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Beste Reisvrienden

We reisden van Tibet naar Brazilië
en zagen Thessaloniki door een
andere bril… Alleen de fel begeerDe tweede corona-golf sloeg onde
uitstappen
‘dichtbij’
bleven toch ‘ver weg’.
genadig toe. Wat in juni nog heette “straks gaan
we met zijn allen terug een weekendje weg” werd
in juli al gauw “met z’n allen een weekendje thuis”. Of mijmeren we even weg naar het ‘vroegere norNiet zo’n hoopgevende gedachten met kerst en maal’ met Griet Lanen in Cambodja? We zullen het
nieuwjaar in het vooruitzicht. En toch blijft er de voorlopig nog virtueel houden, maar trekken toch
hoop, de hoop om als alles achter de rug is, een naar Antarctica, Berlijn en Valencia en vervolgen
‘nieuw normaal’ uit de grond te stampen, temeer ons verhaal over de uittocht van het Verenigd Kodaar er hoopvolle berichten over vaccins binnen- ninkrijk uit ons land van melk en honing…
stromen.
Het ROC bleef ondertussen echter niet bij de pakken zitten. Zoals in vorig nummer aangekondigd,
werden er heel wat lezingen georganiseerd en verkenden wij samen met tientallen Vlamingen opnieuw de wijde wereld in een digitale ontmoeting.
Het werd een ongelooflijk succes. Het tweede deel
van Sicilië beet de spits af, diplomatie en adel gingen hand in hand en de begijnhoven legden hun
geheimpjes bloot. Zelfs de hemel kon ‘Kunst in dialoog met Corona’ niet doen uitregenen. Alleen de
gastronomische beleving in Tienen dienden we
noodgedwongen af te blazen. Maar uitgesteld is
niet afgesteld. Nog even doorbijten en dan kunnen
we weer zoals oudsher de kunst-in-de-hal in Bonn
of een stukje verrassende Kempen in Herentals en
Geel bezoeken.
Ondertussen verbonden we droom en werkelijkheid en doken in de (pre-)historie. Nu eens niet de
veldslagen van Napoleon, maar zijn (liederlijk) leven werd laag na laag ont(k)leed en de bitsige strijd
om de presidentiële suites in het Witte huis werd
vakkundig becommentarieerd. Kloosters in Brugge
gaven hun kostbare boeken prijs wier geheimen
zorgzaam onthuld werden.

Veel lees- en reisgenot
Karel Peeters
Afgev. Bestuurder
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Boekbespreking
Begijnen, een Europees verhaal !
Bij Hase v.+Koehler Verlag verscheen het boek “Die Beginen im europäischen vergleich” van de hand van
Romanist Paul Marchal, … in het Duits. Voor de Nederlandstalige versie “Begijnen, een Europees verhaal”
diende hijzelf in te staan… Niemand is blijkbaar sant in eigen land. Daarom nodigde het ROC de auteur uit
voor een Causerie.
Begijnen, niet alleen van ons.

In Limburg spannen Sint-Trui-den en Tongeren de
kroon. Ook Hasselt krijgt een nieuwe invulling. De
Een gangbare stelling is, dat het begijnenwezen beste garantie om te overleven. Zo kreeg Leuven
een uitsluitend fenomeen is van de Nederlanden. in de jaren 1960 via een globale visie, universitaire
Dat wordt deels gestaafd door
diensten op het Groot Begijnhet feit, dat het materieel bezit
hof.
van de begijnen, hun “begijnhoven” ruim bewaard gebleven
Sint-Truiden is vandaag beis. En zelfs door de UNESCO weroemd om haar 38 goed berelderfgoed erkend is.
waarde middeleeuwse muurschilderingen. Het oudste daPaul Marchal, Hasseltse culteert van de 14de eeuw.
tuurgids, heeft door zijn vertaler-tolk studies Frans-Duits en
Vlaanderen heeft nog 26 begijnzijn later professioneel leven,
hoven, waarvan er 13 door
een bredere kijk op het begijUNESCO als werelderfgoed ernengebeuren in het algemeen.
kend werden.
De al zeldzame bronnen in
Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk
en Zwitserland werden hierdoor
wat gemakkelijker toegankelijk,
evenals, de definitie van het
begrip “begijn”.

Uiteraard, komt in het boek, via
mooie passende illustraties, het
materieel erfgoed goed aan
bod. Zorgzame vrouwen en
mannen onderhielden immers
keurig hun dikwijls solide gebouwde woningen. Vierendertig gezinnen kregen
Paul’s opzoekingen in het buitenland starten dertig de huisjes van Hoogstraten in handen via een erfjaar geleden en resulteerden vandaag in een mooi pachtovereenkomst. Het Begijnhof was gered !!
geïllustreerd boek met als titel “Begijnen, een Europees verhaal”.
De teloorgang van het begijnenwezen begon tijdens en na de Franse Revolutie in Frankrijk , maar
Wij merken dat buitenlandse toeristen niet alleen ook in de door de Fransen bezette landen..
komen voor de Vlaamse stadhuizen, belforten, bier
en chocolade, maar zeker ook voor haar begijnho- Tot dan waren de kerntaken, liefdadigheid, zieven. Brugge, Leuven en Lier, genieten onder andere kenzorg, onderwijs en begeleiding van stervenwereldfaam. Alleen jammer dat het dikwijls alleen den. Voortaan werden deze taken op nationaal
is, voor de romantische kiekjes van de zwanen op niveau geïnstitutionaliseerd.
het Minnewater.
Begijnen, werden stilaan een curiosum. Hun roepSint Truiden en Tongeren spannen de kroon.
naam in het oud Vlaams liedjesrepertoire werd
seut of kwezel.
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realiseren zij die in de praktijkEn hoe zien de actueBegijnen, een Europees verhaal van vallen en op- le begijnhoven eruit? Paul, vergelijkt de woonpolistaan.
tiek van de historische Vlaamse begijnhoven met
de actuele Duitse situatie.
Begijnen werden vooral in Duitsland, nogal eens
meegesleurd in de twisten tussen bedelorden Do- Of is de beweging er één uit de hedendaagse
mincanen (verdedigers van de Paus ) en Francisca- “flow” van tientallen gemeenschappen op zoek
nen pleiters voor armoede en soberheid. Mooie naar spiritualiteit of mindfulness met meditatie,
voorbeelden hiervan in het boek “De naam van de yoga en andere zen toestanden?
roos “ van Umberto Eco. Bovendien lagen de kerkelijke en stedelijke overheden met elkaar overRoland Gijbels
hoop. En door de ambachten werden de begijnen
Ere-Reisleider
nogal eens als concurrenten beschouwd. Want zij
betaalden geen belastingen.
Het boek is te bestellen bij Paul Marchal via email: marchalpaul@gmail.com
Dat de Nederlandse begijnen in de Gouden Eeuw
stand hielden in Amsterdam, Haarlem en Breda, ISBN: 9789464073263
was veelal te danken aan een tolerante calvinistische stadhouder. Met Oost Europa, de “outback”
van die tijd, waren er weinig contacten.
Vrome ondernemende vrouwen
Begijnhoven waren voorportalen des hemels, waar
de dames zich door hun vrome levenswijze voorbereiden op het hiernamaals. Ondanks de beste intenties kwamen zij wel eens in verleiding. Modieuze kledij en bijhorend ondergoed, dat niet conform
was met de statuten. Kermisbezoek, uitbundige
feesten met drank overgoten.
Zelfs ongewenste zwangerschappen bewijzen dat
niets menselijks hen vreemd was.
Grote verdienste van de auteur Paul Marchal, is,
om het aspect van “begijn” in een Europese context te zien.
Een nieuw begin?
Vanaf de jaren ‘90 wilden in Duitsland geëmancipeerde, sociaal geëngageerde vrouwen opnieuw
aansluiten bij de historische begijnenbeweging.
Onder meer in Keulen, Bremen, Essen en Bochum
ontstonden vrouwengemeenschappen die zich begijnen noemen. Welke zijn hun doelstellingen, hoe
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Bestemming in de kijker
De Baltische Landen

De Baltische landen

Johan Sierens
Reisleider ROC

Als reisbestemming binnen Europa komen de Balti- Vandaar dat de Esten onder de Sovjetbezetting
sche landen zelden op de eerste plaats, een venster op het westen hielden via de Finse raten onrechte, zo zal blijken.
dio en tv. De oudere bevolking van de drie landen
communiceert onder mekaar in het Russisch, de
Hoewel ze vaak in één adem vernoemd worden, zijn jongeren verkiezen het Engels als ‘lingua franca’.
de drie Baltische landen, elk op zich, ongeveer twee
maal zo groot als België, geen ‘eenheidsworst’. Wat ze wel gemeenschappelijk hebben is hun reliëf. Alle drie zijn ze even ‘bergachtig’ als Nederland,
met amper 300 meter als hoogste top.
Ook hun recente geschiedenis loopt nagenoeg parallel. In het interbellum maakten ze zich los van
Rusland. In 1940 werden ze door de Sovjets bezet
en in 1991 werden ze weer onafhankelijk.
In 2004 traden ze toe tot de Europese Unie en de
Euro is hun munt.
Ook hun liefde voor volksmuziek en -dans hebben
ze gemeen. Grote folkfestivals ontstonden in de
drie landen in de late 19de eeuw. Nu hebben ze er
plaats om de vier (Litouwen) of vijf jaar (Estland en
Letland).
Op 11 september 1988 namen meer dan 300.000
mensen uit de drie Baltische landen actief deel aan
het festival in Tallinn. Ze zongen het eens verboden volkslied ”Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” (Mijn
land, mijn geluk en mijn vreugde). Deze ‘Zingende Revolutie’ leidde mee tot de ontbinding van de SovjetUnie in 1991.
In augustus 1989 vormden twee miljoen mensen
uit Estland, Letland en Litouwen ter gelegenheid
van de 50ste verjaardag van het Duits-Russische
Waar Litouwen hoofdzakelijk katholiek is, is Letland niet-aanvalsverdrag, dat de verdeling van Centraaleerder Luthers-protestants en Estland veeleer Rus- Europa regelde tussen het Duitsland van Hitler en
Stalin’s Rusland, een 600-kilometer lange menselijsisch-orthodox, voor zover het niet atheïstisch is.
ke ketting van Vilnius over Riga naar Tallinn, om de
Waar de Letse en Litouwse taal enigszins verwante wil tot Baltische onafhankelijkheid te tonen.
Baltische talen zijn, is het Ests een Fins-Oegrische
In 2003 werden de Baltische zangfestivals immatetaal.
rieel cultureel erfgoed van UNESCO.
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Reeds 600 jaar v.C. bedrijven Baltische stammen
zoals Koeren en Letten landbouw in deze regio. De
verdere geschiedenis wordt mee bepaald door de
immigratie uit en de bezetting door buren. In de
vroege middeleeuwen vestigen er zich Scandinavische handelsposten die welvaart brengen door de
amberhandel uit de Oostzee. Daarvan getuigen
o.a. de ambermusea in Vilnius, Nida en Riga. In de
10de eeuw vestigen er zich Duitse handelsposten.
Tijdens de Noordelijke Kruistochten van de 12de en
13de eeuw voeren de koningen van Denemarken
en Zweden, de Duitse Orde en de Lijflandse
Zwaardbroeders oorlogen tegen de "heidense"
volkeren aan de Oostzee om hen politiek te onderwerpen en te bekeren tot het christendom.
In de 13de eeuw sticht bisschop Albert van Boexhoeveden de stad Riga en verovert met de Orde
van de Zwaardbroeders de rest van Lijfland.
De resten van deze orde gaan op in de Duitse Orde, die we allemaal kennen van de Landcommanderij van Alden Biesen, de enig nog resterende
afdeling in België.
In 1410 wordt de Duitse Orde vernietigend verslagen bij Tannenberg door Vitautas, Groothertog
van de Pools-Litouwse Unie.

geliefd symbool van onderdrukking en russificatie.
Reizen we van Vilnius in het zuidoostelijke Litouwse binnenland naar Tallinn aan de noordkust, dan
valt de vlakte van het landschap op en de geringe
bevolkingsdichtheid.
Aan de Lets-Estse grens zien we meer ooievaars
dan mensen. Blijkbaar is er dan toch geen correlatie tussen beide. Meer dan de helft van de bevolking woont inderdaad in enkele steden, vooral de
hoofdsteden. Zo telt Tallinn, met 450 000 inwoners meer dan een derde van de totale bevolking
van Estland.
Vilnius ligt aan de Nerisrivier met op de rechteroever de moderne stad. Op de linkeroever vinden
we de Gediminastoren op de burchtheuvel. Beneden aan de heuvel staat de classicistische witte
kathedraal, naast het (herbouwde) paleis van de
Groothertog, nu Historisch Museum.
Zuidwaarts loopt de gezellige wandelstraat Pilies
naar de Poort van het Morgenrood, waar constant
ingetogen drukte heerst rond de icoon van de
Moeder Gods. Naast de prachtige Sint-Annakerk in
‘baksteengotiek’ vinden we de gezellige kunstenaarsrepubliek Uzupis met haar eigen leger en
grondwet met artikels als : “Iedereen is verantwoordelijk voor zijn vrijheid; iedereen heeft het
recht om verkeerd begrepen te worden ….

Verschillende bezettingsperiodes door Russen en
Sovjets zijn de oorzaak van belangrijke Russische
minderheden. De snel slinkende bevolking van
Narva, een stad aan de Ests-Russische grens, is
zelfs overwegend Russisch. Deze Russische aanwezigheid is niet altijd en overal van harte. Zo is de In de bossen ten westen van Vilnius vinden we aan
Russisch-orthodoxe kathedraal van Alexander Ne- het Galvemeer een kleine nederzetting van Karavski op Toompea (domberg) in Tallinn een weinig
ïetische ‘joden’.
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Op een schiereiland bewonderen we het (hard gerestaureerde) 14de-eeuwse Kasteel van Trakai, resi- Kuieren op een overdekte markt is tof, maar nog
dentie van de groothertog.
unieker als het kan in voormalige zeppelinhallen,
zoals in Riga.
Noordwaarts komen wij even voorbij Siauliai aan
de merkwaardige Heuvel van de Kruisen. Vóór de ‘drie broers’, huizen uit de 15de en 17de
Er staan houten kruisjes van enkele centimeter tot eeuw, staan steevast twee muzikanten, die sponmetershoge ijzeren kruisen, geen mens weet hoe- taan ‘het loze vissertje’ spelen als ze Vlamingen ruiveel het er zijn, alleszins honderdduizenden. De ken.
eerste kruisen kwamen er in de 19° eeuw uit pro- Het universiteitsstadje Tartu in Estland is een aantest tegen de Russische bezetting. Nu komt men er gename verpozing op weg naar Tallinn.
… een kruisje plaatsen en bidden om vrede en voor Op de domheuvel is de kathedraalruïne geregeld
de geliefden die sneuvelden bij de onafhankelijk- het decor voor de toneelversie van ‘in de naam van
heidsoorlogen.
de roos’ van Umberto Eco.
Klaipéda is vooral de uitvalsbasis naar de Koerse
Schoorwal, een smal schiereiland en uniek natuurgebied, waar men zicht heeft op de Oostzee, maar
ook op de Heksenheuvel, een kolonie aalscholvers,
de grens met Rusland bij Kaliningrad en de hoogste
zandduinen van Europa.
Even over de grens met Letland kunnen we het Paleis van Rundale, Hertog van Koerland, bewonderen, een mini-zomerpaleis van Catharina de Grote
in Poesjkin bij Sint-Petersburg, ook gebouwd door
architect Rastrelli.

Tallinn heeft zeer uiteenlopende wijken met elk
hun eigen karakter.
Bij de luchthaven is er Ülemiste, waar trendy bedrijven uit de it-sector thuis zijn; Estland is een van
de eerst en meest gedigitaliseerde landen van Europa!
Aan de kust wordt de voormalige Russische kazerne en gevangenis Patarei wellicht het ‘Museum
voor misdaden van de Sovjets en het communisme’.

In Riga worden we overweldigd door Jugendstilgebouwen in de Elisabetes en Albert Iela.
Die zijn veelal het werk van de Duits-Russische architect Mikhail Eisenstein en vader van regisseur
Sergei Eisenstein.

In de Rotermannwijk werd een zoutbedrijf omgetoverd tot een gezellige uitgaansbuurt. In Kadriorg
vinden we zowel het presidentieel paleis als het
prachtige KUMU kunstmuseum.
Wie zegt nu nog dat de Baltische Landen geen eerste-keusreisbestemming zouden zijn?
Johan Sierens
ROC Reisleider

Reiswijzer nr 81

6

Reis- & OpleidingsCentrum vzw

Land in de kijker
Cambodja
Reisleidster Griet Lanen trok met enkele vriendinnen naar Cambodja, lang voor de coronacrisis toesloeg en ontdekte er misschien wel “het nieuwe normaal”, de nieuwe manier van
leven na de crisis. Haar verhaal is de moeite waard om het zelf ‘aan de lijve’ even te ontdekken, tijdens het nieuwe normaal nà het corona-tijdperk weliswaar...
We zijn het eens: we
zitten middenin wat de
mooiste reis van ons
jonge leven belooft te
worden. En neen, we
willen hiermee niemand
jaloerser maken dan hij/
zij al is (reisverslagen heb-

en een killing field op
het platteland rond
Battambang. Van-op
het rijstveld, vanuit de
hangmat, vanin de
deuropening, vanop
de fiets, vanuit het
modderpoeltje waarin
ben sowieso als doelstelling
ze zwemmen, wuiven
thuisblijvers een gevoel van
kinderen en zelfs volonbehagen en immobiliteit
wassenen, hoewel die
te bezorgen). Cambodja is
meestal volstaan met
Cambodjaanse vlag
ons hart aan het binneneen grote glimlach. Ik
dringen omwille van de mensen in de eerste voel me een koningin tijdens een ererondje voor
plaats, het oneindige aanbod aan originele trans- het crème van de meest fanatieke royalisten.
portmiddelen waar Panamarenko zelf niet op Mijn chauffeur Po-ri zei me dat Cambodjanen
zou komen, de groene pracht van de rijstvelden twee manieren hebben om iemand een goede
waar je niet op uitgekeken raakt, de schoonheid reis te wensen: de gewone en diegene die wegvan al wat sober is.
gelegd is voor de koning en zeer belangrijke personen. Vandaag heeft een
We kunnen ons alleen niet
man me aangesproken
inbeelden dat er op de wemet de tweede. Heel de
reld lievere, zachtere, meer
dag lang heeft Po-ri me
behulpzame mensen dan
omzichtig tussen de modCambodjanen bestaan. We
derpoelen en koeien gelahoeven ons geen zorgen te
veerd, me in sappig Enmaken dat de prijs verdubgels gewaarschuwd voor
belt als we even niet kijken,
plassen en overhangende
dat er spullen verdwijnen,
takken, gevraagd naar
dat we ontvoerd zullen
mijn hoest en of ik wel
worden in een illegale taxi
pastilles nam, een maisof dat we op onze vrouwekolf voor me gekocht lijke tellen moeten passen.
Cambodjan people like
We hebben ook nog nooit
snack -, een lotusbloem
zoveel wuifhandjes, hello's
voor me gevouwen en
en bye bye's, glimlachen en
geantwoord op elke van
knikjes moeten retournemijn vragen.
ren als vandaag. We zijn
voor de tweede keer op
brommerexcursie geweest
naar verschillende tempels
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digheid en goedheid van de Cambodjanen en hun
gevoel voor humor gaan recht naar je hart. Onze
jongste chauffeur - een jaar ouder dan wij en student economie - beaamt onze indruk: de maatschappij is gebaseerd op goede daden en lief zijn
voor elkaar, zoals het boeddhisme het voorschrijft. Als hij vandaag goed doet voor ons bijvoorbeeld, zullen andere mensen in de toekomst
goed zijn voor hem. We hadden inderdaad gemerkt dat mensen hier altijd lief zijn voor elkaar;
elkaar veel aanraken ook.

— voor 2 tot 5 karmapunten - een daad stelt zoals het delen van je laatste koekje. Vandaag heb
ik bijvoorbeeld een paar karmapunten verloren
toen ik in een boeddhistische tempel een foto trok
van een monnik die mensen voorspellingen aan het
doen was. Gelukkig is het boeddhisme soepel: je
bent zo streng voor jezelf als je wilt - niemand zal
een opmerking maken. Ook jonge monniken gaan in
de fout: ze gluren stiekem toch naar ons en we horen hen ‘gibberen’. Tot mijn stomme verbazing zag
ik er zelfs eentje een sigaret opsteken.
Gisteren gingen we zwaar onder nul in de karmapunten toen we het hele hotel vanop het dakterras
wakker hielden met onze medley van Nederlandstalige klassiekers. Lang nadat de lichten uit waren
—21 uur - en de bediening naar beneden had gebeld voor hulp, legden we ons hart en ziel in Marco
Borsato en René Froger. Ruth ging het nog bonter
maken door Angkorbiertjes te stelen uit de frigo,
maar dat ging uiteindelijk niet door.

Op de rijstvelden zie je mensen samenwerken;
vandaag planten ze de rijst op het veld van de
ene, morgen op dat van de andere. Als er mensen verhuizen, zullen hun nieuwe buren hen helpen met onderdak, eten of manuele hulp. Jammer - maar logisch -, zo bedenken we tijdens ons
middagmaal, dat het christendom of de islam de
wereld bekeerd hebben en niet het boeddhisme.
Je moet het voelen om te geloven en misschien
denk je als je dit leest wel dat wij naïef zijn, of
onze reis en onze contacten met de bevolking
willen romantiseren. Ik kan je verzekeren dat het
niet zo is. Ruth zei het als volgt: elke dag geniet ik
meer omdat ik meer en meer merk dat het echt
niet nodig is om op je hoede te zijn. Misschien
komen we helemaal zen en boeddhistisch terug
naar huis, ontdaan van afgunst en jaloezie, niet
gericht op bezit. Gisteren heeft ze wel een paar
karmapunten verspeeld toen ze shoppen opgaf
als een van de dingen die haar het meeste voldoening schenken. Een karmapunt verdien je
wanneer je een boeddhistische uitspraak doet of
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karaokebar. Vanmorgen vroeg de receptionist
lachend: you singer? Een van onze nieuwe stellingen luidt: "shttt, we zijn in Azië." We voelen ons
iets minder schuldig nu we weten dat ook de
Cambodjanen lawaai kunnen maken en vooral veel grapjes.
Om terug te keren naar ons reisverloop: vandaag
hebben we dus achterop de brommer oude tempels bezocht, een boom behangen met vleermuizen, een ravijn en grotten waar de Khmer Rouge
zijn vele slachtoffers in deponeerde en vooral: we
hebben de bamboetrein genomen.
Stel je sporen voor waarop een houten platform
(zie westernfilms) met vier wielen. Gelukkig is het
op-en-neer-pompen van de hendel ondertussen
vervangen door een motor. Een paar kilometer
lang sporen we - de chauffeurs, de brommers en
wij - op ons houten paneeltje door de rijstvelden. Aangezien er maar één spoor is, maar wel
tweerichtingsverkeer, moet er in geval van tegenliggers onderhandeld worden over wie het
spoor moet vrijmaken. De regel: wie het minst

zwaar geladen is, moet zijn spullen aan de kant
zetten, zijn wagentje ontmantelen - een platform
en twee assen met wielen, dat valt wel mee - en
de ander doorlaten. Voor extra karmapunten
stappen de chauffeurs en ook wij af om de onfortuinlijke en tegenstribbelende tegenligger een
handje toe te steken. Natuurlijk hebben we heel
dit avontuur vastgelegd op de gevoelige plaat.
We zijn net op tijd, want binnen vier jaar zal dit
spoortje overreden worden door een moderner
exemplaar.
Vandaag bleven we droog. Dat was al een paar
dagen geleden. Eergisten werden we bij ons bezoek aan Angkor Wat overvallen door onze eerste moessonregen. Die hebben we 12 km lang
intens mogen ervaren. We voelden ons vrij,
stoer en avontuurlijk.
Sarah en Ruth voelden de behoefte deze emoties uit te drukken in uitbundige tussenspurtjes
die ik dan weer minder wist te appreciëren.
Moesson is een fenomeen dat we verkeerdelijk

Tempelcomplex van Angkor Wat
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onderschat hadden. In onze ideale wereld viel er
een kort buitje in de namiddag, gevolgd door
opklaringen. In de werkelijkheid werden we na
het voorgerecht van eergisteren vergast op het
hoofdgerecht: een langs alle kanten 10 uur lange
waterige boottocht van Siem Reap naar Battambang.
De meest intense herinneringen bewaren we
aan de paar uren die we onder zeil doorbrachten
geperst tegen een local en een Nederlandse
Noor, diegene die later op de avond deel onze
lead singer zou worden. De rest van de toeristen
waren al lang in het ruim gevlucht. 0p het bovendek bleven alleen ons groepje onder het zeil
over, buiten het zeil de man die ons het zeil cadeau had gedaan - veel karmapunten voor hem,
veel minder voor ons - en tenslotte een monnik
met een doorweekte gele badhanddoek op het
hoofd die, zoals het monniken betaamt, stoïcijns uren in de regen bleef zitten.

Reiswijzer nr 81

We begonnen ons een idee te vormen van de
essentie van het boeddhisme en bedachten ter
plekke het systeem met de karmapunten.
Uren onder een zeil zitten met een doorweekt
achterwerk levert behoorlijk wat karmapunten op,
vooral als je je goede humeur weet te bewaren.
Wat het ook oplevert: mooie plaatjes van de doorweekte monnik en voor 2/3 van ons team: hoest
en een ambitieuze keelontsteking die mogelijk op
korte termijn kan promoveren tot bronchitis. Ik
ben blijkbaar wel de enige die nu weet waarom
baby's huilen wanneer hun poepje rood ziet na
een paar uur in een natte pamper (heb de Zwitsalbabyshampoo al laten aanrukken).
Sarah begint op dit eigenste ogenblik de eerste
tekenen te merken. Dan wordt het 3 op 3.1 Hoe je
moet genezen, eens ziek, is niet zo duidelijk: vocht
is alom aanwezig en niet te vermijden.
De boottocht vonden we trouwens een prachtige
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ervaring: in plaats van de zes uur die aangekondigd stonden in de Lonely Planet, hebben we er
tien uur over gedaan. We hebben ons geen moment verveeld: ik fotografeerde 100 keer boten,
woonboten, vissers, fuiken en dergelijke meer,
landschappen, regenwolken, rijstplukkers; om 9
uur ‘s morgens deelden we een fles wodka met
een jonge Tsjech die zich later als een jong hondje
tegen Sarah's been zou vlijen om er zijn roes uit te
slapen. Naast het verhaal met het zeil is dat zowat
het enige dat ons die dag overkomen is. En nu
vergeet ik even het memorabele toiletbezoek
waarbij we door een gat in een plank de visjes te
eten gaven.

Mijn eerste teleurstelling van de reis is een feit: de
trein waar je op kan zitten in plaats van erin (veel
karmapunten bij regenweer) gaat alleen op zondag
en zolang kunnen we niet wachten. Morgen gaan
we dus - als het echt niet anders kan - met een ordinaire bus naar Phnom Phen, de hoofdstad. Alwaar we op de fiets en ernaast, in de regen en erbuiten weer veel nieuwe avonturen zullen beleven.
Griet Lanen
ROC-Reisleidster

Aldus kunnen we besluiten: zingen doe je in Cambodja in een karaokebar en niet op een dakterras,
hoe vroeg je de avond ook vindt, de oneliners vallen hier uit de bomen - het leven is een feest, het
begint allemaal bij jezelf; alles komt altijd goed; beter een natte broek dan geen broek.

Pnom Pehn: Koninklijk Paleis, de troonzaal
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Reizen in Coronatijden:
Het ROC informeert...
Reizen naar het buitenland wordt ten stelligste afgeraden. Niet omdat het daar ‘per se’ onveiliger zou zijn, maar omdat je nooit weet wie je er tegenkomt. Kan je toch niet aan de
drang weerstaan, weet dan dat je verplicht bent bij terugkeer een ‘gezondheidspas’ in te
vullen. De federale overheid informeert….
Veilig naar huis
De wetenschappers gaan ervan uit dat wie langer
dan twee dagen in het buitenland verbleef, kans
liep het corona-virus te hebben opgedaan. Ze ontwikkelden daarom een vragenlijst die verplicht
moet worden ingevuld door elke reiziger van of ouder dan 16 jaar – Belg en niet-Belg – die naar België
terugkeert of komt. De vragenlijst bestaat zowel op
papier als in een ‘online’ formulier, dat je eenvoudig kan downloaden via uw smartphone of laptop/
computer. Op dit zogenoemde “Public Health Passenger Locator form” vul je verplicht je persoonlijke
gegevens met telefoon en/of e-mail, de gegevens
van waar je verbleef en waar je in België zal verblijven, evenals het vervoermiddel waarmee je België
binnenkomt (eigen wagen, autocar, trein, schip of vliegtuig) in. Ook als je met de fiets of - slimmeriken die
denken de wet te kunnen omzeilen – te voet België
binnenkomt, ben je eraan voor de moeite en moet
je het formulier invullen. Je kan evenmin ontsnappen door een (gebrek aan) talenkennis te simuleren,
want het formulier bestaat in de drie officiële landstalen én (oorspronkelijk) het Engels, wat zich nog laat
zien in sommige ‘vertaal’foutjes zoals ‘Confirmation
code’.

Wie over geen GSM of laptop beschikt, kan het papieren formulier invullen en bij terugkeer afgeven
aan de douane of grenspolitie of doormailen op het
adres PLFBelgium@health.fgov.be. Blijkbaar heeft
men er niet bij stilgestaan dat wie het formulier op
papier moet invullen, mogelijkerwijs niet over een
computer of GSM-toestel beschikt…
De gegevens worden enkel voor de ‘coronabestrijding’ gebruikt en sowieso na 28 dagen vernietigd, tenzij je positief test. Het opvolgingsteam
zal dan met je contact opnemen.
Je vindt het online-formulier in het Nederlands via
de link: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public
-health-passenger-locator-form . Een afgedrukt
exemplaar tref je op volgende bladzijde.
Hoe dan ook, onderhoudt steeds de gouden regels:

Als je het ‘online’ formulier correct hebt ingevuld
kan je het doorsturen en krijg je een bevestigingsmail of -sms met een (QR-)code. Die is vooral belangrijk bij vliegtuigreizen: zonder deze code kan
de luchtvaartmaatschappij immers weigeren je
aan boord te laten gaan. Indien je in quarantaine
zou moeten gaan omdat je uit een verdachte (rode)
zone komt, krijg je automatisch bericht via sms. De
overheden kunnen uw verblijf en opvolging van de
maatregelen controleren. Op overtredingen staan
zware geldboetes (zelfs tot 4.000,- €) en /of een celstraf van 8 dagen tot 6 maanden: sowieso een verplichte ‘quarantaine’…

Reiswijzer nr 81
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Reizen in coronatijden
Het ROC informeert...
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Causerieën
Verre werelden, dicht(er) bij
Corona-richtlijnen
Alle activiteiten van het ROC verlopen corona-veilig
De coronacrisis kluistert ons aan onze thuisstede. Bijeenkomsten zijn uit den boze. De overheid ziet liever
geen ‘samenscholingen’ en traditionele lezingen zoals voorheen in de leeszaal van het ROC worden momenteel nog afgeraden.
Met een beperkt gezelschap kan dit echter nog wel*. Van de nood werd een deugd gemaakt en onze reisleiders verdiepten zich in de kunst van het ‘praten tegen een laptop’ zoals onze nestor het verwoordde.
Sinds 18 juni gaan er opnieuw Causerieën door in het ROC, maar worden ze te zelfder tijd via het net uitgezonden, gestreamd heet dat blijkbaar in het hedendaagse Nederlands… U kan dus nog altijd intekenen op
onze Causerieën, maar ze nu ook volgen hetzij op het moment zelf, ‘lijflijk’ in het ROC* of op uw computer
via internet, eventueel in ‘uitgesteld relais’ gedurende een bepaalde periode. Zo kan u vanuit het verre
Limburg of ‘bachte de kuppe’ zonder u te verplaatsen toch de lezingen “bijwonen”.
U tekent daartoe in op een Causerie zoals voorheen, maar u duidt aan of u naar het ROC komt— in zoverre dit door de overheid is toegestaan* - of de lezing via internet wil volgen. In dit laatste geval krijgt u na
ontvangst van uw betaling, automatisch een link die u op het moment van de lezing of later in de opgegeven periode kan openen en de lezing volgen. Zo hopen wij tegemoet te komen aan wie wat verderaf
woont en ook hen de mogelijkheid te geven onze reisleiders aan het woord te horen zonder een verre expeditie te moeten ondernemen.

Loko cartoons

* Opgelet: omwille van de verstrengde coronamaatregelen kan u de lezingen tot nader orde NIET bijwonen in het ROC. Ze gaan volledig door via ZOOM. U hoeft hiervoor niets te installeren. U krijgt ca. 1 uur
vooraf een link doorgestuurd waarmee u de lezing kan volgen op uw PC, laptop of tablet.

Reiswijzer nr 81
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Donderdag 17 december 2020—14:30 uur
ROC & Webinar

“Muzikale citytrip naar Valencia”

Met Thomas op muzikale citytrip naar … Valencia – vanuit het ROC of je luie zetel
Een stad is veel meer dan haar straten, haar parken,
haar bezienswaardigheden: een stad leeft, ademt,
geurt en maakt muziek. Reisleider Thomas Cole
neemt ons mee op een maandelijkse citytrip langs
de muzikale traditie en ziel van enkele Europese
grootsteden.

Van harte welkom op deze muzikale citytrip!
Meereizen kan live via het internet vanuit je eigen woonkamer.

Donderdagmiddag 17 december begeleidt Thomas
je naar Valencia. Je maakt kennis met de stad en de
wijde omgeving, maar je hoort ook de muziek van
de stad: welke soort muziek werd of wordt er gemaakt, welke componisten of muzikanten hebben of
hadden er hun thuisbasis, op welke originele plekken kan je er naar muziek gaan luisteren?

Praktisch info:

Reiswijzer nr 81
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Thomas Cole
Reisleider ROC

Wanneer?
Waar?
Kostprijs?

Donderdag 17 december 2020, om 14u30
Webinar ROC
€ 12

Inschrijven per mail aan secretariaat@rocvzw.be of via
www.rocvzw.be of met vermelding ‘ROC’ of ‘Webinar’
en storting van 12,- € op BE39 4460 2458 7119

Reis- & OpleidingsCentrum vzw

Donderdag 21 & 28 januari 2021—14:30 uur
ROC & Webinar

“De Bijbel in de Kunst”
Christine Demeunynck, gids en docent CVO Groeipunt, Gent

In onze huidige maatschappij staat de waardering
voor de christelijke cultuur meestal los van het kerkgebonden belijdende geloof, waar kunst en religieuze beleving in de Westerse wereld lange tijd onafscheidelijk verbonden zijn geweest: de Bijbel inspireerde de kunst en de kunst verbeeldde de Bijbel.
Losgekomen van het oudtestamentisch verbod op
verbeelding heeft de Christelijke cultuur de Bijbelse
verhalen met het zintuigelijke bewustzijn van de
Grieks-Romeinse erfenis bewust in beeld gebracht,
wat haar een unieke positie verleent in vergelijking
tot andere, aniconische religies.

gaande van een persoonlijke, dus uiterst subjectieve keuze.
Voor velen hopelijk een herkenbare reis doorheen de Heilige Schriften.
Christine Demeunynck is geboren en getogen in
Gent. Ze studeerde Kunstgeschiedenis en Musicologie aan de (R)Ugent en is al bijna drie decennia actief als stadsgids en museumgids. Ze doceert kunst en cultuur in de opleiding gidsen &
reisleiders (CVO Groeipunt).
Praktische informatie

Over 2 lezingen zullen de hoogtepunten van het Oude en het Nieuwe Testament aan bod komen: met
het Scheppingsverhaal (Genesis) en de Openbaring
als alfa en omega, een gewaagde onderneming uit-
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Wanneer: Donderdag 21 en donderdag 28 januari 2021
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent
Aanvang: 14.30 uur
Deelnameprijs: € 24 (ondeelbaar; voor de beide lezingen)
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Donderdag 11, 18 & 25 februari 2021
4 maart 2021—14:30 uur
ROC & Webinar

“Vlaanderen in de vaart der volkeren”
Lezingen & webinars door prof. em. dr. Edward De Maesschalck

Historicus Edward De Maesschalck schreef in de van het drassige Vlaanderen aan de Noordzee. Het
voorbije jaren vier boeken over de geschiedenis der zou meer dan 500 jaar duren vooraleer het graafNederlanden (De graven van Vlaanderen, De Bourgon- schap overging in Bourgondische handen. In die landische Vorsten, Oranje tegen Spanje, Het strijdtoneel van ge periode ontwikkelde Vlaanderen zich tot een van
Europa), waarmee hij de geschiedenis overschouwt de rijkste en dichtstbevolkte gebieden van West-

vanaf 861 tot 1815. In vier lezingen geeft hij een Europa, waarin Gent en Brugge zich ontplooiden tot
overzicht van de meest frappante gebeurtenissen, machtige nijverheids- en handelssteden.
verwezenlijkingen en omwentelingen van die meer De Bourgondische vorsten (1315-1530)
dan duizendjarige periode.
In 1369 trouwde de Bourgondische hertog Filips de
Stoute met Margareta van Male, de erfdochter van
Graven van Vlaanderen (861-1384)

de Vlaamse graaf. Frankrijk hoopte aldus het rijke

Boudewijn de IJzeren ontvoerde in 861 een ko- Vlaanderen in te palmen, maar het omgekeerde
ningsdochter, Judith, en werd zo de eerste graaf gebeurde. Het Vlaams-Bourgondische rijk keerde
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zich tegen Frankrijk in een bittere strijd, waarbij Ka- programmamaker en interviewer (o.m. voor Ten huirel de Stoute in 1477 alles dreigde te verliezen. ze van), later als programma-adviseur bij Canvas. In
Maar uiteindelijk zou zijn nazaat, Keizer Karel, 2008 verscheen van zijn hand het prestigieuze
Frankrijk toch op de knieën dwingen.

boek “De Bourgondische vorsten”, dat in 2012
werd opgevolgd door “De graven van Vlaanderen”,

Oranje tegen Spanje (1500-1648)

in 2015 door “Oranje tegen Spanje” en in 2019

De Nederlanden werden in 1548 door Keizer Karel door “Het Strijdtoneel van Europa’”.
voorgoed verenigd, maar honderd jaar later alweer
verdeeld tussen een katholiek zuiden en een protes- Praktische informatie

tants noorden. Dit was immers ook de tijd van reli- Donderdagen 11, 18 en 25 februari en 4 maart 2021
gieuze twisten en van de Tachtigjarige Oorlog (1568- in het ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent
1648), waarin Willem van Oranje het zwaard opnam Aanvang om 14.30 uur
tegen een overmachtig Spanje. Ondertussen werd Deelnameprijs: € 50 (ondeelbaar; voor de vier lezingen)
Antwerpen een grootstad, bloeide de welvaart als
nooit tevoren en bereikten de kunsten een ongekend hoogtepunt.

Inschrijven:

gelieve

te

mailen

naar

secretari-

aat@rocvzw.be en 50 EUR te storten op de rekening
van ROC vzw BE39 4460 2458 7119 met vermelding
"Vlaanderen in de vaart der volkeren - Webinar of aanwezig in ROC"

Het strijdtoneel van Europa (1648-1815)
Na de Tachtigjarige Oorlog beleefde Nederland zijn

Opgelet: als de verstrengde coronamaatregelen aan-

Gouden Eeuw, terwijl het Zuiden moest afrekenen houden en de lezing NIET door kan gaan in het ROC
met rampen en oorlog. Onder Lodewijk XIV rukten wordt u hiervan via e-mail verwittigd. Voor de webinar
de Fransen op en palmden grote stukken van de Zui- hoeft u niets te installeren. U krijgt ca. 1 uur voor de
delijke Nederlanden in. In 1713 kwam Oostenrijk lezing een link doorgestuurd waarmee u de lezing kan
aan de macht, maar in 1794 kwamen de Fransen volgen op uw PC, laptop of tablet.
terug en hechtten het land aan, tot de Slag bij Waterloo (1815) er anders over besliste. Ondanks al die
ellende zou het zuiden zich verder ontplooien tot
een van de rijkste gebieden in West-Europa.

Uitgesteld Relais: deze webinar wordt ook opgenomen;
alle ingeschrevenen ontvangen kortelings na de lezing
een link waarmee ze deze terug in uitgesteld relais kunnen bekijken.

Auteur en lesgever

Edward De Maesschalck (°Leuven, 1946) is doctor in
de geschiedenis (Leuven, 1977) en auteur van historische boeken. Hij was aanvankelijk assistent aan de
universiteit van Leuven, maar werkte van 1979 tot
2010 bij de Vlaamse Radio en televisie, eerst als

Alle opleidingen in en door het ROC worden via webinar gestreamd en doorgestuurd, ook als de coronamaatregelen worden opgeheven en het opnieuw is toegestaan in het ROC zelf de lezingen te volgen.
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Causerieën
Verre werelden, dicht(er) bij

ROC Causerieën: verre bestemmingen nog dichterbij via het web
Reizen begint lang voordat U de autocar opstapt of je riem
vastgespt in het vliegtuig. Dromen, zich informeren, en plannen zijn een essentieel en bijzonder plezierig onderdeel van de
reis. Onze driehonderd reisspecialisten, de ROC-reisleiders,
willen je niet enkel binnenleiden in de cultuur van uw gastland
tijdens uw vakantie, maar willen U ook vooraf informeren en
enthousiast maken. Hun kennis, expertise en ervaring garanderen U een goed gedocumenteerde en aanstekelijke introductie tot uw volgende reisbestemming.

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

Datum

Activiteit

Wie

Webinars / lezingen
10.12.2020

Brexit

Joost Loncin

17.12.2020

Muzikale citytrip Valencia

Thomas Cole

21.01.2021

De Bijbel in de Kunst

Christine Demeunynck

28.01.2021

De Bijbel in de Kunst

Christine Demeunynck

11.02.2021

Geschiedenis van Vlaanderen

Edward De Maesschalck

18.02.2021

Geschiedenis van Vlaanderen

Edward De Maesschalck

25.02.2021

Geschiedenis van Vlaanderen

Edward De Maesschalck

04.03.2021

Geschiedenis van Vlaanderen

Edward De Maesschalck

01.04.2021

Geschiedenis van de Tango

Kris Stevens

22.04.2021

Nieuw-Zeeland

Marleen Verhoeven

Colofon
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