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Beste Lezer

De vakantie komt al om de hoek loeren; velen kijken uit
naar een zorgeloos, rustgevend verblijf of een
energieke, leerzame tocht. Onze reisleiders staan
paraat om u hierin te begeleiden, ver-weg maar ook
‘dichtbij’.
Ver weg. Joost kan het weten… Sri Lanka was voor de
aanslagen een parel in de Zuid-Indische Oceaan.
Sarah is net terug uit.. jawel, Sri Lanka-na-deaanslagen. Zij waagde het erop en beleefde een
heerlijke, onvergetelijke reis, maar schrijnende
toestanden. De (blanke) westerse toerist wordt met
open armen ontvangen; waar het in deze periode
normaliter zoeken is naar een vrij plekje, was zij dikwijls
de enige toerist.. Alleszins heeft zij nu de schoonheid
en de rust van het land mogen ervaren…
Die vinden we eventueel ook dichterbij, al ligt de maan
nu niet direct in onze achtertuin. Of toch? U kan met
ons zelfs mee-cruisen naar de maan en alles te weten
komen over de hemel boven ons.

Daarnaast zetten weerom een 300-tal reisleiders zich
deze zomer in om uw droomreis waar te maken. Via
intense opleidingen en permanente evaluatie trachten
wij in het ROC u deze garantie te bieden en hopen uw
vertrouwen in onze reisleiders en de reisorganisatoren
waarmee wij samenwerken, te mogen blijven genieten.
En mocht er toch iets mislopen, kan u steeds de staf van
het ROC bereiken op onderstaande coördinaten, zodat
wij de nodige maatregelen kunnen treffen.
Ik wens u alvast een prettige en deugddoende vakantie!

Karel Peeters
Afgev. Bestuurder vzw ROC
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In de Causerieën komen zowel onze “naaste”
geschiedenis als de verre-en-toch-dichtbij culturen aan
bod. Wat heeft Berlijn met Vlaanderen te maken en
China met Zwitserland? Wellicht nooit vermoed, maar
toch zijn de Zwitsers blijkbaar niet zo afstandelijk.
Etienne Hauttekeete, japanoloog en Marc Van Craen,
gewezen ambassadeur maar beiden ROC reisleiders
weten u zeker te boeien met hun kijk op dit verre
Oosten-dichtbij.
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BESTEMMING IN DE KIJKER
SRI LANKA
Sri Lanka: de droom ligt aan scherven
België in de Sri Lankaanse geschiedenis
“Ik heb nog twee paar schoenen in Madrid, waarvan
één paar dat me prima zit.” Zo gaat het in het liedje van
Boudewijn de Groot en zo heb ik nog een zaklamp in Sri
Lanka. Het was zo’n mooie, blinkende staafzaklamp
met van die dikke batterijen in. En die zaklamp was mij
dierbaar. Ik moet dus nog eens terug naar
Polonnaruwa. Ik had die lamp met een eindje plakband
goed aan het stuur van mijn fiets vastgemaakt en ik was
in het zwoele donker nog eens naar het tempelcomplex
gereden. Om de innerlijke vrede van de liggende
boeddha tot mij te laten doordringen. Ik voelde me
daarna zo vredig dat toen ik mijn fiets teruggaf in het
hotel, mijn chique zaklamp vergat. Zou die daar nog
altijd bij de verloren en gevonden voorwerpen liggen?
Ik wil het weten al was het maar voor mijn innerlijke
vrede.
Maar die vrede is de jongste weken aan gruzelementen
gegooid. De vrede in dat wondermooie land dat als een
traan aan het Indische subcontinent bengelt en, jawel,
mijn innerlijke vrede. Alle niet-essentiële reizen naar Sri
Lanka worden door buitenlandse zaken afgeraden. En
die mooie, blinkende zaklamp van mij is inderdaad niet
essentieel. Maar eigenlijk wil ik nu meer dan ooit naar
Sri Lanka, mocht ik iets kunnen doen om de vrede te
doen terugkeren. Het was een vreselijke aanslag die
21ste april. Drie katholieke kerken en drie luxehotels
werden tegelijkertijd opgeblazen door een aantal
moslimterroristen. Ja, hoogstwaarschijnlijk zijn het
moslimterroristen. Er vielen 250 doden en vele
gewonden. Onder wie ook vele buitenlanders. Het puin
is misschien ondertussen geruimd, maar de schade is
enorm. Het toerisme zal jaren nodig hebben om te
herstellen.
Het ROC houdt van Sri Lanka: dat is bekend. Onze VZW
steunt er een oogkliniek en een kleuterschool. Maar de
Belgen in het algemeen, zeg maar de Vlamingen,
gingen graag op reis naar Sri Lanka. Inderdaad, de
combinatie van een rondreis vol cultuur en natuur,
afgerond met enkele dagen niksen op een parelwit
strand is echt iets voor ons. En niet te vergeten de
mooie fietstochten die je er kunt maken. Dat zeggen
ook de statistieken die we bij de ambassade van Sri
Lanka in Brussel konden inkijken. Bijna 15.000
Belgische toeristen bezochten vorig jaar Sri Lanka.
Vergeleken met andere Europese landen met ongeveer
eenzelfde bevolkingsaantal deden we het zeer goed.
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Vorig jaar in december alleen al bezochten bijna een
kwart miljoen toeristen het eiland. Zeer merkwaardig is
dat het toerisme in de maanden mei en juni bijna
helemaal stilvalt. De topmaanden zijn december en
januari. Een verklaring daarvoor heeft de Sri Lankaanse
overheid niet. Met de regenseizoenen heeft het niets
te maken. In het (zuid-)westen loopt het regenseizoen
van mei tot september en in het (noord-)oosten van
oktober tot februari. Maar altijd is het warm met
temperaturen van 25 tot 30 graden. In de bergen
kunnen de temperaturen wel zakken van 15 tot 18
graden. Om alle misverstanden voor te zijn: een
regenseizoen is wat anders dan regendagen bij ons.

Kandy, Tempel van de Tand

Tijdens de tropische regenseizoenen is het overdag
warm en zonnig en klatert er gewoonlijk tegen de
avond een fikse maar malse stortbui neer. Het zijn de
droge seizoenen die grijs en bewolkt zijn.
Sri Lanka is een wondermooi land. De mooiste plek vind
ik persoonlijk toch Kandy, de laatste koninklijke
hoofdstad. UNESCO-werelderfgoed trouwens. Daar
onderhandelde de laatste Sri Lankaanse koning nog
min of meer op gelijke voet met de Portugese,
Hollandse en Britse kooplui. Tot de Britten begin
negentiende eeuw het trotse, zelfbewuste en
eeuwenoude koningshuis opdoekten en van het eiland
kort en goed een “simpele” kolonie maakten. Maar die
oude koninklijke glorie zie je nog altijd weerspiegeld in
Kandy, letterlijk in het magnifieke kunstmatige meer in
het midden van de stad, de paleizen en de tempels. Het
is heerlijk in de schaduw van de diepgroene bomen een
wandeling te maken rond het meer en dan de Tempel
van de Tand te bezoeken, één van de heiligste plaatsen
van het boeddhisme. Ik liet er ooit door een
boeddhistische monnik mijn toekomst voorspellen. Die
voorspelling had zo’n hoog horoscoopgehalte, dat ik ze
al lang vergeten ben. Of misschien had hij net dat
voorspeld, dan heeft hij gelijk gekregen.
Juni 2019

3

En als je echt in de oude stad wilt verdwalen, moet je
eens op zoek gaan naar een Belgisch historisch
overblijfsel: namelijk het pauselijk seminarie dat in
1862 door Belgische jezuïeten werd opgericht en
bestuurd. Maar we dwalen af. Of toch niet. Als je echt
het leven van de gewone Sri Lankaan met de pet wil
zien, kun je de volkswijken inlopen. Het historische
centrum is niet zo groot en de straatjes errond barsten
van de activiteiten. Het is er trouwens aangenamer
wandelen dan in de hoofdstad Colombo, omdat Kandy
in de koelere bergen ligt.
Van Kandy per luxetrein naar Nuwara Eliya reizen,
werpt je terug in de tijd van de Belle Epoque. Voor
velen is dat het hoogtepunt van de reis. De trein slingert
zich doorheen een prachtig cultuurlandschap van
theeplantages. Tot op een hoogte van bijna 2000 meter,
een plek die men niet ten onrechte “Klein Engeland”
noemt. Het is op deze plek dat de Britse koloniale
bureaucraten na een weeklang “hard” werken in het
warme en vochtige Colombo, verkoeling zochten. In
1864 was – tussen twee haakjes - het niemand minder
dan onze eigenste koning Leopold II die met de
allereerste trein het traject naar Nuwara Eliya met de
nodige luister inwijdde. Waarna hij allicht in het Grand
Hotel uitpufte of een wandeling maakte door de
botanische tuinen. Iets wat ook jij kunt doen, in een
omgeving die in al die tijd nauwelijks veranderd is. Tja,
dat is nog iets dat Sri Lanka en België een stukje
naderbij brengt.

Waar de naam vandaan komt, is een raadsel. Of het zou
te maken moeten hebben met Magrittes “pipe”, die er
geen was? Maar we dwalen alweer af.
De havenstad Galle in het zuiden van het eiland is ook
Werelderfgoed. Het is heerlijk wandelen in de steegjes
van de stad. Het zijn de Hollanders die in de
zeventiende en de achttiende eeuw hun stempel
hebben gedrukt op de stad en de versterkingen errond.
Ze bouwden er een diepzeehaven die de grootste werd
van heel Zuidoost-Azië. Om die te beschermen begon
de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1663 met de
bouw van het 36 hectaren groot granieten fort. Dat fort
heeft trouwens in 2004 zijn nut bewezen toen de
granieten wallen de binnenstad beschermden tegen de
verwoestende tsunami, hoewel nog honderden doden
vielen.

Fort Galle

Maar zelfs die “Hollandse” stad in Sri Lanka heeft iets
met de Belgen te maken. Toen de katholieke kerk in de
negentiende eeuw in Galle een bisdom oprichtte,
werden de Belgische jezuïeten met die taak belast. De
eerste bisschop was Antwerpenaar Joseph van Reeth.
En omdat hij het niet laten kon, heeft hij er prompt een
college gebouwd.

Het meest curieuze Belgische souvenir in de Sri
Lankaanse geschiedenis is een authentieke Belgische
auto van het merk “Pipe” die in 1914 door een
steenrijke Sri Lankaanse familie werd gekocht. Het
machien rijdt trouwens nog altijd. Het is het enige
exemplaar van die wagens dat nog bestaat. De “pipe”
werd nog gefabriceerd tot in de jaren dertig in Brussel.
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Galle is allicht het enige stadje in heel het Indische
subcontinent dat een boeddhistische stoepa heeft, een
hindoeïstische Shivatempel, een Nederlandse Gereformeerde kerk uit 1755, een katholieke kathedraal gewijd
aan de Heilige Maagd én een moskee. En om het
compleet te maken ligt op nog geen tien kilometer van
Galle, op weg naar het noorden, een Sabbat-huis met
zowaar een rabbijn en een koosjer restaurant. Maar we
dwalen alweer af.
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Ach, er is zoveel te vertellen over Sri Lanka. De etnische
en religieuze tegenstellingen in het land mogen we dan
ook niet wegmoffelen. Zeker wij niet, nu we toch een
stukje geschiedenis met de Sri Lankanen delen. Het is
bekend dat de Singalese meerderheid de plak zwaait en
sinds de onafhankelijkheid in 1948 de grote minderheid
van Tamils discrimineerde. De Singalezen zijn vooral
boeddhistisch en de Tamils hindoeïstisch. En jawel,
zoals België zich in het niet zo verre verleden naar het
buitenland toe graag presenteerde als Franstalig en
Latijns, zo kan die Singalese meerderheid, die
buitenlandse zaken en de rest van de administratie in
pacht heeft, het niet laten hun land als exclusief
Singalees en boeddhistische voor te stellen. Zowaar,
nog een element dat onze landen delen. Als u begrijpt
wat ik bedoel.
De Tamils kwamen dan ook in opstand. Spijtig genoeg
deden ze dat op een zeer gewelddadige manier. In het
midden van de jaren tachtig richtten zij de beruchte
Tamil-tijgers op. Die startten een bijzonder fanatieke
guerrilla. Er kwam een burgeroorlog van die duizenden
mensen het leven kostte en het land aan de rand van
de afgrond bracht. Het Indische leger kwam zelfs
tussenbeide. Tevergeefs. Het waren die Tamil-tijgers
trouwens die de zelfmoordactie “uitvonden”. Voor Al
Qaida dat deed. Het was een Tamil-terroriste die
zichzelf opblies en de Indische kandidaat-premier Rajiv
Gandhi, zoon van de moeder des Vaderlands Indira,
met zich de dood in sleurde. Dat was in 1991. Het
Indische leger trok zich terug en de burgeroorlog in Sri
Lanka begon van voren af aan. De Tamils, die vooral in
het Noorden en Noord-Oosten van het eiland
woonden, verdreven daarbij trouwens de nog kleinere
moslim-minderheid uit hun gebied. Er was de
gewapende opstand en er waren pogroms. De ellende
was niet te overzien.
Tot in 2009 de Sri Lankaanse regering korte metten
maakte met de Tamil-Tijgers en de guerrilla hardhandig
verpletterde. En dan was in 2004 al de vreselijke
tsunami over het land gerold met zowat 35.000
slachtoffers. Hoe dan ook vanaf 2010 leek het land zich,
na een kwart eeuw burgeroorlog en meer dan 100.000
doden, te stabiliseren. De scherven werden
bijeengeveegd. We konden weer dromen van een
vreedzaam samenleven. Het toerisme kon weer
aantrekken. Tot de jongste jaren de moslimminderheid, in het zog van het jihadisme, zich liet
meeslepen, zo niet werd geviseerd. Een indroevige
geschiedenis is het.
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Er werden de voorbije maanden door opgehitste Sri
Lankanen moskeeën in brand gestoken en moslims
vermoord. En dan nu die vreselijke aanslag. En dan nog
tegen de katholieke minderheid. Het is echt in- en
indroevig.
Ik zou er iets willen aan doen. Zoveel geweld in dat
prachtige land, waar wij zo’n band mee hebben: het is
zonde. Een schietgebedje of een offerande in de
tempels van Polonnaruwa zullen allicht niet veel zoden
aan de dijk brengen. En mijn mooie, blinkende zaklamp,
die doet al helemaal niet terzake. Maar wat zou ik toch
graag eens terugkeren.

Joost Loncin, ROC-reisleider
Een moedige jonge dame, Sarah Zaman, liet zich niet
afschrikken door het zinloze geweld en trok, zoals voor
de aanslagen gepland, naar Sri Lanka om het land te
verkennen. En of het haar bevallen is…
Lees haar reiservaringen naar Sri Lanka op de volgende
bladzijde… We kunnen alleen maar hopen dat het
toerisme naar deze parel in de Indische Oceaan zich snel
zal herstellen. De plaatselijke bevolking heeft het
toerisme hard nodig…

Polonaruwa: tempelruïnes
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Sri Lanka: een reisverhaal
Sarah Zaman
Op 18 april 2019 boekte ik mijn vliegtickets naar Sri
Lanka. Mijn voorkeur ging uit naar die bestemming
omwille van onder meer de positieve reisverhalen die ik
al had opgevangen van vrienden en familie over de
indrukwekkende cultuur, de prachtige natuur en de
lekkere keuken. Mijn voorkeur werd gesteund door het
positieve reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken.
Over de schrijnende gebeurtenissen van drie dagen
later, 21 april 2019, hoeft niet verder te worden
uitgeweid. Over de aanpassing van het reisadvies op 26
april 2019 evenmin.
Ik heb getwijfeld, beslist om te gaan, beslist om niet te
gaan en finaal opnieuw beslist om wel te gaan; een
beslissing die ik geen seconde heb betreurd.
Geladen met een trekrugzak, een Trotter en volle
goesting in mijn eerste soloreis buiten Europa zette ik
op 14 mei 2019 voet op Sri Lankaanse bodem. Mijn
eerstvolgende 24 uren waren gepland; ik zou een taxi
nemen naar een hotel in Colombo waar ik mijn eerste
nacht zou doorbrengen. Het – toegegeven – bezorgde
thuisfront hield ik voor dat mijn volledige reis minutieus
uitgestippeld was, doch niks was minder waar. Vanaf de
volgende ochtend bestond mijn reisplan uit niets meer
dan vage ideeën en weinigzeggende nota’s over wat ik
wilde bezoeken, hoe ik daar wellicht zou kunnen
geraken en waar ik zou kunnen logeren. Ik vertrok met
de nuchtere ingesteldheid dat hier en daar wel iets zou
kunnen foutlopen.
Wat volgde was een fenomenaal avontuur in een land
met een absoluut indrukwekkende cultuur, een
prachtige natuur, een heerlijke keuken en bovenal een
ontzettend vriendelijke, warme, hulpvaardige en
gastvrije bevolking. Ik stippelde mijn rondreis uit van
stad tot stad, maakte gebruik van het openbaar vervoer
of liet me rondrijden door een tuktuk en legde naar
schatting zo’n kleine 1000 kilometer af, logeerde in
hoofdzaak in kleine, persoonlijke hotelletjes, trok er
dagelijks te voet of met de fiets op uit en trachtte te
eten waar de bevolking at. Hier en daar liep niks fout.
Geen seconde heb ik spijt gehad van mijn beslissing om
toch te gaan en wel in tegendeel: ik voelde me haast
schuldig ooit getwijfeld te hebben. Geen seconde heb ik
me onveilig gevoeld en wel in tegendeel.
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Ik was nooit eerder in Sri Lanka, maar dat er een
verhoogde aanwezigheid is van politie- en
legerdiensten staat buiten kijf. Hetzelfde kan worden
gezegd over de verscherpte controles aan treinstations,
religieuze gebouwen en sites, supermarkten, …
Dergelijke maatregelen verschillen niet van de
maatregelen die eender welk ander land na dergelijke
gebeurtenissen zou nemen. Ze zorgden naar mijn
ervaring dan ook absoluut niet voor een verminderd
veiligheidsgevoel en – opnieuw – wel in tegendeel. Men
probeert toeristen overigens zo veel mogelijk ‘hinder’
van bijkomende controles te besparen.
Naast die veiligheidsmaatregelen viel er op quasi geen
enkele manier te merken dat er amper drie weken voor
mijn aankomst dergelijke schrijnende gebeurtenissen
hadden plaatsgevonden. Er hing geen vreemde sfeer in
de straten, ik merkte geen onrust, … Alleen, er waren
nauwelijks toeristen, dat wel…
Ik ben de tel verloren van hoe vaak ik op de bus, op
straat, door de tuktukchauffeur, door de hoteleigenaar
of door wie ook werd aangesproken met de vraag of ik
al van voor de aanslagen in Sri Lanka was of pas nadien
was vertrokken. Voor velen was ik immers het
(nagenoeg) eerste blanke gezicht dat ze sedertdien
zagen. Ik kan de oprechte, hartelijke bedankingen niet
onder woorden brengen die ik te horen kreeg toen ik zei
dat ik pas was aangekomen.
Het toerisme in Sri Lanka is gekelderd. Ik was in vier
hotelletjes de enige gast, in drie daarvan was ik de
eerste gast sinds de aanslagen. De bezetting in de
andere hotels was bijzonder mager. Hoewel ik begrip
kan opbrengen voor paniekreacties en –annuleringen,
ervaar ik het als diep bedroevend dat een zo warme
bevolking zo’n harde klap krijgt, terwijl het risico dat er
in de nabije toekomst nog iets zou gebeuren in Sri Lanka
niet anders lijkt dan elders.
Enkele bevriende koppels plannen binnenkort af te
reizen naar Sri Lanka. Ik kan dit reisverhaal afsluiten
met wat ik hen antwoordde op de vraag ‘of ik hen zou
aanraden om nog te gaan’: ja, volmondig ja. Ik deed al
een aantal rondreizen buiten Europa en zelden heb ik zo
probleemloos rondgetrokken als in Sri Lanka. Zelden
heb ik een land bezocht dat zowel op vlak van cultuur,
natuur, keuken als bevolking zo veel te bieden heeft als
Sri Lanka. Zelden heb ik me zo welkom gevoeld als de
voorbije weken in Sri Lanka.
Ik beleefde een fenomenaal avontuur en wens alle
toekomstige reizigers met zelfde volle goesting dezelfde
ervaringen toe – ik ben er alvast gerust in.
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DE VLIEGENDE REPORTER
Cruise naar de maan

maar ook de leeuwenfiguur die de hellenistische
astrologie - met véél verbeelding - erin zag.

Reizen zit ons, jagers-verzamelaars, in het bloed. Nu we
de hele aardbol afgereisd hebben, kijken we
verlangend naar de hemel: “to boldly go where no one
went before”.

Natuurlijk ontbrak de foto van het “zwarte gat” niet en
er werd ons getoond in welk melkwegstelsel we dat
moesten situeren.

Een cruise naar de maan, dat was het aanbod van
Urania op 20 april 2019.
Volkssterrenwacht Urania in Hove is één van de zes
sterrenwachten die Vlaanderen rijk is. Zij charterden
niet voor het eerst een Flandria-boot in het Kattendijkdok. Op het programma stond een lezing over de
maan, een lichtshow in een planetarium, kijken naar de
maan met verrekijkers, hapjes en drankjes.

Wat het “volks” betekent, werd duidelijk via het
enthousiasme van de vrijwilligers die uitleg
verschaften. Zij wisten duidelijk véél meer dan wij,
maar kunnen zich geen echte wetenschappers
noemen. En dat “het volk” interesse had, zag ik aan het
grote aantal deelnemers van alle leeftijden.
Ik was aanwezig bij de opbouw van het planetarium,
een tent met twee lagen, die enkel kon opgezet worden
op het voorplecht als het niet te hard waaide. Ik dacht
automatisch aan “opblazen” maar integendeel werd de
lucht tussen buiten- en binnentent eruit gezogen zodat
het geheel bol kwam te staan. Het weer was prachtig,
maar het beetje wind zorgde er toch nog voor dat de
binnenkant niet helemaal strak stond en dus was het
een hemelbeeld met plooien.
Er werd ons uitgelegd hoe we de Poolster konden
vinden, waar de sterrenbeelden stonden (ook die van
de dierenriem) en hoe die aan hun namen gekomen
waren. Daarbij werd er op het doek niet alleen
bijvoorbeeld het sterrenbeeld “leeuw” geprojecteerd
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Ik vermoed dat er zowel enthousiaste sterrenkijkers in
het publiek zaten, eveneens leken zoals ik, die amper
weten dat de zon een ster is en alle andere sterren ook
zonnen en dat het allemaal gasbollen zijn. Wist u dat
Jupiter en Saturnus planeten zijn, maar toch ook
gasbollen? Een vrijwilliger legde mij het verschil uit
waarbij atoom- en waterstofkracht ter sprake kwam.
Als u het fijne daarvan wilt weten, raad ik u een bezoek
aan één van de volkssterrenwachten aan. Zij zien het
tot hun taak “het volk” in te lichten en allemaal hebben
ze kijk- en bezoekdagen.
De boot voer intussen langzaam door het havengebied,
een immense wereld waar ik - die nochtans in
Antwerpen woon – niet veel van ken. Eén van de
hoogtepunten voor mij was het moment waarop ik van
de kapitein het roer mocht overnemen! Het zag er
simpel uit: een beetje aan het ronde houten wiel
draaien, maar er komt méér bij kijken! Zo'n rivierboot
is een log geheel dat pas na lange tijd (zo leek dat toch)
van koers veranderde als ik aan het wiel draaide. Je
moet niet alleen de zijkanten en de boeien in het oog
houden, er is ook nog verkeer. Op het dashboard staan
tientallen instrumenten die helpen, ‘maar belangrijk is
dat je de achterplecht in het oog houdt’, zei de kapitein,
‘dat geeft aan wat het schip doet!’
Intussen was het donker geworden en boden de
installaties van de haven een lichtshow, die de sterren
deed verbleken. De maan was nog niet opgekomen,
dus was het een prima tijd voor een lezing over dat
hemellichaam.
Roger Van der Linden was een enthousiaste causeur die
ons o.a. uitlegde waar en waarom de Apollo expeditie
geland was. Galileo wist al dat de maan geen perfecte
bol was, maar dat er zo'n diepe kraters of ringbergen
op de maan waren, was waarschijnlijk voor een aantal
toehoorders nieuw. Maankraters variëren in grootte
van een paar meter tot meer dan 250 kilometer. De
kraters op de maan zijn nooit veroorzaakt door een
vulkaanuitbarsting, maar door inslagen van kometen of
meteorieten, projectielen die op aarde hoogstwaarschijnlijk de dinosauriërs naar de filmwereld gestuurd
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hebben. Tycho is zo'n krater die we later die avond door
een telescoop konden waarnemen en zelfs door een
goede verrekijker. Tycho is namelijk 4800 m diep en
heeft een doorsnede van 85 km. Roger vergeleek het
met de onderkant van een appelsien: het rode punt op
de afbeelding is het midden, het witte gedeelte is een
“stralenkrans”.

Verder kwamen aan bod: de belangrijke plaats van de
maan in de mythologie, maanlandingen, kunstwerken,
het (niet bestaande) verband tussen de maan en de stonden van vrouwen, het belang van de
lichtsnelheid...
De maan stond intussen voluit aan de hemel. Door een
telescoop zagen we duidelijk de gekartelde rand
(vanwege de kraters/zeeën). We zagen Tycho en vele
zwarte (basalt geeft geen reflectie) zeeën, waartussen
de mare (zee) waarin de Apollo geland was.
Een hoogst interessante belevenis, deze cruise, voor
herhaling vatbaar!
Gerda Sterk, ROC-reisleider

Wil je ook dit beleven? Kom dan mee op 16 juli…
Programma
En kent u de beroemde foto van de voetstap in het stof?
Dat stof is regoliet. Wat dat is, zoekt u best eens op,
maar het komt ook op aarde voor en kan op de maan
10 tot 15 meter diep zijn. Het heeft te maken met
“ruimteverwering”, een heerlijk woord, vind ik.

•
•
•
•
•

Urania’s mobiele planetarium dome met
doorlopende voorstelling of full dome projectie
Voordracht over de maan
Uitleg over de sterrenhemel door Urania
gidsen o.a. Werner Hamelinck
Receptie met hapjes
Drie drankjes gedurende de vaart

PRAKTISCHE INFORMATIE

Tijdens de lezing zagen we plots tussen de
haveninstallaties door een bloedrode maan opkomen!
Algemene opwinding! Roger legde uit waarom die
maan er soms rood uitziet.
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•
•
•
•
•
•

Wanneer: Donderdag 16 juli 2019
Waar: van Temse richting Dendermonde
Aanvang: 19.30 uur
Duur: 4 uur
Deelnameprijs: € 65
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be
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CAUSERIEËN:
LEZINGEN & CURSUSSEN
Berlijn: Van nazibolwerk tot de meest
hippe Europese hoofdstad

Zou u de sprong naar het westen gewaagd hebben,
toen de werken aan de Muur nog in de beginfase waren
en vluchten nog mogelijk was?

Lezing door Luk Kennes, ROC-reisleider
15 november 2019 – 14.30 uur

Wanneer beslist iemand have en goed, familie en
vrienden achter te laten, wetende dat het wellicht een
definitieve en onomkeerbare beslissing kan zijn?

Berlijn als metafoor voor onze geschiedenis.

En dit brengt ons onvermijdelijk tot een aantal actuele
thema’s die onze nieuwsberichten dagelijks beheersen.

Berlijn heeft alles meegemaakt: de naziterreur in de
jaren ’30 en tijdens de tweede wereldoorlog, de koude
Oorlog na 1945 en de bouw van de Muur, het
uiteenvallen van het Oostblok, en tenslotte de
heropleving in de jaren ’90.

Zo is Berlijn ook een metafoor voor onze hedendaagse
maatschappij en de complexe uitdagingen waar die
mee geconfronteerd wordt.

Dit maakt Berlijn tot de perfecte metafoor voor de
Europese geschiedenis van de tweede helft van de 20ste
eeuw.

De causerie wordt gelardeerd met literaire
tekstfragmenten en beelden en foto’s van
kunstwerken. De causerie is dan ook een cross-over van
literatuur, geschiedenis en actualiteit, gekoppeld aan
een aantal vragen die ook elk van ons raken.

De causerie in woord en beeld geeft een overzicht van
de gebeurtenissen sinds de jaren ’30 tot heden.

Luk Kennes, ROC-reisleider

De machtsovername van Hitler en de oorlogsjaren.
De splitsing van Europa in twee machtsblokken, oost en
west.
De impact van de Muur op het dagelijkse leven in
Berlijn – zowel voor de zogenaamde ‘Ossies’ als voor de
West-Berlijners.
En tenslotte die Wende, met de val van de Muur en de
transformatie van Berlijn tot een trendy hoofdstad, met
een dynamiek die wellicht uniek is.
Berlijn laat uiteindelijk ook toe een aantal
fundamentele vragen te stellen – ethische en andere.
Expo ‘Berlijn 1912-1932’ in KMSKB. Bron: Weekend Knack

Het is al te gratuit als buitenstaander aan de zijlijn een
vrijblijvend oordeel te vellen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Berlijn zet immers aan tot zelfreflectie én tot
bescheidenheid.

•
•

Wat zouden wij - wat zou elk van ons gedaan hebben
onder de criminele terreur van het naziregime?

•
•
•

Hoe zou u gereageerd hebben op de bouw van de Muur
die de stad als een houtblok in twee klieft?
Reiswijzer 76
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Wanneer: Vrijdag 15 november
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733,
9000 Gent
Aanvang: 14.30 uur
Deelnameprijs: € 12
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be
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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.
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.

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
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.

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 het Kunstmuseum Basel.
Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider

INFO & INSCHRIJVINGEN:
secretariaat@rocvzw.be
Genève
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In samenwerking met

Musée d’ethnographie Genève. Bron: MySwitzerland.com

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•

•

Wanneer:
o Zondag 30 augustus 2019
Brussel-Genève
09.20 uur – 10.35 uur
o Donderdag 5 september 2019
Basel-Brussel
17.25 uur – 18.35 uur
Deelnameprijs:
o Per persoon in een tweepersoonskamer: € 1 580
o Per persoon in een eenpersoonskamer: € 1 862
Inbegrepen:
o Drie overnachtingen in Hotel La Place – Sure Hotel Best Western in Annemasse op basis van
halfpension
o Drie overnachtingen in Hotel Bad Ramsach Quellhotel in Läufelingen op basis van halfpension
o Internationale vluchten met Brussels Airlines
o Transport in luxueuze autocar
o ROC-reisleiding
o Fooi chauffeur
o Alle toegangsgelden en activiteiten volgens programma:
▪ Bezoek Fondation Baur
▪ Wandeling Vieille Ville Genève
▪ Bezoek Musée d’ethnographie, Genève
▪ Bezoek Palais des Nations
▪ Boottocht op het Meer van Genève
▪ Bezoek Musée d’ethnographie, Neufchâtel
▪ Bezoek Musée du Tibet, Gruyères
▪ Zwitserse kaasfondue
▪ Wandeling Vieille Ville Lausanne
▪ Wandeling Altstadt Bern
▪ Bezoek Bernisches Historisches Museum
▪ Bezoek Museum Rietberg, Zürich
▪ Bezoek Völkerkundemuseum der Universität Zürich
▪ Bezoek Museum der Kulturen, Basel
▪ Wandeling Altstadt Basel
▪ Bezoek Kunstmuseum, Basel
Niet inbegrepen:
o Reis- en annuleringsverzekering, persoonlijke uitgaven, lunch, extra dranken

Deze reis wordt uitgevoerd door Omnia Travel – ondernemingsnummer 0413 646 305
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CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
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
van de negentiende eeuw en opende in 2017 de deuren
Reiswijzer 76
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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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In samenwerking met

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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CAUSERIEËN:
EXCURSIES & BEZOEKEN
Gruuthuse en de Bourgondiërs… in Brugge
Daguitstap o.l.v. Geert Gruyaert, ROC-reisleider
Zaterdag 26 oktober 2019
Na een bijzonder grondige restauratie, die zowaar vijf
jaar lang heeft geduurd, opende het Gruuthusemuseum te Brugge terug zijn deuren. Het gebouw
dateert uit de 15de eeuw en werd toen bewoond door
Lodewijk van Brugge van der Aa, beter bekend als
Lodewijk van Gruuthuse met zijn al even bekend devies
PLUS EST EN VOUS.
Na zijn dood in 1492 bleef het een stadspaleis. Vanaf de
17de eeuw werd het een “berg van barmhartigheid” en
bleef dit tot na de Franse revolutie. Eind 19de eeuw zal
architect Louis Delacenserie een grondige restauratie
doorvoeren en wordt het een museum van het
oudheidkundig genootschap waarna het uiteindelijk in
1955 een stadsmuseum voor toegepaste kunsten
wordt.
Anno 2019 werd het gebouw niet alleen grondig
gerestaureerd, ook de opstelling en inhoud werden
aangepakt. Hiervoor deed men trouwens een beroep
op diverse stedelijke partners zoals het archief, de
bibliotheek, het Groot Seminarie en het Groeningemuseum. De nieuw tentoongestelde collectie is dus
ruimer maar ook beter omkaderd: men toont het
verhaal van een stad en zijn elite. Bij een bezoek zijn
drie pijlers van belang: de collectie zelf, de context van
deze collectie en evenzeer het gebouw als paleis. De
tentoongestelde objecten passen wonderwel in dit
vernieuwde kader.
De privébidkapel van Lodewijk, die een inkijk biedt op
de Onze-Lieve-Vrouwekerk, werd evenzeer grondig
aangepakt. Het museum, de Onze-Lieve-Vrouwekerk
en een nieuw modern onthaalgebouw vormen een
totaal nieuwe museumsite. In de voormiddag bezoeken
wij het museum.
Gezien Lodewijk van Gruuthuse een belangrijke rol
speelde bij de Bourgondiërs (o.a. als raadgever)
wandelen wij in de namiddag door het Brugge van de
15e eeuw. Nadat de graven van Vlaanderen via het
huwelijk van Margaretha van Male (dochter van
Lodewijk van Male) hun lot met de Bourgondiërs
hadden verbonden kwamen wij in een “gouden eeuw”
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terecht. Brugge was al langer een belangrijke
handelsstad maar kan dit nu nog meer verzilveren. Op
ons pad volgen wij deze hertogen, van Filips de Stoute
tot Filips de Schone. Elk van hen heeft een bijzondere
stempel gedrukt op onze stad, denk maar aan de Orde
van het Gulden Vlies. Wij bekijken waar zij woonden,
hoe zij leefden, wie hun vrouwen en maîtresses waren,
hoe zij werkten, strijd voerden. In de Onze-LieveVrouwekerk staan wij oog in oog met de praalgraven
van zowel Maria van Bourgondië als van haar vader
Karel de Stoute.
Geert Gruyaert, ROC-reisleider
Programma
•
•
•
•
•

10.00 uur: samenkomst station Brugge
10.30 uur: rondleiding in het vernieuwde
Gruuthuse Museum
12.30 uur: lunch in de Brouwerij Halve Maan
14.00 uur: wandeling in het Bourgondische
Brugge, bezoek O.L.V.-kerk om 15.30 uur
16.00 uur: einde uitstap

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Wanneer: Zaterdag 26 oktober 2019
Aanvang: 10.00 uur
Waar: aan de voorkant van het station in
Brugge
Deelnameprijs: € 50
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be

Belangrijk:
Het museum is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er moeten tijdens het bezoek ook wat
trappen worden gedaan. Het bezoek aan het museum
duurt anderhalf uur. De wandeling duurt ongeveer 2
uur over een afstand van maximum 2 km.

Juni 2019

3

OVERZICHT CAUSERIEËN

Tijdstip

Onderwerp

Reisleider

Waar

Donderdag 6 juni

Galaconcert

Dirk Audenaert

Gent

Donderdag 11 – zondag 14
De Nieuwe Hollandse Waterlinie
juli 2019

Dirk Audenaert

Nederland

Dinsdag 16 juli 2019

Werner Hamelinck

Van Temse tot
Dendermonde

Studiereis RL

Roemenië

Cruise naar de maan

Woensdag 21 – donderdag
Studiereis Roemenië
29 augustus
Vrijdag 30 augustus –
donderdag 5 september Ver buiten Europa, in Zwitserland
2019

Etienne Hauttekeete & Marc
Zwitserland
Van Craen

Zondag 13 oktober –
Marrakech & Essaouira
vrijdag 18 oktober 2019

Rein Van Keer

Marokko

Zaterdag 26 oktober 2019

Daguitstap Brugge

Geert Gruyaert

Brugge

Vrijdag 15 november 2019

Berlijn: Van nazibolwerk tot de
Luk Kennes
meest hippe Europese hoofdstad

ROC

Donderdag 21 november
Spanje: bemind, en toch onbekend Joost Loncin
2019

ROC

Zaterdag
2019

Brussel

30

november

Europalia Romania

Helga Gielen

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

OVERZICHT CAUSERIEËN
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INFOMOMENTEN 2019

© Jaspers-Eyers Architecten

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.
Uw reisleiders verwachten u in:

Locatie:

TUI–gebouw

Nationale

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 15/06/2019 10.30 uur Sri Lanka
11.15 uur USA: Hoogtepunten
13.45 uur

Rusland: Moskou & SintPetersburg

14.30 uur Peru
Zaterdag 22/06/2019 10.30 uur Oost-Canada
11.15 uur

Rusland: Moskou & SintPetersburg

13.45 uur Zimbabwe & Botswana
14.30 uur Colombia
Zaterdag 29/06/2019 10.30 uur Egypte
11.15 uur

Rusland: Moskou & SintPetersburg

13.45 uur Baltische Landen
Luchthaven

14.30 uur Rusland: Volgacruise

Zaventem. Gemakkelijk bereikbaar met de wagen
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COLOFON
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