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Of misschien hou je het toch liever dicht bij huis. De
‘vergeten’ Santa Tecla komt opnieuw tot leven in
folkloristische feesten in Tarragone, de VTB
Reishappening komt er terug aan op 13 en 14 januari
en tijdens de Infomomenten in maart kom je alles te
weten over jouw volgende vakantie. Ook tijdens dit
winterseizoen brengen de Causerieën je dichter bij
verre werelden in Indonesië, Bonn, Rijsel of, waarom
niet, Leuven en Antwerpen en gaan we weer op zoek
naar verborgen parels in Gent.

Ten geleide
De winter heeft zich reeds in wit fluweel aangekondigd.
En er komt meer, naar het schijnt. Laat ons daarvan
genieten op ski- of looplatten of achter het
beschuttende, dubbele glas van het raam bij een
gezellig haardvuur, kijkend over de besneeuwde
velden. Weldra is het kerstmis.
Terwijl kanonnen zwijgen en vermoeide strijders hun
wonden likken, komt de wereldvrede (hopelijk) wat
dichterbij. Misdaden tegen de menselijkheid blijven
niet ongestraft, ook al kijken niet alle Serviërs op
dezelfde manier als de rest van de wereld tegen hun
recente verleden aan. Voormalig Joegoslavië blijft
echter een land dat bekoort en meer dan een bezoekje
waard is.

Een zalige kerst
en een voorspoedig nieuw-jaar!

Karel Peeters
Afgevaardigd bestuurder vzw ROC

INHOUD

Ook Japan ontsnapte niet aan de gruwelen van de
oorlog en die zijn ze daar nog lang niet vergeten. Ze
worden echter verdrongen in het aanschijn van de
sublieme verfijning van hun verleden en verbleken bij
de fascinerende visioenen van de toekomst. Etienne
Hauttekeete, japanoloog en ROC-reisleider, legt
haarfijn uit hoe Japanners de Chinese cultuur
vermengden met hun eigen tradities en ze zo tot een
harmonieus
geheel
perfectioneerden.
Het
hedendaagse Japan heft echter meer te bieden dan de
pracht en praal van een keizerlijk hof of gesofisticeerde
levenswijsheden. Schitterende tuinen, hemelse
klanken, heerlijke gastronomie en bedwelmende
alcoholische dranken strelen de vijf klassieke zintuigen.
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En dit wilden wellicht ook de Arabieren ervaren toen ze
met het Louvre van Parijs in zee gingen om zelf een
groots museum op te zetten. Het ROC is er als één van
de eersten bij om het museum aan de Perzische Golf te
gaan bezoeken, samen met al even fascinerende
steden als Abu Dhabi en Dubai. Een niet te missen,
unieke en enige belevenis!
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BESTEMMING IN DE KIJKER:
SERVIË – MONTENEGRO-BOSNIË - HERZEGOVINA
met zich meedraagt, maar ook met fierheid en charme
zijn identiteit uitstraalt. Op hun culturele erfgoed
mogen de Balkan-volkeren waarachtig trots zijn.
De deelnemers aan deze reis deelachtig maken aan
deze betoverende ontdekkingstocht, is dan ook het
voornaamste opzet van VTB.

Het kloppende hart van de Balkan
Wie Balkan zegt of hoort, weet meteen dat er sprake is
van een regio met een turbulent verleden. Het was lang
niet over rozen gaan in deze kontreien, en dat is nog
een understatement. Het zou dan ook ongepast zijn om
dit onder tafel te vegen, wanneer we het hebben over
deze volkeren die doorheen de geschiedenis vaak
gekneld zaten tussen de Ottomanen in het zuiden en
de Habsburgers-Hongaren in het noorden. Wie dit
afdoende onderkent, krijgt ook een duidelijker beeld
van de huidige situatie en kan aan zijn verblijf aldaar
ook een extra-dimensie geven.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond
heeft zij het licht gevonden
en ontsloot toen blij het gouden hart
(uit “De waterlelie” van Frederik van Eeden)

De heenvlucht gaat naar Tivat, aan de Montenegrijnse
kust. Een luchthaven aan de Adria die (naast Dubrovnik
in Zuid-Kroatië) steeds meer aan belang wint, nu ook
deze vakantiebestemmingen in opmars zijn. Troeven
zijn: het plaatsje Bar, het eilandkerkje van Sveti Stefan,
Budva met zijn oude ommuurde stad en vooral de
prachtige baai van Kotor, waar cruiseschepen uit de
hele wereld aanmeren.

Inderdaad, de Balkan is van oudsher een kruispunt van
culturen, en als dusdanig door de eeuwen heen vaak
het strijdtoneel geweest van wat mensen niet bepaald
dichter bij elkaar brengt. En dat heeft uiteraard zijn
stempel gedrukt op de regio.
Tot aan zijn dood in 1980 kon maarschalk Tito de
wankele evenwichten binnen zijn federaal Joegoslavië
bewaren. Daarna begonnen (vooral onder impuls van
Milošević)
overdreven
nationale
trots
en
grootheidswaanzin de kop op te steken. Vooral de
confrontatie van Servië met de andere deelstaten
leidde tot een bloedige oorlog op diverse fronten
(1991-95) en uiteindelijk tot de volledige implosie van
de federatie. Maar dat is ondertussen meer dan 20 jaar
geleden: nu de voornaamste oorlogsmisdadigers aan
het ICTY in Den Haag werden uitgeleverd en inmiddels
ook berecht zijn, is het tijd voor diepgaande
hervormingen en een radicale koerswijziging met het
oog op mogelijke EU-toetreding, wat uiteindelijk moet
leiden tot economische ontluiking en meer voorspoed.

Baai van Kotor

Montenegro (in de lokale taal “Crna Gora” of Zwarte
Berg), was lange tijd het kleine broertje van Servië
maar werd onafhankelijk in 2006. Ofschoon het
momenteel slechts kandidaat EU-lid is, gebruikt het
land reeds de euro als munt.

Na Slovenië en Kroatië (resp. EU-lid sedert 2004 en
2013) willen ook Montenegro, Bosnië-Herzegovina,
Servië en Macedonië de Europese trein niet missen.
Hoe dan ook, wie vandaag door de Balkan reist, zal er
een volk ontdekken dat weliswaar een zware erfenis

Het binnenland van Montenegro (richting Servische
grens) is - voorlopig althans - een pak minder
toeristisch dan de 100 km lange kuststrook. Het
landschap is er overwegend bergachtig en de natuur
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van een ongerepte schoonheid. Wie graag de eenvoud
van het plattelandsleven (zoals Vlaanderen dat ook
ooit gekend heeft) wil herontdekken, komt hier zeker
aan zijn trekken.

juni 1914 werd daar het startschot voor WO I gelost en
in de jaren ’90 kreeg Sarajevo de trieste status van
martelarenstad. En zeggen… dat daar in 1984 nog
Olympische winterspelen werden gehouden, net als
enkele jaren later in het Franse Albertville en het
Noorse Lillehammer.

Als tweede land komt Bosnië-Herzegovina aan de
beurt tijdens deze reis. Vooral hier heeft de oorlog van
de jaren ’90 een zware tol geëist. In het verdrag van
Dayton werd uiteindelijk het innerlijk verscheurde land
in twee grillige helften opgedeeld: enerzijds de
“Federatie van Bosnië en Herzegovina” (van Moslims
en Kroaten) en anderzijds “Republika srpska” (van
Serviërs). De nationale munteenheid is ‘Konvertibele
Mark’, maar je betaalt er zonder enig probleem met
euro (1 EUR = 2 KM).
De busreis doorheen Bosnië-Herzegovina biedt de
reisleider ruimschoots de gelegenheid om de vrij
complexe eigenheid van dit land toe te lichten, mede
aan de hand van wat links en rechts van de weg te zien
is.

Sarajevo

Nu de diepe wonden stilaan weer geheeld zijn, bruist
het leven in Sarajevo opnieuw in een caleidoscopische
mengelmoes van historische vingerafdrukken. De vele
minaretten aan de skyline en de geregelde oproepen
tot gebed vervoeren je aan de grens van Europa.

De reis brengt ons eerst naar Mostar, waar de ‘oude
brug’ (stari most) over de Neretva eeuwenlang
symbool stond voor de poort tussen oost en west. Een
stad, die vanuit zijn recente verleden, heel goed weet
wat ‘breuklijn’ en ‘frontlijn’ betekenen, en waar nu
beide oevers elkaar de hand weer reiken in een
bedwelmende
smeltkroes
van
culturele
verscheidenheid.

De derde Balkan-pijler die we aandoen is Servië. Het
land heeft geen kustlijn maar wordt doorkruist door de
blauwe Donau, op zijn weg naar de Zwarte Zee. In
Servië betaalt men nog steeds met Servische dinar (1
EUR = 120 RSD)
We houden een paar dagen halt in de hoofdstad
Belgrado, daar waar de rivier Sava (die vanuit Slovenië
en Kroatië komt) in de Donau uitmondt. Aan de oever
liggen ettelijke vlotten op het water (‘splav’ genaamd),
omgetoverd tot restaurant en een ideaal decor voor
gastronomische verwennerij.
Vanop het Kalemegdan Fort, dat zowat de hele
geschiedenis van Belgrado vertelt, heeft men een
prachtig zicht op de samenvloeiing van beide rivieren.

Mostar

Verder biedt de Servische hoofdstad een brede waaier
aan bezienswaardigheden, allemaal op vrij korte
afstand van elkaar: De prachtige Sint Sava kerk, een van de

Onze tweede halte is de hoofdstad Sarajevo, een stad
die ook heel turbulente momenten heeft gekend. In
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grootste orthodoxe kerken ter wereld. Het oude Servische
parlementsgebouw met zijn indrukwekkende façade en
grote koepel.

Het was hier dat, tijdens de woelige winterdagen toen
het regime van Milošević voor het eerst barsten begon
te vertonen, duizenden betogers dag na dag de
vrieskou trotseerden. Skadarlija, een bruisende
uitgaansbuurt in de oude binnenstad, zowat het
‘Montmartre’ van Belgrado, met nostalgische
straatmuziek en knusse terrasjes.
Binnen een redelijke afstand van deze metropool
liggen heel wat historische plekjes, die getuigen van al
wat de Serviërs dierbaar is, toen het land nog een
koninkrijk was. De Serviërs zijn ook van oudsher een
uitgesproken orthodox volk: het land bezit een schat
aan prachtige orthodoxe kerken en kloosters. Een reis
door Servië kan dan ook niet voorbijgaan aan een kerkof kloosterbezoek.
Een reis door de Balkan is sowieso een kennismaking
van formaat, een gewisse bron van onthullingen, een
doorbreken van allerlei vooroordelen, een ontdekking
die beklijft……en allicht om meer vraagt…..

Aquarel van Bogdan Nestorovićs, 1931

De Kneza Mihaila, een brede voetgangerszone met veel
animatie, ideaal om te kuieren. Trg Republike (‘het
plein van de republiek’) met o.m. de nationale
schouwburg.

Marc Reyntjens, ROC-reisleider
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BESTEMMING IN DE KIJKER:
JAPAN
Ook Kasuga Taisha, een grote shinto-tempel uit de
achtste eeuw, is een absolute must. Tussen Nara en
Kyoto vinden we in het provinciestadje Uji de Byodo-in,
een architecturaal meesterwerk in Chinese stijl.

Japan, sublieme verfijning van het
verleden, fascinerend visioen van de
toekomst
In Azië geldt Japan als een buitenbeentje. Het land is
erin geslaagd het beste uit de Chinese cultuur te putten
en dat met de eigen tradities te vermengen en te
perfectioneren tot een uniek en harmonieus geheel.
Vanaf de Meiji restauratie van 1868 assimileerde Japan
ook westerse wetenschappen en cultuur en
transformeerde het land zichzelf in enkele decennia tot
een moderne wereldmacht. Het huidige Japan dompelt
ons onder in een verrassend rijk verleden en laat ons
tegelijkertijd de steden van de toekomst ontdekken.

Torii poorten - Fushimi Inari

De Japanse cultuur is geboren in de streek rond Nara
en Kyoto. Nara, nu een rustig provinciestadje, was
hoofdstad van 710 tot 794, waarna Kyoto het centrum
van het land werd tot in 1868 het keizerlijke hof naar
Tokyo verhuisde. Talrijke historische monumenten van
oud-Nara en Kyoto prijken terecht op de
Werelderfgoedlijst van Unesco.

Kyoto, hoofdstad gedurende meer dan duizend jaar, is
een schatkamer van oude kunst en architectuur, met
voorbeelden uit elke periode van de Japanse
geschiedenis. De stad is bijzonder aantrekkelijk door de
levensstijl van de bevolking en de typisch Japanse
versmelting van traditie en moderniteit. Op korte
afstand van schitterende klassieke tuinen en tempels
prijken verassend futuristische gebouwen die je in een
flits van de middeleeuwen naar de toekomst brengen.
In de Fushimi Inari Taisha, zien we gelovigen bidden
voor de vossengod Oinarisan en het moet ons niet
verbazen wanneer we enkele uren later eenzelfde
Japanner herkennen die in de populaire Kiyomizudera
voor een Boeddhabeeld buigt. In het technologisch
meest geavanceerde land ter wereld, wandelen vaak
nog dames in prachtige traditionele kledij door de
tempeldomeinen, op zoek naar een beschermende
talisman of een toekomstvoorspelling. Met een beetje
geluk ontmoeten we in de oude straatjes van Gion
enkele geisha’s in vol ornaat. In het Nijo-kasteel
bewonderen Japanse bezoekers en vreemdelingen
tezamen de eeuwenoude tuinen, de sobere gebouwen
en weelderige schilderingen die de leefwereld van de
Tokugawa heersers uitmaakten. De wonderen van de
Japanse gastronomie maken het plaatje perfect terwijl
de liefhebbers van een stevige borrel een Yamazaki
degusteren, in 2014 tot beste whisky ter wereld
uitgeroepen.

Kyoto

In China is weinig bewaard van de architectuur uit de
Tang-dynastie en wie daarmee wil kennismaken, trekt
beter naar Nara, waar de Chinese cultuur voor het
eerst massaal is ingevoerd. Het complex van de Todaiji
is het meest imposante heiligdom van het land, met in
het centrum de perfect geconserveerde Daibutsuden
(“Hal van de Grote Boeddha”).
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De naam Hiroshima doet nog miljoenen mensen
huiveren en een bezoek aan het Vredespark en het
museum zal niemand ooit vergeten. Maar op enkele
kilometers van de totaal herbouwde stad, op het
eilandje Miyajima, staan we oog in oog met onbekende
shinto-goden en vreemde personages uit het
boeddhistische pantheon die de Japanners na alle
catastrofen van hun geschiedenis geholpen hebben.
Foto’s van de grote rode torii in de zee voor het
Itsukushimajinja gaan de wereld rond als visitekaartjes
van de Japanse natie.
Fuji

Afstanden spelen geen grote rol in het geboorteland
van de supersnelle shinkansen, waar alle wegen naar
Tokyo leiden. De overbevolkte hoofdstad is een
immens labyrint waaraan elke bezoeker even moet
wennen maar waar iedereen snel door gefascineerd
geraakt. Sommige wijken lijken ingeslapen terwijl
andere, zoals Shinjuku of Ikebukuro, tot in de late
uurtjes bruisen van activiteit. In de loop van de
zeventiende eeuw groeide het kleine vissersdorp Edo
uit tot de grootste stad van het land en tegenwoordig
is Tokyo een van de krachtigste motoren van de
wereldeconomie. De stad is een paradijs voor shopping
maar bezit ook veel toeristische troeven, van de
vismarkt tot het Nationaal Museum, van de
shintoïstische Meiji Jingu tot de volkse tempel van
Asakusa Kannon, officieel Sensoji genaamd.

Het grootste deel van Japan bestaat uit moeilijk
bebouwbare bergstreken, zodat het land ook over een
enorme natuurpracht beschikt. Hakone, de streek rond
de Fuji, is makkelijk te bereiken en biedt een grote
variëteit aan voor ons minder vertrouwde
natuurfenomenen, zoals zwavelputten, warmwaterbronnen en andere tekenen van vulkanische activiteit.
Door hun voorliefde voor de vereniging van natuur en
cultuur, hebben de Japanners vele heiligdommen en
historische gebouwen met prachtige tuinen omringd.
Dat vinden we bijvoorbeeld ook in Nikko, waar het
mausoleum van Tokugawa Ieyasu en tal van tempels
opgetrokken zijn in een eeuwenoud bos. Natuurpracht,
historische cultuur, een unieke levensstijl, gastronomie
en een vleugje futurisme maken van Japan een
droombestemming voor elke wereldreiziger.
Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider
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BESTEMMING IN DE KIJKER:
ABU DHABI
Het “Louvre Abu Dhabi” zou het eerste universele
museum worden in de Arabische wereld. Het mocht
geen kopie of echt bijhuis worden van “de moeder” in
Parijs, maar het had de ambitie om tot een totaal
nieuw en zelfstandig museum uitgebouwd te worden.

Louvre Abu Dhabi : wereldmuseum van
formaat
Wie aan het Louvre denkt, denkt meteen aan Parijs: de
glazen piramide, de Jardin des Tuileries, de onmetelijke
zalen vol artefacten uit onze verre of meer nabije
geschiedenis… Maar het Louvre is meer; in navolging
van de befaamde Hermitage uit Sint-Petersburg wil het
zich uitspreiden over de landsgrenzen heen. Wie met
het ROC op uitstap is geweest in oktober, weet dat er
sinds 2012 reeds een dependance is geopend in Lens.
Ondertussen is het befaamde museum nog een stap
verder gegaan en op zaterdag 11 november 2017 heeft
het officieel Frankrijk verlaten. Een nieuw ‘bijhuis’
werd geopend in Abu Dhabi, de hoofdstad van de
gelijknamige staat én van de Verenigde Arabische
Emiraten (V.A.E.).

Voorlopig leent het Franse Louvre nog een 300-tal
werken uit en wordt er nog een beroep gedaan op
Franse expertise en educatie. Het “Louvre Abu Dhabi”
heeft daarnaast echter zelf heel wat middelen vrij
gemaakt: in de afgelopen jaren heeft het museum
ieder jaar ruim 40 miljoen euro uitgegeven aan
kunstaankopen. Op termijn wil het dan ook uitgroeien
tot een onafhankelijke speler binnen de internationale
museumwereld.
Wat het “Louvre Abu Dhabi” zo bijzonder maakt, is zijn
opzet: het zet in op de dialoog tussen beschavingen en
culturen. Abu Dhabi ligt in het hart van het MiddenOosten en op die manier situeert het zich ook op een
kruispunt tussen verschillende beschavingen. Deze
invalshoek lag ook voor bij de befaamde Franse Pritzker
Architecture Prize-winnaar, Jean Nouvel, in zijn
ontwerp van het museum.

De eerste plannen voor het openen van een afdeling
van het Louvre in Abu Dhabi dateren van 6 maart 2007
toen een intergouvernementeel akkoord werd
getekend tussen Frankrijk en de V.A.E..

©Louvre Abu Dhabi
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De eigen collectie wordt permanent ontwikkeld voor
een doelgroep, die zowel de inwoners van Abu Dhabi
en de V.A.E. als bezoekers van over de hele wereld
centraal stelt. Vandaag telt het museum twaalf
galerijen en elke galerij legt een klemtoon op bepaalde
thema’s en ideeën die gemeenschappelijke aspecten
en verbanden van de mensheid centraal stellen. De
collectie van het “Louvre Abu Dhabi” omvat antieke en
eigentijdse werken van verschillende landen. Zo vinden
we een gouden armband met leeuwenfiguren van zo’n
3000 jaar geleden uit Iran, maar ook werken van
Jordaens, Manet, David, Picasso,.. Er zijn collecties
fotografische en decoratieve kunsten, er zijn werken
van India, van Mali, van China. Kortom, het “Louvre
Abu Dhabi” is een ontmoetingsplek voor culturen.
Als we je nu nog geen reden hebben gegeven om het
vliegtuig te nemen naar Abu Dhabi om het nieuwe
Louvre zelf te gaan ontdekken, dan helpt misschien de
volgende wetenswaardigheid: een museum is niks
zonder artefacten die tentoongesteld worden, maar
om die artefacten tentoon te stellen, is er nood aan een
beschermde omgeving zoals een vitrinekast. Een
wereldmuseum kan in de hele wereld op zoek gaan
naar de juiste materialen en de juiste vitrinekasten,
maar het “Louvre Abu Dhabi” vond de vitrinekasten bij
het Gentse bedrijf Meyvaert op Dok-Noord…

©Louvre Abu Dhabi – Roland Halbe

MET HET ROC OP VIJFDAAGSE
UITSTAP
NAAR ABU DHABI!
maart & oktober 2018
Inlichtingen: secretariaat@rocvzw.be

Sarah De Decker, Cultureel medewerker ROC

© Foto Giuseppe Cacace/AFP
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DE VLIEGENDE REPORTER

Heiligen en kastelen in Noord-Spanje
De reisleider paste het VTB-programma ietwat aan
om zo op het centrale plein een wedstrijd tussen 2
groepen van Castellers live te kunnen meemaken...
Per groep werken in totaal een 120 personen mee
om de piramide te kunnen maken: stevige heren en
dames onderaan zetten
zich kort op en tegen
mekaar. Dat duurt even.
Dan gaat het plots héél
snel: alsmaar lichtere
personen gaan naar boven
en maken cirkels van
enkelen, tot op het einde hier tot 8 verdiepingen
hoog - een kind langs hen
klimt, zich vasthoudend
aan de speciale sjaals die
ze allen op de heupen
dragen, tot helemaal op
de top en dan rechtstaat
en zijn sjaal in de lucht
steekt.
WE KREGEN ER ALLEN
KIPPEVEL VAN!!

Op 17 september 2016 kwamen we aan in
Tarragona in de periode van de “Santa Tecla
Feesten”, die ter ere van de patroonheilige van
deze stad jaarlijks worden
gehouden. Voor ons, “Roomsen”, is de Heilige Tecla van
Iconium – het huidige Konya wier naamfeest op 23 september wordt gevierd, een wat
speciale heilige. Zij werd na het
Tweede Vaticaans Concilie (19691970) van de kalender geschrapt,
maar haar verering blijft
bestaan, ook in de Wester-se
kerk.

In de oosterse kerk wordt zij nog
vereerd als heilige genezer. Zij
werd aanroepen voor een
gelukzalige dood, tegen oogziekten, pest en vuur. In Spanje
staat ze ook bekend als
Castellars; ©Rafaël López-Monné
beschermheilige van typistes het Spaanse woord ‘tecla’ betekent een ‘toets van
een schrijfmachine’.
In de katholieke kathedraal van Tarragona bewaart
men als relikwie een arm van deze Heilige Tecla.
Zoals we al weten: feesten kunnen ze wél in
Spanje! Voor de Santa Tecla Feesten worden er
gedurende 10 dagen(!) allerlei festiviteiten
opgezet met veel folklore elementen. Mooi om te
zien is hoe de eigen bevolking deze festiviteiten
nog heel intens en actief beleven: zij organiseren
zich daarvoor in allerlei ‘asociaciones’ en dragen in
die periode in de stad dan herkenbare T-shirts.
Belangrijke verenigingen zijn die van de
“Castellers”, de menselijke kastelen-bouwers. Dit
is een traditie in Catalonië sinds 18de eeuw en door
de Unesco erkend als Immaterieel Werelderfgoed.
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Verhaal & tekst:
Suzy Borms, ROC-reisleider

REISHAPPENING 2018

Ontdek de Reishappening in een nieuw kleedje op een unieke locatie!
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwigheden in de VTB Reizen 2018-2019 brochure
Aankondiging van de eerste gegarandeerde vertrekken
Een gezellig weerzien met reisleiders en medereizigers op een unieke locatie
Nationale gastsprekers over interessante onderwerpen met een toeristische invalshoek
Gezellig rondkuieren in de ZOO
Laatste kans om te genieten van het China Light spektakel!
Inschrijven via de website: www.tui.be/nl/reishappening

Waar?
ZOO Congres Centrum
Carnotstraat 4
2018 Antwerpen
Wanneer?
Zaterdag 13 en zondag 14 januari 2018.
Doorlopend programma van 10u tot 18u.
Een organisatie van:

*Indien u vooraf inschrijft, ontvangt u gratis toegang tot de VTB Reishappening.
Toon uw bevestigingsmail aan de kassa!
Zonder pre-registratie betaalt u € 5 per persoon aan de kassa.
Met medewerking:
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CAUSERIEËN:
LEZINGEN & CURSUSSEN

Indonesië als kolonie: “Nederlandsch
Indië”

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 (19421945)
tenslotte
uit
in
een
geslaagde
onafhankelijkheidsstrijd: de Republiek Indonesië.

Lezing door John Everaert, prof. em. koloniale en
maritieme geschiedenis, ROC-reisleider
Woensdag 20 december 2017
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.

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Waar: Reis- en Opleidingscentrum,
Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent
Wanneer: woensdag 20 december
Aanvang: 14.30 uur
Deelnameprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

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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CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
Villa Cavrois, Croix bij Rijsel
Daguitstap o.l.v. Els Talloen, ROC-reisleider
Donderdag 28 december 2017
De ster van villa Cavrois is sinds het beëindigen van de
renovatiewerken in 2015 internationaal hoog gerezen.
Een bezoek aan deze merkwaardige privéwoning, nu in
handen van de Franse staat, kan velen bekoren. De
redenen daarvoor zijn niet te miskennen.
Het bouwproject werd gerealiseerd van 1929 tot 1932.
Na het overlijden van mevrouw Cavrois in 1986 werd
het huis aan zijn lot overgelaten, met alle nefaste
gevolgen van dien. Door een burgerinitiatief werd het
als historisch monument in 1990 van de sloop gered,
maar het verval bleef gestaag doorgaan. De weg die
tussen de aankoop door de Franse staat in 2001 en het
einde van de restauratiewerken in 2015 afgelegd werd,
wordt goed gedocumenteerd en is zeker een
meerwaarde.
Andere realisaties van Mallet-Stevens vind je vandaag
nog in het Zuid-Franse Huyères waar hij villa Noailles
bouwde voor de gelijknamige kunstverzamelaar. In
Parijs ontwierp hij de gebouwen en alle toebehoren in
de straat die vandaag naar hem vernoemd is: rue
Mallet-Stevens.

Het initiatief voor de woning kwam van het echtpaar
Paul en Lucie Cavrois, wiens kapitaal stamde uit de
textielindustrie te Roubaix. Oorspronkelijk kozen ze
voor een klassieke neo-Normandische villa die aan hen
en hun 7 kinderen onderdak zou bieden. Een bezoek
aan de Exposition des Arts Décoratifs in Parijs in 1925
deed hun plannen volledig omslaan. Wat ze er zagen
van de realisaties van Robert Mallet-Stevens, was voor
die tijd redelijk gewaagd. De modernistische stijl van
deze in oorsprong Belgische architect wordt gekoppeld
aan die van “De Stijl” en het Russische kubofuturisme.
Net als de Zwitserse Fransman Le Corbusier stond
Mallet-Stevens garant voor het Nieuwe Bouwen. Weg
waren de houten gebintes, het puntige pannendak en
de glas-in-lood ramen.
Een bezoek aan de villa Cavrois leest als de verklaring
van heel wat van de principes van het/dat Nieuwe
Bouwen: de publieke kamers zijn licht en luchtig, er is
oog voor elegante duurzame afwerking, maar ook voor
hygiëne en praktisch comfort. Voorts werd de woning
voorzien van heel wat nieuwe snufjes, zoals liften, een
centrale muziekinstallatie, enzovoort.

Els Talloen, ROC-reisleider
PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•

Wie vandaag de vertrekken doorwandelt aan de hand
van een audiofoon en tablet, krijgt er heel wat oud
beeldmateriaal bij, waardoor de huidige situatie in de
tijd van toen volledig zijn context krijgt. Het
buitenaanzicht van de villa en de onmiddellijke
tuinomgeving werden in ere hersteld. Hier pas komt
het gestroomlijnde karakter van het ontwerp tot zijn
volle recht. Dat Mallet-Stevens ooit nog decors voor
filmsets creëerde, zal dan ook zeker niet als een
verrassing komen.

•
•
•
•
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Wanneer: donderdag 28 december
Vertrek:
o 8.00 uur: Antwerpen, Crowne Plaza
Hotel
o 8.45 uur: Gent, parking Carrefour
Sint-Denijs-Westrem
Inbegrepen: geleid bezoek Villa Cavrois,
geleide wandeling in Rijsel, reisleiding,
transport in luxueuze autocar
Niet-inbegrepen: lunch
Deelnameprijs: € 50,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
Daguitstap Leuven
Zaterdag 3 maart 2018
Op zaterdag 3 maart trekken we met het ROC opnieuw
naar Leuven. In de voormiddag staat een bezoek
gepland aan de nieuwe tentoonstelling in het MMuseum: ‘Over de Grens’. Centraal in deze expositie
staat de middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Lage
Landen. Heel wat Vlaamse en Brabantse beeldhouwers
stonden bekend om hun kunsten, maar tot nu toe werd
hier weinig aandacht aan besteed. Speciaal voor deze
tentoonstelling zijn een kleine 100 beelden van het
Suermondt-Ludwig-Museum in Aken overgebracht
naar het M-Museum. Samen met u gaan we op zoek
naar het verhaal achter deze beelden. Hoe kunnen we
de beelden identificeren? Wie heeft de beelden
gemaakt? En wie waren de opdrachtgevers?

Na de middag stappen we van de middeleeuwen naar
de moderne en hedendaagse tijd. De Vaartkom in
Leuven is het stadsdeel gelegen aan één van de oudste
kanalen van de Lage Landen: de Leuvense Vaart. Van
oudsher was de Vaartkom een industrieel gebied met
bierbrouwerijen, zoals de brouwerij van Stella Artois,
maar ook graanmaalderijen, houthandelaren,
enzovoort. Na de Tweede Wereldoorlog verloor de
Vaartkom haar industriële functie, bedrijven trokken
weg en er bleef een verlaten postindustriële buurt
achter. In de jaren ’90 werd een eerste aanzet gegeven
tot herwaardering van de buurt en stadsvernieuwing.
Ondertussen is de Vaartkom veranderd in een
levendige en groene stadswijk waar tal van
kunstenaars, ontwerpers, verenigingen en organisaties
elkaar ontmoeten. Een gids neemt ons mee door dit
bijzondere project.

Victor Broosplein ©Stad Leuven

Binnenkort verdere info. Raadpleeg ondertussen
zeker onze website: www.rocvzw.be

Meester van de Stenen Vrouwenkop, Utrecht, Sint Dorothea
rond 1520-30 © Suermondt-Ludwig-Museum
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CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
De dag rond hedendaagse architectuur en design in
Antwerpen wil je laten kennismaken en genieten van
een aantal van deze merkwaardige projecten. Niet
alleen wat de laatste jaren is gebouwd maar ook de wat
klassiekere 20ste-eeuwse modernistische projecten
komen aan bod. Het wordt een gevarieerde dag die
probeert de nieuwste
tendensen en locaties te
laten zien. Vele gebouwen
worden zowel binnenin als
buiten uit bezocht met de
nodige duiding. Een andere
kijk op Antwerpen!

Architectuur en design in Antwerpen
Daguitstap o.l.v. Hendrik Robberecht, ROC-reisleider
Zaterdag 17 maart 2018
Trendy, bruisend, avant-garde, chic of snob…wat je er
ook van zegt… Antwerpen werd een paar jaar geleden
door de New York Times uitgeroepen tot één van de
hipste steden van Europa. Ook in 2018 stelt Tripadvisor
de stad voor als "the place to go"...

Hendrik Robberecht,
ROC-reisleider

PRAKTISCHE INFORMATIE
Havenhuis Antwerpen – Zaha Hadid

•
•
•
•

Er is nieuwe hedendaagse architectuur tot zelfs Zaha
Hadid. Er zijn knappe interieurs van designwinkels tot
boekhandels, van bars tot restaurants. Hogescholen en
bedrijven laten hun nieuwbouw door top interieur
designers inrichten en verfraaien. Modeontwerpers en
juweliers gaan voor een vernieuwende, uitnodigende
winkelinrichting. En ook de openbare ruimte wordt op
vele plaatsen op een verfrissende manier aangepakt.
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Wanneer: zaterdag 17 maart 2018
Niet-inbegrepen: lunch
Deelnameprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

INFOMOMENTEN 2018
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.

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 het gebouw. De
voorstellingen zijn gratis, maar inschrijven is verplicht.

Zaterdag 03/03/2018
Zaterdag 10/03/2018

Italië: Sicilië,
archeologisch museum
10u30 Marokko
13u45 Israël
13u45

16u15 Dubai & Oman
Zaterdag 17/03/2018

Voor het volgende seizoen zullen de VTBinfomomenten 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.

10u30 Egypte
13u45 Thailand
16u15 China

Zaterdag 21/04/2018

© Jaspers-Eyers Architecten
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Rusland: Moskou &
Sint-Petersburg
13u45 Baltische Landen
16u15 Portugal: Azoren
10u30

ROC OVERZICHT
ACTIVITEITEN

Tijdstip

Onderwerp

Activiteit

Reisleider/docent

Waar

John Everaert

ROC

Tweedaagse
uitstap

Karel Peeters

Duitsland

Els Talloen

Frankrijk

Lezingen & cursussen
Woensdag 20
december 2017

Indonesië als kolonie:
‘Nederlandsch Indië’

Lezing
Excursies & bezoeken

Zaterdag 16 –
zondag 17 december
2017

Cisterciënzers in Europa
(Volzet)

Donderdag 28
december 2017

Villa Cavrois & Rijsel

Daguitstap

Zaterdag 3 maart
2018

M-Museum ‘Over de
Grens’ & Vaartkom

Daguitstap

Zaterdag 17 maart
2018

Architectuur & design
Antwerpen

Daguitstap

Hendrik Robberecht

Antwerpen

Zaterdag 5 mei 2018

Verborgen Parels

Daguitstap

Pierre Vinck

Gent

Leuven

Voor de uitgebreide programma’s van deze activiteiten raadpleeg zeker onze website: www.rocvzw.be of stuur
een mail naar secretariaat@rocvzw.be

16

COLOFON
Werkten mee aan dit nummer:
Mia Bogaert, Suzy Borms, Gudrun Caremans, Sarah De Decker, John Everaert, Etienne Hauttekeete, Karel Peeters,
Marc Reyntjens, Robberecht Hendrik, Els Talloen
Redactie en lay-out:
Sarah De Decker, Etienne Hauttekeete
Eindredactie:
Karel Peeters, S. Beninglaan 4 – 9051 Sint-Denijs-Westrem
Administratie en secretariaat:
Sarah De Decker– ROC vzw
Kortrijksesteenweg 733 – 9000 Gent
Tel. 09/243 41 00 – fax 09/243 41 09
E-mail: secretariaat@rocvzw.be
K.B.O. nr. 0451.094.243
IBAN: BE39 4460 2458 7119; BIC KREDBEBB
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