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COLLEGIAAL 

Naar aanleiding van onze jaarlijkse statutaire bijeenkomst in Ieper werd een boeiend 
programma aangeboden door het “In Flanders Fields Museum” en de stad Ieper. Een 
uitgebreid verslag vind je hierbij. Verder ontdekken we twee minder bekende musea 
in Dresden en maken we kort kennis met een pionier in het cruisetoerisme.    

Collega Robert Declerck ging op zoek naar “De mooiste dorpen van toen”; hierover 
meer bij de boekrecensies.   

***** 

STUDIEBEZOEK BFTP IN FLANDERS FIELDS MUSEUM & YPRES 
SALIENT OP 27 APRIL 

 
Na het welkom van de leden in Bistro ‘’t 
Ganzeke, gelegen juist achter de 
Lakenhal, 
worden twee introducties verzorgd door 
Peter Slosse, directeur Toerisme Ieper 
en zakelijk verantwoordelijke voor het In 
Flanders Fields Museum, en Piet 
Chielens, de conservator en 
verantwoordelijk voor concept en 
inrichting van het museum. 
 
 
‘’Projecten 2014-2018’’ door Peter Slosse. 
 
De bekendheid en uitstraling van het 
IFFM zorgde ervoor dat in 2011 het 
aantal bezoekers de 200.000 
overschreed. Er wordt ingeschat dat het 
aantal bezoekers in 2013/2014 de 
300.000 zal kunnen halen zo niet 
overschrijden. Het IFFM zoomt niet 
alleen op de krijgsgeschiedenis in maar 
vooral ook op het menselijk leed en 
lijden van honderdduizenden in WWI. 
Ook door de grenzen aan de 
bezoekerscapaciteit werd tot 
herinrichting van het museum besloten en de heropening vond plaats in juni 2012. 



 
 

Met 2014 als herdenkingjaar in gedachten werd destijds onder minister Geert 
Bourgeois besloten om het toenemend aantal bezoekers aan Ieper en de Belgische 
frontstreek meer te gaan spreiden en de nodige infrastructuur van regeringswege te 
gaan financieren. 
 
Er zijn 5 strategische projecten geformuleerd: 
 

1. Herinrichting IFFM, invoegen Belfort in museumconcept, communicatie en 
planning evenementen. In Kattenstad Ieper werd in 1817 de laatste levende 
kat van het Belfort  geworpen. 

2. Realisatie bezoekerscentrum Lijssenthoek Military Cemetery in Poperinge. 
www.lijssenthoek.be. Hier was van 1915 tot 1920 het grootste geallieerde 
veldhospitaal gevestigd. Op het kerkhof liggen 10.784 soldaten begraven,  

3. vernieuwing en uitbreiding Memorial Museum Passendaele 1917 in 
Zonnebeke. 
Het accent ligt hier op alle aspecten van de zware slag van Passendaele; 
najaar 1917. 

4. Herinrichting +verbetering bezoekfaciliteiten rondom de Ganzepoot in 
Nieuwpoort.  
Dit sluizencomplex van de IJzer speelde een zeer belangrijke rol bij de 
inundatie van het IJzerfront. Het ernaast gelegen Albert I monument wordt 
ruimer toegankelijk gemaakt voor het publiek. 

5. De vernieuwing/uitbreiding van IJzertoren-site in Diksmuide met de eromheen 
gelegen monumenten. 

 
Verder worden er 6 slagveld-autoroutes in het Ypres Salient gebied en langs de IJzer 
gerealiseerd, waarvan er nu al 3 beschikbaar zijn 
Langs  het Ieperboogfront, vanaf 22 april 1915 tot bijna eind WWI, worden op drie 
plaatsen opstap- en parkeerplaatsen voor touringcars voorzien….. alle met meer 
educatieve panelen/foto’’s enzovoort. 
 
Gezien de originele data zouden de herdenkingen van het begin van WWI pas vanaf 
4 augustus 2014 plaats moeten vinden maar op dit moment vinden er in dit kader al 
veel activiteiten plaats en dat moet als een gegeven beschouwd worden. Momenteel 
speelt op TV bijvoorbeeld de serie ‘’Ten Oorlog’’, een reis van reporters langs de 
frontlijn van destijds gaande van Nieuwpoort tot Gallipolli. Deze spraakmakende 
productie wordt in het IFFM per aflevering begeleid met kaarten, foto’s, artefacten 
e.d. 
 
Enkele andere feiten: 

 Vanaf oktober t.v. serie: ‘’In Vlaamse velden’’, 

 internationale herdenkingen zoals 28 oktober 2014: 1e slag bij Ieper/de IJzer,. 

 vele herdenkingsdiensten in de Salient en daarbuiten, 

 provincie West Vlaanderen komt met ‘’Gone West’’ programma, 

 activiteiten rond komst auteur van het beroemde boek War Horse, 

 vanaf november 2013 tot 30 juni 2014 zal onder de titel ‘’ Oorlog en Trauma’’ 
de medische zorg in de Eerste Wereldoorlog onder de aandacht gebracht 
worden. Het Museum Dr. Guislain in Gent besteedt daarnaast bijzondere 
aandacht aan een specifieke tak van de geneeskunde: de psychiatrie in 
oorlogstijd. 

http://www.lijssenthoek.be/


 
 

Spreker noemt nog de onderdelen van de opzet van het IFFM: 

 Het Belfort (met maar liefst 
213 treden volgens medelid 
Maurice!) is onderdeel van 
IFFM met een perfect uitzicht 
over de Ieperboog en 
Westhoek; met 
orientatiepanelen, 

 bezoekers krijgen een unieke 
rubber floppy-armband 
waarmee ze digitaal een 
match kunnen maken met een 
soldaat van een te kiezen nationaliteit/regio. In de expositie krijgt de bezoeker 
WWI  informatie vanuit standpunt van de gekozen soldaat. Tenslotte kan men 
aan het eind van de rondgang de gegevens naar eigen huis laten versturen 
per e-mail. 

 De bezoeker krijgt een enorme 
intro over de hele oorlog met 
videobeelden, foto’s, films, 
voorwerpen en dient zelf te 
onderzoeken welke 
onderdelen hij nader wil 
bekijken/beleven, 

 Indrukwekkend zijn de 
sprekende 
filmbeelden/hologrammen over 
verschillende aspecten van de 
oorlogsellende. Erg bijzonder 
zijn de getuigenissen van 
frontsoldaten over de 
gevechtspauze met Kerstmis 1914 waar Duitsers en geallieerden samen 
liederen zongen!! 

 
Concluderend stelt Peter Slosse dat de strijd in en om de Ypres Salient eigenlijk een 
strijd om het bezit van de hellingen van de glooiende heuvels van het Vlaamse land 
is geweest. 

 
 
In de informatiemap, die alle aanwezigen uitgereikt krijgen, bevindt zich o.m. een 
IFFM Programmafolder met de meeste nu bekende herdenkingsactiviteiten  rond het 
IFFM en Ypres Salient: WWW.inflandersfields.be  
Folder van’’ De Ieperboog, het landschap als getuige van toen’’, 
Editie 2013 van prachtbrochure ‘’De Groote Oorlog in de Westhoek’’, uitgegeven 
door Westtoerisme. WWW.toerismewesthoek.be  
Over  verwachte exposities, conferenties, boeken enz. is de folder ‘’evenementen 
2014-2015 beschikbaar. Overzicht ook op WWW.100jaargrooteoorlog.be  
 

http://www.inflandersfields.be/
http://www.toerismewesthoek.be/
http://www.100jaargrooteoorlog.be/


 
 

Inleiding door Piet Chielens, conservator van het IFFM.  
 
Piet Chielens geeft het belang aan van 
de stad Ieper tijdens WWI . Ieper was 
de laatste barrière voor het achterland 
(kust, Duinkerken, Boulogne). Ondanks 
enorme Duitse aanvallen vooral tijdens 
de 1e (oktober-november 1914) en de 
2e Slag bij Ieper (april/mei 1915), waar 
zij Hill 60 veroveren en op 22 april bij 
Steenstrate massaal het eerste 
strijdgas ooit inzetten, slagen zij er niet 
in Ieper in te nemen. De stad wordt wel 
totaal platgeschoten door de artillerie.  
Waar in het oostelijke deel van België: Gemmenich, Luik, Leuven, Hasselt, 
Antwerpen enz. sprake was geweest van een bewegingsoorlog ontstaat vanaf 16 
oktober 1914 een typische stellingenoorlog. De legers groeven zich in langs het hele 
westelijke front van meer dan 1200 km. In de Salient komt hier pas verandering in 
met de 3e slag bij Ieper (aug.-nov.1917) . Maar de afloop van deze Slag bij 
Passendaele is rampzalig. Met de gevolgen van de mijnenslag bij Mesen/Wijtschate 
kunnen de Britten terreinwinst boeken. 
Met alleen aan de Britse zijde een verlies van 400.000 man aan doden, gewonden 
en krijgsgevangenen mag ook deze slag een grote mensenverslinder genoemd 
worden, zo stelt Piet Chielens. 
Ook daarom is het beleid van IFFM gericht op de menselijke kant van de WWI en dat 
is in de opstelling van de expositie breed ondergebracht. 
Veel verschillende thema’’s komen in exposities aan de orde zoals momenteel een 
grote collectie oorlogscartoons.  
Vanaf 1 november 2013 tot 30 juni 2014 zal de grote thematentoonstelling ‘’Oorlog 
en Trauma’’ alle aandacht vestigen op veel aspecten van de menselijke kant van 
WWI. 
Naast  de namen van 55000 vermiste soldaten op de Menenpoort en nog eens ruim 
34 000 op Tyne Cot Cemetery wordt geschat dat er nog 200.000 vermiste soldaten in 
Vlaamse bodem rusten. 
 
Na deze beide voortreffelijke 
inleidingen wordt het IFFM bezocht 
en maakt de BFTP kennis met de 
vele  aspecten ervan alsook de 
bovengenoemde nieuwe 
museumopzet met indrukwekkende 
multimediale 
voorstellingstechnieken die het 
verschuiven van de fronten bij Ieper 
weergeven. Ook touchscreens, 
videoprojectie, geluidsfragmenten 
en natuurlijk de artefacten, wapens 
en persoonlijke bezittingen van de 
strijdende partijen staan in het 
teken van een intense beleving en een authentieke onderdompeling in het leven aan 



 
 

het front. Een prachtig en ontroerend gereconstrueerd oorlogstafereel wordt gevormd 
door een stukje slagveld met kanon en granaten waartussen een paard zich al 
steigerend een weg baant terwijl het op de rug een achttal granaten in canvas 
zakken meetorst. De vitale rol van het paard tijdens WWI kan nauwelijks overschat 
worden. De schatting is dat ruim een miljoen paarden in de oorlog het leven hebben 
gelaten. De beklimming van het Belfort wordt inderdaad beloond met fantastische 
vergezichten over de Menenpoort en de Ieperboog maar ook de Kemmelberg en 
regio komen goed in zicht. 
 
 
Ypres Salient 
 
Na een prima maaltijd in bistro het 
Ganzeke is het tijd voor een 
rondrit per bus langs het 
toenmalige front de (kleine) 
Ieperboog. Dit gebeurt onder 
leiding van Lieven Stubbe. Hij 
houdt zich voor de gemeente 
Ieper  intensief bezig met de 
landschappelijke herinrichting van 
3 nieuwe sites in de frontlijn van 
de Ieperboog. Een drietal 
instappunten en de verbetering 
van de inrichting ervan alsook het 
zoveel mogelijk vrij maken en vrij 
houden van de zichtlijnen van de artillerie op Ieper heeft zijn zorg. 
Ieper is vanaf dit front enkele jaren permanent gebombardeerd en deze deels intacte 
zichtlijnen laten scherp deze omstandigheden  en de nabijheid van de stad zien. 
 
Ter introductie wordt een bezoek 
gebracht aan begraafplaats 
Essex-farm juist noordelijk van 
Ieper, ook wel geheten site John 
Mc Crae. Hier namelijk heeft de  
Canadese frontarts tijdens de 2e 
slag bij Ieper (mei 1915) het zo 
beroemd geworden gedicht ‘’In 
Flanders Fields’’ geschreven. 
 
Vervolgens brengt Lieven Stubbe 
het gezelschap naar het geplande 
‘’instappunt noord’’ van de Kleine 
Ieperboog en wel het terrein bij 
Welsh Cemetery/ Caesars Nose. 
Hij geeft een uiteenzetting over de inrichting van dit gebied dat praktisch tegen het 
huidige industriegebied van Ieper-Noord aan ligt en dat een andere  site, de 
Yorkshire Trench and Dug-Out al ingesloten heeft. 
De groep maakt een wandeling door het plangebied en passeert daarbij een 
shrapnell granaat langs het pad. Een blindganger die bij het eggen van de akker 



 
 

omhooggekomen is; gevaarlijk en afblijven; wel fotograferen. Na 100 jaar zit de 
Groote Oorlog nog altijd, soms gevaarlijk in de ondergrond en komt nog steeds naar 
de oppervlakte. 
 
De gids vestigt de aandacht op het einde van het talud van de autosnelweg A 19. Hij 
is blij omdat de dreiging, dat men deze weg zou doortrekken dwars door de frontzone 
van de Ieperboog, voorlopig afgewend is; dit na vele jaren van protest tegen deze 
voor het voormalige Ieperboog-front desastreuze  plannen. 
 
Vervolgens brengt de bus ons via het gehucht Wieltje naar het bijzonder mooie  
Hooge Cratermuseum aan de Meenseweg in Zillebeke tegenover het Hooge Crater 
Cemetery (www.hoogecrtaer.com).  Op de terreinen bij dit museum, waar ook een na 
WWI gebouwd schooltje en een kerkje onderdeel van uitmaken, gaat het z.g. 
Instappunt Centrum ingericht worden. Vanaf hier wandelt de groep de helling op naar 
het Bellewaerde bos. Van hieruit heeft men wederom een prachtig gezicht op Ieper 
zoals de Duitsers dat in WWI zagen toen ze hun artillerie massaal inzetten om een 
doorbraak te forceren maar tevergeefs. 
 
Van onderaan de hellingen , waar de 
Britse verdedigingslinies en 
loopgraven  lagen, 
zijn er zeer regelmatig 
stormaanvallen op de Duitse posities 
gedaan alsook is het bos waar de 
vijand verscholen zat permanent 
ondermijnd door Britse en 
Australische Tunneling Companies 
en werden de met munitie gevulde 
mijngangen opgeblazen. Van maart 
1915 tot eind 1916 zijn hier maar 
liefst 32 mijnontploffingen teweeg 
gebracht.  Dat is nu nog te zien aan de ongelooflijke puinhoop die het oorspronkelijke 
bos vormt met tientallen mijnkraters met zompig water gevuld. 
Enkele tientallen meters verder weer een monument; nu voor een officier en 11 
manschappen van de 177e Australian Tunneling Company. Zij werden in één van de 
mijngangen bedolven. 
Gids Lieven Stubbe vertelt over de wens om in dit gebied, Bellewaerde Ridge, heuvel 
af over de Bellewaerdebeek  richting Zillebeke een  educatief leerpad te realiseren 
dwars door de bestaande akkers. 
 
Met een prima chauffeur aan het stuur, hij weet langs de kleinste weggetjes te 
manoevreren, gaat de bus verder langs cafe het Kanon, het Menin Road Museum , 
afslag Hill 62 en bij Hellfire Corner (demarcatiesteen verste punt Duitse opmars) naar 
Zillebeke en wel naar Hill 60. 
Hill 60 in de zuidelijke Ieperboog wordt mei 1915 tijdens de 2e slag om Ieper door de 
Duitsers op de Britten veroverd en die houden het bezet tot bijna  het einde van 
WWI. Ook hier permanent verwoede tegenaanvallen en een mijnenoorlog alsook 
inzet van duizenden gasgranaten.  
 

http://www.hoogecrtaer.com/


 
 

Via de Caterpillar mijnkrater voert de gids de groep naar ‘’Instappunt Zuid’’ van de 
Ieperboog, gelegen binnen het provinciedomein De Palingbeek. 
Met een pittige wandeling op de heuvel  The Bluff, oorspronkelijk een zanddepot van 
het toen in aanleg zijnde kanaal Ieper—Komen, wordt de excursie besloten. Hier 
zaten de geallieerd troepen soms hoger dan de Duitse. Maar ook hier zien wij 
enorme mijnkraters in het landschap. Na de ontploffingen zochten de soldaten 
dekking en  beschutting in in de hellingen uitgegraven shelters. Ook hier zijn er volop 
plannen voor het reconstrueren van de toestand zoals die in WWII was. Onze gids  
vertelt tenslotte dat hij voor de reconstructie van de talloze met wilgenhout beklede 
vooral Duitse  loopgraven de voorkeur geeft aan een spoor van piketpalen of iets 
dergelijks. Dit omdat bij een levensechte reconstructie het dan ook te gebruiken 
wilgenhout voor de wanden van de loopgraven ongebreideld zou gaan uitlopen en al 
snel niet meer met snoeien op redelijke wijze in toom gehouden zou kunnen worden. 
 
Domein De Palingbeek is tevens het eindpunt van deze fantastische slagveld-
excursie. 
Voorzitter Didier Van Houts complimenteert gids Lieven Stubbe met zijn enorme 
kennis en zijn levendige en duidelijk uiteenzettingen en  dankt hem voor zijn inzet….. 
In de bus krijgen hij en de chauffeur nog een groot applaus. 
 
Daarmee is deze BFTP- excursiedag Wereldoorlog I ten einde en de bus brengt het 
gezelschap terug naar de omgeving van de Lakenhal in Ieper. 
 
Een aantal leden brengt nog een bezoek aan St. George’’s Memorial Church, 
verpoost zich op het prachtige Marktplein en gaat om 20.00 uur de altijd weer 
indrukwekkende Last Post Ceremonie onder de Menenpoort meemaken. 
Sedert 1928 wordt, met uitzondering van de 2e Wereldoorlogsjaren, elke avond om 
20.00 uur door leden van de lokale brandweer de Last Post gespeeld als hulde aan 
alle gesneuvelden in WWI waarvan de namen van 54.0000 vermisten op de 
Menenpoort gebeiteld staan.. 
 
Op de Menenpoort staan volgende teksten: 
 
To the Armies of the British Empire 
Who stood here from 1914-1918 
And to those of their dead 
Who have no known grave. 
 
En 
 
Here are recorded the names 
Of officers and men who fell 
In Ypres Salient but to 
Whom the fortune of war 
Denied the known and  
Honoured burial given to 
There comrades in death 
 

P.S. 
***** 



 
 

 

DRESDEN: BEZOEK AAN TWEE MINDER BEKENDE ATTRACTIES 
 
De stad Dresden in de deelstaat Saksen 
staat alom bekend om zijn enorm rijk 
cultureel erfgoed. Elke bezoeker wordt 
overrompeld door de schitterende 
barokke gebouwen die de Saksische 
keurvorsten in hun residentiestad lieten 
optrekken. Denk maar aan de 
heropgebouwde, barokke 
‘Frauenkirche’, de ‘Staatsoper’ die naar 
architect Semper vernoemd is en de 
‘Zwinger’, een architecturaal juweeltje. 
Daarenboven puilen de musea, die in 
sommige van die statige gebouwen ingericht zijn, uit van de kunstschatten die de 
vorsten, vooral dan ‘August der Starke’, in de loop van hun regeringsperiode 
verzameld hebben. Namen als het ‘Albertinum’ met de ‘Galerie Neue Meister’, de 
‘Kunstakademie’, het ‘Grüne Gewölbe’ in het ‘Residenzschloss’ en de ‘Galerie Alte 
Meister’ klinken cultuur-en kunstliefhebbers als muziek in de oren. Daarnaast zijn er 
nog tal van andere, ietwat minder bekende musea of interessante 
bezienswaardigheden in deze stad aan de Elbe. Met touroperator B-Tours (waarover 
meer informatie na dit stukje) die in samenwerking met de Duitse Nationale Dienst 
voor Toerisme en de hotelketen ‘Maritim’ een reis naar het oosten van Duitsland 
georganiseerd had, bezochten we naast enkele highlights ook twee andere boeiende 
attracties in deze stad. Die stellen we kort even voor. 
 
De Glazen Fabriek of de ‘Gläserne Manufaktur’ 
 
Een glazen fabriek? Wel ja, dit is de 
naam van een hoogst merkwaardig 
autoassemblagebedrijf aan de rand 
van de historische binnenstad. In 
Die Gläserne Manufaktur wordt de 
prestigieuze ‘Phaeton’ van de VW-
familie gebouwd. Het bedrijf zelf, 
museum incluis, ligt midden in een 
enorm landschapspark dat door de 
bekende tuinarchitect Lenné werd 
aangelegd en ook vlak bij het 
Deutsches Hygienemuseum. Zoals 
de naam al suggereert bestaat het 
gebouw volledig uit glazen wanden waarbij de 40 m hoge Fahrzeugturm het 
paradepaardje is. Daarin staan 250 glimmende luxeauto’s netjes geparkeerd. 
Persverantwoordelijke Christian Haacke die ons door het knap geconstrueerde en 
transparante hightechcomplex leidt, is zelf, en terecht, erg opgetogen over zijn 
werkplek. Het ziet er ook allemaal erg klinisch uit: de automonteurs dragen een witte 
outfit en dito werkhandschoenen. Het gaat er erg relaxed aan toe. Lawaai of geloei 
van motoren is er niet te bespeuren. Robots, als waren ze net ontsnapt uit een 
sciencefictionfilm, voeren nauwgezet en nagenoeg geruisloos de gespecialiseerde 



 
 

opdrachten uit die hun witte baasjes hun elektronisch opdragen. Die morrelen wat 
aan knopjes en toetsen aan hun pc waarna hun gewillige vriend met een piep of een 
klik te kennen geeft dat hij alles begrepen heeft.  
 
Ik sta perplex bij het zien van zoveel (on)menselijk vernuft. Nu ja, de Phaeton blijkt 
dan ook niet de minste te zijn. Geboorteplaats is de glazen ‘couveuse’ in Dresden 
waar een 40-tal Phaetons per dag van de band rollen. Over smaken (en prijzen) valt 
gelukkig te discussiëren, maar vast staat dat je voor dit karretje in allereenvoudigste 
uitvoering al vlug 80 000 euro moet neertellen. Dat is voorlopig nog geen probleem, 
aldus Haacke, want al een tiental jaar lopen de zaken ‘gesmeerd’. Naar schatting 
zouden er tot dusver een 80 000 luxelimo’s rondrijden. Nogal wat in China, zo hoor ik 
van onze persman. Gebruikelijk voor dit merk is ook dat de klant zijn speelgoedje hier 
zelf komt oppikken. Uiteraard biedt het bedrijf hem – noblesse oblige – een 
navenante service aan. Zo versieren ze voor hun klant vaak nog een mooi concert in 
deze muziekstad waarna die dan met zijn goddelijke Phaeton tegen topsnelheid over 
de Autobahn naar huis suist.  
 
Met de culturele diensten van de stad bestaat er ook een goede samenwerking. 
Geregeld worden er in dit futuristische decor van glaswerk en blinkend motorgeweld 
muziekconcerten georganiseerd. Bekende gasten zijn, aldus Haacke, de 
gerenommeerde Dresdner Musikkapelle (o.l.v.Christian Thielemann) of het 
balletensemble van de Semper-opera. De akoestiek zou bovendien perfect zijn en 
het uitzicht op de groene parkomgeving zorgt voor een extra esthetische touch. Het 
Café Lesage, een naam als een klok in culinair Dresden, is mooi ingebed in het 
glamourdecor van strakke lijnen, spiegelend glas, schuine zuilen, koepels en 
zachtgele parketvloeren. Door de opmerkelijke architectuur van het gebouw en het 
transparante productieproces ontstaat een zekere spanning. Auto’s ‘maken’ wordt zo 
in Dresden verheven tot kunst. Dat was wellicht ook de bedoeling van het 
architectenbureau van Professor Dr. Henn dat voor deze merkwaardige 
spiegelfabriek de plannen tekende. 
 
www.glaesernemanufaktur.de en voor rondleidingen is het contactadres 
christian.haacke@volkswagen.de  
 
 

http://www.glaesernemanufaktur.de/
mailto:christian.haacke@volkswagen.de


 
 

Het ‘Militärhistorisches Museum’ of het Legermuseum 
 
In een monumentaal gebouw uit 1867, een eindje 
buiten het stadscentrum in de Neustadt 
(Albertstadt), heeft sinds kort het Militärhistorisches 
Museum van het Duitse leger een onderkomen 
gevonden. In de DDR-tijd deed het gebouw dienst 
als museum van de Volksarmee (het leger van de 
toenmalige Volksrepubliek). Mensen die ooit het 
Joodse Museum in Berlijn bezocht hebben, 
herkennen er ongetwijfeld meteen de architecturale 
hand in van de bekende avantgardearchitect Daniel 
Libeskind. Hij verbouwde het eerbiedwaardige 
gebouw grondig en bij de eerste aanblik, terwijl je 
de brede trappen oploopt, word je getroffen door 
een harde, scherpe, puntige constructie van glas, 
aluminium en beton die aan de zijkant van het 
klassieke stenen gebouw de hoogte in torent. De 
toon is meteen gezet – en ik denk even terug aan 
de koude rillingen die ik kreeg toen ik door zijn 
Joodse museum in Berlijn liep. Oorlog splijt, 
verdeelt, klieft, kwetst, scheurt, vernietigt….en die 
visie of missie wordt in dit gebouw duidelijk weerspiegeld. Moderne architecten… Tja, 
velen vinden hun vreemde, kille gebouwen maar niks, maar voor anderen zijn het 
hedendaagse kunstwerken die de Zeitgeist perfect weten te vatten. 
 
 Libeskind is zo iemand, of Peter Eisenstein. Denk aan zijn holocaust-gedenkteken in 
Berlijn. Architectuur die door merg en been snijdt, architectuur met ballen. En kunst 
mag voor de Duitsers best wel wat kosten want voor de bouw en inrichting van dit 
museum werd een slordige 80 miljoen euro neergeteld. We worden verwelkomd door 
Martin Nagel, een heuse Hauptmann (kapitein) in Bundeswehr-uniform. Hij is onze 
gids is en ook verantwoordelijk voor de rondleidingen door dit museum. Hoewel er 
opvallend veel geüniformeerd legervolk rondloopt (studiebezoeken, dagexcursies, 
seminaries…) is dit absoluut geen legermuseum zoals we dat uit onze schooltijd 
kennen. Terwijl dit soort musea zich vroeger hoofdzakelijk inliet met 
wapentechnieken, militair vertoon, een opsomming van heroïsche veldslagen, 
strategische plannen en feiten, is dat hier allerminst het geval. De bedoeling hier, 
aldus Martin, is niet de oorlog en roemrijke legerdaden in de kijker te stellen, maar 
wel de militaire geschiedenis waarbij de mens centraal staat. Daarvoor hebben ze in 
dit museum 11 parcoursen uitgezet – Rememberbereiche noemen ze het  – die 
telkens een of ander aspect van de legergeschiedenis behandelen.  
 
Zo wordt via de vele tentoongestelde objecten (10 000 in totaal en dat is nog maar 1 
% van de voorraad in de depots) telkens op een boeiende, vaak ludieke en allerminst 
verhullende manier de relatie gelegd tussen ‘das Militär’ en muziek, taalgebruik, dier, 
spel, kleding, uniformen en andere thema’s. Vooral de outfits van moderne popidolen 
(Michael Jackson, Madonna…) die zich voor hun ‘opmaak’ vaak lieten inspireren 
door ‘legerattributen’, zal zeker jongere bezoekers weten te boeien. Knap gevonden 
van de tentoonstellingmakers is ook de manier waarop alles gepresenteerd wordt: er 
is telkens een lange centrale gang met enkele in het oog springende objecten terwijl 



 
 

de meer geïnteresseerden in de verschillende ‘zijstraatjes’ extra informatie over het 
hoofdthema vinden. Dat over concept en uitvoering ernstig nagedacht is, staat als 
een paal boven water. Niet alleen inhoudelijk (nieuwe inzichten over het begrip leger 
en militaire geschiedenis), maar ook architecturaal (mix van klassiek en futuristische 
hoogstandjes) is dit vernieuwde en gemoderniseerde museum zeker een bezoek 
waard. www.mhmbw.de  
 
B-Tours: een reisorganisator met focus op cultuur 
 
Voor reizen met een verrassende invalshoek of reizen met bezoeken aan minder 
bekende of niet-alledaagse musea is de geïnteresseerde bij reisorganisatie B-Tours 
aan het goede adres. Tijdens deze kennismakingsreis naar het oosten van Duitsland 
sprak ik even met oprichters, eigenaars en zaakvoerders Suzy en Freddy Bijn. De 
missie van ons bedrijf, aldus Freddy, is hoofdzakelijk gericht op cultuur. Zowel in 
binnen - als buitenland willen we onze klanten laten kennismaken met een brede en 
gevarieerde waaier van waardevol erfgoed. Dat doen we door middel van kwalitatief 
hoogstaande meerdaagse (maar ook eendaagse) reizen, valt Suzy haar man meteen 
bij. We hechten daarbij ook erg veel belang aan een hartelijke en persoonlijke 
begeleiding tijdens de reis, en dat in een aangename en vertrouwelijke sfeer. De 
hotels op de verschillende bestemmingen zijn allemaal persoonlijk geprospecteerd, 
bieden een uitstekend comfort en besteden ruim aandacht aan een verfijnde keuken. 
Ook onze vaste gidsen zijn geselecteerd op basis van hun grondige kennis van stad 
en streek en/of van hun competenties binnen een bepaald vakdomein. Omdat onze 
deelnemers vreemde talen als Engels, Frans en Duits zelf goed beheersen, wordt er 
tijdens het gidswerk (met gebruikmaking van audiofoon) niet vertaald. Onder de 
naam B-Tours richten de zaakvoerders ook een aantal eigen reizen in onder het 
label ‘Quality-Time cultuurreizen’. Ook voor reizen voor derden (verenigingen, 
beroepsassociaties, jongerenreizen of privé-initiatieven) kun je bij deze touroperator 
met licentie 5273 terecht.  
Op de website vind je de nodige links die een goed beeld leveren van de 
verschillende activiteiten van B-tours. We pikken uit het ruime aanbod enkele reizen 
die de missie illustreren. Kortbij staat er voor 28 en 29 juni een culturele reis naar de 
nieuwe musea in Lens en Meaux in Noord-Frankrijk op het programma. De 
negendaagse reis naar Quatar, Abu Dhabi en Dubai van maart was meteen 
volgeboekt en wordt in december 2013 opnieuw georganiseerd. Voor verdere 
informatie: B-Tours, Lindenpark 5 in 9831 Sint-Martens-Latem. www.btours.be Tel.09 
2829565 

G.M. 

***** 
 

http://www.mhmbw.de/
http://www.btours.be/


 
 

HET ROMAN PAIS OF HET ROMAANSE LAND: EEN 
SCHITTERENDE STREEK 
 

Daar een stukje van. En waar dan 
van? Wel ja, van de provincie Waals-
Brabant, zo steekt gids Georges in Le 
Relais du Marquis in Ittre van wal. Na 
een smakelijk ontbijt start hier onze 
verkenningstrip door dat stukje 
Waals-Brabant dat de 
toerismemakers Roman Païs gedoopt 
hebben. Eerlijk gezegd, ik had er 
nooit van gehoord, van dat streepje 
Brabant waar ze Frans praten. Je 
kunt het ook niet zo vlotjes vertalen. 
‘Romaans Land’, lees ik ergens in een vertaalde brochure. Het lijkt wel Occitaans of 
Catalaans of… , in ieder geval iets oer-Romaans. ‘Païs’:o.k. en ‘Romain’ zou ook 
best kunnen, dunkt mij, omdat de Romeinen zowat overal in ons land rondgebanjerd 
hebben.  

Maar het is ‘roman’, romaans dus en misschien heeft het wel te maken met de 
bekende bouwstijl waarin Pepijn van Landen in de 7de eeuw in Nijvel die prachtige 
abdij voor zijn vrouw Ida en dochter Gertrudis liet optrekken. En is Nijvel waar we 
straks onze tocht afsluiten, nu niet precies de hoofdstad van het Roman Païs! Wel 
dan… Of zoeken we het te ver en verwijst ‘roman’ gewoon naar het gebied waar van 
oudsher een Romaanse en geen Germaanse taal wordt gesproken, Frans in dit 
geval of een Waals dialect? Duidelijker wordt het er niet op als onze gids onderweg 
ook geregeld verwijst naar Vlaamse of Dietse bestanddelen in de plaatsnamen zoals 
Wisbecq (Wijsbeek?) en Oisquercq (Oostkerk) zoals in het oude Frans-Vlaanderen. 
Ik besluit mijn filologisch gevors en speculatieve neigingen voorlopig stop te zetten 
en het later thuis even op te zoeken. Dit is het resultaat. De benaming Roman Païs, 
zo luidt het bij wikipedia, duidt sinds de 12de eeuw het zuiden van het vroegere 
hertogdom Brabant aan, met Nijvel als voornaamste stad. Het verwijst naar de 
Romaanse taal (Waals of Frans), die er gesproken wordt, in tegenstelling tot de 
Germaanse taal (Diets of Nederlands) die historisch domineerde in de rest van 
Brabant. Ziezo, nu heeft u het zwart op wit en maar hopen dat de bron betrouwbaar 
is. Op de kaart ziet deze repel Waals-Brabant er met wat fantasie uit als een 
steigerend paard met heel groot hoofd, smal lijf met een bochel en een veel te kort 
been. Topografisch vertaald ligt in het paardenhoofd dan Tubize/Tubeke, Quenast en 
Rebecq, hoog in het lijf Braîne-Le-Château/Kasteelbrakel, in het midden Ittre (Itter) 
en vlakbij de knokige kont Nivelles/Nijvel. De poot lonkt naar Charleroi en boven de 
bochel ligt het Vlaamse Halle. Dat is de poort naar het Pajottenland en bij het 
binnenrijden van deze streek ‘lees’ ik spontaan het landschap dat ik ken van de 
schilderijen van Pieter Breughel, erg Pajottenlands gekleurd dus. Een zacht 
heuvelend gebied met ongetwijfeld een paar kuitenbijters als je de fiets neemt, veel 
groen, mooie vergezichten, boomgaarden, landerijen, soms erg smalle en bochtige 
weggetjes, meidoorn en hoge hagen, imposante vierkantshoeven met akkerland en 
velden eromheen, een verloren gelegd bosje, een eerbiedwaardig kasteel, een 
scheefgezakt kapelletje, een kromgegroeide kerk en vooral veel oases van stilte. 



 
 

Wandeleldorado, fietsparadijs, mals platteland en zalig rustoord ver van het gewoel 
en gejoel van de stad. Men zegge het verdorie niet voort. 

Marthe Donas in Ittre 

Ittre, weet de gids, verwijst ethymologisch naar water en dat is hier in dit ‘Romaanse 
Land’ overvloedig aanwezig. Denk maar aan het kanaal Brussel-Charleroi dat door 
het dorp loopt (even verderop ligt het ‘hellend vlak van Ronquières’, die 
überspannende schoolreisbestemming uit de schoolbankjestijd), de Zenne en de 
Senette, haar kleinere zusje. Dat water trok in het verleden nogal wat zware industrie 
aan die ondertussen roemloos teloor is gegaan. Tubize met de hoogovens van 
Forges de Clabecq (Klabbeek) en de textielnijverheid van Fabelta is er een 
schoolvoorbeeld van. Leuk om te weten is dat Ittre precies het geografische 
middelpunt van ons land ‘was’. Inderdaad, ‘was’, want toen ons door het Verdrag van 
Versailles in 1918/19 de Oostkantons (Eupen, Malmedy en Sankt Vith) toebedeeld 
werden, verschoof dat punt 30 km hogerop. Maar veel verrassender in Ittre is mijn 
kennismaking met het fascinerende werk van schilderes Marthe Donas (1885 – 
1967), van oorsprong een Antwerpse, die in het kasteel Bauthier een hele tijd, 
weliswaar met tussenpozen, tot 1948 gewoond en gewerkt heeft. Het kapelletje 
naast het kasteelachtige landhuis, nu cultureel centrum, is getransformeerd in een 
intiem museum waar, naast memorabilia, ook een aantal werken van haar te zien is. 
Zij was, zo horen we van conservator Marcel Daloze, de eerste Belgische 
kunstenares die abstract (kubistisch) begon te schilderen. Dat ze niet van de minsten 
was, bewijst momenteel de grote tentoonstelling ‘Modernisme’ in het Museum voor 
Schone Kunsten (MSK) in Gent waar Donas naast abstracte kunstenaars als 
Georges Vantongerloo, de jonge Magritte, Robert Delaunoy, Victor Servranckx en 
anderen haar plaats opeist. In een korte, maar knap gemonteerde film met beelden 
waarin de overgang van figuratief naar abstract via een schilderij mooi getoond 
wordt, krijgen we een helder overzicht van haar leven en werk. Aanwezig is ook 
Kristien Boon die een boek over haar schreef. Ze schetst het kader waarin Donas als 
vrouw en als avant-gardekunstenares leefde en moeizaam haar plaats zocht in een 
artistieke context waarin avant-gardekunst niet 
meteen op veel bijval kon rekenen. Haar motto of 
missie drukt ze zelf als volgt uit: “ Je cherche le 
sublime, en tâchant de m’élever au dessus de la 
matière, tout en cherchant du rythme dans les 
compositions; aussi bien dans la couleur, que dans 
la ligne en les plans”. 

Tussenstop in Kasteelbrakel 

We maken een korte stop in Kasteelbrakel waar we 
op het marktplein een glimp opvangen van het 
prachtige kasteel waaraan het dorp zijn naam dankt. 
Dat heeft een hele geschiedenis. De burcht met 
slotgracht en machtige torens werd door de heren 
van Trazegnies gebouwd in de 13de eeuw, later 
verkocht aan het schatrijke gravengeslacht van 
Hornes of Van Hoorne (herinner u de graven 
Egmont en Hoorne die in 1568 in Brussel op de 



 
 

Grote Markt onthoofd werden). Dan kwam het in bezit van de dynastie van Von 
Thurn und Taxis die de eerste koerier-en postkoetsendienst in Europa uitbouwden en 
in Kasteelbrakel een relaisstation openden. Nu is het kasteel eigendom van de 
familie Robiano en het is maar een dag per jaar te bezoeken. Ernaast staat ook nog 
een schitterende patriciërswoning die net gerestaureerd is. Het is het voormalige huis 
van de baljuw, de man die in naam van de hertog van Brabant, recht sprak en de 
bestuurlijke taken van het gebied waarnam. Op de markt staat ook nog een 
merkwaardige schandpaal. Het is volgens de gids de enige in Europa die de vorm 
heeft van een lantaarnvormige kuip die boven op enkele pijlers staat. In die ‘bak’ 
boven de grond werd dan de persoon publiekelijk bespot en op hoongelach onthaald. 
Die paal werd in 1521 opgetrokken door de kamerheer van keizer Karel, Maximiliaan 
van Hoorne, die toen het kasteel bewoonde. Het plein zelf telt, zie ik, ook een paar 
fraaie woningen met renaissancistische ornamenten. Maar we moeten ervandoor; 
terugkeren is de boodschap want hier is meer te beleven. 

De ‘Betchard’ van Tubize en het treintje van geluk 

De buurt rond het kanaal Brussel-Charleroi ligt er wat 
troosteloos bij. Het sluiten van de grote bedrijven die 
eertijds in stad en streek voor welvaart zorgden, zijn 
door de crisis in de staal-en textielsector verdwenen. 
De gemeente en het Waalse gewest hebben, samen 
met privé-investeerders en mede-eigenaar Fabelta, 
inmiddels een aantal woon- en 
samenlevingsprojecten opgestart om de streek te 
doen heropleven. Maar er is hier toch nog wat werk 
aan de winkel, lijkt me. We rijden langs het Kanaal 
Brussel-Charleroi dat in 1832 operationeel werd en 
bedoeld was om per schip steenkool uit Charleroi 
(i.p.v. met karren zoals voorheen) naar Brussel en 
Antwerpen (en Nederland) te transporteren. In die tijd 
telde het 74 km lange kanaal niet minder dan 55 
sluizen; nu nog 10 waaronder de constructie in 
Ronquières waar over 1400 m een hoogteverschil 
van 68 m overbrugd wordt. In de begintijd bedroeg de 
tonnenmaat van de aken maar 70 ton; na technische aanpassingen werd dat 350 ton 
en inmiddels is het kanaal geschikt voor schepen tot 1350 ton. Op de jaagpaden 
naast het kanaal en langs andere rivieren wordt er nu veel recreatief gefietst. Daar 
wordt een mens moe van en daar heeft Jean Rodriguez iets op gevonden. Hij is als 
gepassioneerd bierliefhebber zijn eigen bier beginnen te brouwen en dat op de 
voormalige industriële site van Fabelta waar hij een kleinschalige brouwerij runt. Hij 
leidt ons rond in een loods naast het restaurant waar hij een paar eerlijke en heerlijke 
streekbiertjes ontwikkelt. En met succes, want de vraag is groot, maar het debiet 
wordt doelbewust klein gehouden. Alleen in de winkels in de buurt kun je zijn bieren 
kopen. Toch liep niet alles van een leien dakje, aldus de brouwer. Hij was nog maar 
pas aan de slag gegaan met zijn brouwsels toen in 2010 de hele streek getroffen 
werd door overstromingen van de Zenne en het Zennekanaal. Maar Jean, die 
Spaans bloed in de aderen heeft, ging niet bij de pakken zitten. Hij startte opnieuw 
op en deed dat met nog meer passie en liefde voor stad en streek.  



 
 

Die regio, denk ook aan de lambiekbieren van Lembeek dat hier om de hoek ligt, had 
altijd al een biertraditie gekend en dat erfgoed mocht niet verloren gaan, aldus de 
brouwer. Hij knapte een voormalig gebouw (in ruïnetoestand) netjes op, kon voor een 
prikje het waardevolle donkerbruine houtwerk van een bekende Brusselse brasserie 
kopen en richtte het in zoals volgens hem een gezellig café-restaurant er moet 
uitzien waar je ongecompliceerd gewoon lekker kunt eten en een stevig glas kunt 
drinken. Authentiek en zonder capsones. Voor we overgaan tot een degustatie van 
zijn bieren lopen we in de loods nog even langs de enorme reus of mascotte 
Betchard (Waals voor ‘spotvogel’) die tijdens feestelijkheden in optochten 
rondgedragen wordt. Die Betchard is ook de naam van zijn bier. Samen met de 
gastheer degusteren we in het restaurant achtereenvolgens de blonde Betchard (5,5 
°), de bruine (7 °), het witbier of ‘blanche’ (4,8 °) en het abdijbier dat voorlopig nog in 
de brouwerij van Boneffe gebrouwen wordt. Ondertussen experimenteert deze 
gedreven brouwer rustig voort met zijn natuurlijke bieren zonder toegevoegde suikers 
of chemische bestanddelen. De lambiekbieren met spontane gisting – ook hier 
hangen natuurlijk diezelfde wilde gisten in de lucht als pakweg in Lembeek, aldus 
Jean, – laat hij over aan de Vlaamse collega’s die met hun gueuzes en kriekbieren 
de wind in de zeilen hebben. Van al dat gefilosofeer over dat zalige gerstenat krijgt 
een mens honger. Voor een succulente maaltijd kun je dan terecht in het restaurant 
waar de zoon van Jean met zijn team de plak zwaait. Wat dacht u als voorgerechtje 
van ‘Asperge au saumon marinée à la Betchard, sauce mousseline’? Met het busje 
gaat het nu naar de trein. Die staat klaar in het station van Rebecq. Hij luistert naar 
de naam Le petit train de bonheur, maar wij hebben wat pech met het gelukstreintje 
want het blijkt niet de verwachte stoomtrein te zijn, maar een dieselversie. ‘Tja’, zegt 
de goedlachse treinconducteur die in het seizoen met vrijwilligers ‘Arthure’ (want zo 
heet het stoomtreintje) tussen Rebecq en Rognon op de sporen houdt, ‘niks aan te 
doen, we komen zo een slordige 80 000 euro te kort om onze Arthure op dreef te 
krijgen’. We dieselen vervolgens door de Vallée des Oiseaux langs de Zenne naar 
het hoger gelegen Rognon en passeren 
onderweg een paar indrukwekkende 
herenboerderijen die het heuvelende 
landschap stoer domineren. Halverwege de rit 
is er tijd voor een ‘Vapeurke’, een ambachtelijk 
biertje met een toepasselijke naam, hoewel 
een ‘Artuurke’ van mij ook best had gemogen. 

Nijvel: een juweel van een kerk 

Ons busje houdt halt vlak tegenover de 
enorme kerk die er in de vroege avond bij een 
streepje ondergaande zon werkelijk prachtig 
uitziet. Het is de kapittelkerk Sint-Gertrudis, 
een van de grootste romaanse kerken van 
Europa en een unicum op architecturaal 
gebied. Je merkt meteen, ook aan de 
omringende huizen en vooral aan het enorme 
Palais de Justice dat dit ooit een erg 
belangrijke stad geweest moet zijn. Daarvoor 
moeten we ver terug in de vaderlandse 
geschiedenis. Pepijn van Landen, hofmeier 



 
 

van de koning Dagobert, liet na zijn dood gronden na aan zijn vrouw en dochter 
Geertrudis die er in 640 een abdij stichtten. Gertrudis trad er al op 20-jarige leeftijd in 
en werd er abdis. Ze zou later heilig verklaard worden. Ik constateer dat de streek – 
wat heiligen betreft – goed bedeeld is want de namen van Sint-Renildis en Sint-
Lutgardis duiken hier geregeld op. De abdij bleef tot 1798 bestaan en werd een 
centrum van christelijke spiritualiteit. De graftombe van Sint-Gertrudis werd druk 
bezocht door pelgrims die van heinde en verre kwamen om de relieken te vereren. 
Dat legde stad en kerkbestuur natuurlijk geen windeieren. Vandaar ook de rijkdom 
die je aantreft in de romaanse kerk die in 1096 ingewijd werd. Om al de kunstwerken 
en vooral het prachtige meubilair te bekijken heb je volgens de gids al vlug anderhalf 
uur tot twee uur nodig.  

Een zestigtal jaren geleden werden bij opgravingen zelfs een Merovingische kerk uit 
de 7de eeuw en een Karolingische (9de eeuw) met graftomben blootgelegd. De gids 
spreekt over een Ottoonse (Duitse) stijl en inderdaad, als je de kerken van 
Maagdenburg in Sachsen-Anhalt en Halberstadt of Gernrode in de Harz gezien hebt 
waar de Ottoonse keizers hun stamgebied hadden, dan zie je duidelijke 
verwantschap. Een bezoek zelf van de kerk die 100 m lang, 44 m breed en 20 m 
hoog zou zijn, is vandaag niet voorzien. Wij wandelen er rustig omheen en ik ben 
getroffen, ondanks de massieve bouw of afmetingen, door de vanzelfsprekende 
eenvoud en de harmonieuze vormen. Bovenaan bengelt een vergulde torenwachter 
of klokkenman (maquart) die in Nijvel gemeenzaam Jean de Nivelles of Jantje van 
Nijvel genoemd wordt. Het is een een soort Tijl Uilenspiegelachtige figuur (dixit de 
gids) die ook symbool staat voor Nijvel. Jean de Montmorency zoals hij officieel heet, 
zou het niet eens geweest zijn met zijn heer, Karel de Stoute, en naar Nijvel gevlucht 
zijn waar hij om zijn standvastigheid in de gunst van de bevolking kwam te staan. We 
sluiten ons dagje Roman Païs af in café-restaurant L’Union, een Bistrot de Terroir 
waar we de plaatselijke specialiteit, de Tarte Al Djote proeven, een warm geserveerd, 
hartig taartje met ingrediënten als snijbiet (djote in het plaatselijke dialect) en kaas 
van gefermenteerde koemelk (bètchéye) en nog iets ‘groens en geels’. Ik drink er 
een Jean de Nivelles bij, een plaatselijk ambachtelijk gebrouwen biertje. Inderdaad, 
in dit ‘Romaanse Land’ is zowel de natuur als de cultuur nog erg puur. Terugkomen 
is een must want het vermoeden van veel meer moois is na deze korte 
kenningsmakingstocht zeker gewekt.  

 

Voor informatie, brochures of 
contacten: 
www.tourisme-roman-pais.be, 

www.museemarthedonas.be,  

www.rail-rebecq-rognon.eu , 

www.bistrotdeterroir.be,  
www.braine-le-chateau.org , 
www.ittre.be,  
www.tourisme-nivelles.be, 
www.rebecq.be, 
 www.tubize.be  
 
 

http://www.tourisme-roman-pais.be/
http://www.museemarthedonas.be/
http://www.rail-rebecq-rognon.eu/
http://www.bistrotdeterroir.be/
http://www.braine-le-chateau.org/
http://www.sit-ittre.be/
http://www.tourisme-nivelles.be/
http://www.rebecq.be/
http://www.tubize.be/


 
 

Eten en drinken: 
www.lerelaisdumarquis.be , Brasserie de Tubize, Rue de la Filature, 1 in 1480 Tubize 

(nog niet operationeel: www.brasseriedetubize.com ), L’Union, Grand’Place 27 in 
1400 Nijvel 
 
Met dank aan:  
Organisatie Toerisme Wallonië-Brussel i.s.m. Maison du Tourisme du Roman Païs en 
persverantwoordelijke assistente en begeleidster Morgane Vanderlinden 
(morgane.vanderlinden@belgië-toerisme.be ) 

G.M. 
 

***** 

 
DIRK VAN DUYSE: EEN PIONIER VAN HET CRUISETOERISME 
 
Precies 15 jaar geleden is de heer Dirk Van 
Duyse, bestuurder van Cruise Plus,in Sint-
Niklaas op cruises gevlogen. Van Duyse; “Als 
18 jarige heb ik eerst in Temse gewerkt bij 
Corso Reizen, nadien onder de naam Reizen 
de Cauwer in Sint-Niklaas.” 
“Mijn eerste scheepsbezoek zal ik nooit 
vergeten”, aldus Dirk Van Duyse. “Het was een 
scheepsbezoek aan de Crystal Harmony, 
bedoeld voor de secretaressenclub van de 
bedrijven, meer bepaald de “Belgium Travel 
Club Waasland”. Dat scheepsbezoek had mijn 
vrouw Anne en ik zo overdonderd dat we direct 
een cruise geboekt hebben. Ik weet het nog 
goed het was Rome – Barcelona.” 
We zijn zelf geïnteresseerd geraakt met als 
gevolg dat we onze zaak aan de Markt in Sint-
Niklaas moesten uitbreiden en opsplitsten in 
“Reizen De Cauwer” en “Cruise Plus”. 
De trein was vertrokken om als eersten de zogenaamde “scheepsbezoeken” en 
“cruise avonden” te organiseren. Daar zijn ze trouwens ver buiten het Waasland voor 
gekend. Zo gingen cruise avonden telkens door in een restaurant, in een bedrijf of 
zo. 
In het begin was het een gevecht tegen vooroordelen, zoals cruises is voor een oud 
publiek, het is te duur, veel dagen op zee, men wordt zeeziek, we zijn er nog te jong 
voor,..enz. We  stuurden  diverse aanbiedingen op naar de mensen om ze toch te 
kunnen overhalen. 
Van Duyse: Van in het begin hadden we weinig concurrentie, temeer omdat we ook 
steeds de “betere” cruise maatschappijen namen. Trouwens nu nog steeds. We 
fixeren ons vooral op de kleinere schepen. Tijdens de Golfoorlog kregen we goede 
prijzen binnen, omwille van het feit dat de Amerikanen niet naar Europa kwamen. 
Ook na 9/11 kwamen ze niet om die schepen te vullen. Vanaf 2008 zijn heel wat 
reisbureaus en ook cruises gezakt omwille van de crisis . Er is dan ook meer 
versnippering. De huidige crisis voelen we minder. Naast baby-boomers zijn er ook 
de 40-45 jarigen bijgekomen.” 

http://www.lerelaisdumarquis.be/
http://www.brasseriedetubize.com/
mailto:morgane.vanderlinden@belgië-toerisme.be


 
 

Cruise Plus bestrijkt 15% van het Waasland en de rest komt van heel België. 60 % 
bestelt via de website van Cruise Plus en komt zelfs niet op kantoor. De top drie van 
onze bestemmingen blijft de Middellandse zee, de Caraïben en het Verre Oosten. 
Acht dagen op cruise is het meest populaire. 
Dirk Van Duyse: “Tenslotte zijn we fier op onze scheepsbezoeken en onze cruise 
avonden.” 
Info: www.cruiseplus.be Cruise Plus, Grote Markt 72 te 9100 Sint-Niklaas  
03/780.76.60. 

M.S. 
 

***** 

 
 
 
 
OP DE BOEKENPLANK 
 
DE MOOISTE DORPEN VAN TOEN 
 
Met deze wandelbox gaat uitgeverij 
Davidsfonds de weg op van het erfgoed 
met een vleugje nostalgie. Daarvoor 
deden ze beroep op BFTP-collega 
Robert Declerck, die zijn sporen in deze 
materie al langer verdiend heeft met 
uitgaven zoals “Mysterieus Vlaanderen” 
en de wandelboxen “Flanders Fields” en 
“De mooiste verborgen plekjes in 
Vlaanderen”.  
 
In “De mooiste dorpen van toen” vind je 
veertig landelijke bestemmingen die elk 
hun eigen verhaal vertellen. Alle dorpen of gehuchten zijn ondertussen ingelijfd bij 
grotere entiteiten. Gelukkig hebben de meeste veelal hun oude charme bewaard 
maar zijn ze wel in de vergetelheid geraakt. Dankzij deze wandelbox kun je ze terug 
ontdekken. 
 
Bij elke wandeling horen twee fiches. Op de eerste wordt een beeld geschetst van 
het dorp of gehucht met enkele anekdotische, historische of mythische 
dorpsverhalen. Op de ommezijde vind je de praktische informatie zoals de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de horecagegevens. 
Op de tweede fiche staat een gedetailleerde routebeschrijving en een kaartje met het 
traject en de bezienswaardigheden. Hier vind je tevens informatie over de afstand, 
het vertrekpunt, de mogelijkheden voor personen met een beperking en de gegevens 
van de toeristische diensten. 
 
De wandelingen zijn ingedeeld per provincie zodat je niet lang moet zoeken naar de 
route van je keuze. Nog een voordeel is dat je geen gids moet meesleuren, met fiche 
nr. 2 heb je voldoende informatie om de wandeling tot een goed einde te brengen. 

http://www.cruiseplus.be/


 
 

 
Tel bij deze informatieve gegevens nog de mooie fotografie van Jan Crab en je hebt 
met deze wandelbox een fraai en degelijk instrument in handen om zorgeloos en 
zonder verdwalen op stap te gaan. 
 
Een uitgave van het Davidsfonds, 2013, 80 pagina’s, € 24,95 

A.M. 
***** 

 
NATUUR IS OM DE HOEK 
 
Een prachtig boek over vogels en dieren die je je tuin 
of in het park kan aantreffen, maar ook op akkers, 
weilanden en natuurgebieden. Het boek volgt de gang 
der natuur: van het liefdesspel van de kikkers in de 
lente tot de het schijnbare stil en verlaten moeras in 
de winter.  Teksten met heel wat 
wetenswaardigheden zijn van de hand van Hans 
Peeters. Het boek is een uitnodiging om de dieren 
dichtbij te benaderen, bijvoorbeeld met een fototoestel 
in aanslag en want van natuurfotograaf Jeroen Stel 
krijg je heel wat tips mee om de natuur prachtig in 
beeld te brengen.  
Een uitgave van Tirion Natuur, 2013, 162 pagina’s, € 
19,95 

DVH 
 
100 X ZUIDOOST-ENGELAND 
 
Een praktische gids voor wie enkele dagen het Kanaal 
oversteekt en de regio’s Kent, East- en West Sussex, 
Surrey, Hampshire en het eiland Wright wil verkennen. 
Auteur en anglofiel Dirk Musschoot selecteerde niet-te-
missen bezienswaardigheden. Zowel bekende toeristische 
oorden zoals Dover Castle, Canterbury Cathedral, de 
kliffen van Beachy Head en de Seven Sisters als het 
weinig bekende Mill Toy & Pedal Car Museum, waar je je 
kan vergapen aan een hele serie trapauto’s en Yesterday’s 
World, waar in twintig winkeltjes en kamers de nostalgie 
van de jaren vijftig en zestig hoogtij viert. 
Een uitgave van Lannoo, 2013, 272 pagina’s, € 17,99 

DVH 
 



 
 

HET HAGELAND: 7xANDERS 
 
Ieder jaar organiseert het Davidsfonds een zoektocht met een 
bijhorend boek. In 2013 is het Hageland aan de beurt en 
auteur Inge Bosschaerts beschrijft deze regio vanuit 
verschillende invalshoeken zoals lifestyle, gastronomie, 
natuur, geschiedenis, streekproducten, geografie. Ze wordt 
daarbij geïnspireerd door bekende Hagelanders waaronder 
Guy Swinnen (Diest) en de Kolacny-broers (Aarschot).  
Een uitgave van het Davidsfonds, 2013, 144 pagina’s, € 17,50 

DVH 
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PERSBERICHTEN  
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/perscommuniques/persall-29.aspx  
 
PERSNIEUWSBRIEVEN  
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/persnieuwsbrieven/nieuwsall-30.aspx  
 

VERSLAGEN VAN PERSCONFERENTIES EN WORKSHOPS: 
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/verslagen/verslagensecure-27.aspx 
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