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Beste Lezer

De politieke wereld staat in België op zijn kop. Het katen-muis-spel van partijen en regering werkt sommigen
al op de zenuwen. De beste remedie hiervoor is er even
tussenuit te knijpen…
In eigen land reizen we van China probleemloos naar
Congo en terug in de tijd in het nieuwe Africamuseum
van Tervuren. Of u kan gaan grasduinen, dichter bij huis
en de rijke geschiedenis van het Land van Loon ontdekken. Wedden dat Paul Marchal wetenswaardigheden op uw bord tovert die u in de verste verte niet
vermoedde?

meest: het vreedzaam samengaan van christelijke en
islamietische godsdienstbelevingen zorgt voor ene
unieke setting in een gezellige, authentieke stad. Voor
ons staat het al vast: wij keren er zeker terug. Onze
reporters van dienst brengen in de volgende Reiswijzer
zeker verslag uit van deze aangename ontdekkingstocht.
Indien u zolang niet kan wachten, kan u uiteraard ook
uw licht reeds gaan opsteken op de jaarlijkse
Reishappening van VTB Reizen. Uw persoonlijke
uitnodiging vindt u op blz 10 van deze Reiswijzer.
Een zalige kersttijd en een vreugdevol nieuw-jaar!
Karel Peeters

Zo ook in het Zuid-Westen van de USA. Marie-Lise heeft
er een aparte kijk op: een betoverende natuur in een
door de mens georganiseerd, maar ook gerespecteerd
landschap: sociale geografie heet dat dan. Roland zoekt
de winter op in Gdansk en ontwaart er zowaar nog
stukjes Vlaanderen. In het kielzog van talloze “godsdienst-vluchtelingen” trokken Antwerpse, Mechelse en
Gentse architecten en schilders naar de dan nog
onbekende stad Dantzig. Mede door hun toedoen
groeit ze uit tot één van de belangrijkste handelssteden
in de Hanze. Thans is ze te bewonderen in haar aloude
pracht, met quasi-kopieën van onze stadhuizen en
lakenhallen.
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Een delegatie reisleiders verkende voor u één van de
jongste staten van Europa, Kosovo. Ze werden
overdonderd door de grootsheid van de natuur en de
fijngevoeligheid van de Orthodoxe kunst. De
‘Vervloekte bergen’ worden tot de mooiste natuurfenomenen in Europa gerekend. Kloof en bergtoppen
zijn overweldigend, de herfstkleurenschakeringen adem-be-ne-mend. In het nu vredige Kosovo houdt de
KFOR vredesmacht toch nog een oogje in het zeil, zodat
de Servisch-Orthodoxe kloosters van Peja ongegeneerd
kunnen bloeien. Hun pracht en unieke geschiedenis
maken hen tot een ‘omweg waard’ in de Groene Gids.
We werden er uiterst gastvrij ontvangen en genoten
van de heerlijkste Balkan kook-kunst en (ge)hemel(te)strelende wijnen. Prizren bekoorde ons als stadje het
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BESTEMMING IN DE KIJKER
ZUIDWESTEN VS
Alcatraz was één van de beruchtste gevangenissen uit
de Amerikaanse geschiedenis, en is nu - met reden één van de grootste toeristische trekpleister s van San
Francisco. De grimmige sfeer, het mysterie dat toch nog
wel rond de plek hangt, en de uitstekende audiotour
maken Alcatraz tot een absolute must see.

Unieke natuurpracht en waanzinnige
steden: waarom iedereen naar het
Zuidwesten van de VS moet gaan
Niets bereid je voor op de natuurpracht en diversiteit
van het zuidwesten van de Verenigde Staten. We weten
allemaal wel hoe de Golden Gate Bridge eruit ziet, of
dat de Grand Canyon wel groot moet zijn, maar het
effectief voelen en ervaren is nog iets heel anders.
Wat maakt het zuidwesten van de USA nu zo bijzonder
(en mijn favoriete reisbestemming)? Ik probeer je te
overtuigen met 11 persoonlijke hoogtepunten.
1. Veelzijdig San Francisco
San Francisco voelt als thuiskomen, telkens opnieuw.
Ondanks de stevige, niet te onderschatten heuvels, is
de stad vrij gemakkelijk te voet te verkennen, eerder
een zeldzaamheid in de Verenigde Staten. Al mag
uiteraard een ritje met de iconische cable car tijdens je
bezoek niet ontbreken.
Een ander belangrijk symbool van San Francisco is de
Golden Gate Bridge. Een wandeling over de brug is
heerlijk om volledig uit te waaien. De wind trekt en
sleurt aan je haren en kleren, terwijl je kan genieten
van een prachtig uitzicht over de stad... en Alcatraz.

2. Tom Waes achterna in Yosemite
Misschien herinner je je nog die aflevering van Reizen
Waes waarin Tom Waes El Capitan, de grootste en
steilste granietrots ter wereld heeft beklommen? Dit
was in Yosemite National Park, waar alles vooral
‘gigantisch’ is: gigantische granietrotsen, gigantische
mammoetbomen
(sequoia’s)
en
gigantische
watervallen die vooral in het begin van de zomer,
wanneer de pas gesmolten sneeuw uit de Sierra
Nevada voor heel wat water zorgt, de vallei in
donderen.
3. De overweldigende Grand Canyon
‘Gigantisch’ is ook het perfecte woord om de Grand
Canyon te beschrijven. Het is pas wanneer je effectief
voor de canyon staat en probeert tot aan de overkant
(15 tot 30 km ver) of tot in de bodem (1,6 km diep) te
kijken, dat je beseft hoe overweldigend dit bijzondere
natuurfenomeen is. Dat gevoel krijg je nog meer tijdens
een helikoptervlucht. Je vergeet snel je hoogtevrees
wanneer je langs de rand van de Grand Canyon scheert
en probeert om de grootsheid ervan te vatten.

Golden Gate Bridge

Reiswijzer 74

2

December 2018

4. Mars op Aarde: Moab, Canyonlands en Arches
National Park
Moab is een klein stadje in het zuiden van de staat
Utah. Het is een paradijs voor outdoor-avonturiers die
er naar hartenlust kunnen raften op de Colorado-rivier
of mountainbiken op de oranjerode rotsen. En het is
vooral voor dit laatste (de rode rotsen, niet het
mountainbiken) dat ik hier altijd met veel plezier naar
terugkeer. Net buiten Moab liggen 2 nationale parken.
Arches National Park staat bekend om haar honderden
natuurlijke bogen. De wandelingen naar Delicate Arch
en Landscape Arch mogen zeker niet op je to do-lijstje
ontbreken.

Monument Valley

6. De zon vangen in Antelope Canyon
Ook Antelope Canyon behoort tot het Navajoreservaat. Deze door zand en water uitgesneden kloof
is vooral bij fotografen erg geliefd, zeker wanneer rond
het middaguur de zonnestralen letterlijk in de canyon
vallen. Het is moeilijk te geloven dat de gladde,
gepolijste wanden van de kloof volledig natuurlijk
ontstaan zijn. En toch is het zo.

Delicate Arch

Mijn favoriete park hier is echter Canyonlands. Rood,
desolaat en verlaten, maar oh zo mooi. Zo moet Mars
eruit zien. De zonsopgang of -ondergang beleven bij
Mesa Arch, met enkel de wind als gezelschap en voor
de rest geen decibel geluid, blijft één van mijn mooiste
reiservaringen.
5. Op bezoek bij de Navajo in Monument Valley
Monument Valley is het Wilde Westen zoals je het kent
van de vele cowboyfilms uit de jaren 60 (en ook later).
Het bijzondere landschap van uitgesneden vlaktes en
‘buttes’ behoort nu tot het Navajo-indianenreservaat.
Via een jeeptour leiden ze je over stoffige zandwegen
langs de belangrijkste bezienswaardigheden in de
vallei, die je bij een gewoon bezoek niet kan zien.
Onderweg vertellen ze je meer over hun rijke cultuur
en tradities, bijna volledig teloorgegaan met de komst
van de Europeanen.

Antelope Canyon

7. Death Valley
In Death Valley vind je het laagste punt van NoordAmerika (86 m onder de zeespiegel), maar de ‘vallei des
doods’ staat vooral bekend om haar brandende hitte.
Temperaturen boven de 50°C in de zomer zijn niet
uitzonderlijk. Toch is er in al die droogte ook leven
mogelijk dat weet te overleven in de meest bizarre
landschappen, van zandduinen tot kraakwitte
zoutvlakten
en
veelkleurige,
versteende
modderheuvels. Prachtige foto’s gegarandeerd!
8. De hoodoos van Bryce Canyon
Nog meer bijzondere rotsformaties vind je in Bryce
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Canyon National Park, geliefd om haar hoodoos. Deze
zandstenen rotspilaren werden gevormd door een
wisselwerking van tijd, water en ijs. Het lijken bijna
versteende mensen, iets wat volgens lokale Indiaanse
legendes ook zo was. Bryce Canyon wordt vooral ‘van
bovenaf’ bewonderd, maar maak er zeker ook tijd voor
een wandeling tussen de hoodoos.
9. Zion National Park
Highway 1

In tegenstelling tot Bryce Canyon is Zion National Park
een park dat je vanuit de vallei verkent. Het is vooral
een wandelparadijs, met diverse tochten en hikes van
verschillend niveau, gaande van ontspannende
wandelingen langs de Virgin-rivier, tot uitdagende
trektochten die je helemaal tot aan de rand van de
canyon brengen. Zion National Park doet me wat aan
Yosemite denken, maar dan met rode rotsen in plaats
van grijze graniet.

11. Neon (en waanzin) van Las Vegas
Na alle rust van de nationale parken is Las Vegas…
waanzinnig. Heel eerlijk, het heeft wat tijd gevraagd om
te wennen aan de neon, het gerinkel van de slot
machines dat nooit stopt, de Eiffeltoren en Venetiaanse
gondels midden op de Strip, de drukte, de hitte, de
volledige afwezigheid van tijd… maar nu weet ik het wel
te appreciëren, zolang het voor niet te lang is!

10. Eén van de mooiste wegen ter wereld:
Highway 1

Hoewel een reis naar het zuidwesten van de Verenigde
Staten je sowieso bij enkele miljoenensteden brengt Los Angeles is net uit deze top 11 gevallen - is het vooral
de prachtige en unieke natuur die van deze regio mijn
favoriete reisbestemming maakt. Ik tel al volop de
dagen af wanneer ik kan terugkeren.

Highway 1 wordt in het algemeen beschouwd als één
van de mooiste autoroutes ter wereld. Naast de
adembenemende uitzichten over de Stille Oceaan die
je na elke bocht mag verwachten, zijn er ook enkele
bijzondere stops onderweg: de zee-olifantenkolonie
van Piedras Blancas, de pittoreske 17-mile drive,
Cannery Wharf in Monterey en het paradijselijke strand
van het Julia Pfeiffer Burns State Park.

Marie-Lise Van Wassenhove, ROC-reisleider

Las Vegas
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BESTEMMING IN DE KIJKER
GDANSK

Gdansk: Parel aan de Oostzee
Waar Vlamingen thuis zijn
Als je door de Groene Poort (ca.1565) stapt, voel je je
onmiddellijk thuis. Staat daar niet een kopie van het
Stadhuis van Antwerpen? In de stad hangt steeds een
vleugje Brugge, Gent, Antwerpen of Mechelen in de
lucht. Bij de eerste stappen door de poort word je al
verwelkomd door Vlaamse of Hollandse Meesters.

pijlers van het genootschap. Dit voornamelijk voor de
uitvoer van graan om de groeiende bevolking in het
Westen te voeden. Gdansk stond namelijk bekend als
de graanschuur van Europa. Het belangrijkste
importproduct was het Vlaamse en Engelse laken. De
Dominicaner jaarmarkt in augustus is sedert 1260 tot
op vandaag één van de grootste jaarmarkten in Europa.
Van de 15de tot de 17de eeuw was Gdansk, met zijn
onafhankelijke
koopmansgeest,
een
soort
handelsrepubliek. Haar burgers waren de handelaars
en de Hollanders waren de transporteurs, of de DHLers van Europa, als je wil. Bij momenten verbleven er
duizend mensen uit de Nederlanden in de stad van de
300 pakhuizen. Later waren zij ook de financiers in de
Nederlanden, in hun strijd tegen Spanje. In 1481 staat
in de havenlogboeken geschreven dat er 1100 schepen
van Gdansk naar Vlaanderen vaarden.
Op stap in de stad

Groene poort

De ‘van den Blockes’, de ‘van Obbergens’, Vlaamse
dynastieën van kunstenaars uit Mechelen, Antwerpen
of Gent. Met Abraham, Willem, en Isaac trokken zij in
de slipstream van de val van Antwerpen mee naar het
voormalige Danzig. Heden Gdansk. Vluchtelingen voor
de godsdienstoorlogen in de Zuidelijke Nederlanden
vonden vlot onderdak bij de tolerante koning
Sigismund II August van Polen.
De zaken floreerden in Gdansk. Vooral het jaar 1583
sprong eruit. In de haven aan de Motlawa legden 2 229
schepen aan. Dit zorgde voor een boost van
architectuur en kunst. Aanvankelijk bleef Gdansk trouw
aan zijn gotiek, maar via Krakau sijpelden toch
Italiaanse renaissance invloeden binnen. Via Duitsland
en de Nederlanden stond tussen 1525 en 1580 de late
renaissance voor de deur.
Ooit was de stad een sluimerend vissersdorpje aan de
Oostzee in de bocht van Gdansk en de delta van de
Wisla (Weichsel). In 1308 veroverd door de Ridders van
de Duitse Orde, die voor het eerst Lebensraum zochten
in het Oosten en in tussentijd wat zieltjes wilden
bekeren. In 1361 deed Gdansk zijn intrede in de Hanze.
Samen met Hamburg, Lübeck en Bremen waren zij de
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Dlugi Targ of Lange Markt

Op basis van archieffoto’s en koperplaten van gravures
van Johan Carl Schultz (1842-1867) hebben
kunstenaars en ambachtslui na WO II, de stad Gdansk
terug opgebouwd. De archeologen en restaurateurs uit
Polen zijn niet voor niets de beste ter wereld. De Poolse
restauratie van de Egyptische tempel van Hapsjepsoet
in 1961 is hier een mooi voorbeeld van. Bij de
heropbouw van de stad, kon Gdansk rekenen op
weldoeners van over de hele wereld. Nieuwe Poolse
inwoners kwamen o.a. uit Litouwen, Wit-Rusland of
Oekraïne. Dit wegens de gedwongen volksverhuizingen
als gevolg van de verdragen van Potsdam in augustus
1945 waarbij de voormalige Duitse bewoners uit het
gebied verdreven werden.
Vandaag speelt een strijkorkestje als verwelkoming
onder de Groene Poort. Ooit was dit de residentie van
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de Koning van Polen. Het was gebouwd door de
architect Reinier van Amsterdam, die zijn inspiratie
zocht in het Stadhuis van Antwerpen.
Rechts op de Dlugi Targ of Lange Markt, een gedeelte
van de Koninklijke weg, heb je het “Holland Huys”, een
leuke herberg en restaurant. In het centrum van de
Dlugi Targ vind je de Neptunus fontein – de heidense
god van de zee en de oceanen – uit 1633, dat Gdansk
zoveel rijkdom bracht. Erachter ligt het Artushof, dat
refereert naar de legende van King Arthur en de Ridders
van de Tafelronde. Gedurende eeuwen was het
Artushof een exclusief salon voor de rijkste kooplui en
de adel. Je vindt er een tegelstoof van 11 meter hoog,
een meesterwerk van Abraham van den Blocke, die de
gasten verwarmde tijdens de koude winteravonden. De
straat eindigt met de Gouden Poort (1612 – 1614), een
triomfboog met figuren als Vrijheid, Rijkdom, Roem en
Vrede. Ook dit is een ontwerp van diezelfde Abraham.

In 1572 waren er 128 priesters verbonden aan de kerk,
die een capaciteit van 25.000 staanplaatsen heeft. Na
een klim van 389 treden heb je op het dak een uniek
uitzicht over de stad. De kerk heeft bijzonder veel
lichtinval en een rijke inrichting: 33 kapellen, orgel,
doopvont en preekstoel. Zoals heel Gdansk heeft de
kerk een bijzonder bewogen geschiedenis: aanvankelijk
katholiek, onder Duitse invloed Luthers evangelisch, en
na 1946 terug katholiek.
Van Solidariteit naar Vrede
Na WO I en het Verdrag van Versailles in 1919 heeft
Polen slechts een twintig jaar kunnen genieten van de
onafhankelijkheid. Gdansk blijft een Vrijstaat “Freie
Stadt Danzig” onder bescherming van de Volkenbond.
Van de 330.000 inwoners noemden zich 94% Duits en
slechts 6% Pools. Al vlug eiste Hitler de integratie in het
Derde Rijk op.
In de vroege morgen van 1 september 1939 werd de
Wersterplatte, de Poolse munitiedepots op de kade in
Gdansk, door de Duitse marine beschoten. WO II werd
letterlijk in gang geschoten. Een Pools garnizoen van
182 man moest het opnemen tegen 570 Duitse
elitetroepen, met ondersteuning van de Luftwaffe. 19
september 1939 deed Hitler zijn intocht in Gdansk.
Met een galjoen kan je vandaag via de haven van
Gdansk naar de Westerplatte varen. Een mooie tocht
van 30 minuten en een kennismaking met de haven.

Neptunusbeeld & het stadhuis

Het stadhuis is gebouwd tussen 1379 en 1492 door
meester van Anton Obbergen uit Mechelen. Hij
verzorgde de inrichting van de Rode zaal met zijn
damasten wandbekleding. De Gentenaar Willem van
der Meer zorgde voor de wondermooie schoorsteen,
en de zeven moraliserende schilderijen aan de wand
zijn van Jan Vredeman de Vries, die geven wijze raad
aan de stadsbestuurders.
Wij eindigen in de grootste bakstenen kerk ter wereld:
de Mariakerk (1343-1502). Deze kolos domineert de
binnenstad met zijn lengte van 105 meter en een
plafondhoogte van 33 meter en een dak van 1 hectare.
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Na WO II bleef Polen achter het IJzeren Gordijn. Het
ongenoegen bleef smeulen. Stakende arbeiders
protesteerden regelmatig tegen de sterk verhoogde
voedselprijzen. In de jaren ’70 en ’80 vielen
verschillende doden in Gdansk en Poznan. In 1980
staakten de arbeiders van de Lenin scheepwerf onder
leiding van elektricien Lech Walesa, o.a. voor een
gedachtenis voor de doden van 1970 en 1980. “Heb
geen schrik” stond in de harde winter van 1988-89 op
de spandoeken van de eerste onafhankelijke vakbond
“Solidariteit”. Drie torenhoge kruisen van gelast
scheepstaal, bekroond met ankers, tekens van hoop.
Het monument voor de slachtoffers van 1980. Intussen
implodeerde communistische regimes in centraal
Europa, mede door het moreel gezag van Paus
Johannes Paul II.
Op een symbolische plaats van herinnering, vlakbij de
Westerplatte, is sinds kort het gloednieuwe museum
over de Tweede Wereldoorlog geopend. Het
December 2018

reusachtige museum is er om de daders te veroordelen
en de slachtoffers te herdenken.
Stad van cultuur
Gdansk is in de geschiedenis altijd een
vooruitstrevende stad geweest met onder andere twee
Nobelprijswinnaars. In 1983 ontving Lech Walesa,
kopman van Solidariteit, de Nobelprijs voor de Vrede.
Gunther Grass (1927-2015) was de tweede
Nobelprijswinnaar. Zijn moeder was een etnische
Kasjoebische katholiek, zijn vader was luthers en Duits.
In 1999 ontving hij de Nobelprijs voor Literatuur. Zijn
voornaamste werk is Die Blechtrommel uit 1959 waarin
hij als klinisch observator, in zijn zeer beeldende stijl,
beschreef wat er met zijn stad Danzig gebeurde.

Gdynia de ideale steden om op een citytrip te
combineren met Gdansk. Sopot, een mondaine
badplaats uit de belle époque, kunnen we ook wel
omschrijven als het Knokke van Polen. Met een lengte
van 512 meter, heeft Sopot de langste houten pier van
Europa. Een pareltje op de pier is het Grand Hotel, een
creatie uit 1823 van Georg Haffner, die als legerdokter
in 1808 met de Grande Armée van Napoleon in Sopot
neerstreek. Hij huwde er een plaatselijke schone en
opende een spa hotel met badpaviljoenen. Dit was de
tijd van Sebastian Kneipp en zijn hydrotherapie: ’s
morgens lekker barrevoets door de dauw en nat gras,
daarna een ontbijt met volkorenbrood. Vandaag is het
een plaats voor de nieuwe rijken, voor jazz, opera, en
in het voorjaar van 2019 optredens van Andrea Bocelli.
Gdynia, het broertje van Sopot, is een Poolse creatie,
omdat Polen een venster op de Oostzee wou. Het is een
kunstmatige havenstad met veel beton, hoogbouw,
appartementen, grote universiteiten, kilometerslange
kades en een zeeaquarium.
Malbork (voormalig Marienburg)

Het Laatste Oordeel, Hans Memling

Een bijzonder aandachtspunt voor de Vlaamse
bezoeker is het triptiek-schilderij “Het Laatste Oordeel”
van Hans Memling (1440-1494). De aartsengel Michael
weegt de zielen op de dag des oordeels. De
uitverkorenen worden door Sint-Pieter naar de hemel
geleid onder het goedkeurend oog van Christus, die
vanaf een regenboog toekijkt. De zondaars verdwijnen
in het hellevuur. In 1473 was dit meesterwerk
onderweg naar zijn koper, handelaar Angelo Tani, in
Firenze toen de kaper Paul Beneke het Brugse schip
enterde op de Noordzee. Het schilderij kwam daarop in
Gdansk terecht. Door tal van veroveringen kwam het
werk in verschillende steden terecht: Parijs, Berlijn,
Sint-Petersburg. Sinds 1956 hangt het weer in het
Nationaal Museum van Gdansk. Een kopie hangt in de
Mariakerk.
Tri-City: Gdansk – Sopot – Gdynia
Met slechts een totale afstand van 36 km zijn Sopot en
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Een vlotte trein brengt je in 30 minuten naar Malbork
aan de rivier de Nogat. Bij het binnenrijden van de stad
zie je het enorme silhouet van de grootste gotische
bakstenen burcht van de wereld. In 1309 werd Malbork
de zetel van de Duitse of de Teutoonse Orde. In 1410
leed de Orde met 14.000 man, ridders en voetvolk bij
Grunwald/Tannenburg, een smadelijke nederlaag
tegen een leger van 20.000 Polen en Litouwers. Deze
overwinning geeft tot op vandaag de Polen een
identiteit en een “1302, Gulden sporen slag” gevoel.
Toch redde de vesting van Malbork het overleven van
de Duitse Orde in het gebied. Het slot van Malbork is
21 hectare groot en kreeg in 1997 de erkenning van
Unesco werelderfgoed. In vroegere jaren was het de
hoofdzetel van Alden Biesen bij Bilzen (Belgisch
Limburg). In de kapittelzaal staat nog de zetel van de
commandeur van Alden Biesen, zoals in sierlijke letters
op de rugleuning geschreven staat. Recent ronden
sponsors uit Noorwegen de restauratie van de
indrukwekkende kapel af.
De kennismaking met de vakbekwaamheid van
kunstenaars en ambachtslui uit de zuidelijke
Nederlanden, de herdenking van het schot dat Europa
en de hele wereld in vuur en vlam zette: Gdansk is het
ontdekken waard.
Roland Gijbels, ere-reisleider ROC
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REIZEN & BOEKEN

Reizen en boeken: is er een verband?!
Ik ben dol op reizen en gek van boeken. Resultaat: ik
heb planken vol reisgidsen en meters reisverhalen.

Op de boekenbeurs in Antwerpen heb ik “Jaar van het
Avontuur, gids naar de meest opwindende
reisbestemmingen” gekocht, een uitgave van Lonely
Planet. Ik ben op een leeftijd gekomen dat
bungeejumping of wild water rafting niet meer tot mijn
dromen behoort, eerder tot mijn nachtmerries! Toch
blijf ik hunkeren naar reizen met een tikje extra.
Het boek stelt van alles voor, netjes ingedeeld per
maand. Wat zou u kunnen doen tijdens de eerste week
van januari? Inderdaad, u kan gaan bungeejumpen in
Queenstown, Nieuw-Zeeland, maar u kan daar ook 's
werelds mooiste wandelpaden ontdekken.

Sommige reisgidsen dateren uit een tijd dat sommigen
onder u nog niet geboren waren. Ik citeer uit een gids
voor Joegoslavië: “Toeristen uit het westen voelen zich
sterk aangetrokken tot de temperamentvolle
Dalmatische meisjes met hun vurige ogen, temeer daar
deze in hun omgang met vreemden erg vrij zijn...”. Dan
volgen “nuttige” raadgevingen en bedenkingen.
Ik heb planken vol reisverhalen. Ik hou van Eric Newby:
“Op stap in de Hindu Kush”. Hij kan me hardop doen
lachen en ook Bill Bryson kan dat. Paul Theroux schrijft
(o.a.) over trage treinreizen in verre oorden. Een
simpele ontmoeting kan hij verwerken tot een kleine
roman. Hij en zoon Theroux doen eigenlijk hetzelfde:
mensen laten vertellen over wat hen bezighoudt, de
vader met woorden op papier, de zoon met een camera
erbij op televisie.
Reisverhalen blijven nooit steken in beschrijvingen van
het landschap of in een beschrijving van de gevaren die
de auteur ondervindt in een moeilijk toegankelijk
gebied. Lieve Joris bijvoorbeeld reist naar Zaïre op zoek
naar sporen van haar heeroom. Haar zoektocht leidt
haar door de koloniale problematiek van verleden en
heden. Als Dirk Draulans naar Congo reist (“De mens
van morgen”), dan gaat hij vooral op zoek naar
bonobo's, maar hij vertelt daarbij het verhaal van
Kabila, van stropers, vissers, parkwachters en van Ellen,
een jonge Vlaamse biologe.

En de tweede week? Dan kan u gorilla's tracken in
Oeganda. Laat dat nu een activiteit zijn die ik gedaan
heb en die ik kan beoordelen. En...wat ze beschrijven
klopt: ten eerste gaat u in groep onder begeleiding van
mannen met geweren. Ten tweede mag u niet
verkouden zijn of iets anders besmettelijks onder de
leden hebben. Ten derde mag u zelfs het meest
schattige gorillaatje niet aanraken, zelfs niet als het
nieuwsgierig binnen handbereik komt spelen. Ten
laatste: u mag maar 1 uur blijven. Klopt allemaal en het
is één van de meest magische belevenissen in Afrika.
Als ervaringsdeskundige raad ik u met klem aan uw
fototoestel op tijd weg te steken en te kijken, gewoon
te kijken en te beleven.
Het boek informeert behalve over het land, ook over
het soort activiteit en over de vereiste conditie. U komt
dus evengoed activiteiten tegen die bijvoorbeeld in de
VTB of de Tui brochure staan. U zou het noorderlicht
kunnen aanschouwen in Groenland of IJsland, beren
gaan spotten in de VS, of leeuwen in Kenia. Hebt u geen
zin om in oktober karstgrotten te gaan verkennen in
Slovenië? Of om met een ballon boven de Serengeti te
zweven? Daarvoor is geen conditie vereist, maar het is
een memorabele manier om gnoes, gazellen en zebra's
te zien.

Ik beken: ik heb geen weerstand tegen boeken en al
helemaal niet tegen boeken over reizen.
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dat oh-zo-gezellige restaurant in de schaduw stelt.
Week vier in november is hét moment om de
Victoriawatervallen te zien. Als kijken naar het zware,
donderende watergordijn in de Zambezi-rivier niet
genoeg voor u is (voor mij was dat méér dan genoeg),
dan zijn er a.h.w. menukaarten waaruit u een activiteit
kan kiezen, variërend van safari's te paard, (te) olifant
of te voet, helikopter- of ULM-vluchten, jet boating, of
de onvermijdelijke bungeesprong van 111 meter hoog,
ooit de hoogste ter wereld.

En dan kom ik terug bij mijn begin: boeken en reizen
zijn met elkaar verbonden, ook - en vooral – voor de
reizen die u enkel in gedachten kan maken: “Scotts
laatste expeditie” laat ons meelezen in zijn dagboeken
uit 1912.
Lezen terwijl ik reis vind ik plezierig, maar de
evenwichtsorganen moeten ertegen bestand zijn. Zit
niet te lezen terwijl u met een bus via
haarspeldbochten de berg oprijdt! Kijk dan vooral naar
buiten en dompel u – als een echte zen adept – onder
in het hier en nu.
Lieve lezeressen en lezers: hebt u een ervaring waarin
boek en reis verbonden zijn? Wil u die met ons delen?!
Was een boek ooit de reden om op reis te gaan of juist
het tegenovergestelde? Heeft een boek u onderweg
een extra ervaring gegeven? Is er een reis-boek dat u
onbedaarlijk deed lachen? Welk reisverhaal heeft grote
indruk gemaakt en zal u nooit meer vergeten?

U denkt dat ik dit boek aan het promoten ben, nee
hoor, ik maak u deelgenoot van de extra “kick” die u op
reis kan hebben, dat onvergetelijke moment, die
overweldigende ervaring, die zelfs het beste menu in
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Gerda Sterk, ROC-reisleider
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REISHAPPENING 2019

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

Nieuwigheden in de VTB Reizen 2019-2020 brochure
Vertrekgarantie: gegarandeerde vertrekken bij aanvang van het seizoen
Een uitgebreid aanbod aan presentaties en infostanden bemand door de VTB-reisleiders
Een gezellig weerzien met reisleiders en medereizigers op een unieke locatie
Gezellig rondkuieren in de ZOO
Laatste kans om te genieten van het China Light spektakel!
Inschrijven via de website: https://www.tui.be/nl/reishappening

Waar?
ZOO Congres Centrum
Carnotstraat 4
2018 Antwerpen
Wanneer?
Zaterdag 12 en zondag 13 januari 2019.
Doorlopend programma van 10.00 uur tot 18.00 uur
Een organisatie van:

Met medewerking van:
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*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.
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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

December 2018

CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
Dames van de Barok
Museumbezoek o.l.v. Thomas Cole, ROC-reisleider &
museumgids
Woensdag 9 januari 2019
Tot eind januari 2019 zijn in het Museum voor Schone
Kunsten in Gent een vijftigtal Italiaanse schilderijen
bijeengebracht in de tijdelijke tentoonstelling “Dames
van de Barok”. De stukken – het ene nauwelijks 10 x 10
cm groot, het andere groot genoeg om een hele kapel
mee te vullen – werden ontleend uit kleine musea of
privé-collecties, maar ook uit instituten zoals de
Galleria degl Uffizi (Firenze), de Galleria Borghese
(Rome) of het Museo Nazionale di Capodimonte
(Napels). In een chronologisch parcours van negen
zalen maken we uitgebreid kennis met Artemisia
Gentileschi, maar we ontmoeten ook minder bekende
dames als Elisabetta Sirani en Sofonisba Anguissola.
Deze dames verdienen stuk voor stuk meer aandacht,
omwille van de kwaliteit van hun werk, maar ook
omwille van hun contacten met bekendere schilders uit
hun tijd, van Antoon van Dyck over Caravaggio tot
Giuseppe Arcimboldo en Guido Reni.

Een wandeling langs het werk van deze acht
kunstenaressen – ook Lavinia Fontana, Fede Galizia,
Orsola Maddalena Caccia, Virginia Vezzi en Giovanna
Garzoni zijn van de partij – is meteen ook een
cultuurhistorische wandeling langs de klassieke
mythologie, de contrareformatie en de geschiedenis
van het Italië van 1525 tot 1675.

Artesmisia Gentileschi, Judith en haar meid met het hoofd van
Holofernes, ca. 1613 (Gallerie degli Uffizi, Firenze)

Met een beetje goede wil is deze tentoonstelling zelfs
een ideale gelegenheid om in de sfeer te komen voor
een volgende reis naar Italië. ROC-reisleider, MSK-gids
en leraar italiaans Thomas Cole nodigt ons uit om het
werk van de “Dames van de Barok” te bekijken door de
ogen van de reizig(st)er: waar kwamen deze werken tot
stand, door wie lieten de schilderessen zich onderweg
beïnvloeden, wat blijft er van deze dames over in het
huidige straatbeeld in Italië? Tijdens een rondleiding
van iets meer dan een uur reizen we van Ascoli Piceno
naar Turijn en van de Ponte Vecchio in Firenze naar het
Palermo tijdens de pestuitbraak van 1624. We
bestuderen een grafmonument in de San Domenico in
Bologna en gaan op zoek naar de Accademia di San
Luca, de favoriete verzamelplaats van de Romeinse
artistieke wereld. Van harte welkom op deze
toeristische wandeling door het Italië van de “Dames
van de Barok”!
Thomas Cole, ROC-reisleider
PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Elisabetta Sirani, Timoclea vermoordt Alexanders kapitein, 1659
(Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli)
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Wanneer: Woensdag 9 januari 2019
Afspraak: 14.00 uur, MSK Gent
Deelnameprijs: € 16,00
Inbegrepen: Toegang + gids
Hoe inschrijven: Gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

December 2018

CAUSERIEËN:
LEZINGEN & CURSUSSEN
Van Congo tot Kongo: een stiefkind van
de Europese koloniale expansie
Lezing door John Everaert, prof. em. koloniale en
maritieme geschiedenis
Donderdag 24 januari 2019

De opportunistische Leopold II slaagde er
in de erkenning van zijn Congo-Vrijstaat (18841908) te forceren. Wegens geldgebrek en onder
het mom van de bestrijding van de “Arabische”
slavenhandel boorde hij winstgevende naturainkomsten (rubber en ivoor). Maar de uitbuitingspraktijken veroorzaakten een internationaal
schandaal.
In 1908 adopteerde België de privévrijstaat als staatskolonie (1908-1960). De
paternalistische doctrine steunde op “de drie K’s”
(kolons, kapitaal en kerk): een blanke
inwijkingspolitiek - inclusief een “zachte
apartheid” -, een rationele exploitatie door
plantages en mijnbouw, de missies als sociale
hefboom voor gezondheidszorg en onderwijs.

In het zog van de naoorlogse
dekolonisatiegolf verwierf Kongo onvoorbereid de
onafhankelijkheid (1960). Maar de koloniale
erfenis en het sluipende neokolonialisme
ondermijnden de politieke stabiliteit en
bedreigden de territoriale eenheid. Na de
chaotische beginjaren vestigde Mobutu - een
Westerse pion in de “koude oorlog” - een
profitariaatdictatuur. Omvergeworpen door het
Kabila-regime komt dit laatste grotendeels neer op
een aflossing van de wacht.
John Everaert, ROC-reisleider

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Wanneer: donderdag 24 januari 2019
Aanvang: 14.30 uur
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733,
9000 Gent
Deelnameprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

Belgische koning Albert op één van de eerste treinen in Belgisch Congo, 1909
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CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
Heropening van het vernieuwd
AfricaMuseum

‘s Middags genieten we van een heerlijk, warme lunch
in het nieuwe museumrestaurant Tembo, ondertussen
uitgegroeid tot dé hotspot van Tervuren.

Daguitstap o.l.v. Kristin De Paep, ROC-reisleider &
museumgids

In de namiddag begint het tweede deel van onze
ontdekkingstocht. We bezoeken de collecties van het
AfricaMuseum en nemen een kijkje naar de
geschiedenis en het verhaal over Centraal-Afrika.

Zondag 3 februari 2019
Na een renovatie en een sluiting van meer dan vijf jaar,
opent het AfricaMuseum in Tervuren in december
eindelijk opnieuw de deuren. Op zondag 3 februari
brengen we met het ROC een bezoek aan dit
vernieuwde AfricaMuseum of officieel: het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika.

Kortom, het wordt een boeiende rondreis, die begint
bij één van de meest beruchte episodes van onze
geschiedenis, maar die verleden, heden en toekomst
op een geslaagde manier weet te combineren.

Jo Van de Vijver © KMMA, Tervuren

Jo Van de Vijver © KMMA, Tervuren

De grootste uitdaging voor het renovatieproject was
hoe men een beeld kon schetsen van een hedendaags
en ontvoogd Afrika in een museumgebouw dat een
duidelijk koloniaal verleden uitdraagt. Een kleine 120
jaar geleden werd op die plaats nog een echt
“negerdorp” gebouwd ter vermaak van de Belgische
bezoekers en meer dan 60 jaar heeft het AfricaMuseum
een koloniale boodschap uitgedragen. Insignes en
verwijzingen naar Leopold II en naar het koloniaal
verleden zijn nog overal terug te vinden in de
gebouwen, ook na de renovatie. De pijnlijke aspecten
van ons verleden kunnen we niet doen verdwijnen,
maar de boodschap kan op een andere manier verteld
worden. Het AfricaMuseum vandaag positioneert zich
als een kenniscentrum en als een dynamisch platform
voor ontmoeting en dialoog met mensen van
verschillende generaties en culturen.

Programma
• 10.30 uur: Afspraak Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika
• 11.00 uur: Geleid bezoek ‘Het AfricaMuseum
herbekeken’
• 12.30 uur: Lunch Tembo
• 13.30 uur: Geleid bezoek ‘Een complex en
gedeeld verleden’
• 15.00 uur: Einde van de rondleiding, vrij bezoek
mogelijk.

ROC-reisleider en officiële gids in het museum, Kristin
De Paep, neemt ons mee op een boeiende wandeling
door de restauraties, renovaties, modernisering en
architecturale visies van het AfricaMuseum.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•

Wanneer: Zondag 3 februari 2019
Deelnameprijs: € 55,00
Inbegrepen: Alle toegangen, geleide
bezoeken, warme lunch
Hoe inschrijven: Gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

December 2018

CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
Een onverwachte ontdekkingstocht
Daguitstap 1000 jaar graven van Loon o.l.v. Paul
Marchal
Zaterdag 16 februari 2019
Over het graafschap Vlaanderen of het hertogdom
Brabant hebben we al veel geschreven, maar hoe zat
het aan de andere kant ons huidige België? Wist je dat
we daar een graafschap vinden dat meer dan 1000 jaar
heeft bestaan? Wat weten we eigenlijk van het
graafschap Loon? Op zaterdag 16 februari gaan we met
het ROC op ontdekking in een voor velen onbekende
streek.

Alden Biesen

Het graafschap Loon strekte zich uit over de huidige
provincies Belgisch- en Nederlands-Limburg. Dat de
graven van Loon ook hun stempel drukten op de
middeleeuwse geschiedenis van Europa geraakte
helemaal in vergetelheid. Nochtans kan de
opmerkzame bezoeker hun sporen terugvinden in
Chiny, Metz en Lohr am Main. De grafelijke
expansiepolitiek leidde hen ook naar Holland en
Zeeland. Ze stichtten kloosters, zoals Herkenrode,
Averbode en Schönau, ze voerden een actieve
kruistocht- en verdedigingspolitiek, en ze schuwden
geen conflicten met de prinsbisschop van Luik of zelfs
met de keizer van het Heilig Roomse Rijk.
Op onze daguitstap bezoeken we alle strategische
plaatsen van het voormalige graafschap. We leren de
Limburgse culturele identiteit kennen en we bezoeken
de overzichtstentoonstelling “1000 jaar graafschap
Loon” in het slot van Alden Biesen. Deze
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tentoonstelling behoort tot de highlights van de
Belgische historische tentoonstellingen uit de laatste
decennia. Er zullen waardevolle bruiklenen te zien zijn
uit nationale en internationale verzamelingen en
musea. Curator van de tentoonstelling is Dr. Jan Vaes,
auteur van de studie “De graven van Loon”, die
inmiddels bijna aan zijn derde druk toe is.
Programma
• 7.30 uur: vertrek opstapplaats Gent –
Hypermarkt Carrefour, Sint-Denijs-Westrem
• 8.15 uur: vertrek opstapplaats Antwerpen –
Crowne Plaza Hotel
• 9.30 uur: Verwelkoming en algemene inleiding
over het graafschap Loon in de abdij van
Herkenrode bij een kop koffie.
• 10.00 uur: Rondrit met accenten op Kuringen
(grafelijke
residentie),
middeleeuwse
stadsmuur Hasselt (administratieve zetel van
het graafschap), Hendrik van Veldeke,
kastelenlandschap in de buurt van Sint-Truiden
(onder meer Ordingen, Brustem), Borgloon
(burchtheuvel,
‘s
grevenhuis,
perron,
Graethemkapel).
• 12.15 uur: Lunch
• 13.30 uur: Vervolg bezoek aan Borgloon
• 14.00 uur: Het Haspengouws cultuurlandschap
tussen Borgloon en Hoeselt (Schalkhoven,
Gors-op-Leeuw, Guigoven (slot de Donnea),
Hoogveld, Hoeselt)
• 15.00 uur: Bezoek tentoonstelling in Alden
Biesen
• 17.00 uur: Koffie met Loonse vlaai

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•

•

Wanneer: Zaterdag 16 februari 2019
Deelnameprijs: € 72
Inbegrepen: Alle toegangen, geleid bezoek
Alden Biesen, lunch, koffiepauzes,
transport en rondrit in luxueuze autocar
Hoe inschrijven: secretariaat@rocvzw.be

December 2018

OVERZICHT CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN

Tijdstip

Onderwerp

Reisleider

Woensdag 12 december

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

ROC

Woensdag 9 januari 2019

Dames van de Barok

Thomas Cole

MSK Gent

Donderdag 24 januari
2019

Van Congo tot Kongo: een
stiefkind van de Europese
koloniale expansie

John Everaert

ROC

Zondag 3 februari 2019

Heropening vernieuwd
AfricaMuseum

Kristin De Paep

AfricaMuseum,
Tervuren

Zaterdag 16 februari 2019

Daguitstap 1000 jaar graven van
Paul Marchal
Loon

Borgloon

Donderdag 28 maart 2019

Djenghis Khan & sjamanisme

ROC

Donderdag 25 april 2019

De Belgische aanwezigheid in
Anne Marie Van Broeck
Colombia

Etienne Hauttekeete

Waar

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 2019

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

16/03/2019 10u30 Thailand
11u15 Jordanië
13u45 China
14u30 V.A.E. & Oman

Zaterdag

23/03/2019 10u30 Iran
11u15

Rusland: Moskou & SintPetersburg

13u45 Israël
14u30 Marokko
Zaterdag

30/03/2019 10u30 Oezbekistan
11u15 Rusland: Volgacruise
13u45 Vietnam

Uw reisleiders verwachten u in:

14u30 Indonesië

© Jaspers-Eyers Architecten
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COLOFON

Werkten mee aan dit nummer:
Mia Bogaert, Thomas Cole, Sarah De Decker, John Everaert, Roland Gijbels, Etienne Hauttekeete, Karel Peeters,
Gerda Sterk, Marie-Lise Van Wassenhove
Redactie en lay-out:
Sarah De Decker, Etienne Hauttekeete
Eindredactie & V.U.:
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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