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Ten geleide

Ik krijg het er warm van; een goede frisse Belgische pint
zal nu des te beter smalen! Op uw gezondheid!

’t Is weer voorbij die mooie zomer… En of het een mooie
zomer is geweest; ongetwijfeld voor sommigen zelfs té
mooi of althans té warm.

Een warme groet uit een frisser wordend Gent.
Karel Peeters
Afgev. Bestuurder

Gans Europa kreunde onder de hitte en toch hebben
we ervan genoten. Al snakten we naar wat verkoeling,
we verlangden “weer naar beter weer” – om Frank
even te parafraseren - toen de zon even wegbleef.
Wanneer ik deze woorden neerpen, is het zo’n 10
graden Celsius kouder dan enkele dagen geleden; en
we missen al de zon…
Ook op politiek vlak beleefden we “hete” momenten,
en gaan we zeker nog warme dagen tegemoet. Wim en
Etienne richten de schijnwerpers op twee
controversiële figuren, de Turkse en Chinese
presidenten. Joost kan het weten en zoekt verklaringen
zowel in het heden als het verleden. De Oekraïne is
terug van weggeweest, nu het laaiende vuur van
(burger-)oorlogen is uitgedoofd – of nog nasmeult? En
al wandelend door de Antwerpse binnenstad, gaat u
zeker geen koude lijden. U zal u ongetwijfeld kunnen
verwarmen aan de causerieën van het najaar…
Ondertussen kan u hier reeds de grootse avonturen
volgen van bekende – of minder bekende – maar
alleszins grote Vlamingen en Belgen die voor hete
vuren kwamen te staan.

IJsland: de Blue Lagoon
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Onze reisleiders zochten tijdens die hondse dagen
verkoeling langs de (Nieuwe) Nederlandse Waterlinie;
het werd een verrassend-prachtige ontdekking. 27
enthousiastelingen dragen Nederland nu ongetwijfeld
en warm(er) hart toe. Wat hen daar zo al boeide, leest
u in het ooggetuigenverslag van Marc.
Ook wie zijn toevlucht zocht in IJsland kwam bedrogen
uit. Gerda legt u haarfijn uit wat u juist niet zou
verwachten en hoe warmwaterbronnen de ecologie
zouden kunnen verstoren. Op ca 1/3de oppervlakte van
België wonen er slechts evenveel inwoners als een uit
de kluiten gewassen Gent. Maar allen verwelkomen ze
buitenlanders met een warme, gulle lach…
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BESTEMMING IN DE KIJKER
IJSLAND
IJsland, een land van vuur, groenten en
veel ijs
Wat weet u van IJsland?
IJsland en Groenland zouden van naam moeten
wisselen. Oké, dat heb ik niet zelf bedacht, maar het is
waar. Er is méér groen in IJsland en meer sneeuw in
Groenland dan de namen doen vermoeden.
Misschien slaat de naam IJsland op de temperatuur?
Inderdaad, niemand gaat naar IJsland om te
zonnebaden, maar wist u dat de laagste winterse
temperaturen in het zuiden meestal net onder het
vriespunt liggen? In het noorden is er geen warme
golfstroom meer en kan het enkele graden onder nul
worden. Nu ja, dat wordt het in Brussel ook af en toe.
Zelfs op de gletsjers schommelen de temperaturen
rond min 10 à 15° Celsius.
Was dit nieuw voor u? Ik ga graag verder.
IJsland heeft het grootste nationaal park van Europa;
Vatnajökull beslaat 11% van IJsland en is een 12 000
km² groot. Ter vergelijking: de Hoge Venen zijn 45 km²
“klein”.

Nobelprijzen? Eén voor Halldór Laxness in 1955. Hij
schreef zeer veel romans waarin de eenzaamheid en
het onvermogen van de mens om elkaar wezenlijk te
begrijpen, centraal staan – u kan aan de stijl van deze
zin zien dat die niet van mij is – maar het is wél mijn
mening. Houdt u eerder van thrillers die baden in een
donkere sfeer? Dan kan ik u Arnaldur Idriđason
aanraden.
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Het volgende wist u zeker al: in het telefoonboek staat
alles op voornamen gerangschikt. Men spreekt elkaar
ook aan met de voornaam, zowel formeel als
vriendschappelijk. Zo is Björk geen artiestennaam,
maar de voornaam van de zangeres. Voluit heet ze:
Björk Guðmundsdóttir, dochter van Guđmund.
IJsland telt 350 710 inwoners en zit daarmee tussen
Gent (259 000) en Antwerpen (521 6000). Daarmee is
IJsland het dunst bevolkte land van Europa.
Wat eet zo'n IJslander traditioneel? Wat dacht u van
een bordje Sviđ? Geschroeide en gekookte
schapenkop, met de ogen erin, vers of gepickled
opgediend. Wat een Hákari is, moet u maar eens
opzoeken, maar er wordt gezegd dat de smaak beter is
dan de stank die het gerecht verspreidt nadat het 6
maanden onder de grond gelegen heeft!
Geen vrees, u kan gewoon een hotdog met frietjes eten
of een super lekkere lamsschotel. Ik schrijf er ook
meteen bij dat ik nergens ter wereld zo lekker eet als in
IJsland: vers, eerlijk bereid zonder poespas en met veel
groenten.
“Groenten in een land van sneeuw en ijs!” hoor ik u al
uitroepen. Inderdaad, het land is bedekt met stromen
lava en met een smurrie die afkomstig is van de
jökulhlaups, waarvan de meest bekende en meest
recente ontstaan is in 1996. Die vormde de grootste
sandar ter wereld, zo'n 1000 km². Nu hoop ik dat u wilt
weten wat zo'n jökulhlaup en de sandar in godsnaam
zijn!
Herinner u het grootste nationaal park van Europa,
Vatnajökull, en bedenk dat daarin en daaronder
vuurspuwende bergen zitten. Kent u de Laki, die met
een lengte van 24 km de grootste vulkanische kloof ter
wereld is? Misschien niet. Hij slaapt nu, maar in 1783
heeft hij het leven gekost aan 9000 mensen, zo'n vijfde
van de IJslandse bevolking. Zoek het toch maar even
op, er zijn duizelingwekkende getallen mee gemoeid.
Onder het prachtige ijs van het Vatnajökull Nationaal
Park zit ook de Grimsvötn. In 1996, veroorzaakte de
uitbarsting van deze subglaciale vulkaan een massieve
vloed van gesmolten gletsjerwater en dat verschijnsel
noemen we dus “jökulhlaup”. Ik heb het samengevat,
het is iets ingewikkelder dan dat. IJsbergen zo groot als
huizen van drie verdiepingen werden meegesleurd net
alsof het stenen waren. Er is sprake van 3000 miljard
liter water in een paar uur. Twee nieuwe bruggen
knapten als lucifers en er ontstond een enorme akelige,
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grijze, zielloze vlakte – sandar – in het zuidoosten van
IJsland. U rijdt tegenwoordig over nieuwe bruggen, met
ergens onderweg een monument ter herinnering aan
deze ramp: het verfrommelde ijzerwerk van één van de
bruggen.
Het bovenstaande lijkt u niet direct een uitnodiging om
het land te bezoeken. Geen vrees. Nergens ter wereld
worden de ondergrondse bewegingen zo goed in het
oog gehouden als in IJsland.
Neen, ik raad u een bezoek aan! Het is een land zoals ik
er nergens ter wereld één gezien heb. Zelfs de meest
verwende reiziger zal hier nog van de ene verbazing in
de andere vallen. U mag niet te lang wachten. Een
zekere fitheid is meegenomen om over ongelijke paden
naar – ik zeg maar wat – een geiser of een fumarole te
wandelen. U kunt véél doen met de bus of de auto,
maar uiteindelijk is wat stappen zetten nodig. Neem
desnoods twee wandelstokken mee, u zal niet de enige
zijn!
Wil dan niet héél de wereld naar zo'n fenomenaal land?
Ja, inderdaad!
In 1996 ontving het land 200 000 toeristen en in 2016
maar liefst 1,6 miljoen. Blijkbaar heeft de uitbarsting
van de vulkaan Eyjaflallajökull in 2010 bijgedragen tot
de bekendheid van het land. Wie herinnert zich niet het
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gestuntel van alle nieuwslezers over de hele wereld? Er
bestaan nog filmpjes op Youtube o.a. In “De slimste
mens ter wereld” van 15 oktober 2015!
Er was natuurlijk ook een financiële bankencrisis
tussen 2008 en 2012. IJsland werd even een goedkoop
land voor de toerist, maar de effecten van dat debacle
zijn intussen al weg.
Intussen is het land zelfs opengegooid buiten de
maanden juni, juli en augustus. In putteke winter gaan
de mensen erheen om het noorderlicht te
aanschouwen. Bovendien is er altijd een bezoek aan de
Gouden Cirkel met de Geysir, de geiser die in de hele
wereld de naam gaf aan alles wat heet water spuit.
Waarom die vandaag de dag wél of niet spuit, dat is een
ander verhaal, maar de hele Gouden Cirkel is een
geweldige introductie aan de natuurkrachten die
IJsland zo bijzonder maken.
IJsland, een heel bijzonder eiland
IJsland en groenten, dat verband moet ik nog duidelijk
maken. Het is anders eenvoudig: het heeft te maken
met verwarmde winterse voetpaden in Reyjkavik en dat
u in uw hotel de douchekraan opendraait en
onmiddellijk gloeiend heet water hebt. Probeer
evenwel uw tanden te poetsen en u zal moeten
wachten tot het water een aanvaardbare temperatuur
heeft zodat u uw tandvlees niet verbrandt! IJsland
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gebruikt zijn geothermische krachten op een zodanige
creatieve manier dat het een unicum in de wereld is.
Geothermische krachten? Welke krachten?! Om dat
duidelijk te maken moet ik er geologie bijhalen. IJsland
is het jongste land van Europa gevormd door
onderzeese vulkanische uitbarstingen in de scheur
tussen de Noord-Amerikaanse en Europese
tektonische platen zo'n 20 miljoen jaar geleden. Dit
terwijl de aarde zo'n 4,5 miljard jaar geleden ontstond.
De aardkorst is in IJsland maar een derde van wat de
aardkorst elders is, vandaar dat het magma - gesmolten
rots - zich door de spleet tussen de twee platen naar
boven kan blijven wringen. Ga naar Þingvellir, een plek
die winter en zomer door tours wordt aangedaan, en u
zou kunnen zien dat de kloof verbreedt met 1 tot 18
mm, of - vanuit een andere berekening - met 2 à 2,5 cm
per jaar! U moet dus een jaar wachten om het verschil
te zien, of een goede reisleid(st)er hebben die uw
aandacht erop vestigt want dit onvoorstelbare
fenomeen ziet eruit als een indrukwekkende, vreemde
kloof. Ook niet méér dan dat, maar toch, dat
tektonische platen zich bewégen, is nergens ter wereld
zo zichtbaar als hier.
Wilt u méér zien zonder een jaar te wachten, dan
begeeft u zich best naar het noorden, naar Námafjall,
waar u (voorzichtig) een wandeling kunt maken tussen
de stomende, sissende en dampende fumaroles, die uit
die fameuze scheur opstijgen. U komt dan ook voorbij
de Krafla centrale, één van de vijf geothermische
centrales, die hete stoom omzetten in energie.

verwarmen en warm water kan leveren voor
verwarming en bad zonder dat er cv-ketels of aparte
boilers aan te pas komen. Dit verklaart ook hoe IJsland
enorme serres kan verlichten en warm houden waarin
winter en zomergroenten en fruit gekweekt worden,
tot zelfs ook bananen toe! I'm not kidding you!

Er is méér: overal in het land kunt u baden of zwemmen
in heerlijk warm water. The Blue Lagoon is de
bekendste melkblauwe spa, maar daarom niet de
interessantste: in de Blue Lagoon baadt u namelijk in
het afvalwater van de geothermische centrale. Dat zit
zo: zeewater wordt de grond in geduwd waar het gaat
koken onder invloed van de vulkanische hitte. Gevolg:
stoom wordt naar boven gespoten. Het enige wat je
dan nog moet doen is die onvoorstelbare kracht
gebruiken om turbines te doen draaien, die op hun
beurt generatoren doen draaien, die elektriciteit
produceren. Op het einde van dat proces zit je met een
hoop heet water, zó warm, dat het ecosysteem in de
kustwateren onherroepelijk beschadigd zou worden als
het zonder meer in de zee zou geloosd worden. Dus laat
men het eerst in een lagune (de Blauwe) stromen om
af te koelen. Het zit boordevol mineralen, waarvan het
belangrijkste silicaat is, die in het water opgelost zijn en
mee naar boven gesleurd worden. In de loop der jaren
heeft het silicaat zich overal afgezet tegen de wanden
van “het zwembad”. Behalve door wetenschappers
worden er allerlei helende krachten aan toegeschreven
en dus wordt het als een (dure) crème verkocht in de
winkel.
Gerda Sterk, ROC-reisleider

Als u nu weet dat er ook nog circa 13
waterkrachtcentrales zijn, dan weet u dat IJsland
energie in overvloed heeft waarmee het voetpaden kan
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BESTEMMING IN DE KIJKER
HOLLANDSE WATERLINIE

Studiereis Nederland: De Nieuwe
Hollandse Waterlinie
In de eerste plaats een hartelijk woord van dank aan de
toeristische marketingdiensten en VVV’s die ons overal
gul ontvingen, de reis onberispelijk georganiseerd
hadden en voor uitstekende lokale gidsen zorgden.
Inunderen: het water als bondgenoot
Een ezelsbruggetje voor de Tachtigjarige Oorlog: Op 1
april verloor Alva zijn bril, op apriltje zes verloor hij zijn
fles, op de 2e mei zijn neus erbij. Op 1 april 1572 verloor
Alva Den Briel, daarna Vlissingen en Terneuzen.
Daarmee werd Den Briel (nu Brielle) de eersteling der
vrijheid. Het waren de watergeuzen die min of meer
toevallig – omdat de wind keerde – op 1 april 1572 voor
Den Briel aanmeerden en de vestingstad veroverden op
de Spanjaarden. Met een scheepsmast beukten ze de
stadspoort open (In naam van Oranje doe open die
poort) en verdreven het Spaanse garnizoen uit de stad.
De Spanjaarden gaven zich niet gewonnen en keerden
op 5 april terug om de stad te heroveren.
Stadstimmerman Rochus Meeuwiszoon sloeg het
Nieuwlandse sluisje kapot waardoor de landerijen rond
Brielle onder water liepen en de Spanjaarden afdropen.

Inname Den Briel door de Watergeuzen © J.C.J. Bierens de Haan

Het was een keerpunt in de oorlog. Alles wat Willem
van Oranje ondernomen had, was tot dan toe mislukt,
na de val van Den Briel koos de ene na de andere stad
de zijde van Willem van Oranje. Op het vernielen van
sluizen stond de doodstraf, maar het stadsbestuur
kende de timmerman op zijn oude dag een toelage toe.
Een glas-in-loodraam in de kerk herinnert aan zijn
heldendaad.

Het was de eerste keer dat in de Nederlanden het water
ingezet werd om de vijand op afstand te houden. Het
inunderen werd nog meerdere keren toegepast in de
Tachtigjarige Oorlog, maar meestal gebeurde dit
kleinschalig en lokaal.
Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie
Op het einde van de Gouden Eeuw (1682-1787) werd
een grotere, samenhangende stelling ontworpen met
een permanent karakter waarbij van tevoren
nauwkeurig vastgestelde gebieden door middel van
een ingenieus systeem van sluizen en dijken op de
juiste hoogte onder water konden worden gezet. Deze
Oude Hollandse Waterlinie tussen Muiden en
Gorinchem moest de welvarende Hollandse
handelssteden beschermen.
Het verschil met de Oude Hollandse Waterlinie is dat bij
de Nieuwe Waterlinie ook Utrecht er deel van
uitmaakte. De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd
aangelegd tussen 1815 en 1885 en strekt zich uit over
een afstand van 85 km tussen Muiden aan de
toenmalige Zuiderzee, nu IJsselmeer, en de Biesbosch.
Ze is 3 tot 5 km breed en omvat 46 forten en 5
vestingsteden. Het is een weloverwogen systeem van
inundatiekanalen, sluizen, dijken, gemalen en forten. In
geval van nood kan het omringende land tot op de
juiste hoogte (30 tot 40 cm) onder water gezet worden,
hoog genoeg om vijandelijke troepen te laten vastlopen
in de modder maar wel laag genoeg om vijandelijke
schepen buiten te houden.
Forten werden gebouwd op de zwakke punten, de
accessen, waar de waterlinie door rivieren of wegen
doorkruist wordt. Zo is Fort Vechten op het acces van
de Houtense Vlakte gebouwd. Om vrij schootsveld te
hebben, was er in een wijde kring rond die forten - de
verboden kringen - geen stenen bebouwing
toegestaan. Op onze tocht langs die forten en over de
dijken kregen we een heel goed beeld van hoe de
waterlinie als verdedigingsmiddel werd uitgebouwd.
Daarbovenop werd tussen 1880 en 1940 met een krans
van 45 moderne forten een beschermende ring rond
Amsterdam gelegd, de “Stelling van Amsterdam”. Ook
hier werd een systeem bedacht om de polders onder
water te zetten. Door de toegenomen vuurkracht en de
opkomst van het vliegtuig was de Stelling achterhaald
nog voor ze klaar was.
Een maat voor niets?
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Drie keer werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie in staat
van paraatheid gebracht en geheel of gedeeltelijk
onder water gezet: tijdens de Frans-Duitse oorlog van
1870-71, tijdens de Eerste Wereldoorlog en tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De gemobiliseerde soldaten in
en rond de forten hebben zich vooral verveeld.
In 1940 maakte het bombardement van Rotterdam
duidelijk dat water als verdedigingsmiddel niet meer
werkte. In het Waterliniemuseum in Fort Vechten kun
je wel lezen dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Nederland mogelijk buiten de Eerste Wereldoorlog
gehouden heeft. Of het aan de waterlinie gelegen
heeft? Oorspronkelijk voorzag het von Schlieffenplan
via Nederland, België en Luxemburg op te rukken
richting Frankrijk. Von Moltke paste het plan aan en zag
af van een aanval op Nederland omdat hij Nederland
als een “Luftröhre” (een luchtpijp) wilde behouden om
ingeval de oorlog langer zou duren voedingsmiddelen
uit Nederland te importeren. Bovendien ging de
generale staf ervan uit dat door Nederland niet aan te
vallen minder diplomatieke onrust zou ontstaan en
Groot-Brittannië buiten de oorlog zou blijven. Het
schenden van de neutraliteit van België en Nederland
zag von Moltke als een noodzakelijk kwaad.
Een boekenkist, een uitgemoorde vestingstad,
handjeklap op de Goudse kaasmarkt, een keizer op de
vlucht en een engel met mobiel
Deze studiereis was niet
beperkt tot de Waterlinie. In Fort Loevestein
(zie foto) maakten we kennis met de sensationele
vlucht van Hugo Grotius
in een boekenkist. Hij
werd als arminiaan of
remonstrant door prins
Maurits veroordeeld tot
levenslange opsluiting
(Liever met oranje in ’t
velt dan door den
arminiaen gekwelt, heette het in een pamflet), maar
wist te ontsnappen in een boekenkist.
De vestingstad Naarden verwierf treurige bekendheid
door het bloedbad dat de Spanjaarden er in 1572
aanrichtten, hoewel het stadsbestuur zich overgegeven
had. De burgemeester werd opgehangen aan zijn eigen
deur en gevierendeeld omdat hij met de geuzen
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geheuld had. De hele bevolking werd uitgemoord en de
stad werd in brand gestoken.

Huis Doorn

In Huis Doorn vond keizer Willem II asiel na de Eerste
Wereldoorlog. Hij mocht Duitsland niet meer binnen en
van de jonge koningin Wilhelmina kreeg hij politiek
asiel in Nederland en bleef zo buiten de greep van de
geallieerden die hem hadden willen veroordelen
wegens oorlogsmisdaden. Zijn geliefkoosde bezigheid
in Nederland was houthakken, wat hem de bijnaam “de
houthakker uit Doorn” opleverde. Keizer van Duitsland,
Koning van Pruisen en na de oorlog banneling in Doorn.
Op de Goudse Kaasmarkt maakten we mee hoe de
boeren hun kaas aan de kaasmeesters verkochten via
handjeklap. En hoe zit dat nu weer met Erasmus, komt
die uit Gouda of Rotterdam? Hij loste het raadsel zelf
op: “Goudae conceptus, Roterodami natus”, in Gouda
verwekt, in Rotterdam geboren. In ’s-Hertogenbosch
maakten we kennis met de engel met het mobieltje,
een beeld van Ton Mooy op de Sint-Janskathedraal. “Ut
Engelke” haalde de wereldpers, zelfs Al-Jazeera bracht
er verslag over uit. Nuenen profileert zich met
Vincentre als Van Gogh-stad en biedt een boeiende
wandeling langs de plaatsen waar hij schilderde. De
laatste halte op onze reis was de voormalige textielstad
Tilburg met Museum De Pont en het Textielmuseum
met het textiellaboratorium waar koningin Maxima
opdracht gaf voor het ontwerpen van een unieke
mantel.
Slotsom: dit was een boeiende studiereis, zoals
gewoonlijk met een vol programma en we werden
overal bijzonder gastvrij ontvangen.
Marc Vanacker, ROC-reisleider
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REIZIGERS UIT HET VERLEDEN
DORVILLE & GRUEBER
Vijandige boten werden geplunderd en aan flarden
geschoten, de bemanningsleden die het overleefden
werden tot slavernij gebracht of verkocht.

Dorville en Grueber, door God gezonden
Ook met een krachtige 4X4 zou een reis van Peking naar
Agra over land, via de Himalaya en Nepal, een
uitzonderlijke onderneming zijn. Twee Jezuïeten, Albert
Dorville en Johannes Grueber, ondernamen die tocht in
de 17de eeuw te voet, met paarden en yaks. Hoewel
geen van beiden dat avontuur te boek stelde, bleven
heel wat details van die reis bewaard in brieven en
andere bronnen. Ook vertelde Grueber bij zijn
terugkeer in Rome zijn verhaal aan Athanasius Kircher,
die er gretig gebruik van maakte om de
encyclopedische China Illustrata, die hij in 1667
publiceerde, te stofferen.
Albert Dorville (ook Albert Le Comte d’Orville) werd
geboren in Brussel op 12 augustus 1621. Na zijn studie
theologie in Leuven vertrok hij in april 1657 uit Lissabon
naar China, in gezelschap van Martino Martini,
Ferdinand Verbiest en zestien andere jezuïeten, van wie
enkelen en route het leven lieten. Van Macao trok
Dorville verder naar Peking waar hij Johan Grueber en
Adam Schall von Bell leerde kennen. Beide jezuïeten
werkten als wiskundigen en astronomen in dienst van
de keizer.
In die tijd voerden de Nederlanders in Azië een
verwoede strijd tegen de Portugezen, waardoor reizen
per schip nog gevaarlijker werd dan voorheen.

Jezuïeten aan het hof van de Chinese keizer

In China waren de jezuïeten verwikkeld in een
theologisch conflict met de dominicanen en de
franciscanen, hun voornaamste rivalen in de
verspreiding van het woord Gods. Onderwerp van de
twist was de vraag of de Chinese katholieken ook de
verering van hun voorouders mochten in stand houden
of niet. Dat ‘riten-probleem’ zette uiteindelijk een
zware domper op de missionering van de Chinezen. De
jezuïeten hadden ook een belangrijke zending geld
voor hun missie kwijtgespeeld aan Nederlanders die
twee Portugese schepen buit gemaakt hadden. Ze
moesten dringend een voorraad geld ophalen in

Matteo Rocco, Adam Schall von Bell, Ferdinand Verbiest
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Europa. Daarenboven moesten ze zo snel mogelijk
gezanten naar Rome sturen om hun visie op het
zogenaamde ‘probleem van de riten’ voor de
autoriteiten van het Vaticaan te verdedigen. De
oversten van de S.J. gaven die opdracht aan Grueber en
Dorville, die, om de gevaren van de zeeroute te
vermijden, een vrijgeleide van de Chinese keizer kregen
om de tocht naar India over land te ondernemen. Zij
hadden de route grondig bestudeerd en inlichtingen
ingewonnen bij ervaren karavaanleiders, maar
beseften heel goed dat niemand die reis ooit over de
gehele afstand volbracht had en dat ze ook door totaal
ongekende gebieden zouden trekken.
De expeditie verliet Peking op 13 april 1661 en
doorkruiste eerst China westwaarts naar Lanzhou en
Xining, van waar sinds eeuwen karavanen met wol, zout
en hout naar Tibet trokken. De priesters passeerden
langs het Kokonor-meer, nu Qinghai genaamd, door
streken waar roversbenden bevolking en reizigers
terroriseerden. Over hun moeilijke tocht naar Lhasa,
dwars door een troosteloze en woeste terra incognita
op grote hoogte, is weinig informatie bewaard. Ze
arriveerden in de Tibetaanse hoofdstad op 8 oktober
1661 en bleven er bijna twee maanden. Reeds in 1624
waren de jezuïeten Antonio de Andrade en Manuel
Marques tot zuidelijk Tibet doorgedrongen, maar geen
enkele Europeaan kende Lhasa.

Grueber en Dorville verlieten Lhasa tegen eind
november, richting Kathmandu. De Tibetanen en de
Nepalezen volgden die aloude route sinds generaties,
maar voor de Europeanen was ze gevaarlijk en
uitputtend. De missionarissen bereikten Kathmandu
kort na nieuwjaar en eindigden hun odyssee in Agra in
de tweede helft van maart 1662, na een reis van bijna
een jaar. Dorville, totaal uitgeput en ziek, stierf in Agra
op 8 april en werd nog dezelfde dag begraven op het
oude katholieke kerkhof van de stad dat nu nog
bestaat. In zijn grafrede typeerde Grueber zijn vriend
als een vrolijke kerel en een onverbeterlijke optimist.
Na enkele maanden rust zette Grueber zijn reis verder
via Perzië, Armenië en Turkije. Vanuit de haven van
Smyrna bracht een schip hem naar Rome, waar hij op
24 februari 1664 aan wal stapte. Johannes Grueber
stierf in 1680, twee maand voor zijn vriend Athanasius
Kircher aan wie hij tot zijn laatste dag zijn kennis over
Azië doorgaf.

Rooms-katholiek kerkhof Agra

Als je op een goeie dag in Peking in een vliegtuig naar
ergens in Europa stapt en je in een comfortabele zetel
installeert, denk even aan de terugkeer van Dorville en
Grueber, reizigers in dienst van God.

Lhasa Potala geschetst door J. Grueber

Dorville en Grueber waren de eersten om het
mysterieuze stadje te bereiken, maar ze konden de
Vijfde Dalai Lama niet ontmoeten, vermoedelijk omdat
ze de omslachtige en in hun ogen vernederende
etiquette voor een audiëntie niet wilden accepteren.
Grueber maakte schetsen van de stad en van de Potala,
die later in de China Illustrata van Kircher werden
opgenomen. Jammer genoeg schreven Grueber en
Dorville geen verslag van hun reis.
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Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider
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WERK EN WERELDREIZIGERS
OEKRAÏNE

Eerst kennismaking
Patrick Mommens en Guido Boeken, twee ROCreisleiders, hebben beide in Oekraïne gewoond en
gewerkt. Vanuit hun ervaringen bieden ze ons de
perfecte kennismaking met Oekraïne.
Ik reis voor het eerst naar Oekraïne in 1986 in opdracht
van het bedrijf waarvoor ik toen werkte. Mijn passie
voor fotografie en interesse in het documentaire genre
boden me tevens een unieke buitenkans en zo werd ik
getuige van de hele omwenteling en de
wederopstanding van een land dat na de val van het
ijzeren gordijn nog steeds “clasht” tussen de Oostelijke
en Westerse cultuur.
In december 1989 valt de Berlijnse muur. In de
maanden daarna vallen, als dominostenen, een voor
een de communistische regimes in Oost-Europa. Als de
omwentelingen Moskou bereiken, betekent dit het
einde van het communistische politieke en
economische regime in een groot deel van de wereld.
Voor veel landen betekent het nog meer: de Sovjetunie
valt uiteen in twaalf onafhankelijke staten. Eén van
deze staten die geconfronteerd worden met deze
radicale
politieke,
economische
en
sociale
veranderingen is Oekraïne.
Ik werd jarenlange fervente reiziger van Oekraïne. Ik
had niet alleen de bedoeling de geschiedenis achterna
te reizen maar vooral mensen te ontmoeten die
generaties lang opgesloten waren en alleen maar
trachtten te overleven. Mensen die na de ineenstorting
van het Sovjetrijk een nieuw leven opbouwden. Met
trein, bus en tram reisde ik aldus gedurende langere
periodes door een streek waar ik helemaal niet huis
hoorde. Ik zie mezelf als een opgewekt man, van nature
geen knorrepot. Per slot van rekening heeft een reiziger
in onbekend land heel wat optimisme nodig.
Het resulteerde o.m. in een boek over Oekraïne, een
reisverslag vol contrasten waarin de lotgevallen van de
vele personages een portret schetsen van Oekraïne van
de eenentwintigste eeuw.

Kiev

Oekraïne was voor mij een grijze muis. Een heel grote
muis maar vooral kleurloos. Tot ik er in 2002 ging
wonen. In Kiev namelijk. Defensie stuurde me er heen
om de zo boeiende functie van Defensie Attaché uit te
oefenen. Ik zou er met mijn echtgenote bijna drie jaar
verblijven. Ons appartement lag in het centrum van de
stad, in de schaduw van de schitterende orthodoxe
Sint-Andreasbasiliek. Feeëriek.
Kiev is zeer kleurrijk en heeft veel groen. Je vindt er veel
stijlvolle gebouwen en ook art nouveau gevels. De vele
monumenten herinneren aan het rijke verleden en aan
Kiev als bakermat van de Russische cultuur. Vandaar
o.a. het belang van Oekraïne voor de Russen. De
centrale winkelstraat is heel westers en je vindt er alle
gekende winkelketens. Maar dat is in elke hoofdstad zo.
De rivier Dnjepr doorkruist de stad en zorgt voor
tientallen kilometers witte stranden waar de inwoners
gretig gebruik van maken want de zomers zijn mooi en
warm. In Kiev heb je ook de statige opera, het
concertgebouw, het Mariinskipaleis, de universiteit, de
nostalgische metro, enz. zonder de Pecherska Lavra te
vergeten, de heilige site met vele kerken en zelfs
onderaardse gangen en begraafplaatsen waar de
eerste heremieten leefden. Een unieke plek.
Maar Kiev is Oekraïne niet. Het binnenland is anders; je
gaat er gewoon terug in de tijd. De provinciesteden
dragen de sporen van het communistisch urbanisme,
zielloos en monotoon. De infrastructuur is versleten en
roestig. De dorpen zijn arm en duidelijk achtergesteld.
Dát is Oekraïne met haar wijde vlakten en verlaten
kolchozen. Toch heb ik er een stuk van mijn hart
verloren. De bevolking is gastvrij en vermengt het
vurige verlangen naar beterschap met een aangeboren
fatalisme.

Guido Boeken, ROC-reisleider
Patrick Mommens, ROC-reisleider
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CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN

Architectuur en design in Antwerpen
Daguitstap o.l.v. Hendrik Robberecht, ROC-reisleider
Zaterdag 29 september 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"...

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!

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 29 september 2018
Niet-inbegrepen: lunch
Deelnameprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

September 2018

CAUSERIEËN:
LEZINGEN & CURSUSSEN
Het nieuwe Kiev is uiteraard ook een moderne stad met
boetieks die kunnen wedijveren met de Parijse chic van
de Rue Saint Honoré.

Reizen in Oekraïne: “vecht en je zult
overwinnen”
Lezing door Guido Boeken, ROC-reisleider
Donderdag 4 oktober 2018
Voor velen is Oekraïne een blinde vlek van een
onbekende omvang ergens in het oude Oostblok. Maar
Oekraïne is op Rusland na het grootste land van Europa
en telt bijna evenveel inwoners als Frankrijk. Letterlijk
vertaald uit het Russisch betekent Oekraïne: ‘Oekranja’, ‘op de rand’ of ‘grensland’. De geschiedenis is
Oekraïne nooit bepaald gunstig geweest en het noodlot
heeft vaak ingegrepen, waardoor het in een aantal
eindeloze conflicten is verwikkeld geweest. Het vlakke
vruchtbare land oefende sinds mensengeheugens een
dodelijke aantrekkingskracht uit op zijn buren,
waardoor de grenzen in de loop van de geschiedenis
met de grilligheid van een legpuzzel hertekend werden.
De hoofdstad Kiev is de ‘moederstad’ van Oekraïne,
Rusland en Wit-Rusland en was duizend jaar geleden
het centrum van het grootste koninkrijk in Europa.
Door stand te houden in woelige tijden en vanwege zijn
unieke ligging aan de oever van de Dnjepr, is Kiev
uitgegroeid tot één van de meest fascinerende steden
van Europa. De stad heeft unieke bezienswaardigheden
en historische gebouwen van meer dan duizend jaar
oud, zoals het Lavra-klooster en de Sofiakathedraal.. Op
één van de heuvels langs de Dnjepr kijkt één van de
grootste oorlogsgedenkplaatsen uit over de stad. De
steile Andriyisvksy Uzviv-straat, met op nummer
dertien het ouderlijk huis van Michael Boelgakov, loopt
dwars over beboste heuvels.

Vanuit Kiev kan je vanaf april tot midden augustus met
comfortabele rivierschepen de Dnipro afvaren met
bestemmingen zoals Zaporizhzhia, Cherson en ook de
havens van de Zwarte zee zoals Sebastopol en Odessa
met haar rijke handelsgeschiedenis. Deze Dnipro rivier,
het enige grote natuurlijke kenmerk van Oekraïne en
tevens de grens die voorheen het land tussen Rusland
en Polen verdeelde, deelt ook de hoofdstad in twee. De
rivier slingert door een immens steppegebied en was
ook de legendarische verblijfplaats van kozakken.
Eeuwenlang was de Dnipro een belangrijke
handelsroute voor de pelsjagers die hun waar vanuit
het binnenland naar de haven in Odessa brachten. As
je de Dnipro afvaart beland je in de Krim met als
hoofdstad Simferopol.
In 1954 had Chroetsjev in een aardige bui de Krim aan
Oekraïne terug geschonken om de driehonderjarige
vriendschap tussen de twee landen te vieren. Het
schiereiland heeft echter vandaag met behulp van
Rusland en Russische separatisten de status van een
autonome republiek onrechtmatig bekrachtigd. Dit
leidde tot een gewapend conflict aan de grens met
Rusland dat de dag van vandaag nog steeds van kracht
is.
PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
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Wanneer: Donderdag 4 oktober om 14.30
uur in het ROC
Deelnameprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

September 2018

CAUSERIEËN:
LEZINGEN & CURSUSSEN
voordrachten met PowerPoint over de Brexit en Congo,
duikt Joost Loncin in de duizenden jaren oude
geschiedenis van het Midden-Oosten en geeft hij een
overzicht van de politieke, militaire en sociale krachten
die er nu in conflict zijn met elkaar.

De bakermat van onze beschaving staat
in brand
Lezing door Joost Loncin, ROC-reisleider
Donderdag 11 oktober 2018
Donkere wolken hangen boven de landen van het
Midden-Oosten en verduisteren hun schitterende
verleden. Een verleden waarin onze beschaving voor
een stuk zijn oorsprong vindt. De schittering van de
Sumeriërs en de Babyloniërs, de Farao’s, Alexander de
Grote, Mozes en Mohammed, Saladin heeft plaats
gemaakt voor de barbarij van ISIS, de wraakzuchtige
Assad, de cynische Poetin, de grootsprakerige Trump,
de verwarde Macron en Merkel, de trotse Perzen, de
gekrenkte Arabieren. Miljoenen mensen lijden onder
het onbeschrijfelijke geweld en vrezen voor hun
toekomst. Honderdduizenden zijn bij ons in Europa op
de vlucht. Sommige analisten spreken van zelfs van een
“mini-wereldoorlog”.

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Wanneer: donderdag 11 oktober 2018
Aanvang: 14.30 uur
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733,
9000 Gent
Deelnameprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

Saladin en Guy de Lusignan na de slag bij Hattin, 1187

Ex-journalist en reisleider Joost Loncin volgt op de voet
wat er gaande is in die landen, waar we nog niet zo lang
geleden
prachtige
Grieks-Romeinse
ruïnes,
eeuwenoude kerken en overdrukke soeks konden
bezoeken. En probeert de toekomst te duiden. Het is
niet onbelangrijk de actualiteit te begrijpen en de
geschiedenis te kennen van het Midden-Oosten. De
actualiteit en die geschiedenis zijn immers niet uit het
nieuws te branden. En de gasten die we begeleiden,
stellen zich daar vragen bij. Zoals hij al deed met zijn
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werd genoemd. Hoe zag zijn leven eruit toen hij als 11jarige van Duitsland naar Nederland kwam? Welke rol
speelde Willems eerste vrouw Anna Van Egmont in zijn
leven? Hoe maakte Willem carrière als veldheer? Hoe
maakte hij kennis met zijn grote vijand Filip II? Kunnen
we de twee spilfiguren van de Tachtigjarige Oorlog
enigszins vergelijken?

Over Willem, Amersfoort en tachtig jaar
oorlog
Daguitstap o.l.v. Joost Loncin, ROC-reisleider
Donderdag 25 oktober 2018
In 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige
Oorlog begon en vooral bij onze Noorderburen vormt
dit een reden tot feestvieren. Met het ROC brengen we
hen dan ook graag een bezoek.
In het voorjaar van 1568 leidde Willem van Oranje zijn
troepen de Nederlanden binnen en gaf daarmee het
startschot voor de Tachtigjarige Oorlog. De oorlog was
ontstaan als een opstand van de Zeventien Provinciën wat we vandaag kennen als Nederland, België en
Luxemburg - tegen het Spaanse rijk en de politieke en
religieuze autonomie van koning Filips II.
Het
resulteerde in een duidelijke scheiding tussen de
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, waarbij de
laatsten onder Spaans bewind bleven. De Noordelijke
Nederlanden of de Republiek werd op 15 mei 1648
definitief door Spanje erkend als soevereine staat.

Met een hoofd vol rebellen en Spanjaarden trekken we
die middag naar Amersfoort voor de lunch.

Gelegen in het hart van Nederland, was ook Amersfoort
in de zestiende eeuw niet gespaard gebleven van de
schermutselingen. In 1572 werd de stad ingenomen
door de rebellen en een jaar later, in 1573, door de
Spanjaarden. Amersfoort heeft een prachtig historisch
centrum en onder begeleiding van een gids gaan we
deze stad ontdekken.
Samen met u maken we graag een duik in de
geschiedenis van de woelige zestiende eeuw.
Programma
• 10.30 uur: Geleid bezoek ‘Willem’
• 13.00 uur: Warme lunch
• 14.30 uur: Geleide stadswandeling Amersfoort
• 16.00 uur: Vrije tijd
• 17.00 uur: Vertrek naar huis
PRAKTISCHE INFORMATIE

Koning Filips II beschuldigd prins Willem van Oranje

•
•
•

Het Nationaal Militair Museum in Soest pakt uit met
een unieke tentoonstelling ‘Willem’. We ontdekken wie
Willem van Oranje was voor hij Vader des Vaderlands

•
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Wanneer: Donderdag 25 oktober 2018
Deelnameprijs: € 75
Inbegrepen: Alle toegangen en geleide
bezoeken, lunch, ROC-reisleiding
Hoe inschrijven: secretariaat@rocvzw.be
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Turkije: 15 jaar Erdogan, en nu?
Lezing door Wim Vanhoorne, ROC-reisleider

Woensdag 28 november 2018

ROC’s Turkije-watcher Wim Vanhoorne heeft een haatliefde verhouding met het land van Süleyman, Atatürk
en Erdogan. Dat heeft hij gemeen met miljoenen
Turken. Bij klanten, toeristen en in de mainstream
media voert het zwart-witdenken nogal veel de
boventoon. Naargelang de bron krijg je een totaal
ander beeld van het land, het volk en zijn leiders. Heeft
Erdogan het patent op ondemocratische praktijken?
Heeft Gülen ook boter op het hoofd? Is er ruimte voor
nuance?

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Wanneer: woensdag 28 november 2018
Aanvang: 14.30 uur
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733,
9000 Gent
Deelnameprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

Na 150 reizen naar Turkije begrijpt Wim Vanhoorne het
moderne Turkije, dat Navo-land aan de buitengrenzen
van Europa en stille bondgenoot in Europa’s strijd
tegen transmigranten nog altijd niet helemaal. Graag
confronteert hij u met enkele boude stellingen.
Iedereen die een tweede verblijf in Turkije heeft, die
zaken doet in Turkije, die er belegt in aandelen of
speculeert op de koers van de lira mag een woordje
meepraten. Alles helpt om Turkije en Europa dichter bij
elkaar te brengen. Toch?
Wim Vanhoorne, ROC-reisleider

Reiswijzer 73

14

September 2018

CAUSERIEËN:
LEZINGEN & CURSUSSEN
China en de nieuwe wereldorde:
geopolitiek in het Verre-Oosten
Lezing door Etienne Hauttekeete
Woensdag 12 december 2018
Eeuwenlang bleef China een geïsoleerde wereldmacht
zonder mondiale invloed, maar daar hebben Deng
Xiaoping en zijn opvolgers duidelijk verandering in
gebracht. In de loop van de laatste decennia is in vele
domeinen het zwaartepunt van de wereld naar het
Verre Oosten verschoven. Tegelijk brengen de
economische, territoriale en militaire ambities van de
Chinese Volksrepubliek deze nieuwe wereldmacht
voortdurend in conflict met zijn buren en kijken zowel
Europa als de Verenigde Staten met groeiende
bezorgdheid naar de geostrategische impact van China.
De Chinese leiders streven duidelijk naar een
dominante positie in het Verre Oosten, blijkbaar als
vertrekpunt om op wereldvlak de plaats van de
Amerikanen in te nemen.

Shinzo Abe en Xi Jinping

Dergelijke vragen verschijnen steeds vaker in onze pers
en houden verband met de binnenlandse politieke
situatie van een land met één enkele politieke partij
voor meer dan een miljard mensen.
Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider

Haven Shanghai
Het Chinees leger

De lezing bekijkt de huidige geopolitieke situatie en de
voorgeschiedenis daarvan, aan de hand van enkele
prangende thema’s. Waarom investeert China
fortuinen in zijn leger en zeemacht? Wat schuilt achter
de conflicten in de Zuid-Chinese Zee? Wat impliceert
het reusachtige project van de “nieuwe zijderoutes”?
Wat is daarvan al gerealiseerd en welke zijn de
toekomstplannen? Welke problemen doen zich voor
met de rivieren die in China ontspringen en naar
buurlanden vloeien? Welke binnenlandse problemen
drijven de “rode aristocratie” ertoe de grenzen van de
dictatuur voortdurend te verleggen?
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PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Wanneer: woensdag 12 december 2018
Aanvang: 14.30 uur
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733,
9000 Gent
Deelnameprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

September 2018

OVERZICHT CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN

Tijdstip

Onderwerp

Reisleider

Waar

Zaterdag 29 september

Architectuur & Design
(bijna volzet)

Hendrik Robberecht

Antwerpen

Donderdag 4 oktober

Reizen in Oekraïne

Guido Boeken

ROC

Donderdag 11 oktober

De bakermat van onze beschaving
Joost Loncin
staat in brand

Vrijdag 19 tot dinsdag 23
Côte d’Azur (volzet)
oktober
Donderdag 25 oktober

Luk Kennes

Willem, Amersfoort en tachtig jaar
Joost Loncin
oorlog

ROC
Frankrijk
Nederland

Zaterdag 10 tot donderdag
Abu Dhabi & Dubai (volzet)
15 november

John Everaert

Abu Dhabi &
Dubai

Woensdag 28 november

Turkije: 15 jaar Erdogan, en nu?

Wim Vanhoorne

ROC

Woensdag 12 december

China en de nieuwe wereldorde:
Etienne Hauttekeete
geopolitiek in het Verre Oosten

ROC

Voor de uitgebreide programma’s van deze activiteiten raadpleeg zeker onze website: www.rocvzw.be of stuur
een mail naar secretariaat@rocvzw.be
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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.
Dit seizoen zullen de VTB-infomomenten hoofdzakelijk
opengesteld worden voor klanten die reeds zijn
ingeschreven voor een reis, maar ook ‘zoekenden’, die
nog niet zijn ingeschreven op een reis, zijn welkom. De
infomomenten zullen dus bedoeld zijn als een soort
voorreisvergadering waarop reiziger en reisleider
elkaar voor het eerst ontmoeten.

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 via de website:
http://www.vtb-reizen.be/infomoment

Zaterdag

8/09/2018 13.45 Australië
16.15 Nieuw-Zeeland

Zaterdag

15/09/2018 10.30 Zuid-Afrika
13.45 Tanzania
16.15 Namibië

Zaterdag

13/10/2018 10.30 Argentinië
13.45 Laos & Cambodja
16.15 Thailand

Zaterdag

20/10/2018 10.30 Ethiopië
13.45 Cuba
14.30 Costa Rica

Uw reisleiders verwachten u in:

© Jaspers-Eyers Architecten
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COLOFON

Werkten mee aan dit nummer:
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