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Ten geleide
Weinig zomers gaven ons zoveel prachtige dagen, laat
ons daar dankbaar van genieten. In Zuid-Europa was de
hitte echter wel eens van het goede teveel, maar
gebieden die qua klimaat, temperaturen en regen
traditioneel zwak scoren komen nu sterk uit de hoek.
Wales, waar allen met Keltisch bloed zich voor eeuwig
thuis voelen, maakt een stille comeback. Marie-Lise
van Wassenhove voert ons mee naar Snowdonia,
waarvan de naam alleen al naar warme handschoenen
en botjes doet grijpen. Marie-Lise onthult echter een
ander beeld, een streek met ongeëvenaard
natuurschoon, fascinerende landschappen, slaperige
dorpjes, kastelen, kerkhoven, prehistorische sites en
bergtoppen die met stoomtreintjes ook voor een
gebuisde alpinist toegankelijk blijven.
Roland Gijbels en fotografe Annemie Desmet groeten
ons vanuit Ierland, waar hun Guinness staat. Zij
vertellen ons over de historische banden tussen Ierland
en de Vlaamse gewesten en stellen dat de Ieren de
oude Europese cultuur redden wanneer die door
Goten en Vandalen met uitroeiing bedreigd werd.
Historica Sarah De Decker begeleidt ons nog eens, hoe
kan het ook anders, naar een ver verleden. Haar
portret van Arnold IV van Oudenaarde toont hoe
internationaal gericht en goed bereisd onze
streekgenoten 700 jaar geleden al waren. Het
levensverhaal van Arnold IV voert ons ook naar NotreDame à la Rose in Lessines/Lessen, een weinig gekende
schattenkamer om te ontdekken met een daguitstap
van ROC.
Europalia Indonesië biedt een buitenkans om een grote
cultuur van Zuidoost-Azië te leren kennen. John

Everaert en Etienne Hauttekeete zullen u in enkele
causerieën in de geschiedenis en culturen van de
Indonesische archipel introduceren. John Everaert
schetst het complexe maar boeiende verhaal van de
Nederlanders in Indonesië, van handelaren tot
kolonialen. Etienne Hauttekeete vertelt over de
Hindoe-Javaanse
cultuur
die
een
unieke
beeldhouwkunst en architectuur voortbracht. De
nadruk ligt hierbij op de symboliek en de sculpturen
van de Borobudur, waarvan het mysterie nog niet
helemaal opgehelderd is.
Deze lezingen vormen een perfecte omkadering voor
Europalia Indonesië. Kers op de taart wordt het bezoek
aan de tentoonstelling ‘Ancestors and Rituals’ in Bozar,
waar ROC-reisleidster en archeologe Helga Gielen ons
zal rondleiden. Anny Nijs, ROC-reisleidster en gids in
Brussel neemt ons mee op een ongewone wandeling in
de Marollen.
Met kunsthistorica en ROC-reisleidster Hilde Maes
steken we de grens over voor een boeiende dag in
Noord-Frankrijk. Op het programma staan een bezoek
aan Louvre-Lens en een wandeling in Arras, dat meer
te bieden heeft dan we kunnen vermoeden.
In december plannen we een weekend in Bonn, rond
de uitzonderlijke tentoonstelling ‘Die Zisterzienser. Das
Europa der Klöster’ in het LVR-LandesMuseum. De
orde van de cisterciënzers, gesticht in 1098, kende een
spectaculaire groei in de daaropvolgende eeuwen en
werd een van de meest dynamische cultuurdragers van
de Europese middeleeuwen. De tentoonstelling vertelt
het verhaal van de orde aan de hand van 150
belangrijke kunstwerken afkomstig uit heel Europa.
Het ROC nodigt u nogmaals uit op een boeiende
combinatie van reizen, leren en genieten van al wat
mooi is.
Karel Peeters,
Afgev. Bestuurder
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BESTEMMING IN DE KIJKER:
WALES
Alvorens naar de auto terug te keren, maken we nog
een kleine omweg langs de Happy Valley Alice in
Wonderland trail. Alice Liddell, inspiratiebron voor
Lewis Carroll’s beroemde boeken, verbleef geregeld
met haar familie in Llandudno. Als eerbetoon heeft de
stad een klein park aangelegd, waar verschillende
beelden de bekendste scènes en personages uit het
verhaal navertellen.

Mist, schaapjes en palmbomen
In 2010 bracht ik met een beperkt reisgezelschap een
bezoek aan het wondermooie Snowdonia. Gedurende
6 dagen verbleven we in een gezellige cottage in Glan
Conwy, een gehucht op enkele kilometers van het
historische Conwy en de badplaats Lladudno.

Mist en schaapjes
Palmbomen
De volgende dag staat het hoogtepunt -letterlijk- van
ons verblijf op de planning: Mount Snowdon itself, met
zijn 1085 meter de hoogste berg van Wales en ook van
Groot-Brittannië, als je de Schotse hoogvlakten even
buiten beschouwing laat.
We rijden onder een dik wolkendek het Snowdonia
National Park in. Het landschap is betoverend mooi:
grijze, grillige pieken die net het wolkendek raken en
groene, steile hellingen met klaterende beekjes en
watervallen en hier en daar een schaapje. Er hangt iets
onbeschrijfelijk in de lucht, een kruising tussen oude
magie en ontembare natuur.

Llandudno ligt aan de voet van een grote kalkstenen
rots, de Great Orme – ‘slang’ in het Oud-Noors. Het
stadje telt een dikke twintigduizend inwoners en is de
grootste badplaats van Wales.
Sinds 1864 draagt het de titel ‘Queen of the Welsh
Resorts’ en de witte, verzorgde huizen langs de kustlijn
verraden dat het hier best wel trots op is. In
tegenstelling tot Oostende, onze koningin der
badsteden, hebben de historische huizen nog geen
plaats moeten ruimen voor onpersoonlijke
appartementsblokken van meerdere verdiepingen
hoog.

The Great Orme
Beklimming Mount Snowdon

Onze korte wandeling leidt langs het kiezelstrand en de
promenade met palmbomen naar de pier, die zoals in
zoveel Britse steden ook dienst doet als bescheiden
pretpark. Ondanks de beloofde attracties ligt alles er
verlaten bij. Het grijze weer zal er wel voor iets tussen
zitten. Bovendien lijken de kinderen de Punch en Judy
poppenshow, die aan de voet van de pier gehouden
wordt, veel interessanter te vinden.

Eerste stop is Llanberis, een klein dorp dat vroeger
teerde op de leisteenindustrie, maar nu vooral dienst
doet als vertrekpunt voor de beklimming van de
Snowdon. Ben je minder goed te been of heb je geen
zin in de klim, dan kan je het stroomtreintje nemen, dat
je voor £ 25 in 150 minuten naar en van de top brengt.
Het miezerige weer met bijhorende beperkte
zichtbaarheid doet ons passen voor beide opties. De
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beklimming van Snowdon zal voor een volgende keer
zijn...
In plaats daarvan duiken we de leisteengeschiedenis
van de streek in en brengen een bezoek aan het
National Slate Museum, gelegen in een oude
leisteenfabriek met bijhorende groeven. Een
tweetalige folder -in het Welsh en het Engels- begeleidt
ons doorheen de gebouwen waar we, dankzij kleine
tentoonstellingen en demonstraties, meer te weten
komen over de ontginning en verwerking van
leistenen. De vroegere werkplaatsen zijn in de
oorspronkelijke staat bewaard. Het grote waterrad, het
grootste op het Britse vasteland, brengt nog steeds de
machinerie tot leven.
Op wandelafstand van de vroegere fabriek ligt een
Victoriaans hospitaal dat verzorging bood aan de soms
zeer ernstig gekwetste steenkappers. Ook hier is de
sfeer van vroeger gereconstrueerd. Zeker de moeite, al
is het maar voor het prachtige panorama dat het
hospitaalterras biedt op het museum, het meer van
Llanberis en in de verte ook Mount Snowdon.

Conwy Castle

Onze lunch -heerlijke fish and chips- eten we in het
zonnetje aan de kleine haven. We zijn hier net buiten
de stadswallen, bij een wel zeer bijzondere
bezienswaardigheid: het door het Guinness Book of
Records erkende kleinste huis van Groot-Brittannië.
Met zijn 3 meter hoogte en 1,8 meter breedte lijkt nog
kleiner inderdaad onmogelijk. Het is onvoorstelbaar
dat er ooit een visser van 1m80 in gewoond heeft.
Binnenin is het Ikea avant la lettre: via allerlei
combinaties werd er zoveel mogelijk plaatsbesparend
gewerkt. Maar het blijft allemaal wel claustrofobisch
klein en rudimentair. Een badkamer of toilet vind je er
niet.

Kastelen en geschiedenis
Vanaf dag drie is ook de zon van de partij. We vergeten
bijna dat we in Wales zijn! De temperaturen stijgen
naar mediterrane hoogten. Vandaag staat Conwy op
het programma, een klein stadje aan de monding van
de gelijknamige rivier, dat heel wat interessante
historische gebouwen telt, waaronder een kasteel uit
de 13de eeuw dat prijkt op de lijst van UNESCO
werelderfgoed.
Vooral de moeite waard is Plas Mawr, een prachtig
bewaard stadshuis uit de 16de eeuw, dat eigendom was
van een rijke koopman. In de keuken en voorraadkamer is alles in gereedheid gebracht voor een groots
banket. Op de eerste verdieping vind je de sobere
slaapkamer van meneer en het luxueus uitgedoste
vertrek van mevrouw. De lokale gids toont ons hoe een
bed in die tijd met touwen werd vastgemaakt. Vandaar
de uitdrukking sleep tight voor ‘slaap lekker’ in het
Engels. Gastenvertrekken, prachtig gerenoveerde en
herbeschilderde eetkamers… het leven van de rijken
tijdens Tudor Engeland was nog zo slecht niet!

Kerkhoven en kopermijnen
Hij heeft al even een cameo gehad, maar nu krijgt hij
de hoofdrol toebedeeld. Dag vier van onze kleine week
in Snowdonia brengt ons naar de Great Orme. Een
oude kabeltrein, die veel weg heeft van de beroemde
kabeltrammen in San Francisco, trekt bezoekers al
sinds 1902 vanuit Llandudno de steile hellingen op.
Op de Great Orme is een volledig bezoekerscentrum
gebouwd, mét fout lunapark, restaurants en
souvenirshops. Via de stoeltjeslift kun je van de top
naar het Happy Valley park (met het eerder vermelde
Alice in Wonderland-trail) tot aan de voet van de Great
Orme afdalen.
We maken een korte wandeling over de zijflank van de
klif, waar zich tussen de grazende schaapjes een
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kerkhof bevindt, gericht naar de Ierse Zee. Tussen de
graven staat de kleine Sint-Tudnokerk, genoemd naar
de Keltische monnik Tudno, die in de zesde eeuw de
bewoners van de Great Orme kwam kerstenen. Van de
oorspronkelijke kerk blijft niets meer over, maar het
huidige gebouw bevat restanten uit de 12de eeuw.

holbewoner uitleg geeft over de geschiedenis en
werkwijze van onze voorouders. Er is ook een oude
archeoloog aanwezig, die van in het begin bij het
project betrokken was.
Er hangt echter iets droevig over de hele site. Komt het
door de dreiging van een tekort aan fondsen voor
verder onderzoek, of het feit dat er bijna geen
bezoekers waren? De oude kopermijn is in ieder geval
een aanrader voor kinderen en iedereen die ook maar
enige interesse heeft in (ondergrondse) archeologie en
zelfs speleologie.

Onze verkenningstocht leidt ons verder naar de
achterkant van de klif waar ons een adembenemend
zicht wacht op Llandudno, het eiland Anglesey en in de
verte ook Mount Snowdon. We installeren ons op een
rots die eenzaam op het plateau ligt en laten de
indrukken op ons afkomen. Dit is een plaats om stil van
te worden. Geiten grazen rustig. De wind trekt aan
onze kleren en speelt met onze haren. De zon brandt.
Het geroezemoes en de drukte van de bezoekers liggen
ver achter ons.

En zo zit ons verblijf in Snowdonia er bijna op. De
laatste dag wordt gevuld met shoppen – enkele
broodnodige zaken en vooral veel minder broodnodige
zaken - een laatste portie fish & chips mét malt
vinegar (en zonder geplette erwten) en een bezoek aan
de plaatselijke pub voor een gepast afscheidsdiner.
Snowdonia lijkt misschien niet de meest voor de hand
liggende vakantiebestemming. Hoewel je er hier en
daar palmbomen vindt, is het geen Zuid-Frankrijk.
Regen is eerder regel dan uitzondering. Maar geen
groen zonder een bui, dus als dat de prijs is voor dit
unieke landschap van steile pieken, gifgroene valleien
en zoveel cultureel erfgoed, heb ik het er graag voor
over.
En als de weergoden je dan toch nog gunstig gezind
zijn, sta je des te meer te popelen om de streek verder
te ontdekken.

The Great Orme heeft echter nog een verrassing in
petto. Al van in de bronstijd (3500 jaar geleden) werd
op deze plek naar koper gemijnd. Getuige hiervan is de
Great Orme Bronze Age Coppermine. Deze
uitzonderlijke archeologische vondst werd pas in 1987
bij toeval ontdekt en nog altijd zijn ingenieurs en
archeologen volop bezig het uitgestrekte complex van
ondergrondse gangen en zalen in kaart te brengen. De
huidige opgravingen gebeuren vanuit Vivian’s shaft,
een 1400 meter diepe schacht. Van op een brug kijk je
er recht in. Duizelingwekkend!
Een korte tour, helm verplicht, brengt ons tot in de
bovenste niveaus van de opgravingen, langs soms zeer
smalle, ijskoude gangen en indrukwekkende zalen. Hier
en daar staan kleine bordjes waarop een getekende

Marie-Lise Van Wassenhove, ROC-reisleider
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BESTEMMING IN DE KIJKER:
IERLAND
The Flight of the Earls: het begin van het einde (16011607)

Ierland: daar waar mijn Guinness staat
Ieren beheersen de kunst om iets tragisch, liederlijk te
verbloemen. Zo ook de verloren veldslag bij Kinsale, in
het graafschap Cork aan de zuidkust. In de volksmond
“The Flight of the Earls”. Na een heroïsche tocht door
Ierland trokken de O’Neills en de O’Donnels,
‘chieftains’, vanuit hun stamland Donegal en Ulster,
gebieden zo groot als Vlaanderen, naar Kinsale om de
Spaanse invasievloot te vervoegen. Met verenigde
krachten gingen ze de strijd aan tegen de Engelsen,
maar door misverstanden kwamen ze in een verspreide
slagorde te staan. De Ieren verloren dan ook de slag bij
Kinsale.
Kort erna vluchtten 99 mannen, vrouwen en kinderen
van de clan O’Donnel en O’Neill per schip naar Spanje.
Door een hevige storm kwamen ze echter in de
monding van de Seine terecht. Met enige moeite
konden zij naar Brussel en Leuven. Gedurende een
lange winter schoven ze, als gewaardeerde gasten, aan
bij de rijke banketten in Brussel en Leuven.
Later vroegen de O’Neills asiel aan bij de Paus in Rome.
Op hun doortocht van de Alpen, over een winterse Sint
Gotthard pas, struikelde één van O’Neills paarden op
de Duivelsbrug. De zakken met goudstukken en een
gedeelte van het familiefortuin verdween in de diepte
en werd nooit teruggevonden.
De uitschakeling van de O’Neills en de O’Donnels
opende de poort voor de ‘plantations’. Beter bekend
als de invoer van protestanten uit London en
Schotland. Derry werd toen Londonderry, echte Ieren
gruwen er nog steeds van. Ook enkele honderden
Hugenoten uit de Nederlanden, waaronder veel
wevers, bevolkten de vrij gekomen gebieden. Zij gaven

De Iers – Vlaams (Belgische) connectie
In iedere Vlaamse stad die zich respecteert kom je
minstens één Ierse Pub tegen, en vandaag klinkt er
ongetwijfeld ‘Galway Girl’ van Ed Sheeran uit de boxen.
Maar buiten de pubs en mooie songs is er meer wat
Ierland en Vlaanderen verbindt. Onder andere het
soms wel tragische verleden.
Ierland, redder van de Europese cultuur?
“Laat ons lachen…. Is Ierland, niet dat land van
drinkebroers en viswijven à la Molly Malone?”
Bij nader inzien zit toch een zekere waarheid in dat
“redden van Europa”. Na de verwoestende doortocht
in de 5e en 6e eeuw van de West-, Oost- en andere
Gothen, en niet te vergeten, de Vandalen, bleef van het
West-Romeinse rijk en haar cultuur geen spaander
heel.
Het waren de Ierse monniken van Clonmacnoise,
Monasterboice, Glendalough en het Schotse eiland
Iona die de Europese beschaving redden. De
Amerikaanse Ier Thomas Cahill staaft zijn thesis:
“Dankzij de Ieren. Hoe een klein volk de beschaving
redde”. Willibrordus, Bonifatius, en vele andere Ieren
en monniken brachten opnieuw beschaving in een
duistere wereld. Abdijen verschenen in Echternach,
Luik, Sankt Gallen, Gent en Kamerijk. Zij werden de
erfgenamen en de schatkamers van het Romeins en
Grieks cultureel erfgoed. Vandaag ons erfgoed.
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de start van het beroemde ‘Irish Linen’ in Lisburn en
Belfast. De grote man in die handel was Louis
Crommelin.
Voor de Zuidelijke Nederlanden was dit relatief korte
verblijf aanleiding voor de stichting van kloosters en
colleges, zoals het bekende Ierse College in Leuven.
Vandaag heet dit: ‘The Leuven Institute for Ireland in
Europe’.
Tot
op
heden
wordt
in
de
universiteitsbibliotheek van Leuven de “Annals of the
Four Masters” bewaard. Het unieke boek, dat de
geschiedenis van Ierland beschrijft van de zondvloed
tot 1616, werd in 1636 geschreven door 4 franciscaner
monniken, in het Iers, onder supervisie van het Iers
College in Leuven..

Jarenlang was het een gerenommeerd internationaal
internaat voor meisjes. Het was vooral in trek bij
dochters van Indische Maharadja’s. In de nasleep van
de exodus uit Ierland, wegens het verbod op roomskatholieken in Engeland en Ierland, verhuisden de
Engels-Ierse zusters naar Brussel. In 1665 stichten ze in
Brussel hun Benedictijnenabdij, later verhuisden ze
naar Ieper. Tijdens de eerste wereldoorlog werd de
abdij in Ieper totaal verwoest. Kylemore stond op dat
ogenblik te koop. In 1920 kochten de zusters van Ieper
het kasteel en maakten er een klooster van.

Een dynastie van Vlaamse beiaardiers
Niet ver van het mooie haventje Kinsale ligt Cobh de
voorhaven van Cork. Cobh was de laatste aanlegplaats
van de Titanic. Bezoek er zeker ook de Saint Colman
Cathedral, die in 1867 werd gebouwd door de
Engelsman Edward Pugin, één van de vaders van de
neogotiek. Hier kwamen honderdduizenden Ierse
emigranten samen voor hun laatste mis op Ierse
bodem voordat ze naar de Nieuwe Wereld vertrokken.
De kathedraal bezit een unieke carillon met 49 klokken,
één van de grootste van Europa. Vandaag is de
organist-beiaardier Adrian Gebruers en samen met
vader Staf Gebruers (1924-1970) waren – en zijn – zij
een autoriteit op het gebied van het beiaard spel.

Kylemore Abbey

Kylemore werd gebouwd in 1867 door Henry Mitchell,
een rijke industrieel en parlementair uit Manchester.
Het is een landgoed van 7 hectare met ommuurde
Victoriaanse tuinen. Tijdens banketten bij de Mitchells,
in hun huis in Londen, werden bananen geserveerd uit
één van de 21 serres van Kylemore.

The Dames of Ypres

Belgische oorlogsslachtoffers in Glenveagh

In de ‘Connemara’ worden de zakdoekjes boven
gehaald en maar zwaaien op de tonen van ‘Les Lacs du
Connemara’ van Michel Sardou. Plots ontrolt zich voor
U ‘Het geheim van Killary Harbour’, de magische fjord
van de ‘Vrolijke vrolijke vrienden’, Nonkel Bob en Tante
Ria. De Iconen uit onze jeugd!
Even verder ligt Kylemore Abbey, één van de mooist
gelegen abdijen van de wereld. Ongetwijfeld is
Kylemore Abbey de meest fotogenieke en romantische
plaats in Ierland. De enkele overgebleven zusters
hebben nog een functie in de stichting. Een vijftal jaar
geleden is men gestopt met de onderwijsfunctie.

Als je door het godvergeten, “over the edge” Donegal
toert, kom je in Glenveagh Nationaal Park terecht. In
1870 had kapitein John Adair een grote ambitie om een
zomerresidentie bouwen, groter en mooier dan dat
van het Engels koningshuis, Balmoral in Schotland.
Adair verdreef hiervoor 244 personen van zijn
landgoed. Hij wilde schapen houden omwille van
esthetische redenen, maar ook omdat dit volgens hem
meer opbracht. Na zijn dood herstelde zijn goedhartige
weduwe enigszins de situatie. Het kasteel werd in 1938
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gekocht door een Amerikaanse historicus, McIlhenny,
die er de zomers kwam doorbrengen. Gevierde gasten
waren Marilyn Monroe, Greta Garbo en Charlie
Chaplin. Op een dag verdween de historicus spoorloos
in de nevel der tijden, van Glenveagh moerasland..

bij Neerwinden. Hij werd zwaargewond en stierf drie
dagen later. Hij werd begraven in de Sint Martin kerk in
Hoei.
Irish Famine (1845-1850): een ziekte afkomstig uit
Vlaanderen, die door de lucht vloog?
Jaren later was er de ‘Irish Famine’. De aardappeloogsten leken aanvankelijk overvloedig, maar na
enkele dagen werden de aardappelen een rottende
brij. De ‘blight’ of ‘phythophthora infestans’ sloeg
genadeloos toe. In juni 1845 kwamen de eerste
onrustwekkende rapporten uit België. Eerder waren er
berichten uit Mexico, men dacht hier dat het iets met
guano te maken kon hebben. Of waren het schimmels
die door de lucht vlogen? De monocultuur in Ierland
was de aardappel. Een volwassen persoon kon 5 à 6 kilo
per dag aan. Het resultaat was hongersnood: één
miljoen mensen stierf door honger en ziekte.
Anderhalf miljoen emigreerde naar verre landen.
Ook in ‘Flanders Field’ verloren de “Ierse vrijwilligers”
in het Brits leger duizenden manschappen voor de
goede zaak. Mesen, Ieper en Wijtschaete. Bloedige
slagvelden waar sommigen tevergeefs hun
onafhankelijkheid van Engeland hoopten te verdienen.

Glenveagh Castle

In 1914 werden in het kasteel 30 Belgische gewonden
ondergebracht. Het kasteel ligt in een prachtige
omgeving en er zijn verschillende tuinen te bezoeken,
o.a. “The Belgian Walk”. Wat men zich ook bij een
Belgische tuin kan voorstellen?
The flight of the wild Geese (1690-1691)

Ieren, een hoge aaibaarheid
De Ieren kregen de nekslag bij de slag aan de Boyne en
het beleg van Limerick. Ja, de Limericks, de
sympathieke korte versjes met het rijmschema A-A, BB, A. Tijdens de restauratie door de rooms-katholieke
Jacobieten, waren er plots goede vooruitzichten na
jaren van rebelleren, opstanden, en overleven onder
Cromwell. Jacobus II moest echter de duimen leggen
tegen Willem III van Oranje.
Tijdens het beleg van Limerick door de Engelsen en de
Hollanders, deed de Ierse leider Patrick Sarsfield een
gewaagde uitval waarbij hij de kanonnen en de munitie
van de Engelsen opblies. Het mocht niet baten. Bij de
ondertekening van het, onmiddellijk door de Engelsen
geschonden, verdrag van Limerick, trokken tienduizenden Ierse soldaten naar Frankrijk en naar de
Oostenrijkse Habsburgers om hun diensten aan te
bieden. Een aderlating en diaspora zonder weerga. De
held, Patrick Sarsfield, vinden we terug tijdens de slag

Vandaag staan de Ieren er weer. Na de catastrofale
financiële crisis van 2008, rechten zij de rug. Soms wat
naïef, zoals hun vrienden de Amerikanen, dachten zij
dat de bomen tot in de hemel groeiden. Vastgoed,
vastgoed, was de boodschap. Steeds meer en steeds
groter. Intussen werden ganse wijken nieuwbouw
terug gesaneerd. De geschiedenis heeft de Ieren
gelouterd. Zij zijn levenskunstenaars, houden van
“crack” of gezelligheid. Gastvrijheid, non-conformisme
en vergevingsgezindheid zit in hun genen. Donkere
momenten worden weggespoeld met een Guinness of
een Murphy’s (Cork), liefst met wat vloeibaars binnen
handbereik. Op donkere avonden wordt er bij een Ierse
“fado”, ‘Fields of Athenry’, nog een traan weggepinkt.
Tekst: Roland Gijbels, ROC-reisleider
Foto’s: Annemie Desmet
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REIZIGERS UIT HET
VERLEDEN
naar het noorden van Frankrijk waar hij deelnam aan
de slag bij Bouvines tegen de Franse koning Filips II
(August). Hierdoor won hij aanzienlijke invloed in het
graafschap Vlaanderen. Toen in 1224 een nieuwe
grootbaljuw aangeduid moest worden, was Arnulf IV
de meest logische keuze. Hij werd dan ook, voor een
periode van meer dan twee jaar, de belangrijkste
vertrouweling van Johanna, gravin van Vlaanderen.

Huwen, oorlog en zielenheil: de heer van
Oudenaarde op reis
Een nieuwe Reiswijzer betekent ook een nieuwe
reiziger uit het verleden die we willen belichten. Voor
deze editie hebben we gekozen om u mee te nemen
naar de 12e en 13e eeuw, toen er nog geen sprake was
van de Nieuwe Wereld en toen het huidige België nog
verdeeld was in graafschappen, hertogdommen en
prinsbisdommen.

Naast zijn rol in het graafschap, richtte Arnulf IV zich
ook heel vaak op het “buitenland”. We vinden zijn
sporen in het Graafschap Namen en het Hertogdom
Brabant, maar vermeldingen van zijn activiteiten zijn
ook teruggevonden in Engeland, Frankrijk en het
huidige Nederland.

Omstreeks 1175 werd Arnulf IV geboren als oudste
zoon van Gilbert, heer van Oudenaarde en Richilde van
Mortagne. Op zesjarige leeftijd verloor Arnulf zijn
vader en werd hij de nieuwe heer van Oudenaarde. Hij
erfde een omvangrijk familiepatrimonium van een
honderdtal dorpen uitgestrekt tussen de Leie en de
Dender, van Kortrijk tot Lessines. Arnulf IV zou de
expansiedrang van zijn voorouders verderzetten en zijn
patrimonium gedurende zijn leven enorm uitbreiden.
Het huwelijk van Arnulf IV met Alice van Rozoy in 1209
zou hierin een belangrijke rol spelen. Uit recent
onderzoek blijkt dat de bruidsschat van Alice uit een
tiental dorpen bestond, een omvangrijke bruidsschat
voor die tijd. Alice was afkomstig uit het Noord-Franse
Thiérache en ter gelegenheid van hun huwelijk, reisde
en verbleef Arnulf IV gedurende enige tijd in Frankrijk.

Eerste Albigenzische Kruistocht (1209-1224)

Nog een andere strijd bracht Arnulf IV naar Frankrijk:
de kruistocht tegen de Albigenzen of de Katharen. Ze
begon in 1209 en zou meer dan twintig jaar duren. In
mei 1219 vertrok Arnulf IV in het spoor van de Franse
koning Lodewijk VIII. Met een leger van een twintigtal
bisschoppen, een dertigtal graven, zesduizend ridders
en tienduizend boogschutters, trok hij naar het zuiden
van Frankrijk. De stad Marmande namen ze in en ze
richtten er een waar bloedbad aan: de bevolking werd
helemaal uitgemoord. Het leger van kruisvaarders trok
daarna verder naar Toulouse. Tijdens die belegering,
overleed een goede vriend van Arnulf IV: Jan van
Béthune, bisschop van Cambrai en neef van Arnulfs
moeder Richilde, stierf op 27 juli 1219. Arnulf IV

Eens getrouwd, werd Arnulf IV beschouwd als een
volwaardige edelman en al heel snel profileerde hij zich
als één van de belangrijkste edellieden in het
graafschap Vlaanderen. In 1214 reisde hij opnieuw
9

repatrieerde het lichaam van de bisschop terug naar de
Nederlanden.

Zijn lichaam werd door zijn zoon, Jan, terug naar
Oudenaarde gebracht. Arnulfs laatste reis werd een
heuse lijkstoet terug naar Oudenaarde, waar hij werd
begraven in de abdij van Ename naast zijn voorouders.
In het testament van Arnulf IV werd een grote som
voorzien voor de armenzorg. Alice van Rozoy nam deze
regeling ter harte en stichtte in 1242 het naar haar
genoemde Hôpital Notre-Dame à la Rose in Lessines.
Arnulf IV en Alice wilden met de stichting van het
gasthuis een opvang creëren voor armen, zieken en
ouderen, die anders aan de rand van de maatschappij
zouden vallen, maar het was ook bedoeld voor de
zielenheil van het echtpaar.

Eén van zijn laatste reizen zou Arnulf IV van
Oudenaarde maken in 1242. De reis verliep zeer
gelijkaardig zoals de vorige. De koning van Frankrijk,
ondertussen Lodewijk IX, verzamelde in het voorjaar
van 1242 zijn troepen om zijn broer, Alfons van
Poitiers, te helpen een opstandige vazal te straffen Het
beloofde een grootschalige militaire expeditie te
worden en Lodewijk IX deed hiervoor beroep op zijn
vele leenmannen, waaronder Arnulf IV. De heer van
Oudenaarde was op dat moment 67 jaar oud en zijn
aanwezigheid werd persoonlijk door de Franse koning
gewenst. Het vooruitzicht van een zware tocht en een
nieuwe oorlog, zette Arnulf IV ertoe aan om samen met
Alice, zijn vrouw, een eerste testament op te stellen.

Bijna 750 jaar fungeerde het gasthuis als ziekenhuis, en
later als bejaardentehuis. Anno 2017 is het een
prachtig museum geworden. Het ROC vzw plant een
bezoek aan Lessines en het gasthuis op dinsdag 31
oktober. Voor meer info zie p. 16.

Arnulf IV en de zijnen sloten zich aan bij het Franse
leger en begonnen aan een tocht van meer dan 700 km
of minstens veertien dagen in het zadel naar
Taillebourg en Saintes. Twee veldslagen later voelde
Arnulf IV zich erg verzwakt. Hij volgde het Franse hof
nog een veertig kilometer verder naar Mirambeau,
waar hij zijn tweede en laatste testament opmaakte.
Arnulf stierf enkele dagen later op 8 augustus 1242.

Sarah De Decker, cultureel medewerker ROC vzw
BEPERKTE BIBLIOGRAFIE: MOENS (R.). Aan elkaar gewaagd. Biografie van
Arnulf IV van Oudenaarde en Alice van Rozoy (1175-1275). Oudenaarde,
2017. MADDEN (T.F.), ed. Kruisvaarders. Libero 2004; BORDONOVE (G.). La
Tragédie Cathare, Parijs, 1991

Slag bij Bouvines (British Library, Royal 16 G VI, f. 360 r.)
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DE VLIEGENDE REPORTER

Citytrip Barcelona
Antonius. Dat was vroeger, toen we nog geloofden,
toch de heilige van de gevonden voorwerpen? De
heilige van de verloren voorwerpen, met een beetje
geluk en een resem schietgebedjes dook er soms iets
op dat verloren was.
Twee dames branden alvast een kaarsje, je weet maar
nooit. De derde gelooft daar niet in. Maakt zelfs geen
kruisje als groet.

We gaan met een groep op citytrip naar Barcelona. Aan
de incheckbalie van SABENA is de computer stuk. De
reisleider deelt dit mee en vraagt duidelijk of iedereen
zijn koffer wil komen aanwijzen, doch een paar dames
zijn druk bezig elkaar te leren kennen, of ze zijn de
toekomst aan het voorspellen: hoe hoog is de Sagrada
familia al? Straks tapas op de Ramblas, lekker. We
delen een fles wijn hé? Paella!
Park Guell willen ze zien met al die gekleurde steentjes.
Daarbij vergeten ze hun koffer aan te duiden maar
niemand is in paniek. Rustige vlucht tot aan de
bagageband in Spanje.

Na een warme vermoeiende dag komen ze terug op de
hotelkamer. Schoenen uit, nog steeds diezelfde
schoenen van op de vlucht. Het hemdje en slipje vlug
wassen anders is het niet droog tegen straks.

Er ontbreken drie koffers, wat nu? Geen kleurige topjes
voor op zoek te gaan in de zon naar de tapasbar, geen
sjaal mee om de schouders te bedekken in de kerk en
vanavond geen outfit om mee op te vallen aan het
buffet. De tandenborstel is een probleem voor later.

Er wordt op een paar deuren geklopt. Twee koffers zijn
aangekomen en de bagagejongen brengt ze binnen.
Bij een dame blijft de koffer weg.
Als daar geen heilige voor iets tussen zit!

Bij het bezoek aan de kathedraal komen de dames
plots oog in oog te staan met het standbeeld van Sint-

Verhaal & tekst: Gudrun Caremans, ROC-reisleider
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DE VLIEGENDE REPORTER

Opschudding in het Louvre
In Parijs staat het Louvre. Dat is zelfs geen quizvraag
meer. Maar er is een tijdelijke tentoonstelling van een
zeer gekend Vlaams kunstenaar: Wim Delvoye - zeg:
DELVOOOIE
Een groep reizigers wil daar graag heen en ze boeken
een citytrip naar de lichtstad. Alleen op zondag past het
bezoek in het programma, maar op zondag mogen er
eigenlijk geen groepen binnen in het Louvre, laat staan
dat groepen worden gegidst door het museum. Een
groep kan zich natuurlijk voordoen als individuen..
De reisleider, Geert, enthousiast over elk schilderij en
elk beeld dat ze na de tijdelijke tentoonstelling
tegenkomen in het museum, kan het niet laten om
voor de Venus - ja die van Milo - even te stoppen. Hij
wijst met zijn arm naar het beeld zonder armen en het
woord ‘marmer’ ontglipt zijn lippen helaas iets te luid.
Een wakkere suppoost heeft dit gezien en gehoord. Zij
vraagt de badge aan Geert die flink met zijn
reisleiderskaart zwaait terwijl hij een vluchtweg zoekt.
Helaas, zijn signalement is al door de walkie talkie
verspreid. Dat is echter buiten de alertheid van zijn
reizigers gerekend. Een man doet zijn grasgroene
pullover uit, gooit die naar Geert die op die manier zijn
blauwe aangekondigde kleur kan verstoppen en rustig
het museum uitwandelt.

Verhaal:
Geert Gruyaert,
ROC-reisleider
Tekst:
Gudrun Caremans,
ROC-reisleider
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CAUSERIEËN:
LEZINGEN & CURSUSSEN
Europalia, de internationale kunstbiënnale, staat dit jaar in het teken van Indonesië. Zowel de traditionele als
de hedendaagse cultuur van Indonesië staat centraal in deze biënnale en dit aan de hand van talrijke
tentoonstellingen, muziek- en dansvoorstellingen, literatuur en film. In het kader van deze Europalia plaatst ook
ROC vzw Indonesië in de kijker. Er worden diverse lezingen georganiseerd alsook een uitstap naar de expo
‘Ancestors and Rituals’ in de Bozar.

Indonesië als wingewest: de V.O.C.

Indonesië als kolonie: “Nederlandsch
Indië”

Lezing door John Everaert, prof. em. koloniale en
maritieme geschiedenis, ROC-reisleider

Lezing door John Everaert, prof. em. koloniale en
maritieme geschiedenis, ROC-reisleider

Woensdag 25 oktober 2017

Woensdag 20 december 2017

Ten koste van Portugal bouwde de Verenigde OostIndische Compagnie (°1602) een maritiem handelsrijk
uit waarin het bevochten quasi-monopool op
specerijen lang fortuinen opleverde. Het goed-geoliede
transportsysteem en de controle over een netwerk van
commercieel-militaire steunpunten vereisten hele
vloten en veel (vreemde) mankracht. De ommekeer
kwam er rond 1700: in de retourhandel wierpen de
nieuwe mode-producten (Indische katoentjes en
Chinese thee) minder winsten af, terwijl de interAziatische ruilhandel afgeroomd werd door de illegale
privéhandel onder het personeel. Europese
concurrenten, corrupte dividenden en de fatale
zeeoorlog met Engeland leidden einde 18de eeuw tot
nationalisering en opheffing.

Na een korte Britse bezetting van Java tijdens de
Napoleontische oorlogen, kreeg het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden een afgeslankt bezit terug.
Het geforceerde “cultuurstelsel” (1834) legde koloniale
exportteelten op met hongersnood als gevolg - een
uitwas waartegen Multatuli fulmineerde. Na enig
experimenteren met de bestuursformule, koos
Nederland onder druk van de heersende
expansiedrang voor directe controle en territoriale
uitbreiding over de ganse archipel met militaire
confrontaties (Atjeh-oorlog) als gevolg. De ommezwaai
naar een “ethische” aanpak bracht evenmin succes
voor de inlandse ontwikkeling, maar wel enorme
schaalvergroting van de koloniale economie. De
opkomst van nationalistische bewegingen en de
Nederlandse repressie tijdens het Interbellum
mondden na de Japanse bezetting (1942-45) tenslotte
uit in een geslaagde onafhankelijkheidsstrijd: de
Republiek Indonesië.
PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•

Gevangenneming van de rebel Diponegoro (Java, 1830), uit : De
Nederlandse ontmoeting met Azië (1600-1950), tentoonstellingscataloog
Rijksmuseum A’dam, 2002-2003)
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Waar: Reis- en Opleidingscentrum,
Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent
Aanvang: 14.30 uur
Kostprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: Gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

CAUSERIEËN:
LEZINGEN & CURSUSSEN
architectuur en beeldhouwkunst, waarvan we vooral in
Java veel getuigenissen terugvinden. Het rijk van
Majapahit heerste over bijna heel Indonesië van 1294
tot rond 1520, wanneer moslims dat rijk ten val
brachten.

De historische Hindoe-Javaanse cultuur
van Indonesië
Lezing door Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider
Woensdag 8 november 2017
In de eerste eeuwen van onze tijdrekening begonnen
zeelieden vanop de oostkust van India verder
oostwaarts te varen en kwamen ze in contact met
verschillende volkeren van Zuidoost-Azië.
Handelsrelaties leidden tot permanente contacten en
de invoer van Indiase culturele en religieuze tradities in
gemeenschappen die minder ontwikkeld waren dan
het oude India. Door een complex proces van adoptie
en
adaptatie
ontstonden
verschillende
‘geïndianiseerde’ vorstendommen, onder meer in de
Indonesische archipel.

Prajnaparamita

De oude geïndianiseerde cultuur bleef ook bewaard in
Bali. De causerie biedt een overzicht van deze bijzonder
verfijnde cultuur, met de nadruk op de symboliek en
beeldhouwkunst van de Borobudur. Ook de andere
meesterwerken van de oude architectuur en
beeldhouwkunst zullen menig reiziger verbazen tijdens
deze kennismaking met een beschaving die gedurende
meer dan zevenhonderd jaar de Indonesische archipel
domineerde.

Java, Candi Sari

In de loop van de 8ste eeuw werd het rijk van Shrivijaya
op Sumatra de machtigste maritieme staat van
Zuidoost-Azië en een belangrijk centrum van
boeddhisme. In die periode verspreidden mahayana en
vajrayana-boeddhisme zich ook in Java, waar de
opkomst van de Shailendra-dynastie rond 730 de weg
vrijmaakte voor een schitterende ‘Hindoe-Javaanse’
kunst. Hoogtepunt daarvan is de Borobudur, het
grootste boeddhistische heiligdom ter wereld. In
nauwelijks anderhalve eeuw ontwikkelden zowel
hindoes als boeddhisten een fascinerende eigen

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
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Waar: Reis- en Opleidingscentrum,
Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent
Aanvang: 14.30 uur
Kostprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: Gelieve te mailen
secretariaat@rocvzw.be

naar

CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
echter de unieke tentoonstelling “La Galerie du
Temps”, een wisselende expositie bestaande uit 205
kunstwerken. Dit zijn bewust gekozen meesterwerken
die in chronologische volgorde worden getoond: vanaf
het ontstaan van het schrift, rond 3300 v. Chr., tot de
19e eeuw.

Noord-Frankrijk, een beetje tijdreizen
Daguitstap o.l.v. Hilde Maes, ROC-reisleider
Zaterdag 21 oktober 2017

Vrije lunch in Louvre-Lens
Het staat al lang op onze verlanglijst en eindelijk is het
zover: we trekken met ROC vzw naar Noord-Frankrijk
voor een reis door de tijd. Op het programma van die
dag staat een bezoek aan het befaamde Louvre-Lens
museum en de prachtige - voormalige Vlaamse – stad,
Arras.

Op slechts een half uur rijden van Lens vinden we een
andere parel van Noord-Frankrijk terug: Arras.
Veroverd door Julius Caesar en als deel van het
graafschap Vlaanderen, kent de stad een rijke
geschiedenis. De stad ontwikkelde zich al snel als
centrum voor wolweverij en onder invloed van rijke
burgers en bankiers evolueerde de stad in de
middeleeuwen tot een waar kunstcentrum. Het
magnifieke stadhuis in Vlaamse barokstijl, de Grand
Place en Place des Héros doen nog denken aan deze
roemrijke tijden.

Van 1853 tot 1960 heeft de stad Lens een bloeiende
koolmijnindustrie gekend. Pas in 1990 werden de
mijnen definitief gesloten. De industrie heeft duidelijk
zijn sporen nagelaten in de stad, die gekenmerkt wordt
door de vele mijnwerkershuisjes. De stad staat in schril
contrast met de mijnsite, die vandaag een mooi groen
park is geworden met het Louvre-Lens museum als
grootse glazen constructie in het midden van het
landschap.

De eerste wereldoorlog had bijna tachtig procent van
de stad verwoest, maar Arras werd identiek
heropgebouwd.
Behalve
de
belangrijkste
monumenten, werd de populaire art-decostijl van de
jaren 1920 gehanteerd. Vandaag telt Arras het grootste
aantal art deco erfgoederen van Noord-Frankrijk. We
maken een geleide wandeling doorheen de stad en
eindigen onze dag met een Franse lekkernij.
PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•

Louvre-Lens

Het museum is een dépendance van het Louvre in
Parijs, die verschillende collecties en werken uitleent
aan Lens. In Louvre-Lens bezoeken we de tijdelijke
tentoonstelling “Musiques, échos de l’antiquité”, waar
we aan de hand van muziek een reis maken doorheen
Oosterse, Egyptische, Griekse en Romeinse
beschavingen. Vooral bekend aan het museum is

•
•
•
•
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Datum: zaterdag 21 oktober 2017
Opstapplaatsen:
o 7.45 uur: Antwerpen, Crowne
Plaza Hotel
o 8.30 uur: Gent, parking Carrefour
Sint-Denijs-Westrem
Deelnameprijs: € 58
Inbegrepen: alle bezoeken + reisleiding +
Franse lekkernij
Niet-inbegrepen: lunch
Hoe
inschrijven:
per
mail
naar
secretariaat@rocvzw.be

CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
gesticht en dus tweehonderd jaar ouder is dan de meer
bekende 'Hospices de Beaune' in Bourgondië. Het is
het laatste voorbeeld in West-Europa van een volledig
bewaard, autarkisch functionerend hospitaalcomplex
met zijn klooster, hospitaal, apotheek, keukens,
bibliotheek, kruidentuin en ijskelder.
Behalve de volledig bewaarde infrastructuur uit
Middeleeuwen en Renaissance bezitten ook de rijke
collecties kunstwerken, zeldzame gotische meubelen
en medische instrumenten een uitzonderlijke
intrinsieke waarde. Bovendien worden ze alle in hun
authentiek kader tentoongesteld.
Dit museum, dat als 'patrimoine majeur de Wallonie'
geldt, illustreert 750 jaar medische geschiedenis, maar
geeft daarnaast ook inzicht in het rijke religieuze leven
en de spiritualiteit van de zusters Augustinessen.

Hôpital Notre-Dame à la Rose &
bezoek Lessines
Daguitstap o.l.v. André Batselier
Dinsdag 31 oktober 2017
Uitgebreid bezoek aan l’Hôpital Notre-Dame à la Rose:
de enige middeleeuwse hospitaalsite in Europa die nog
volledig is.
Programma
Verwelkoming in het 'Hôpital Notre-Dame à la Rose'
met een kopje koffie.
De gids belicht de relatie tussen René Magritte en zijn
geboortestad Lessen, die hem tot een aantal werken
heeft geïnspireerd.
Daarna volgt een korte rondrit door de dorpen rond
Lessines met bezoek aan de romaanse kerk van
Wannebecq en de 'carrières' (steengroeven) die ooit
het economische zwaartepunt van dit Henegouws
stadje op de taalgrens vormden.
Het voormiddagprogramma wordt afgesloten bij het
prachtige renaissancistische waterkasteel van Bois de
Lessines met een historische toelichting over Lessines
als 'capitale de la Terre des Débats'.
Na het middagmaal (inbegrepen) bezoeken we de
buitengewone site van het middeleeuws gasthuis
'Hôpital Notre-Dame à la Rose', dat reeds in 1242 werd

Van harte welkom
PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•

•
•
•

16

Datum: dinsdag 31 oktober 2017
Opstapplaatsen:
o 7.45 uur: Antwerpen, Crowne Plaza
Hotel
o 8.30 uur: Gent, parking Carrefour
Sint-Denijs-Westrem
Deelnameprijs: € 65
Inbegrepen: alle bezoeken, gids, lunch, koffie
Hoe inschrijven: per mail naar
secretariaat@rocvzw.be

CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
Een unieke tentoonstelling zorgt ervoor dat we ook
naar een unieke locatie hebben gezocht om te lunchen
die middag. In Pin Pon, een voormalige
brandweerkazerne, krijgt iedereen de gelegenheid om
na te praten en te genieten van een warme lunch.

Van Indonesië naar Brussel: een
ontdekkingstocht
Daguitstap o.l.v. Helga Gielen en Anny Nijs; ROCreisleiders

Na de lunch zetten we onze ontdekkingstocht verder.
Anny Nijs, ROC-reisleidster en gids in Brussel, neemt
ons mee door de steegjes, lanen, pleinen, parken en
monumenten van Brussel. De Grote Markt laten we
daarbij even links liggen en we ontdekken onder
andere één van de oudste volksbuurten van Brussel: de
Marollen.

Zaterdag 25 november 2017
Naast de verschillende lezingen over Indonesië, die we
in het kader van Europalia organiseren, plannen we
ook een bezoek aan de expo “Ancestors and Rituals” in
het Paleis voor Schone Kunsten, beter bekend als de
Bozar.

Een wandeling in november kan alleen maar afgesloten
worden op een warme noot. Daarom sluiten we de dag
graag af met een gezellige babbel, een warme kop
koffie of thee en gebak.
PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•

•
•

Sigale-gale ©Museum Nasional Indonesia,
Photo by Arkadius 2016

Helga Gielen, ROC-reisleidster en officiële museumgids
op de tentoonstelling, neemt ons mee op ontdekking
door Indonesië. Samen met Helga achterhalen we de
rol van voorouders, tradities en rituelen in de
Indonesische
cultuur
en
geschiedenis.
In
samenwerking met het National Museum van Jakarta
en met collecties van alle uithoeken van de archipel,
zijn tal van archeologische, etnografische en
eigentijdse schatten naar Brussel gebracht voor een
unieke en nooit geziene tentoonstelling.
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Datum: zaterdag 25 november 2017
Deelnameprijs:
o Lunch inbegrepen.: € 58
o Lunch niet-inbegrepen: € 38
Inbegrepen: alle bezoeken, reisleiding, lunch,
koffie & gebak
Hoe inschrijven: per mail naar
secretariaat@rocvzw.be

CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
Onder het motto dat één bonte kraai nog geen winter
maakt, neemt Karel Peeters, directeur van het
reisleiderscentrum, ons mee op een Tridentijns
avontuur van metten tot completen. We bezoeken niet
alleen de tentoonstelling in Bonn, we houden o.a. ook
halt bij de twaalfde-eeuwse cisterciënzer-kloosterruïne
van Heisterbach en de cisterciënzerabdijen van
Herkenrode in Hasselt en Val-Dieu nabij Luik.

‘Ora et labora’, over kloosterorden en
kerstmarkten
Tweedaagse uitstap o.l.v. Karel Peeters
Zaterdag 16 – zondag 17 december 2017

Met haar stichting in 1217, is de abdij van Herkenrode
de oudste cisterciënzerabdij voor vrouwen in de
Nederlanden. De abdijsite is een omvangrijke site en
bevindt zich in een prachtig natuurgebied. We worden
er door meer dan 800 jaar geschiedenis geleid. De abdij
van Val-Dieu kent een gelijkaardige historie. Na het
vieren van haar 800-jarig bestaan in 2016, is de rust
teruggekeerd. Cisterciënzermonniken vestigden zich
graag op afgelegen en geïsoleerde plekken, waar ze
zich konden terugtrekken van de wereld en waar ze
rustig konden leven volgens de Regel van Benedictus.
De abdij van Val-Dieu is hier een sprekend voorbeeld
van. Val-Dieu staat ook bekend voor het Abdijbier, nog
volledig op de abdij geproduceerd.

‘Ora et labora’ de befaamde slogan van de
cisterciënzers – of waren het nu de Franciscanen? Of
eerder de Augustijnen? Elke kloosterorde heeft zo zijn
eigen karakter en geschiedenis. Dit maakt het niet altijd
evident om ons religieus erfgoed te kaderen. Het LVRLandesMuseum in Bonn creëert de perfecte
opportuniteit om onze kennis bij te schaven.

Overnachten doen we in het Maritim Hotel in Bonn en
aangezien december de kerstmaand is, maken we van
de gelegenheid zeker gebruik om de Duitse kerstsfeer
op te snuiven. Het belooft een leerrijk, gezellig en
boeiend weekend te worden.
Meister des Marienlebens: Maria met kind en de H. Bernhardus, 1460,
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud (WRM 0128). Foto: ©
Rheinisches Bildarchiv, Sabrina Walz

In december trekken we met het ROC, in het spoor van
de cisterciënzers, naar Duitsland. Het LVRLandesMuseum in Bonn stelt een bijzondere expositie
voor: ‘Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster’.
Schilderijen, sculpturen, middeleeuwse handschriften,
diverse gebruiksvoorwerpen en tal van kunstobjecten
van overal in Europa zijn verzameld in het LVRLandesMuseum.
Het
wordt
een
prachtige
tentoonstelling waarin het verhaal van de
cisterciënzerorde, haar structuren en ontwikkeling
centraal staat.

Noteer alvast het weekend van zaterdag 16 en
zondag 17 december in uw agenda.
Meer info verschijnt binnenkort op onze
website!
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ROC OVERZICHT
ACTIVITEITEN

Tijdstip

Onderwerp

Activiteit

Reisleider/docent

Waar

Lezingen & cursussen
Woensdag 25
oktober 2017

Indonesië als wingewest:
de VOC

Woensdag 8
november 2017

De historische HindoeJavaanse cultuur van
Indonesië

Lezing

Woensdag 20
december 2017

Indonesië als kolonie:
“Nederlandsch Indië”

Lezing

Lezing

John Everaert

ROC

Etienne Hauttekeete
ROC
John Everaert

ROC

Excursies & bezoeken
Zaterdag 21 oktober
2017

Musée Louvre-Lens &
Arras

Daguitstap

Hilde Maes

Noord-Frankrijk

Dinsdag 31 oktober
2017

Hôpital Notre-Dame à la
Rose & Lessines

Daguitstap

André Batselier

Henegouwen

Zaterdag 25
november 2017

Bozar “Ancestors and
Rituals” + ontdekking
Brussel

Daguitstap

Helga Gielen
Anny Nijs

Brussel

Zaterdag 16 –
zondag 17 december
2017

Cisterciënzers in Europa

Tweedaagse
uitstap

Karel Peeters

Duitsland

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

Goed voorbereid op reis?
Locatie: TUI – Nationale Luchthaven Zaventem 40P
Box 4. Gemakkelijk bereikbaar met de wagen en de
trein (ong. 8 minuten wandelen van het station
Luchthaven). Gratis parking voor de het gebouw. De
voorstellingen zijn gratis, maar inschrijven is verplicht.

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.

Zaterdag

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

Zaterdag

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

Zaterdag

23/09/2017 10.30 Namibië & Botswana
13:45 Laos & Cambodja
16:15 Vietnam

De infomomenten zijn zowel toegankelijk voor de
reizigers die reeds voor een reis ingeschreven zijn, als
voor diegenen, die graag wat meer vernemen over de
verschillende programma’s of die kennis willen maken
met andere reizigers. De sessies gaan door in de
kantoren van TUI op het luchthaventerrein te
Zaventem.

Zaterdag

30/09/2017 13:45 India, Nepal & Bhutan

Zaterdag

16:15 Sri Lanka
07/10/2017 10.30 Zuid-Afrika
13:45 Cuba
16:15 Costa Rica & Nicaragua

© Jaspers-Eyers Architects
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