende koffielandschap, suikerrietplantages,
zwoele Caraïben. Colombia is het land waar u zal
ontdekken dat groen in honderden schakeringen
bestaat.

Verhalen uit het verre verleden verweven zich met deze
uit het heden en het recente verleden. U verneemt
alles over El Dorado, de Muiscas, de Spaanse conquista,
Simon Bolivar en Gran Colombia. Maar we schuwen
ook meer actuele en sociale thema’s niet: de politieke
geschiedenis van dit land, de burgeroorlog en de
drugskartels van Medellin en Cali, die het land
beheersten en onveilig maakten. Hoe meer u over
Colombia verneemt, hoe meer de complexiteit van zijn
geschiedenis duidelijk wordt en hoe minder het
haalbaar lijkt om nog een uitspraak te doen.
U zal echter vooral merken dat de vriendelijkheid en de
levenslust van de bevolking één van de grootste
Colombiaanse troeven is.
Tenslotte toch nog een waarschuwing… Ja er is een
risico in Colombia. Zoals de slagzin waarmee het land
zich een aantal jaar geleden promootte, stelt: het enige
risico is dat u wilt blijven.
Anne Marie Van Broeck
ROC-reisleider

Cartagena
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BESTEMMING IN DE KIJKER
GALWAY
Galway, The City of the Tribes …
en Europese culturele hoofdstad 2020
Na een tocht door de Burren over “the Wild Atlantic
Way”, kom je in de oude hoofdstad van Keltisch Ierland:
de Tribes of Galway. Vandaag is Galway een bruisende
studentenstad en één van de snelst groeiende steden
van West-Europa.
Spanje versus Engeland
De vijand van mijn vijand is mijn vriend. In 1232, streek
Richard de Burgh, hoofdman van een Noormannen
familie, neer in de Galway Bay. Het werd al snel een
sterke Anglo-Normandische kolonie. Een oligarchie van
14 families waaronder de Blakes, Joyces, Morris en
Lynches. In 1484 ontving Galway zijn bul met
stadsrechten. Eind 1652, veroverde Ierland’s gesel,
Oliver Cromwell op een barbaarse wijze Galway.

Eyre Square was gevuld met fiere boeren in hun beste
pak en een nieuwe met klak op het hoofd. De
voorouders van de president kwamen uit het klein
plaatsje New Ross in Zuid-Ierland. John F. Kennedy
werd met plezier ereburger of “freeman” van Galway.
Het uit 1845 Victoriaans Hotel, “Great Southern” is er
nog steeds prominent aanwezig. Vandaag liggen
honderden studenten, languit op het gazon te genieten
van de late zonnestralen.

Een levendige handel in haring en vis uit Galway en wijn
en rum uit Spanje zorgde voor welstand. In de 16de
eeuw bouwde men de Spanish Arch, om er de Spaanse
galjoenen op de kade te beschermen. Voor de Ieren op
de westkust waren Spanje en Boston soms fysisch en
mentaal dichterbij dan haar hoofdstad Dublin.

Eyre Square © Gareth James

Spanish Arch

Ook nam Christoffel Columbus enkele matrozen mee
uit Galway. In de collegiale Kerk van Sint Nikolaas,
(patroonheilige van de zeelui) uit 1320 en de grootste
middeleeuwse kerk in Ierland, liet Columbus voor de
afvaart een mis opdragen, voor een veilige zoektocht
naar Indië. Galway is ook de hoofdstad van de
Gaeltacht, gebieden waar nog Iers gesproken wordt.
John F. Kennedy op Eyre Square
Het centrum van de stad is “Eyre Square”, waar John F.
Kennedy, president van de VS, enkele maanden voor
zijn dood in 1963 in Dallas, het Ierse volk toesprak.
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In de Shopstreet heb je er het patriciërshuis van de
familie Lynch: “Lynch’s Castle”. Vandaag is er de zetel
van de bank AIB gevestigd. Anno 1493: Een trieste
gebeurtenis ten huize van de familie Lynch. Een vurig
verliefde Spaanse jongeman was te gast bij de familie
Lynch. De jaloerse Walter, zoon van James Lynch
FitzStephen, burgemeester van Galway, stak zijn
Spaanse gast dood. Zoonlief werd ter dood veroordeeld
door ophanging. Maar de inwoners, met de stadsbeul
op kop, weigerden de zoon terecht te stellen. De
plichtsbewuste burgemeester, hing dan maar zelf zijn
zoon op. Daarna trok hij zich terug uit het openbaar
leven. Volgens kenners komt het woord “lynchen”
hiervan.
Vooral is het aangenaam kuieren in de supergezellige
straatjes van oud Galway. Of verkiest u liever een
wandeling langs de “banks of Lough Corrib”, waar u de
zalmen kunt zien springen tegen de “Salmon Weir”. En
er de honderden witte zwanen kan gadeslaan.
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Kerk in de problemen
De “Cathedral of our Lady Assumed, into Heaven and
Nicolas” torent met zijn groen koperen koepel op elke
plaats boven de stad Galway uit. De imposante
kathedraal in neorenaissance stijl werd van 1958 tot
1965 gebouwd op de plaats van de oude
stadsgevangenis van Galway. Kosten noch moeite
werden gespaard in de materiaalkeuze, waaronder
marmer uit de Connemara. Er werd gekozen voor
solide materialen, even onaantastbaar als de leiding
van de katholieke kerk in het Ierland in van de vorige
eeuw.
In 1992 werd bisschop Eamonn Casey van Galway
kathedraal, ijlings voor een onderhoud naar de VS
teruggeroepen. Bleek dat zijn maîtresse en hun
achttienjarige zoon een hogere alimentatie eisten.
Alimentatie die onder andere uit een offerblok kwam.
Opschudding alom. Een slag voor de katholieke kerk in
Ierland. In de slipstream van de affaire: films als de
Magdalena Sisters en Angela’s Ashes van Frank
McCourt. Jammer, want er zijn geen sympathieker
mensen dan Ierse pastoors, volks en opkomend voor de
kleine man. Rebellerend tegen de Engelse heren en
andere Landlords. En bovendien lusten zij ook nog
graag een Guinness!
Claddagh Ring
Als je Galway bezoekt, koop dan zeker een Claddagh
ring voor uw geliefde. De traditionele Ierse liefdesring.
Een gekroond hart, dat door twee handjes wordt
vastgehouden. Het hart staat voor liefde, de handen
voor vriendschap, en de kroon voor loyaliteit.
Claddagh, het voormalige vissersdorp aan de monding
van de River Corrib. Een ruwe buurt met een eigen taal
en burgemeester, die als eerste de golven indook met
zijn “Galway hooker”, gevolgd door de vissersvloot.

Gelukkig wordt er ook nog gewerkt. Vroeger in een
bekende kristalfabriek. “Galway Crystal”. Fabriek
intussen gesloten! The city is nu begiftigd met
topbedrijven uit de VS en Canada. IBM, SAP en Oracle.
De Keltische Tijger zorgde voor 7000 à 8000
arbeidsplaatsen in de IT en Farmacie sector.

Kylemore Abbey

Romantiek, tragedie en Ieperse Nonnen:
Kylemore Abbey
Galway is ook de poort tot de Connemara. Een
dramatisch land van vuur, wind, water en … desolate
landschappen. Als gids in Ierland, startte ik steeds mijn
tocht door de Connemara aan een meertje, met
uitzicht op één van de “Twelve Bens”, een bergketen in
Connemara National Park. Motor stil. Luidsprekers
keihard en… de intro “Les lacs du Connemara” van
Michel Sardou. Geen vlammetjes uit aanstekers en
zwaaiende sjaaltjes. Maar het episch liefdesverhaal van
Mareen en Sean, protestant of katholiek, die elkaar
eeuwig trouw zweren tegen een achtergrond van de
eeuwenoude Ierse problematiek.
1850, Mitchell Henry, arts, industrieel, magnaat,
politicus (M.P.) en pionier. Blijkbaar was dat in die tijd
nog te combineren. Met zijn kersverse bruid Margaret
ging Mitchell op huwelijksreis door de Connemara.
Margaret was zo gecharmeerd door de omgeving, dat
Mitchell prompt 6075 hectare terrein kocht.

Galway hooker
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Galway is ook de hoofdstad van de jeugd. Hier zorgt de
Nationale Universiteit van Ierland (NUI Galway) met
zijn studenten voor. Er zijn talrijke festivals zoals het
Galway Arts Festival, regatta’s op de Lough Corrib, de
Galway races, paardenmarkten, het Galway Oyster
Festival, straattheater, en het Druid theater. Het leven
is hier een “craic”, echt een plezier.
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Een optrekje mocht daarop natuurlijk niet ontbreken.
De werken begonnen in 1862. Het dient gezegd te
worden: mijnheer en mevrouw werden er door de 125
pachters op het landgoed op handen gedragen. In de
enorme Victoriaanse “Walled Garden”, stonden
vijfentwintig broeikassen met warm stromend water
door leidingen aangevoerd. Bij feesten in hun Londens
verblijf werden bananen en ander exotisch fruit uit hun
eigen kassen opgediend.

Bezoek Dun Aengus, (700BC-100AD) een ringfort
gelegen op een klif van 90 meter hoogte. En laat u
verleiden om een authentieke Aran trui te kopen
(opgepast! Geen made in China). Bezoek het prachtig
gelegen Clifden. Stadje waar in 1919, de eerste transAtlantische non-stop vlucht neerstreek in een weide.
De piloten John William Alcock en Arthur Whitten
Brown wonnen zo de prijs van 10 000 pond door het
Londens dagblad Daily Mail uitgeloofd.

Het geluk in Kylemore duurde slechts zes jaar voor de
familie Henry. Toen sloeg het noodlot toe. Tijdens hun
vakantie in Egypte kreeg Margaret Nijlkoorts. Ze stierf
op 45-jarige leeftijd. Een neogotisch kerkje werd door
Mittchel Henry, ter nagedachtenis aan zijn geliefde
vrouw Margaret, op het landgoed gebouwd. In deze
miniatuur kathedraal werd met de fijnste en duurste
materialen gewerkt. Margaret’s mausoleum ligt even
ten oosten van de kerk.
In 1920 werd het landgoed gekocht door de Ierse (lees
Ieperse) Benedictijnse geloofsgemeenschap. Wegens
zware beschietingen en vernieling van hun klooster in
Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog, trokken de
Ieperse Zusters, via heel wat omwegen naar Kylemore.
Van 1923 tot 2010 was Kylemore Abbey, een
internationaal meisjesinternaat. Zelfs Maharadja’s uit
het verre India kwamen er in het verleden hun dochters
in deze uithoek van West-Europa herbergen. Een
gedegen opvoeding was er verzekerd. Het vormde nog
even een lokale school, maar vandaag is de stichting
Kylemore, nog steeds het spirituele hart waar het oude
edict van Sint-Benedictus “Ora et labora”, “gebed en
werk”, nog volop leeft.
Vandaag is de abdij, landhuis met Victoriaanse tuin, het
meest gefotografeerd object van Ierland. En wie kijkt er
in de vestibule vanuit haar staatsieportret, op u neer?
Dame Maura Ostyn, een Vlaamse dame, abdis van de
voormalige Benedictijnenabdij.
Aran eilanden
Maak van de gelegenheid gebruik om één van de Aran
eilanden te bezoeken. Inishmore, Inisheer, Inishmaan,
allen liggen in de monding van Galway Bay. Met wat
geluk, schitteren de kalkstenen oevers van de Aran
eilanden, in de zon. Je hebt een prachtig vergezicht van
de Cliffs of Moher. Afvaart naar de eilanden vanaf
Doolin, centrum voor de beste Ierse muziek, of vanaf
Rossaveel ten noorden van Galway stad. Voertuigen
zijn niet toegelaten op het eiland.
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Clifden Castle © Tom Byrne

Historisch is ook de plaats waar Marconi in 1907 de
eerste commerciële draadloze transmissie legde tussen
Clifden en Nova Scotia in Canada. Installaties die tijdens
de Burgeroorlog in 1922 totaal vernield werden. Met
als gevolg: duizend werklozen bij in het al arme Ierland.
Beklim bij Westport, de heilige berg van de Ieren, de
Croagh Patrick. Vroeger in weer en wind en
blootsvoets, door vrome pelgrims beklommen. Galway
is de beste uitvalsbasis voor prachtige tochten door
West-Ierland. Galway, een waardige opvolger voor
Cork, Europese Culturele hoofdstad in 2005. Dat toen
al jammer genoeg, budgettair door de nakende
financiële crisis werd getroffen.
Op de muziek van de Ierse balade “Fields of Athenry”
van Pete St. John nemen wij afscheid. Athenry is
overigens maar enkele kilometers van Galway City
gelegen. Vandaag de dag neemt de jeugd afscheid op
de tonen van “Galway Girl” van Ed Sheeran. The Times
They are a – changing.
Volledig programma op www.galway2020.ie
Roland Gijbels
ere-reisleider ROC
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REIZIGERS UIT HET VERLEDEN
COSIMO III DE’ MEDICI
De vlucht en redding van Cosimo III de’
Medici*
Onze reiziger uit het verleden is in deze editie niemand
minder dan Cosimo III de’ Medici, groothertog van
Toscane. Hij behoorde tot één van de laatste Medici
heersers in Toscane. Zijn heerschappij duurde 53 jaar
en vormt daarmee de langste in de Toscaanse
geschiedenis.
In 1642 werd Cosimo geboren uit een zeer ongelukkig
huwelijk tussen groothertog Ferdinando II en Vittoria
Della Rovere. Dit zou toch zijn sporen hebben
nagelaten op Cosimo. In tegenstelling tot zijn vader, die
vriendelijk was tegen iedereen, werd Cosimo beheerst
door een zekere melancholie. Er werd verteld dat men
de prins nooit zag glimlachen.

Volgens Ferdinando zou de gemoedstoestand van zijn
zoon alleen maar beteren van zodra hij huwde. Daarom
koos zijn vader, van zodra dit mogelijk was, de ideale
bruid voor zijn zoon: Marguérite-Louise d’Orléans. Ze
was de nicht van Lodewijk XIV, de koning van Frankrijk.
Huwen met een sombere, gezette Italiaan met dikke
lippen, slaperige ogen en erfgenaam van een verarmd
hertogdom was helaas niet naar de zin van de
vijftienjarige Marguérite-Louise. Vooral niet omdat zij
haar oog had laten vallen op een andere man: de
knappe prins Karel van Lotharingen.
Het huwelijk met Cosimo was gedoemd om te
mislukken. Toen Cosimo en Marguérite-Louise elkaar
voor het eerst zagen, leed Cosimo aan de mazelen. De
consummatie van het huwelijk was daarmee ook
uitgesteld, tot grote opluchting van Marguérite-Louise.
Ze spendeerde haar dagen hunkerend naar het Franse
hof en haalde voldoening uit de vernedering van
Cosimo.
Zes jaar, twee zonen en ontelbare disputen later achtte
Ferdinando het raadzaam om Cosimo een tijdje naar
het buitenland te sturen. Zo begon de eerste Europese
reis voor de vijfentwintigjarige jongeman. Op 22
oktober 1667 vertrok Cosimo in het gezelschap van 18
mannen, verdeeld over 18 koetsen. Daarnaast volgden
zes koks, diverse bedienden en een troep soldaten, die
instonden voor de begeleiding. Het spreekt voor zich
dat de enorme stoet zeer veel bekijks had.
De geschiedschrijving benadrukte zeer lang dat het
slechte huwelijk de enige reden was waarom Cosimo
op reis vertrok. Ondertussen is deze redenering
bijgeschaafd: Cosimo wordt namelijk meer en meer
beschouwd als een vorst die allerlei pragmatische
hervormingen voorstond. Elke plaats die hij bezocht
was specifiek gekozen omwille van een culturele,
politieke of economische verrijking in de scholing van
Cosimo. Hij maakte met andere woorden geen puur
toeristische reis naar alle Europese culturele hoogtepunten, maar hij plande doelgerichte excursies. Tijdens
zijn eerste reis richtte hij zijn aandacht op het
technologisch en economisch meest ontwikkelde deel
van Europa: de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden.
Onderweg maakte Cosimo een korte stop in Innsbruck,
waar hij zijn tante Anna de Medici, aartshertogin van
Oostenrijk, een bezoek bracht. Hij logeerde een aantal
dagen bij haar, waarna hij verder trok via de Rijn naar
de Republiek.

Cosimo III de’ Medici in groothertogelijke gewaden door
Baldassare Franceschini (ca 1676-1677)
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Cosimo ontmoette er Rembrandt van Rijn, Pieter Blaeu,
Constantijn Huygens en vele anderen. Hij bezocht
onder andere Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Haarlem, Leiden, Middelburg, Antwerpen,
Brussel,… Cosimo was geïnteresseerd in kunst, cultuur,
infrastructuur, zakenleven, watermanagement, maar
vooral in de VOC. Het eerste wat hij opzocht was dan
ook de Admiraliteit van Amsterdam, de pakhuizen en
lijnbanen van de VOC. Hij had namelijk de ambitie om
van Livorno het Amsterdam van de Middellandse Zee
te maken.

Vanuit Spanje zette Cosimo zijn weg verder naar
Portugal, de Republiek, Engeland, en Frankrijk. Hij werd
telkens hartelijk ontvangen aan de Europese hoven. Hij
ontmoette talloze wetenschappers, geleerden, politici,
kunstenaars. Zo ontmoette hij ook Isaac Newton en
Samuel Pepys, die Cosimo omschreef als “een knappe,
zwartharige gezette man… een heel aardige, keurige
vent”. Ook aan het Franse hof maakte Cosimo een
goede indruk, dit zeer tegen de zin van zijn Franse
echtgenote.

Cosimo zette zijn tocht verder via Hamburg en Dresden
naar Wenen. Daar ontmoette hij Christina, koningin van
Zweden, één van de meest geleerde vrouwen van die
tijd. Toen Cosimo uiteindelijk na zeven maanden
thuiskwam, was zijn echtgenote nog even ‘gelukkig’ om
hem te zien als daarvoor. Mede onder impuls van zijn
vader, maakte Cosimo al snel plannen voor een nieuwe
reis.

Firenze

Toen Cosimo in 1669 terugkeerde naar Firenze was hij
zelfzekerder dan ooit tevoren. Echter, zijn laatste grote
reis bleek de laatste voltooiing van zijn opleiding te zijn.
Kort na zijn terugkomst, overleed Ferdinando. In 1670
volgde Cosimo zijn vader op als groothertog van
Toscane. Over Cosimo’s bewind in Toscane kunnen heel
wat boeken geschreven worden. Hij heeft de rijkdom
van Toscane nooit kunnen herstellen naar de glorieuze
hoogdagen van de Medici, net in tegendeel. Ook
Cosimo’s huwelijk bleef destructief, maar hij behoorde
wel tot de grote reizigers van de 17e eeuw.
Sarah De Decker,
ROC-reisleider & cultureel medewerker

Cosimo III & Marguérite-Louise d’Orléans, 1661 © The
Metropolitan Museum of Art

In september 1668 vertrok Cosimo opnieuw. Zijn
tweede grote reis begon met een verblijf van meer dan
vijf maanden in Spanje. Hij was te gast bij de Spaanse
koning Carlos II en bezocht alle belangrijke Spaanse
steden. Een hoogtepunt zou het bezoek geweest zijn
aan Santiago de Compostella. Vijf leden van Cosimo’s
entourage maakten een gedetailleerd verslag van het
bezoek aan de stad, over haar pelgrims en hun rituelen.
Het zou nog steeds één van de meest zeldzame en
waardevolle reisverslagen van de 17e eeuw zijn over
Santiago de Compostella.
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*Hibbert (C.), ‘Opkomst en ondergang van de medici’, 1987;
Van Veen (H. Th.), ‘Cosimo de Medici’s reis naar de Republiek in
een nieuw perspectief’

Noot van de redactie:
De Groothertog Cosimo in de reeks “De Medicis” op VRT is
Cosimo I (1519-1574); Cosimo III (1642-1723) is zijn achterachterkleinzoon. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, Gian
Gastone (1671-1737), de laatste der Medici’s.
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CAUSERIEËN & LEZINGEN
SICILIË
Sicilië, een geschiedenis
“Sicilië is een eiland van buitengewone lotgevallen,
met uitgestrekte regio's, talrijke steden, van
oneindige schoonheid en bekoorlijkheid. Van elke
stad apart de omstandigheden en verdiensten te
omschrijven en bespreken, is een ingewikkelde,
haast ondoenbare opdracht.”

Max Havelaar schrijft in het verhaal van Saïdjah en
Adinda “Ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal
eentonig is.” Wel, het is zeker geen fraai verhaal, maar
eentonig is het niet, integendeel …

Muhammad Al-Idrisi
(cartograaf, 1100 – 1165)

Het hedendaagse Sicilië kan maar begrepen worden
door wie een beetje zicht heeft op de dramatische
gebeurtenissen die het ten deel zijn gevallen.
Op de zesde dag voltooide God zijn werk
Blij dat zijn schepping zo prachtig was geworden
Nam hij de aarde in zijn handen en kuste ze ...
Waar hij zijn lippen zette, daar is Sicilië.
Inderdaad, Sicilië kende een woelige geschiedenis - een
caleidoscoop
van
volkeren,
invloeden
en
gebeurtenissen. Verbonden met de ons bekende WestEuropese geschiedenis en cultuur, maar ook met
intensieve relaties met het Midden-Oosten, Byzantium
en Noord-Afrika.

Renzino Barbera, Sicilaans dichter (1923 – 2009)
Kris Stevens
ROC-reisleider

In een eerste causerie hadden we het over de periode
tot aan het einde van de 12de eeuw, we sloten af met
het Normandische bewind. Sicilië is dan het machtigste
koninkrijk in de regio. Op (2 april) neem ik daar de
draad weer op.
Sicilië kent nog een opflakkering van grandeur, maar
het duurt niet lang. Het heeft machtige tegenstanders
en het gaat bergaf met het eiland. We zien hoe het
uitgebuit wordt en de bevolking verarmt.
Hoe rebellieën uitbreken en in bloed gesmoord
worden.
Hoe de adel de boerenbevolking onderdrukt.
Hoe de inquisitie huishoudt.
Hoe maatschappelijke ontwikkelingen in Italië en de
rest van Europa aan Sicilië totaal voorbijgaan. Hoe een
prachtig land, met zoveel natuurlijke rijkdom, door en
door mismeesterd wordt.
Hoe de afwezige staat leidt tot auto-justitie en
uiteindelijk tot endemische misdaad.
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UITGESTELD NAAR LATERE DATUM
MEER INFO:
secretariaat@rocvzw.be
www.rocvzw.be

Maart 2020

3

CAUSERIEËN & LEZINGEN
TIBET
Tibet.
Ode aan een bedreigd volk en zijn cultuur
In de loop van de 7de en 8ste eeuw bouwden de
Tibetanen een indrukwekkend rijk uit en vormden ze
een ernstige 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
kenmerkt. 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
dictatuur vestigde. In het houterige jargon van de
communistische propaganda heet dat “de vreedzame
bevrijding van Tibet”. Dat was echter verre van
vreedzaam en helemaal geen bevrijding.

In het nieuwe decor van moderne wegen, bruggen,
hoogbouw en exploitatie van de natuurlijke
rijkdommen, zien de Tibetanen vooral de gedwongen
sedentarisering van de nomaden, de vernieling en
plundering van hun cultuurpatrimonium, de brutale
onderdrukking van elke kritiek op het regime, de
extreme en gedigitaliseerde controle van de bevolking,
de werkeloosheid, de georganiseerde teleurgang van
de Tibetaanse taal en gebruiken, door de staatstelevisie
tot stuntelige folklore gereduceerd.
De lezing legt de nadruk op het rijke religieuze en
culturele verleden van de Tibetanen, grootmeesters in
beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur. De
totale Tibetaanse bevolking van China en Tibet
tezamen telt nog geen zes miljoen mensen, die
overheerst worden door een overmacht van bijna
anderhalf miljard Chinezen.
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Is hier sprake van een culturele genocide? Wat kan er
gebeuren wanneer de Dalai Lama verdwijnt? Hoe
overleeft de Tibetaanse cultuur?
Etienne Hauttekeete
ROC-reisleider

UITGESTELD NAAR LATERE DATUM
MEER INFO:
secretariaat@rocvzw.be
www.rocvzw.be
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CAUSERIEËN & EXCURSIES
BRUGGE
Sacred Books & Secret Libraries
Daguitstap
o.l.v. Suzy Borms, stadsgids Brugge & ROC-reisleider
Woensdag 29 april 2020
Eind februari ging in Brugge het gloednieuwe project
‘Sacred Books & Secret Libraries’ van start. Twee
unieke, bewoonde, kloosters in de historische
binnenstad openden voor het eerst hun deuren voor
het grote publiek. Op (woensdag 29 april) zijn we met
ROC vzw te gast in het Engelse klooster in de
Carmersstraat en het klooster van de Ongeschoeide
Karmelieten in de Ezelstraat.
Zowel het Engels Klooster als het Karmelietenklooster
zijn in de 17e eeuw gesticht in Brugge. 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 binnenstad 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, dat
een ware oase van rust vormt in de stad. Zowel de
kloostergebouwen, als de tuinen, maar ook het
roerend patrimonium, zoals de indrukwekkende kerken
en het meubilair, hebben een onschatbare
erfgoedwaarde.

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, neemt ons
mee over de typisch Brugse kasseitjes op ontdekking
door de stad met haar kloosters en kerken. Wist u ook
dat we een stil Brugge kunnen bewandelen?

Programma:
• 10.00 uur: Geleid bezoek Klooster van
Ongeschoeide Karmelieten + vervolg
wandeling
•

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/

Engels Klooster © Benny Proot

UITGESTELD NAAR LATERE DATUM

Daarnaast beschikt elk klooster over een prachtige
bibliotheek, die bij dit exclusieve bezoek voor eerst
wordt opengesteld. Het Engels Klooster bewaart enkele
interessante kronieken en handschriften (o.a. van
Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach en Hugo Verriest)
en het Karmelietenklooster beschikt over een intacte
kloosterbibliotheek met ruim 23.000 boeken.

MEER INFO:
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CAUSERIEËN & EXCURSIES
ART CENTER HUGO VOETEN
Art Center Hugo Voeten
in Herentals en Geel

Sommige kunstwerken werden gecreëerd op maat van
de locatie en gaan een speciale dialoog aan met het
landschap.

Daguitstap o.l.v. Els Talloen, ROC-reisleider
Zaterdag 6 juni 2020
De kunstcollectie van Hugo Voeten is een unieke
combinatie van Belgische en internationale kunst. Op
dit ogenblik telt ze meer dan 1700 items, verzameld
over een tijdsspanne van meer dan 40 jaar,
tentoongesteld voor het publiek op twee locaties – in
de Beeldentuin vlakbij Geel en in het Art Center Hugo
Voeten in Herentals.

Een unieke omgeving voor unieke kunst! Op 18 april
2012 opende het Art Center Hugo Voeten zijn deuren.
Met respect voor de originele architectuur werd een
oude graanfabriek aan de oever van het Kempisch
Kanaal in Herentals omgebouwd tot een kunst- en
tentoonstellingsruimte van negen niveaus waarin
verzamelaar Hugo Voeten nu een deel van zijn
verzameling onderbrengt.
De Collectie omvat eigenzinnige keuzes uit klassieke en
hedendaagse
Belgische
kunst
(gaande
van
Schmalzigaug, Spilliaert en Masereel tot Jef Geys, Wim
Delvoye en Thierry De Cordier), meesterwerken van de
West-Europese kunst van de late 19de en de eerste
helft van de 20ste eeuw (Auguste Rodin, Arno Breker)
en actuele werken van hedendaagse internationale
kunstenaars (Christo en Jeanne-Claude, Paul Pfeiffer,
Vanessa Beecroft, Sophie Calle en Mircea Cantor). Een
bijzondere plaats in deze collectie is gereserveerd voor
de verzameling Bulgaarse kunst, die de grootste en de
meest representatieve buiten Bulgarije is.
In de 15 hectare grote private Beeldentuin in Geel staan
meer dan 200 werken van meer dan 35 kunstenaars.
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De Beeldentuin toont schitterende werken van Novello
Finotti, Pavel Koichev, Raymond Glorie, Emil Popov,
Joris Gaymans, Wim Delvoye, Krum Damianov,
Panamarenko en - uiteraard- vele anderen. Meer dan
twintig beeldhouwwerken van Arno Breker werpen een
integraal, genuanceerd en indrukwekkend licht over
het leven en werk van deze steeds controversiële
Duitse kunstenaar.

Programma:
• 8.30 uur: Vertrek Gent
• 9.15 uur: Vertrek Antwerpen
• 10.00 uur: Geleid bezoek Beeldentuin
• 12.30 uur: Lunch Restaurant Torenhof
• 14.30 uur: Geleid bezoek Art Center

UITGESTELD NAAR LATERE DATUM
MEER INFO:
secretariaat@rocvzw.be
www.rocvzw.be

Maart 2020

3

OVERZICHT CAUSERIEËN

Causerieën
Het ROC organiseert geregeld lezingen, toegankelijk voor alle belangstellenden en bekend onder de naam
Causerieën: verre werelden dichterbij. Ervaren reisleiders of experten in hun vakgebied brengen verre of dichtbijbestemmingen dichter bij u in boeiende lezingen, bezoeken en uitstappen. Iedereen is daarop welkom. Vooraf
inschrijven is aangewezen omdat de plaatsen beperkt zijn.

Onderwerp

Reisleider

Waar

Datum

Sicilië, een geschiedenis

Kris Stevens

ROC

Uitgesteld naar latere
datum

Sacred books & secret libraries

Suzy Borms

Brugge

Uitgesteld naar latere
datum

Tibet. Ode aan een bedreigd volk
Etienne Hauttekeete
en zijn cultuur

ROC

Uitgesteld naar latere
datum

Art Center Hugo Voeten

Els Talloen

Herentals & Geel

Uitgesteld naar latere
datum

Utrecht

Els Talloen

Nederland

Uitgesteld naar latere
datum

Voor meer info over onze activiteiten, raadpleeg zeker onze website www.rocvzw.be of stuur een mail naar
secretariaat@rocvzw.be
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INFOMOMENTEN 2020

Goed voorbereid op reis?
Reizen begint lang voordat u op de bus stapt of je riem
vastgespt op het vliegtuig. Dromen, zich informeren en
plannen zijn een essentieel en bijzonder plezierig
onderdeel van de reis. De driehonderd reisspecialisten
willen je niet enkele binnenleiden in de cultuur van uw
gastland tijdens uw vakantie, maar willen u ook vooraf
informeren en enthousiast maken. De ervaring, kennis
en expertise van de ROC-reisleiders garanderen u een
goed gedocumenteerde en aanstekelijke introductie
tot uw volgende reisbestemming. Sterker nog, u
verneemt van hen de anekdotes en details die u
nergens anders verneemt.
Dit seizoen zullen de VTB-infomomenten hoofdzakelijk
opengesteld worden voor klanten die reeds zijn
ingeschreven voor een reis, maar ook ‘zoekenden’, die
nog niet zijn ingeschreven op een reis, zijn welkom. De
infomomenten zullen dus bedoeld zijn als een soort
voorreisvergadering waarop reiziger en reisleider
elkaar voor het eerst ontmoeten.
OPGELET
Raadpleeg de website van VTB Reizen.
Ingevolge de Corona-crisis is het mogelijk dat
sommige infomomenten gene doorgang kunnen
vinden.

Uw reisleiders verwachten u in:

Locatie:

TUI–gebouw

Nationale

Luchthaven

Zaventem. Gemakkelijk bereikbaar met de wagen

en de trein (ong. 8 minuten wandelen van het station
Luchthaven). Gratis parking voor het gebouw. De
voorstellingen zijn gratis, maar inschrijven is
verplicht via de website:
http://www.vtb-reizen.be/infomoment

Zaterdag 16/05/2020 10.30 uur Baltische Landen
11.15 uur Alaska & West-Canada
13.45 uur Oost-Canada
Zaterdag 6/06/2020 10.30 uur

Rusland: Moskou & SintPetersburg

11.15 uur

Namibië: over het leven in
de Woestijn

13.45 uur

Namibië: eindeloze
horizonten

Zaterdag 13/06/2020 10.30 uur

Rusland: Moskou & SintPetersburg

11.15 uur Baltische Landen

© Jaspers-Eyers Architecten
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