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Ten geleide

weer onze ‘bovenste beste buren’ naar huis, terwijl het
ROC onder leiding van Lt-Kol. / Reisleider Dirk
Audenaert een ongekend (en ongerept) stukje
Nederland opzoekt.

Maartse buien en aprilse grillen…
Frank mag dan al wat ruiger weer voorspellen, het blijft
de aankondiging van de lente, een nieuwe lente. Ook
een nieuw geluid, niet alleen in bestemmingen maar
ook in concepten van reisorganisatoren.
TUI Specialists gooit het ook over een andere boeg.
Naast de klassieke rondreizen van VTB Reizen – die
onverminderd, zelfs in tegendeel, nog meer – blijven
inspelen op de cultuurreiziger die voor geen
verrassingen wil komen te staan, werkten de
specialisten een nieuw concept uit, dat veel soepeler
hanteerbaar is en waarbij uw reisleider u weliswaar
begeleidt naar en info geeft over stad en streek, land en
gebruiken, ... maar u zelf kan beslissen hoe u uw tijd
invult. Het vergt van onze reisleiders ongetwijfeld meer
energie en inlevingsvermogen in uw verwachtingen,
maar het resultaat is des te mooier: veelzijdige
ervaringen in een groep gelijkgezinden.
Ook in bestemmingen. Ethiopië rijst voor de zoveelste
keer op uit moeizame akkoorden tussen diverse
bevolkingsgroepen, maar heeft zijn christelijke wortels
niet verloochend. Ere-reisleider en scherpe observator
Gard Vermeulen, bereisde het land van Sheba tot
Lalibela en heeft maar één woord nodig: mooi!
Journalist en reisleider Joost Loncin laat zijn licht
schijnen op een mogelijke nieuwkomer in de Europese
Unie, Kosovo en besteedt uitgebreid aandacht aan onze
verkenningstocht naar de troeven en nadelen van dit
kleine landje. Ook hier maar één woord: mooi,
wondermooi in landschap én cultuur, ook al ligt die niet
zo dik gezaaid. Maar ook in gastronomie: de heerlijke
afwisselende maaltijden zullen ook mij bijblijven als een
hemelse streling… mooi!

Reizen zit reisleiders in het bloed, zodat Etienne
Hauttekeete en Marc Van Craen hun focus richten op
Azië in Zwitserland: ook ongekende kunstschatten in
hartje Europa. We ronden het reisseizoen af met
reisleider Rein Van Keer, die de berberkunst in
Marrakesh en Essaouira onder de loep neemt.
Allemaal te vaag? Lees gerust volgende bladzijden en
het licht zal over u schijnen …
Veel leesgenot
Karel Peeters
Afgev. Bestuurder vzw ROC
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Wie pak en zak moet thuislaten, kan met reisleider
Etienne Hauttekeete naar het verre Oosten, waar hij de
nazaten van Dzengis Khan opzoekt. Anne Marie Van
Broeck weet nog Vlamingen te vinden in Colombia,
schrijver Eric Min is uitzonderlijke bereid gevonden om
samen met u zijn hart te gaan zoeken in Venetië, terwijl
Pierre
Vinck
het
heeft
verloren
in
de
universiteitsbibliotheek in Gent. Het KMSK brengt dan
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BESTEMMING IN DE KIJKER
ETHIOPIË

Christenen in Ethiopië
Christenen vormen de meerderheid in Ethiopië naast
moslims en verschillende animistische stammen in het
zuiden.
Het ontstaan van het land, of liever van het vorstenhuis,
begint bij een Bijbelverhaal. De koningin van Sheba was
erop gebrand om koning Salomon van Israël, zoon en
eerste opvolger van Koning David, te ontmoeten. Ze
reisde naar Jeruzalem en kwam zeer sterk onder de
indruk van deze imposante vorst. Tot daar het
Bijbelverhaal.
Dan
begint
het
Ethiopische
koningsverhaal.
De koningin wil niet in het paleis van haar gastheer
logeren maar verblijft op haar boot. Salomon, de
rokkenjager, had reeds een paar honderd vrouwen en
wil ook graag met haar … Hij nodigt haar dus uit voor
een diner. Zij stemt toe op één voorwaarde: dat hij haar
niet met geweld zou nemen. Hij stelt een
tegenvoorwaarde: dat zij niets van zijn bezit zou
aanraken zonder zijn toestemming vooraf. Zo gezegd,
zo gedaan. De sluwerd echter laat zijn spijzen sterk
kruiden en zouten. Op een wat verdwaald moment

grijpt de koningin spontaan een glas water en brengt
het aan haar lippen. De koning wordt kwaad want zij
heeft, zo zegt hij, haar belofte gebroken en zo moet hij
zich ook niet meer houden aan zijn belofte. Ze hebben
dus gemeenschap. ’s Anderendaags reist de koningin af
met een koninklijk geschenk: een schoot vol
verwachting. Uit haar wordt Menelek geboren.
Toen de jongeman een sterke tiener werd, keerde hij
terug naar zijn vader om opgeleid te worden voor het
koningschap. Als hij daarmee klaar was, ontving hij bij
zijn terugtocht een geschenk: de Ark van het Verbond,
waarin de joden de twee stenen tafelen bewaarden
met de tien geboden. Het was tegelijk het tabernakel
waarin God woonde tussen zijn volk.
Menelik I regeerde in Aksum over Ethiopië rond het jaar
200 vóór Christus. Het land strekte zich ook uit over
Sheba (nu Yemen), Nubië (nu Soedan) en Zuid Arabië.
Wellicht leefde er toen al een joodse kolonie in dit land.
Zeshonderd jaar later bekeerde de koning van toen zich
tot het christendom en verwachtte dat het volk zich ook
zou bekeren. Hij bouwde voor de Ark een kerk in
Aksum. Men vertelt dat de oorspronkelijke Ark er nog
altijd bewaard wordt, maar door niemand mag gezien
worden, zelfs niet door priesters en bisschoppen.
Alleen een oude monnik heeft de enige sleutel van de
kerk.

Giovanni Demin (1789-1859) Koning Salomo ontvangt de koningin van Sheba
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iets in drievoud voorkomt verwijzen ze naar de H. Drieeenheid. Waar tien voorkomt zijn het de tien geboden,
waar twaalf opvalt zijn het de apostelen, waar twee
voorkomt is dit het teken van het oude en het nieuwe
Testament. Een voorbeeld? Muziek wordt gemaakt met
een trom met twee vellen. Het kleine vel staat voor het
Oude Testament, het grote voor het Nieuwe. Daarnaast
gebruikt men een sistra, waar belletjes gespannen zijn
op drie rijen tussen twee zijplaatjes. De drie draden
staan voor de Drievuldigheid en de zijlamellen vormen
de ladder van Jacob tussen hemel en aarde, zoals de
muziek zelf.
Kapel van Onze Heilige Maria van Zion in Aksum waar de Ark zich
vandaag zou bevinden

Elke kerk in dit land is gebouwd naar het voorbeeld van
de eerste tempel van Jeruzalem, de tempel van koning
Salomon. Ze heeft een voorhof waar iedereen is
toegelaten en waar de muziek en de zang plaats heeft.
Dan is er een gedeelte voor de gelovigen, waar ze de
communie ontvangen en tenslotte het Heilige der
Heiligen, waar alleen priesters en diakens toegang
hebben. Elke kerk heeft ook een kopie van de Ark in het
derde deel. U ziet, deze christenen, sinds de grote
scheuring van de elfde eeuw orthodoxen, hebben veel
meer belangstelling voor het oude Testament, dan wij
Roomse katholieken. Verder gebruiken ze vaak
legendes, verhalen en zeer veel symbolen. Overal waar

Enkele dagen geleden was ik op het feest van Maria van
Zion in Aksum. Dit is een zeer groot feest en zowat een
half miljoen mensen komen erop af. Op de vooravond
heb ik mee gestapt in de kaarsjesprocessie. Eerlijk
gezegd, ik heb meer gefotografeerd dan gebeden. Twee
kaarsjes gekocht (ze worden per paar verkocht) en dan
geprobeerd om mezelf tussen de massa in de processie
te wurmen. Het is drummen en duwen van jewelste. De
processie gebeurt in het voorhof rond de nieuwe kerk.
Op het gras zitten en liggen, opeengepakt, de
bedevaarders die zich klaar maken om hier de nacht
door te brengen met zang, dans en gebed. Ondertussen
galmt er door de luidsprekers een ellenlange preek. De
processie loopt rond de achthoekige kerk, ongeveer de
grootte van de Basiliek in Scherpenheuvel. Ik geef mijn
kaarsjes aan twee van de pelgrims in de hoop dat ze

Feest van Maria van Zion, Aksum
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voor mij bidden. Elke keer is een glimlach mijn
beloning. Zelf schuifel ik verder mee met de stoet, maar
het duurt drie kwartier om eenmaal rond te raken.
’s Anderendaags in de voormiddag is er weer een
optocht. Ik ga staan aan het eindpunt, dicht bij de
aartsbisschop-emeritus. Terwijl we wachten, zingen
twee rijen diakens psalmen en teksten uit de bijbel in
een eenvoudig en traag ritme. Ze zijn mooi uitgedost
(zie foto) en wiegen zachtjes heen en weer, ze
veranderen van plaats. De TV maakt opnamen,
bezoekers en fotografen lopen door elkaar, alles heel
feestelijk en vol verwachting. Maar voor mij dringt de
tijd en ik moet weg vóór de apotheose.
De bezoeken van gisteren brachten me in een andere
tijd en in een andere plaats. Toen het koninkrijk van
Aksum instortte rond het jaar duizend, duurde het even
vooraleer er een nieuwe machtige dynastie van de
Zygwe opkwam en haar hoofdstad meer naar het
zuiden bracht. Op Kerstmis 1101 (Ethiopische tijd,
ongeveer 1108 West-Europese tijd) werd Lalibela
geboren, de troonopvolger. In zijn jonge jaren bleek hij
een verwoed reiziger: Hij bezocht het Heilige Land dat
toen reeds een twistappel was tussen kruisvaarders en
moslims. Hij trok ook door Libanon, Syrië en
Griekenland. Toen hij 56 was, werd hij koning. Om de
gevaarlijke reis naar Israël voor zijn gelovigen te
besparen, bouwde hij een nieuw Jeruzalem. Hij liet uit
de rotsen in totaal elf kerken houwen in de plaats die
nu, naar hem, Lalibela heet. Ik heb gisteren tien ervan
bezocht, in een hobbelig en bergachtig terrein. Best
vermoeiend, maar ook zeer boeiend.

Er hangt ook een symbool en een verhaal aan vast.
Eerst het symbool.
De wereld werd tweemaal van de ondergang gered:
een eerste keer door Noah met zijn ark vol dieren en
een tweede maal door Christus die op het kruis stierf.
De kerk is uiterlijk gebouwd in de vorm van een kruis,
maar draagt ook eigenschappen van de ark in zich. Ze
bestaat uit drie lagen waarvan de onderste is bedoeld
voor de zware dieren zonder openingen naar buiten. De
tweede laag is voor de kleine dieren en de derde voor
de familie voorzien van twaalf ramen, versierd met de
olijftak die de duif terugbracht als er weer land bloot
kwam na de zondvloed. Enzovoort.
In de twaalfde eeuw werd weer een kruisvaart
georganiseerd om Jeruzalem te bevrijden van de
moslims en de paus vroeg aan Lalibela om met zijn
leger deel te nemen. Lalibela antwoordde in een brief
“Ik zie geen verschil tussen u en de ongelovigen.” Dit
wordt geschreven ongeveer honderd jaar na de grote
scheuring in de kerk tussen Roomsen en Orthodoxen.
Saladin, de moslimheerser over Jeruzalem, is dankbaar
omdat Ethiopië hem niet kwam bevechten. In zijn
dankbrief aan Lalibela belooft hij hem het echte kruis
te schenken waaraan Christus is gestorven en dat in
Jeruzalem bewaard werd. Lalibela antwoordt dat hij
bezig is een waardige kerk klaar te maken (dat is de Sint
Joris) maar dat hij zelf te oud is om de reis te maken. Hij
is dan reeds vooraan in de negentig. Een opvolger met
een kopie van deze brief zal later het kruis komen
ophalen. Maar zijn neven en zijn zoon die hem
opvolgen, hebben wel andere katten te geselen, want
de dynastie wankelt. Als enkele decennia later de
opvolger toch het kruis gaat ophalen is het in handen
van andere christenen en die zeggen dat Ethiopië niet
het ganse christendom vertegenwoordigt en hij krijgt
slechts het deel waar de rechterarm van Christus ooit
hing. Dit deel wordt nu bewaard in een andere kerk,
een bedevaartplaats honderd kilometer hier vandaan.
Lalibela overlijdt als hij 95 is en de plaats waar hij de
kerken bouwde is nu naar hem genoemd.
Een goede raad: beoordeel dit verhaal en de data niet
met westerse precisie, maar met een geest van sages
en sprookjes. Ze zijn zo mooi, nietwaar!

Sint-Joriskerk

Groeten uit dit warme land.
De meest bekende kerk van het stel is de Sint-Joriskerk.
Het was zijn laatste bouwwerk, tegelijk het meest
opvallende waarvan de foto in elke reisbrochure staat.
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BESTEMMING IN DE KIJKER
KOSOVO

Vervloekt, die bergen!
PRISHTINA – De moed zinkt mij in de pas
dichtgeknoopte stapschoenen. Ik ben net uit de
Kosovaarse hoofdstad Prishtina vertrokken naar de
toeristische best kept secret bestemming van de
Balkan: de “Vervloekte Bergen”. Dat is een ruig
natuurgebied op het drielandenpunt van Kosovo,
Albanië en Montenegro: The Balkan Peaks. Maar er
steekt een dikke mist op. Ik vrees dat ik de beloofde
machtige vergezichten op mijn buik zal mogen
schrijven. Ik heb dat al eens meegemaakt in die
vervloekte bergen, aan de Montenegrijnse kant dan.
Maar de chauffeur glimlacht: “Geen paniek! Het is altijd
mistig in de vlakte rond Prishtina. Daarom trouwens dat
het vroegere Joegoslavische leger hier een militair
vliegveld aanlegde. Het was altijd gecamoufleerd.
Straks schijnt de zon weer!”

© Bruno Rijsman

Kosovo als reisbestemming? Is dat niet dat landje waar
de laatste burgeroorlog van Europa werd
uitgevochten? Jawel, maar dat is ondertussen al bijna
twintig jaar geleden. En ja, er patrouilleren nog altijd
NAVO-troepen – de KFOR - in hun pantserwagens door
de straten. Je ziet ze inderdaad ook op weg naar de
westelijke stad Peja, het toeristisch centrum in de
bergen die ik wil zien. De chauffeur steekt zijn duim op
door het raampje: “KFOR: sehr gut!”. Maar we maken
eerst – uit nieuwsgierigheid - een tussenstop op het
beruchte Merelveld. De Kosovaarse chauffeur blijft in
zijn busje wegens absoluut niet geïnteresseerd. Hier is
het slagveld waar op 28 juni 1389 de Serviërs en hun
bondgenoten verpletterend werden door de
Ottomanen. Vreemd genoeg is precies die 28ste juni de
nationale
feestdag
van
de
Serviërs.
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Slag op het Merelveld, Adam Stefanović,(1870)

Er staat een schreeuwlelijke, stompe uitkijktoren op het
mistige slagveld, even buiten Prishtina. Er staan
hoogdravende teksten in het Oud-Slavisch op de
muren. De twee suppoosten die het monument
bewaken, hebben allicht de gemakkelijkste job van heel
Kosovo. De Serviërs die het monument zouden willen
bezoeken, zijn verjaagd en wagen zich hier niet meer.
En van de weeromstuit is geen enkele Kosovaar erin
geïnteresseerd. De weinige bezoekers zijn wij dus. Tja,
nadat de Servische oorlogsmisdadiger Slobodan
Milosevic op 28 juni 1989, precies 600 jaar na de slag,
precies hier op het Merelveld voor één miljoen
uitgelaten Serviërs de culturele autonomie van de
Kosovaren brutaal afschafte en tien jaar later de moe
getergde Kosovaren alsnog in opstand kwamen, zijn
Kosovaren en Serviërs geen goede vrienden. De
wonden helen, maar slechts langzaam. Ook dat is
Kosovo.
Enkele kilometers verder ligt het mausoleum van de
overwinnaar van de strijd: sultan Murad. Hij werd vlak
na zijn overwinning op het slagveld door een
sluipmoordenaar gedood. Deze sultan heeft
merkwaardig genoeg twee mausolea. Hier op het
Merelveld werden zijn hart en ingewanden begraven;
zijn lichaam werd dan overgebracht naar zijn thuisland,
Anatolië, waar het ter aarde werd besteld. Hier in
Prishtina heeft hij een vierkant, veertiende-eeuws
mausoleum bekroond met een koepel. Daarnaast staat
een even oude moerbeiboom en een vroeger
gastenverblijf voor pelgrims die hem wilden eren. Het
is nu een leuk museum, met een grappige gids. De plek
is ommuurd en wordt van generatie op generatie
onderhouden door éénzelfde Turkse familie. Een stil,
vredig, eeuwenlang onveranderd gebleven plekje,
piekfijn onderhouden met bloemen en fruitbomen. Het
lapje grond met zijn mausoleum en zijn gastenverblijf
wordt diplomatiek beschouwd als een stukje Turkije.
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Daarom allicht ook dat de Serviërs het niet waagden
het te vernielen. Een unheimliche ervaring.
Kosovo is een klein landje. Na amper een uurtje rijden
zijn we al in Peja, aan de voet van die “Vervloekte
Bergen” of “The Balkan Peaks”. De Turken hadden dan
wel de Serviërs in de pan gehakt; ze slaagden er maar
niet in de trotse Montenegrijnen en Albanezen aan de
overkant van die bergen klein te krijgen. Vandaar: De
Vervloekte Bergen. Die zich tooien in melancholische
tinten van groen, geel en bruin, onder een
helderblauwe hemel. De herfst en de lente zijn de
mooiste seizoenen in Kosovo. Koning Winter slaat hier
pas toe in januari en februari. Maar daarop heeft de
ambitieuze burgemeester van Peja iets gevonden. Hij
gaat met Zwitserse financies en ondersteuning een
skilift aanleggen naar de toppen van de bergen, die tot
2400 meter reiken en dan met sneeuw bedekt zijn.
We ontmoetten de burgemeester in hét hotel van Peja:
Dukagjini. Het staat op alle YouTube-filmpjes over de
stad. De oude glorie heeft het communisme overleefd.
Je kunt er de Balkan-keuken proeven in een magnifieke,
reusachtige serre die uitgeeft op de plaatselijke
plantentuin. Toerisme is behalve een beetje landbouw,
de enige economische troefkaart van zijn stad, zegt de
burgemeester. Toerisme is ook een zaak die door de
staat wordt verwaarloosd. Het zijn de steden en de
lokale gemeenten die het op gang moeten trekken,
beseft hij. De toeristische troeven van Kosovo zullen
dus nog lang een best kept secret blijven. En dus iets
bijzonders en exclusiefs. De burgemeester ijvert voor
een natuurlijk, duurzaam toerisme, dat de plaatselijke
bevolking ten goede komt.

© Peja door Kujtim G.

Als je van dat bric-à-brac modernisme houdt van de
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jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw – de
communistische of socialistische wonderjaren van Tito
– dan is het fijn flaneren door de stad Peja. De terrasjes
zitten vol. De Kosovaren belijden een Europese islam,
zeggen ze zelf. Ze drinken ongegeneerd alcohol, en
produceren trouwens ook wijn. Maar doorzakken:
daarop ga je ze zelden of nooit op betrappen. Eten is
ook geen probleem. Vergeet de menukaarten: de
kelners zetten gewoon één na één alles op tafel wat de
pot schaft. Dat zijn kleine korte hapjes, stoofpotjes met
veel groenten, soepen tussendoor enzovoort. Kortom:
hier laat Kosovo zich wel kennen als deel van de Balkan.
Loop je de brede avenue, met aan weerskanten
terrasjes, zelfs nog in november - helemaal ten eind,
dan bots je zo op het patriarchaatsklooster van Peja.

© Jarda Novák

Het is gebouwd in het begin van de dertiende eeuw en
het heeft zichzelf gebarricadeerd achter een hoge
muur. Voor de knappe Servische popes met hun mooie
baarden en hun lange in een dotje geknoopt haar en de
ook wel best bevallige kloosternonnen is het duidelijk:
hier binnen deze muren zijn we in het christelijke Servië
en niet in dat vermaledijde mohammedaanse Kosovo,
extra muros. Een arrogantie die in de lucht hangt, maar
die mij niet belet te genieten van de prachtige
architectuur en iconen in de baksteenrode kerk. En de
vijfhonderd jaar oude moerbeibomen. Wonderlijk om
te zien, zeker tegen de achtergrond van die “vervloekte
bergen”. Het siert de Turken, eeuwen geleden, en de
Kosovaren, twintig jaar geleden, allebei nochtans
zegevierende moslimvolken, dat ze die christelijke
juweeltjes niet hebben platgebrand of opgeblazen.
Want omgekeerd gebeurde dat wel tijdens die
verschrikkelijke burgeroorlog van 1998-1999. Er is een
bazaar en een moskee in het kleine historische centrum
van Peja. Ook daar is het fijn wandelen. Maar een
gedenkplaat wijst erop dat het centrum en de moskee
eigenlijk nog maar pas helemaal heropgebouwd zijn,

Maart 2019

3

dankzij Amerikaanse steun. De Servische soldaten
hebben het tijdens de oorlog platgebrand. De moskee
wordt nu volop gerestaureerd, met – merkwaardig –
Italiaanse hulp en onder leiding van – niet zo
merkwaardig – een Turkse architect. Die heeft er
trouwens geen enkele moeite mee te zeggen dat de
moskee waarschijnlijk op de fundamenten is gebouwd
van een nog oudere katholieke kerk. De eeuwenoude
moskee, die even oud is als de orthodoxe kerk een
steenworp verder, wordt nu weer mooi beschilderd
vanbinnen. In de vier hoeken van de moskee staan vier
in twee gesneden pompoenen afgebeeld. De architect
weet ook niet wat dat te betekenen heeft. Een grapje
in een moskee? Moet kunnen!

Oorlogskerkhof Peja

Er zijn, zoals bekend, van onze Westhoek tot in Gallipoli
honderden, misschien duizenden, soldatenkerkhoven
uit de Eerste Wereldoorlog. Eentje daarvan vind je
zowaar ook in Peja, vlakbij de katholieke kerk. Het was
tot vier jaar geleden een stuk braakland. Maar dankzij
de hulp van Oostenrijk en Hongarije en van de KFOR,
heeft het zijn waardigheid hervonden. Er liggen hier in
de schaduw van de herfstgekleurde – inderdaad
vervloekte - bergen die ze moesten bestormen, 160
soldaten van het multinationale Oostenrijks-Hongaarse
leger, onder wie vier Tsjechen, 41 Russische
krijgsgevangen, 2 Montenegrijnen, 1 Turk en vier
jongens “die alleen God kent”. Het kerkhof wordt
onderhouden door Oostenrijkse vrijwilligers. Enkele
dagen eerder hebben diplomaten van Oostenrijk,
Hongarije, zelfs Rusland, Tsjechië en Montenegro
bloemenkransen, ieder met hun vlagjes, neergelegd
aan het monument in het midden ervan. Het opschrift
is in het Duits en het Hongaars. Hoe de herinnering aan
die vervloekte eerste wereldoorlog blijft rondspoken
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tot zelfs in de meest afgelegen hoekjes van Europa! Zo
komt het dat een groepje toeristen op 11 november in
alle vroegte een kort maar ingetogen gebedje zeggen
voor de vrede in Europa en voor de gesneuvelden, àlle
gesneuvelden: een kippenvelmoment.
We rijden voorbij het patriarchaat verder de Rugovakloof in. We stappen uit en steken de rivier over, over
een vervaarlijk wiebelende hangbrug. (De staalkabels
zijn gemaakt in Duitsland, niet in China, grapt de
reisgids als geruststelling.) Het is best een spannende
wandeling door de bergen, tot aan de ruïne van een
observatiepost van het Oostenrijks-Hongaarse leger.
Het toerismebureau van Peja, vlakbij het patriarchaat,
heeft dozijnen wandelkaarten. Zo kun je letterlijk
tientallen kilometers herderspaadjes volgen door de
bergen. Of mountainbiken, of klauteren. En de meest
onwaarschijnlijke ontmoetingen meemaken. Het
paradijs voor de avontuurlijke wandelaar. En inderdaad
– zoals de chauffeur voorspelde - de verbluffende
vergezichten baden nu in de zon.
Of je kunt eens overnachten in een zomerkamp van de
herders hoog op de Alpenweiden. Veel herders – denk
niet dat ze zelf primitief zijn, hoor - hebben er een
bijverdienste van gemaakt om rugzaktoeristen in
primitieve houten kotjes overnachting aan te bieden
en ’s morgens een ontbijt van versgebakken brood.
Wassen doe je aan de pomp; toilet in het “huizeke”.
Maar daarvoor is het te laat nu. Net als we de Rugovakloof binnenrijden passeert ons een half dozijn
vrachtwagens met luid blatende schapen, die van de
leeg gegraasde alpenweiden naar hun winterverblijf
worden gevoerd. (Of het slachthuis?) De herders
kramen op. De winter komt eraan.

Radac © Voyage Kosovo

Een iets gemakkelijker maar even lange wandeling kun
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je maken naar de waterval en de grotten van Radac,
een tiental kilometer ten zuiden van Peja. We wandelen
een smalle, groene en koele vallei in en volgen een pad,
dat eerst leidt naar het complex dat water levert aan de
stad en verder naar de grotten van Radac. Die zijn nog
maar een drietal jaar te bezichtigen voor toeristen. In
de zomer het gehele jaar door. Daarna alleen op
afspraak. Wij zijn met een groep. Maar de dag ervoor
heeft de voorzitter van de vereniging die de grot
onderhoudt, speciaal voor twee eenzame Belgische
toeristen, de grot geopend. Inkom: elk één euro. Tja, je
moet iets doen voor het toerisme. Maar de grot is
spectaculair. Het zijn merkwaardig genoeg Poolse
speleologen die de plaatselijke vereniging hebben
geholpen de grotten voor de toeristen te ontsluiten.
Niet vergeten als je in de buurt bent.

Decani klooster

Het allermooiste klooster van heel de Griekse,
Russische en Servische orthodoxie is dat van Decani,
gesticht in 1327. Het ligt geen 15 kilometer verder,
maar naar het zuiden dan. Ook een pareltje van
werelderfgoed, erkend door UNESCO. Dit klooster
wordt bewaakt door Oostenrijkse en Italiaanse
soldaten. Hun pantsers en terreinwagens staan aan de
kant. Het is effen schrikken als je het klooster nadert: er
zijn bunkers en betonnen tankversperringen. Om de
één of andere reden is dit klooster meer bedreigd dat
dat van Peja. Het klooster ligt er nochtans zo vredig bij.
Een riviertje klatert dwars door het klooster heen.
In orthodoxe kloosters staat de kerk letterlijk in het
midden. Daarrond liggen de kloostergebouwen en de
stallen en de bedrijfsgebouwen. Want dit klooster
moet wel volkomen autarkisch zijn om de overleven.
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Nee, de enkele tientallen popes en nonnen die hier
wonen in hun enclave, zijn niet echt geliefd bij hun
Kosovaarse buren. In dit gebied is zwaar gevochten
tussen het Servische leger en het zogeheten
Kosovaarse bevrijdingsleger. De Servische soldateska –
we moeten het zeggen zoals het is, opgestookt door
hun popes – heeft hier lelijk huisgehouden. Langs de
kant van de weg staat op bijna elk kruispunt een
monument voor de gesneuvelde Kosovaarse rebellen,
natuurlijk evenmin koorknapen. Altijd wappert daar de
Albanese vlag – rood met de zwarte tweekoppige
adelaar – en niet de officiële blauw en gele Kosovaarse
vlag. Ja, het zit diep.

Toch zijn er bij ons bezoek aan de kerk een dozijn
Servische gelovigen die – zich breedvoerig bekruisend het gewaagd hebben tot hier te komen. De prachtige
driebeukige kerk, een klassieke basilica – is dan ook een
soortement bedevaartsoord. De stichter van het
klooster is de Servische “tsaar” Stefaan. En hij ligt hier
begraven ook. Omdat er dan toch nog zoveel bezoekers
zijn, doet de toezichthoudende pope zowaar zijn schrijn
open. Eerst gaat er een ijzeren plaat van zijn graf, dat
achter vier sloten zit, dan een glazen venster. Daar ligt
dan de grote, gemummificeerde koning-heilige. De
Servische gelovigen stappen een trapje op en kussen
iets in de tombe, dat wij van beneden niet kunnen zien.
En slaan nog meer kruisen en laten zich zegenen door
de pope. Voor ons doet de pope het graf dicht, maar
we kunnen wel eventjes door het glazen venster kijken.
Daar ligt dus de heilige Stefaan: zijn aangezicht is
bedekt, maar uit een soort kazuifel steekt zijn hand uit,
meer een zwartgeblakerde klauw, dat de gelovigen
blijkbaar gekust hebben. Beetje griezelig, maar
authentiek.
Het licht schijnt helder door de ruimte. Op de muren
zijn meer dan duizend Bijbelse taferelen geschilderd.
Allemaal uit de veertiende eeuw. Vele taferelen
begrijpen zelfs de geschiedkundigen niet meer, omdat
ze waarschijnlijk gebaseerd zijn op de apocriefe
evangelies die toen nog volop werden gelezen. Eén zo’n
icoon is dat van de Christus met zwaard: de enige
afbeelding in de hele wereld van Jezus met – godbetert
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- een zwaard in zijn hand. De pope stelt ons gerust: het
zwaard is bedoeld om de satan het hoofd af te hakken,
niet dat van de mensen. Daarna nodigt hij het handvol
Vlaamse toeristen en de Servische gelovigen uit in het
klooster. Er is een overdekt terras waar de cellen op
uitgeven. Er staan ruwe banken en tafels. De pope en
zijn bediende komen rond met zelfgestookte raki,
fruitsap, thee en koekjes. Je hebt een prachtig uitzicht
op de machtige bergen en de kerk, gebouwd in
schitterend witte natuursteen, die de monniken
vroeger opblonken met olijfolie. Het lijkt allemaal zo
vredig. Het is het niet, maar het kan nog komen.
Misschien dat het toerisme daarbij kan helpen.

Prizeren

Prizren in het zuiden is een stadje dat dan weer nog
helemaal Ottomaans gebleven is, met zijn nauwe
middeleeuwse straatjes, zijn bazaar, zijn kerken en
moskeeën, torens, koepels en minaretten, en zijn
badhuis. De meeste daarvan magnifiek gerestaureerd.
De communisten hebben hier hun modernistische
kaalslag blijkbaar achterwege gelaten. Het is
zondagmiddag als we er zijn, en je kunt er op de koppen
lopen. De mensen flaneren langs beiden zijden van de
rivier die door het stadje stroomt. In het reisbureautje
van stadsgids Bekim Bytytqi kun je plattegronden van
de stad krijgen. Zij zorgt ook voor andere avontuurlijke
arrangementen in het natuurpark, ten zuiden van de
stad. Alweer die combinatie van natuur en cultuur,
waar Kosovo prat op kan gaan.
We keren terug naar Prishtina voor een stadswandeling
die we die eerste dag hebben overgeslagen. Een stad
waar de modernistische (skieve) architecten hun hartje
hebben kunnen ophalen. Het resultaat? Het hangt van
je smaak af. We stappen af aan de katholieke
kathedraal en wandelen vandaar naar de campus van
de universiteit. Daar staat de nationale bibliotheek.
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Nationale bibliotheek Prishtina

Een gedrocht? Een kunstwerk? Niemand weet het.
Oordeel zelf. Het gebouw heeft koepels die nog eens
uitstulpen in kleinere koepeltjes, die hersenkwabben
suggereren. Heeft u hem begrepen? Voor de
Joegoslavië-nostalgiekers in ieder geval een verplichte
stopplaats. Vandaar gaat het richting Moeder-Theresaavenue, een brede wandelstraat. Zij is wel een
Albanese, maar eens te meer blijkt dat de Kosovaren
zichzelf eigenlijk meer Albanezen vinden dan
Kosovaren. En dan is zij nog katholiek en de
meerderheid Kosovaren islamiet. Verderop hangt een
enorm portret van Ibrahim Rugova, de AlbaneesKosovaarse schrijver, die na de afschaffing van de
autonomie in 1989 op vreedzame wijze het verzet
leidde. Tot het de Kosovaren dan toch te bar werd en zij
hun onafhankelijkheid met de wapens afdwongen.
Rugova werd daarna de eerste president van het land.
Ja, er is veel te ontdekken én veel stof tot nadenken in
dat nazomerse Kosovo. Zelfs voor een simpele toerist.
Joost Loncin, ROC-reisleider

Prizren
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De kinderen van Chinggis Khan
Lezing door Etienne Hauttekeete
Donderdag 28 maart 2019
De historische levensruimte van de Mongoolse
volkeren is ruimer dan het territorium van de huidige
Republiek Mongolië, die in 1990 uit de ruïnes van de
communistische Volksrepubliek Mongolië is verrezen.
De Mongoolse talen en culturen leven ook voort in
Binnen-Mongolië (Chinese Volksrepubliek) en
bijvoorbeeld in Boerjatië, Toeva en Kalmukkië in de
Russische Federatie. Sedert de ondergang van het
communistische bewind zijn in al die gebieden het
sjamanisme en het boeddhisme van de voorvaderen
weer tot leven gekomen. Die religieuze tradities
weerspiegelen het rijke culturele verleden van mensen
die vanaf de twaalfde eeuw in Europa en in Rusland als
het schoolvoorbeeld van niets ontziende barbaren
gezien werden.

De lezing schetst het dagelijkse leven in de Mongoolse
gebieden die nu met een snelle modernisering,
industrialisering en plattelandsvlucht geconfronteerd
worden. Ze belicht ook de fascinerende geschiedenis
van de steppevolkeren, hun duurzame invloed op
andere volkeren, de uitbouw van het Mongoolse
wereldrijk en de vroegste contacten met Europa. Een
analyse van het oeroude sjamanisme en het sinds
enkele eeuwen dominerende boeddhisme laat toe
door te dringen in de leefwereld en het denken van de
bewoners van gebieden die nauwelijks bekend zijn in
Europa. Het rijke beeldmateriaal dat de lezing
illustreert, brengt ons in diverse landschappen, tussen
nomaden en monniken, in tenten en kloosters, in
musea en kunstcollecties, om een nieuwe visie op leven
en cultuur van de Mongoolse wereld te ontdekken.
Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider

Mongolië, woestijn

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•

Mon Chinggis Khan

De eerste westerse reizigers die dankzij de Pax
Mongolica in de dertiende eeuw over land naar
Mongolië trokken, gaven ons al een beperkte visie op
de leefwereld van de steppevolkeren. De belangrijkste
ooggetuige uit die periode was Willem van Rubroeck,
een Vlaming uit het huidige Noord-Frankrijk, wiens
verslag wereldwijd als het eerste monument van de
Mongoolse studies geldt.
Reiswijzer 75
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•
•

Wanneer: Donderdag 28 maart 2019
Aanvang: 14.30 uur
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733,
9000 Gent
Deelnameprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be
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De Belgische aanwezigheid in Colombia:
een ontdekkingstocht
Lezing door Anne Marie Van Broeck
Donderdag 25 april 2019
De ontdekkingstocht van Anne Marie Van Broeck,
Belgische antropologe en Luis Fernando Molina,
Colombiaanse historicus die elkaar ontmoetten “via”
Augustin Goovaerts (1885-1939), een Belgische
architect die in de jaren 20 van vorige eeuw in Colombia
verbleef, leidde tot de verrassing dat heel wat Belgen
sporen hebben achtergelaten in Colombia.

eerste wereldoorlog diplomaat was in Brussel. Vooral in
de jaren ‘20 en ‘30 werden dan ook de banden tussen
Colombia en België aangehaald. Vervolgens zijn zonder
enige twijfel de jaren 80 van de twintigste eeuw
belangrijk, dankzij het werk van toenmalig
ambassadeur Willy Stevens, die zeer actief was, nauwe
relaties had met de Belgische bedrijfswereld en
uitstekende contacten had in Colombia. Er zijn nog
steeds verre familieleden van deze “eerste” Belgen in
Colombia, maar ook “nieuwe” Belgen zoeken in de
eenentwintigste eeuw hun geluk in Colombia, en laten
ook vandaag hun sporen na.
In de lezing nemen we u mee op deze ontdekkingstocht
en hebben we het over mijnbouw, vanille, bananen en
koffie, de Botanische Tuin van Gent, Tubize, Anna
Lindic, Jalhay, de familie Verswyvel, Van Meerbeke, de
firma Schreder, Prinses Esmeralda, de gangsters Marc
Van Dam & Philippe Lacroix de familie Vanquésel/Van
Kessel, de oorlogsverklaring van Colombia aan België,
Carlos Nauts, Gaston (echtgenoot van Amaranta
Ursula), Joseph Díaz, Decroly, de paardentram en de
wei van de Belgen, Ignatius Toebast, Augustin
Goovaerts, Havenith, Brasseurs, Maqroll, orchideeën
en cactussen, Filarmonisch orkest van Medellin, en
zelfs Belgische wafels…. Belgische aanwezigheid dus in
Colombia.
Anne Marie Van Broeck, ROC-reisleider

Portret van Augustin Goovaerts door Georges Braseur

De eerste relaties tussen België en Colombia (t.t.z. het
gebied dat we vandaag de dag met deze namen
kennen) kunnen reeds gesitueerd worden in de
zestiende eeuw, toen verschillende Vlamingen in het
kielzog van de Spanjaarden naar deze kolonie
vertrokken. Tijdens de regering van Karel V hadden
immers de Vlamingen vaak een favoriete plaats en
namen aldus als adviseurs en bankiers, later als
handelaars en missionarissen deel aan de conquista.
Aan het eind van de negentiende eeuw, richtte het
Belgische expansionisme zich in eerste instantie op
Latijns-Amerika (en pas later op Afrika). Ook dan kwam
Colombia in de kijker en werd het land gepromoot.
Verschillende Belgen besloten er dan ook te gaan
wonen en werken of zaken te doen in/met dit land.
Een volgende belangrijke periode is gekoppeld aan
Pedro Nel Ospina, president van Colombia (19221926), die België leerde kennen toen hij tijdens de
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PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Wanneer: Donderdag 25 april 2019
Aanvang: 14.30 uur
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733,
9000 Gent
Deelnameprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be
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bijeengebracht, nadat het schilderij werd opgedeeld
aan het begin van de negentiende eeuw.

Dutch Spring in Brussel
Donderdag 9 mei 2019
Op een mooie lentedag reizen we met het ROC naar de
zeventiende of de Hollandse Gouden Eeuw. We
(her)ontdekken kunstenaars zoals Frans Hals,
Rembrandt Van Rijn, Nicolaes Maes, Abraham
Bloemaert, Jan van Goyen, Jacob van Ruisdael en Pieter
de Hooch.

Tijdens de restauratie van het schilderij Drie kinderen
met een bokkenwagen van Frans Hals werd een
opmerkelijke theorie bevestigd: het werk maakte
oorspronkelijk deel uit van een groter familieportret
dat Hals schilderde voor lakenhandelaar Gijsbert Van
Campen. Twee andere delen van het portret werden
opgespoord in het Toledo Museum of Art (Ohio, VS) en
een Europese privécollectie.

Na een langverwachte renovatie in het kader van het
Rembrandtjaar (2019) openen de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België opnieuw de zalen. We
maken kennis met de vernieuwde vleugel “Hollandse
School”, die portretten verwelkomt, landschappen,
genretaferelen en stillevens. De vleugel biedt een
extensief panorama van deze fascinerende
kunstperiode.
De zeventiende eeuw bracht de Noordelijke
Nederlanden een tijdperk van ongekende economische
bloei. Tijdens deze Gouden Eeuw groeiden steden zoals
Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Leiden uit tot ware
“hubs” van artistieke innovatie.

Drie kinderen met een bokkenwagen, Frans Hals

Het herenigde meesterwerk wordt geconfronteerd met
de enige andere drie familieportretten van Frans Hals.
Deze tweede reünie, eveneens een unicum, toont aan
dat deze virtuoze kunstenaar ook in dit genre
traditionele conventies doorbrak en daarmee bakens
verzette in de westerse schilderkunst.
-KMSKB

Ludolf Backhuysen,"Storm aan een bergachtige kust", ca 1670–
1675 © Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

De Hollandse collectie van de KMSKB uit die periode is
één van de grootste en mooiste die buiten Nederland
bewaard wordt. Een honderdtal topstukken hebben nu
eindelijk een welverdiende én permanente plek in het
Old Masters Museum gekregen.
De nieuwe vleugel toont ons ook enkele meesterlijke
portretten van Frans Hals (1582– 1666). Zo worden,
voor het eerst in meer dan 200 jaar, de drie fragmenten
van het Portret van de familie Van Campen opnieuw
Reiswijzer 75
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PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Wanneer: Donderdag 9 mei 2019
Aanvang: 10.45 uur
Waar: Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België. Regentschapsstraat
3, 1000 Brussel
Deelnameprijs: € 15 (incl. gids + toegang)
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be
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Op vrijdag 10 mei hebben we het genoegen om Eric
Min in het ROC te mogen verwelkomen. In intieme
kring komt hij zijn gloednieuwe boek voostellen. Pas
vanaf januari 2019 verscheen ‘De klank van de stad. Een
cultuurgeschiedenis van Venetië’ in de rekken.

De klank van de stad. Een
cultuurgeschiedenis van Venetië
Boekvoorstelling door Eric Min
Vrijdag 10 mei 2019
Alle wegen leiden naar Venetië, de plek in het noorden
van Italië waar alle bezoekers een stuk van hun hart
achterlaten. Venetië is ook de zinkende stad, symbool
voor een Europa dat in verwarring op zoek is naar
zichzelf. Meer dan cijfers en begrotingen zijn het kunst
en muziek die ons verbinden. Op weinig andere
plaatsen ligt die gedeelde geschiedenis zo voor het
grijpen. In dat levende geheugen van eeuwen Europese
cultuurgeschiedenis gaan Eric Min en Gerrit
Valckenaers op zoek naar de verhalen van
componisten, schilders en schrijvers die onze
verbeelding blijven prikkelen, van Monteverdi tot
Proust, van Stravinsky tot Brodsky.

Eric Min (1959) studeerde letteren en wijsbegeerte
(VUB). Als biograaf, essayist en criticus bericht hij over
schilderkunst, fotografie en literatuur. Hij werkte voor
De Morgen, Staalkaart en rekto:verso. Hij publiceerde
biografieën van Henri Evenepoel, James Ensor en Rik
Wouters. De eeuw van Brussel. Biografie van een
wereldstad (1850-1914) werd in 2014 genomineerd
voor de AKO-literatuurprijs.

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•
•
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Wanneer: Vrijdag 10 mei 2019
Aanvang: 10.00 uur
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733,
9000 Gent
Deelnameprijs: € 15,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be
Aantal plaatsen beperkt!
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voltooid, w.o. meer dan drieduizend handschriften,
bijna zeshonderd incunabels en enkele tientallen
papyrusfragmenten uit de Klassieke Oudheid.

Verborgen Parels in Gent
Daguitstap o.l.v. Pierre Vinck, ROC-reisleider
Vrijdag 24 mei 2019
Tijdens de vierde uitstap in de reeks “Verborgen Parels
in
Gent”
bezoeken
we
de
Gentse
universiteitsbibliotheek beter bekend als de
Boekentoren, en de onmiddellijke omgeving.
Van één centraal gebouw in de jaren 1820 was de
universiteit aan de Tweede Wereldoorlog uitgewaaierd
over het stedelijke landschap tot een pluriform en
veelzijdig geheel. Met haar gebouwen participeerde de
universiteit in de vormgeving van het stedelijke
landschap waardoor de universiteit sterk aanwezig was
in de stad. Volgens haar stichters was dit een positieve
keuze geweest: enkel in het bruisende leven van de
stad kon het intellectueel potentieel van een
universitaire instelling zich ontplooien.
In de periode tussen de twee Wereldoorlogen werd in
Gent echter aanvankelijk weinig gebouwd wegens de
financiële crisis na de “Grote Oorlog” en wegens zware
politieke spanningen. Pas na de wet op de
vernederlandsing in 1930, onder het rectoraat van
August Vermeylen, kon er opnieuw een omvangrijk
bouwprogramma uitgewerkt worden, met als
markantste realisatie: de Boekentoren – de vierde
toren in de skyline van Gent.
De Boekentoren van Henry Van de Velde is meer dan
een universiteitsbibliotheek. Het gebouw is ook een
hoogtepunt van modernistische architectuur. Van de
Velde werd wereldberoemd als kunstenaar en
architect. In 1933 kreeg hij de opdracht voor het
bouwen van een universiteitsbibliotheek. De kosten
zouden gedragen worden door de staat. Maar de
bouwgeschiedenis van de Boekentoren werd een
calvarietocht, aldus Van de Velde in zijn memoires. Zijn
uitgesproken esthetische visie botste met de
bureaucratie. Van de Velde was ontgoocheld. Onder de
oorlogsvijandelijkheden van WO II, terwijl de belvedère
bezet werd door Duitse artillerie, werd stilletjes de
verhuizing van de vroegere Baudeloabdij aan de
Ottogracht naar de Boekentoren georganiseerd. In
1942 was de verhuizing van een half miljoen volumes
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In de jaren 1950 vertoonden zich de eerste tekenen van
betonrot. Een voorlopige epoxylaag werd aangebracht,
waardoor de toren een andere kleur kreeg. Pas in 2005
werd de beslissing genomen om de Boekentoren
grondig te restaureren. De restauratie ging in 2012 van
start in verschillende fases. De voltooiing is voorzien in
2021.
Pierre Vinck, ROC-reisleider
Programma
•

14.00 uur: Rondleiding in de bijna volledig
gerestaureerde Boekentoren
15.15 uur: Geleide wandeling in de omgeving
17.00 uur: Einde van de excursie

•
•

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Wanneer: Vrijdag 24 mei 2019
Aanvang: 13.45 uur
Waar: Centrum voor Architectuur en
Kunst, Rozier 1, 9000 Gent
Deelnameprijs: € 15,00
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be
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De Hollandse Waterlinie
Vierdaagse uitstap o.l.v. Dirk Audenaert, ROC-reisleider
Donderdag 11 – zondag 14 juli 2019
Wie denkt aan een uitstapje naar onze Noorderburen,
denkt zeer vaak aan een dagje Amsterdam of
Rotterdam, het strand in Scheveningen of misschien de
Veluwe? Een minder bekend, maar prachtig stukje
Nederlands erfgoed is de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

de Hollandse Waterlinie werd het water een krachtige
bondgenoot. Door een systeem van dijken, sluizen,
kanalen en gecontroleerde inundaties, maakte de
Waterlinie het westen van Nederland in één klap
onbereikbaar voor de vijand. Brede stroken land
konden zo onder water gezet worden. Met een laagje
water tot kniehoogte sloegen ze twee vliegen in één
klap: het land was onbegaanbaar voor soldaten,
voertuigen of paarden én het was voor boten te ondiep
om doorheen te varen.

De
Nieuwe
Hollandse
Waterlinie
is
een
verdedigingslinie van 85 kilometer lang dat zich
uitstrekt van de Zuiderzee bij Muiden tot aan de
Biesbosch, nabij Dordrecht. De eerste plannen voor de
Waterlinie werden reeds gecreëerd op het einde van de
achttiende eeuw. Ze waren gebaseerd op een
verschuiving van de Oude, of zeventiende-eeuwse,
Hollandse Waterlinie naar het oosten, zodat ook
Utrecht
deel
kon
uitmaken
van
het
verdedigingsnetwerk. In 1815, onder Koning Willem I,
werden de plannen uiteindelijk ten uitvoer gebracht.
Tot 1940 was de Nieuwe Hollandse Waterlinie de
hoofddefensielinie van Nederland.

Bron: nieuwehollandsewaterlinie.nl

Het ROC ging op ontdekking en selecteerde speciaal
voor u enkele pareltjes van de Waterlinie. Met zijn
militaire
achtergrond
als
Luitenant-Kolonel,
Provinciecommandant
Oost-Vlaanderen,
zorgt
reisleider Dirk Audenaert voor een unieke kijk op de
Waterlinie.
Beknopt programma
(Gedetailleerd programma op aanvraag)
•
Slot Loevestein

•
Met 45 forten, 6 vestingen, 2 kastelen, 85
mitrailleurkazematten,
ruim
700
betonnen
schuilplaatsen en ruim 100 militaire sluizen en
waterwerken, is de Nieuwe Hollandse Waterlinie het
grootste rijksmonument van Nederland.
De geschiedenis van Nederland is altijd gekenmerkt
geweest door haar relatie met water. Vaak werd een
strijd tegen het water gevoerd, maar in het geval van
Reiswijzer 75
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•
•

Donderdag 11 juli 2019: Geleid bezoek Slot
Loevestein, Fort Everdingen, brouwerij Duits &
Lauret
Vrijdag 12 juli 2019: Bezoek
Waterliniemuseum, geleid bezoek Fort
Vechten en Forteiland Pampus, veerboot
Pampus-Muiden
Zaterdag 13 juli 2019: Stadswandeling
Utrecht, geleid bezoek Speelklokmuseum en
Catharijneconvent
Zondag 14 juli 2019: Nationaal Militair
Museum Soest & Heusden
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In samenwerking met

•

Utrecht, bron: bezoek-utrecht.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE
•

•
•

•
•

Wanneer:
o Vertrek: Donderdag 11 juli 2019
▪ 8.30 uur – Opstapplaats 1: Gent, parking hypermarkt Carrefour Sint-Denijs-Westrem
▪ 9.15 uur – Opstapplaats 2: Antwerpen, Crowne Plaza Hotel
o Thuiskomst: Zondag 14 juli 2019
Deelnameprijs:
o Prijs p.p. tweepersoonskamer: € 580
o Prijs p.p. eenpersoonskamer: € 690
Inbegrepen:
o Drie overnachtingen in Hotel Mitland Utrecht**** op basis van halfpension
o Transport in luxueuze autocar
o ROC-reisleiding
o Alle toegangen en excursies:
▪ Geleid bezoek Slot Loevestein, Fort Everdingen, Brouwerij Duits & Lauret
▪ Veerboot Woudrichem/Gorinchem, Muiden/Pampus
▪ Geleid bezoek Fort Vechten, Forteiland Pampus
▪ Waterliniemuseum
▪ Geleide stadswandeling Utrecht
▪ Geleid bezoek Speelklokmuseum & Catharijneconvent
▪ Nationaal Militair Museum Soest
Niet inbegrepen:
o Reis- en annuleringsverzekering, persoonlijke uitgaven, lunch
Inschrijven:
o Gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be

Deze reis wordt uitgevoerd door Begonia Tours – ondernemingsnummer 0418 533 521
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CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
Ver buiten Europa, in Zwitserland
o.l.v. Etienne Hauttekeete & Marc Van Craen, ROCreisleiders
Vrijdag 30 augustus – donderdag 5 september 2019
De Zwitsers zijn zo discreet dat we hun land wel eens
over het hoofd zien. Ten onrechte trouwens. Chocolade
en koekoeksklokken hebben aan het prachtigste
natuurgebied van Europa een stereotiep tintje gegeven
maar een blik achter dat oppervlakkige decor zal
iedereen verbluffen.

Musée d’ethnographie en de Fondation Baur,
wereldvermaard voor zijn Chinese en Japanse schatten.
Een boottochtje op het Meer van Genève laat ons even
relaxen en van het natuurschoon genieten, terwijl de
Zwitserse gastronomie niet vergeten geraakt.
In het prachtig gelegen Gruyères maken we kennis met
de collectie van de Fondation Alain Bordier in het
Musée du Tibet. Na een wandeling in de oude stad van
Lausanne bezoeken we ook de Collection de l’Art Brut,
uniek in de wereld. Het Musée d’ethnographie van
Neufchâtel en het Bernisches Historisches Museum van
Bern bieden een goede gelegenheid om beide steden
beter te leren kennen.

Wie Zwitserland even door een andere bril bekijkt,
ontdekt
inderdaad
ook
een
fascinerende
“Wunderkammer”. Cultuurminnaars weten dat de
Zwitserse musea en collecties een verfijnde selectie
van moderne kunst aanbieden, maar wie kon
vermoeden dat daar ook niet-Europese culturen
rijkelijk aan bod komen?
Op initiatief van reisleiders Marc Van Craen en Etienne
Hauttekeete organiseert het ROC een uitzonderlijke
reis waarin de niet-Europese en speciaal de Aziatische
collecties van Zwitserland centraal staan. Marc Van
Craen woonde en werkte jarenlang in Zwitserland, als
diplomaat en als ambassadeur van België. Hij leert ons
het land kennen zoals geen ander dat kan. Etienne
Hauttekeete zorgt voor commentaar bij de Aziatische
collecties. In de grote musea zijn uiteraard ook andere
zaken te bewonderen, iedereen kan daar een eigen
keuze maken.

Bernisches Historisches Museum. Bron: Bern Tourism

Het Museum Rietberg van Zürich herbergt een van de
mooiste verzamelingen van Aziatische kunst in Europa.
Naast de vaste collectie van het Völkerkundemuseum
der Universität Zürich loopt daar ook de tentoonstelling
“Karte – Spur – Begegnung”, gewijd aan Heinrich Harrer
en Peter Aufschnaiter, wiens avonturen in de film
“Seven Years in Tibet” werden vereeuwigd. In Basel
gaan we op wandel in de Altstadt, goed voor drie
sterren in de Michelin-gids, en volgt het Museum der
Kulturen, een van de belangrijkste etnografische musea
van Europa. We ronden af met Antikenmuseum Basel
und Sammlung Ludwig.
Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider

MET HET ROC NAAR ZWITSERLAND
Vrijdag 30 augustus – donderdag 5
september 2019

Genève

We starten in Genève, op nauwelijks een uur en een
kwart vliegen vanuit Brussel, waar Marc Van Craen ons
het Palais des Nations en de oude stad leert kennen.
Etienne Hauttekeete geeft een rondleiding in het
Reiswijzer 75
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Inlichtingen: secretariaat@rocvzw.be
Deze reis wordt uitgevoerd door Omnia Travel – ondernemingsnummer 0413 646 305
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CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
van de negentiende eeuw en opende in 2017 de deuren
voor het publiek. Je dwaalt door gangen bezet met
prachtige Marokkaanse tegels en deuren van
gesculpteerd cederhout. Je bewondert bewerkte zuilen
en uniek stucwerk. Je loopt over binnenpleinen en je
zoekt de harem.

Marrakech & Essaouira
o.l.v. Rein Van Keer, ROC-reisleider
Zondag 13 – vrijdag 18 oktober 2019
Marrakech, Essaouira, misschien ben je er al geweest of
misschien staan deze bestemmingen op je bucketlist.
Zelf was ik er vaak en ik kan maar niet genoeg krijgen
van de pracht van het erfgoed, de smaak van het
lekkere eten, en de drukte van de soeks.
Van 13 tot 18 oktober 2019 neem ik jullie graag mee
om deze steden op een andere manier te bezoeken. We
beginnen in Marrakech en struinen door de Majorelle
tuin. Yves Saint-Laurent en Pierre Berger waren
gepassioneerd door schoonheid, kleur en licht. We
kijken door hun ogen naar hun kobaltblauwe villa en
laten de camera’s klikken. We bezoeken het museum
Yves Saint-Laurent en de soeks. We zoeken alleen
kwaliteit en we komen o.a.in de winkel van van de
Belgische Valerie Barkowski. Het merk Mia Zia werd
hier ontworpen en uitgevoerd.

Marrakech

Het is dag drie en in de namiddag brengt de bus ons
naar Essaouira, de rustige tegenhanger van Marrakech.
Sinds de jaren 60 is deze stad een toevluchtsoord voor
kunstenaars en hippies. Jimi Hendrickx speelde hier op
zijn gitaar. De medina is relatief klein. De stad is omwald
om ze te beschermen tegen piraten en indringers die
van over land en zee komen.
In Essaouira worden we door een lokale kunstenaar en
ambachtsman opgewacht. Samen met hem maken we
kennis met de kunstenaars en artiesten van Essaouira.
We bezoeken het sociocultureel centrum, ateliers en
galerijen. We kijken naar een zilversmid die prachtig
filigraanwerk maakt, een houtbewerker die Thuya hout
bewerkt en polijst. s’ Middags worden we geïnviteerd
voor een echte Couscous Royale.

Majorelle tuin

We stappen in de voetsporen van Winston Churchill en
de groten der aarde om thee te drinken in het
gerenommeerde Mamounia hotel. Ook daar genieten
we van een weelderige tuin en het lichtspel tussen
binnen en buiten, tussen zwart en wit. Het water
klatert in fonteinen en oranjebloesem bedwelmt ons.
Bar El Dacha, gelegen in het hart van de medina, is
schitterend gerestaureerd. Dit stadspaleis werd
gebouwd voor de Pacha van Marrakech op het einde
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We maken een historische rondleiding in het oude
Mogador. We wandelen naar de haven langs de wallen,
naar de Skala de port en de Mellah, het joodse kwartier.
We mogen een authentiek Gnawa-concert bijwonen en
bij zonsondergang is een cocktail op het prachtige
dakterras van bar Taros een aanrader.
Rein Van Keer, ROC-reisleider

INFO & INSCHRIJVINGEN:
secretariaat@rocvzw.be
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Vluchten
• Zondag 13 oktober 2019
• Vrijdag 18 oktober 2019

Brussel – Marrakech
Agadir – Brussel

18.30 uur – 21.30 uur
19.05 uur – 00.10 uur

Deelnameprijs
• Per persoon in een tweepersoonskamer: € 1 650
• Per persoon in een eenpersoonskamer: € 2 061
Inbegrepen
• Internationale vluchten met TUI fly (luchthaventaksen inbegrepen) Fly deluxe (25 kg bagage per
persoon + maaltijden)
• Transfers tussen de luchthaven en het hotel (heen en terug)
• 2 hotelovernachtingen in Marrakech Mövenpick Manssour Eddehbi*****, op basis van halfpension
• 3 hotelovernachtingen in Sofitel Le Medina Essaouira*****, op basis van halfpension
• Vervoer per comfortabele autocar met airconditioning
• Alle excursies en toegangsgelden volgens programma: Majorelle Tuin, Yves Saint-Laurent Museum, Dar
Bacha Museum, Dar Souiri, Gnawa-concert, Musée Essaouira
• Theeceremonie in hotel Mamounia (dag 2)
• Lunch op dag 4 & 6
• Lokale Nederlandstalige gids in Marrakech
• Bagageservice en fooien in de hotels
• Alle lokale taksen
• VTB-reistas
Niet inbegrepen
• Niet vermelde maaltijden; dranken en extra´s; niet vermelde inkomgelden en excursies, bagageservice
op de luchthavens; fooien; persoonlijke uitgaven; verzekeringen

Deze reis wordt uitgevoerd door VTB-Reizen - ondernemingsnummer 0408 479 965
eze reis
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OVERZICHT CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN

Tijdstip

Onderwerp

Reisleider

Waar

Donderdag 28 maart 2019

De kinderen van Chinggis Khan

Etienne Hauttekeete

ROC

Donderdag 25 april 2019

De Belgische aanwezigheid in
Anne Marie Van Broeck
Colombia

ROC

Donderdag 9 mei 2019

Tentoonstelling Dutch Spring

KMSKB

Vrijdag 10 mei 2019

Boekvoorstelling ‘De klank van de
stad. Een cultuurgeschiedenis van
Venetië’

Eric Min

ROC

Vrijdag 24 mei 2019

Verborgen Parels

Pierre Vinck

Gent

Donderdag 11 – zondag
14 juli 2019

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Dirk Audenaert

Nederland

Vrijdag 30 augustus –
donderdag 5 september
2019

Ver buiten Europa, in Zwitserland

Etienne Hauttekeete & Marc
Zwitserland
Van Craen

Zondag 13 oktober –
vrijdag 18 oktober 2019

Marrakech & Essaouira

Rein Van Keer

Marokko

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
Locatie:

Goed voorbereid op reis?

TUI–gebouw

Nationale

Luchthaven

Zaventem. Gemakkelijk bereikbaar met de wagen

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.

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, Sarah De Decker, Etienne Hauttekeete, Joost Loncin, Karel Peeters, Anne Marie Van Broeck, Rein Van
Keer, Gard Vermeulen, Pierre Vinck
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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