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VOORWOORD

samen op stap in de tijd
De 100ste verjaardag van wat in 1922 begon als de Vlaamse Toeristenbond (VTB) en vandaag Cultuursmakers heet, mondde uit in een
boek, in een tentoonstelling, in allerlei nevenactiviteiten, in een webblog (vtb100.be) en ook in dit themanummer van de Mededelingen.
Het VTB-project stelt het ADVN in staat een van zijn rijkste collecties
te presenteren – 1,3 kilometer archief (en nog steeds groeiende) – en
de geschiedenis te vertellen van een unieke organisatie die een
pioniersrol vervulde op het vlak van toerisme in ons land. Lang voor
Vlaanderen Vakantieland was VTB wegbereider van groepsreizen en
begeleide dagtrips en de organisatie bereidde ook letterlijk mee de
weg met de aanleg van fiets- en wandelpaden. VTB gaf reisgidsen uit
en wandelkaarten en creëerde stapsgewijs een uitgebreid aanbod
aan individuele vakanties in binnen- en buitenland. Het bleef in grote
mate een vrijwilligersorganisatie met een wijdvertakt lokaal netwerk
die in haar bestaan heel wat transformaties onderging naar aanleiding van interne kwesties of door ontwikkelingen in de samenleving.
De maatschappelijke context had een grote impact op de geschiedenis van toerisme. Van een zaak voor een kleine elite verwerd het
doorheen de 20ste eeuw tot een massa-gebeuren. Sociale wetten die
tijdens het interbellum werden gestemd, zoals de 8-urige werkdag
en het betaald verlof, zorgden voor een belangrijke aanzet, maar
vooral na WOII maakte de toegenomen welvaart reizen en vrije
tijdsbesteding bereikbaar voor brede lagen van de bevolking. De
geschiedenis van het toerisme kan verder moeilijk los gezien worden
van evoluties op het vlak van transport: van fiets, autobus, trein en
auto tot vliegtuig.
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Onderzoeker Kas Swerts dook (een tijdlang onder) in de VTB-archieven en schreef de geschiedenis van deze 100-jarige neer in het boek
100 jaar trippen. Een rode draad doorheen heel de werking bleek het
Vlaamse engagement dat naast het Bildungsideaal continu aanwezig
was. 'Het reizen om te leren', zat er van in het begin in. VTB wilde
Vlaanderen als reisbestemming op de kaart zetten en promoten,
maar hield ook de blik over het muurtje met een ruim aanbod aan
buitenlandse reizen. Elke reis is immers maar een lange omweg naar
huis, aldus filosoof Alain de Botton.

goedgemeenschap, met de wetenschappelijke partners, met de
collega-instellingen voor bruiklenen, met AMVB, met Museum aan
de IJzer, met het Zuiderpershuis en met Pièce Montée. Het project
kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid. Dank aan allen.
Verder een grote waardering voor alle medewerkers die bij de realisatie van dit project waren betrokken.

Het VTB-project werd ervaren als een fijne samenwerking met
verantwoordelijken en vrijwilligers van Cultuursmakers, de erf-

Hopelijk kunnen we ook u verleiden tot een omweg. Graag tot op de
tentoonstelling. [ann mares]

ONDERZOEK

trippend door het verleden
100 jaar VTB
Het startschot van de honderdjarige geschiedenis van de
Vlaamse Toeristenbond (VTB) vond niet plaats in een statige
hal, koninklijk paleis of kunstzinnige galerij, maar in een
gemoedelijk cafeetje op de hoek van het Stationsplein in Antwerpen. 37 enthousiastelingen hadden op 9 juni 1921 gehoor
gegeven aan een oproep die de "kleine kern van overtuigden"
(ze waren slechts met drie) enkele dagen eerder in het dagblad De Standaard had gepubliceerd.

Boven: Stijn Streuvels op de fiets, 1903. [Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis - Collectie
Vlaamse Gemeenschap]
Links: Affiche van de Touring Club de Belgique. Georges Gaudy, 1901.

Het voorlopig comité van de VTB (dat bestond uit de Antwerpenaar
Frits Henderickx, kunsthistoricus Stan Leurs en de Nederlandse
uitgever Chris de Does) deelde aan het Vlaamse leespubliek mee dat
het de taak op zich had genomen om een Vlaamse toeristische vereniging te stichten. Het comité deed daarvoor beroep op de "actieve
medewerking van allen in geheel Vlaanderen" die mee de oprichting
van de toeristische vereniging konden steunen. Iedere geïnteresseerde kreeg daarbij een fikse aanmaning: "dat ieder die meent, op
welke wijze en in welke mate dan ook, te kunnen bijdragen tot de
oprichting van een V.T.B. zich dus nog heden aanmeldt en ditmaal eens
niet zegt: 'dat het zonder hem ook wel zal gaan'."
Vanuit heel België (en ook vanuit het buitenland) stroomden de
toezeggingen binnen, ook van bekendere namen zoals de Vlaamse
schrijver Stijn Streuvels, de grootindustrieel Lieven Gevaert en de
zanger-componist Emiel Hullebroeck. Die waren een voorbode
van het succes dat de VTB zou kennen. Op 29 januari 1922 (met het
ledental al op 1 118) werd de zaak formeel bekrachtigd: de VTB werd
officieel gesticht in het Antwerpse café De Gulden Kroon.
Van bij zijn ontstaan had de VTB een duidelijk doel vooropgesteld:
het wilde een tegenwicht bieden tegen de populaire Belgische toeristische vereniging, de Touring Club de Belgique (TCB), die in 1895

was gesticht en zowel voor als na de Eerste Wereldoorlog populaire
tijden kende. Toerisme in deze periode was immers nog grotendeels
Franstalig en menig VTB-stichter klaagde over het gebrek aan Nederlandstalige toeristische informatie en verenigingen: “de reisgidsen, de
kaarten, de inlichtingendienst, alles, alles [is] Frans”. De ambitie van
de VTB om de Vlaming te “leren reizen” was daarom ook steeds een
poging om een Vlaams (Nederlandstalig) alternatief te introduceren
in het (overwegend Franstalig) Belgische toeristische landschap.
Advertentie in Toerisme, 1 juni 1931. [ADVN, VY90]

Boven: Scan de QR-code en kijk naar de
inhuldiging van het Hendrik Consciencepad in 1935.
Links: Gids voor Malmédy en omstreken,
s.d. [ADVN, VB1371]

Fietsende reclameborden langs Vlaamse wegen
Het bestuur van de VTB kende aanvankelijk echter enkele moeilijke
jaren – de amateuristische organisatie van reizen leverde steeds
weer een financiële kater op, er was een constante stoelendans in
het bestuur en de grootse plannen kwamen maar niet van de grond
– maar het ledenaantal groeide exponentieel ondanks deze interne
problemen: acht jaar na de officiële stichting werd het 100 000ste lid
al verwelkomd. De vereniging werd dan ook een belangrijke speler in
het Belgische toeristische landschap, zij het dat ze nog lang niet kon
opboksen tegen de TCB die in 1930 twee keer zoveel leden telde als
de VTB.
Gesteund door een steeds groeiend netwerk van lokale vertegenwoordigers (die in de lente van 1923 al met meer dan 100 waren), het
populaire bondstijdschrift De Toerist en een uitgebreide collectie
van relevante toeristische werken (die door een VTB-archivaris/
bibliothecaris zorgvuldig werden bewaard) rolde de VTB zijn plannen
stilaan uit in het toeristische landschap. De vereniging startte met de
publicatie van Nederlandstalige gidsen, legde fiets- en wandelpaden
aan in het Vlaamse landschap en steunde de oprichting van andere
Vlaamse toeristische verenigingen zoals de Vlaamse Vereniging voor
Watertoerisme of de Vlaamse Automobilistenbond. De lokale afdelingen droegen ook hun steentje bij: via de oprichting van fietsclubs,
veruit de meest populaire toeristische activiteit tijdens het interbel-
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lum, en de verkoop van VTB-fietsvlagjes en -spelden werden
de fietsende VTB’ers (althans volgens het VTB-bestuur) de
“meest praktische propagandisten van de Bond”.
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De belangrijkste taak voor de VTB als toeristische vereniging
was vanzelfsprekend het organiseren van reizen. Ondanks
zijn amateuristische start ontwikkelde de VTB tijdens het
interbellum een divers aanbod van reizen, in het bijzonder
‘bondsreizen’ (reizen in groep). Initieel was de hoeveelheid
bondsreizen die de VTB aanbood nog relatief beperkt (de
eerste reisbrochure Houdt u van reizen? (1926) telde 17 bondsreizen),
maar aan het eind van de jaren 1930 was dit aantal aanzienlijk gestegen. In 1937 was het aantal bondsreizen meer dan verdrievoudigd
en was de winst aanzienlijk gestegen. De bondsreizen leverden dat
jaar een nettowinst op van meer dan 150 000 Belgische frank. Ook
de bestemmingen differentieerden met de loop der jaren. Traditionele binnenlandse bestemmingen zoals de grotten van Han, of de
populaire buitenlandse reis naar Lourdes werden aangevuld met
reizen naar de buurlanden, met Duitsland voorop. Maar ook verdere
bestemmingen zoals de Scandinavische landen of de Balkan stonden
nu op de agenda.

Een groep VTB-fietsers uit Antwerpen, 1923. [ADVN, VQT13]

Scan de QR-code en zie hoe een
groep VTB'ers (allemaal keurig
uitgedost) onder grote belangstelling op bondsreis vertrok.

De oorlog gooit roet in het eten, of toch niet?
De Tweede Wereldoorlog betekende een omslag in
de strategie van de VTB. Ondervoorzitter Jozef Van
Overstraeten verklaarde hoe door de omstandigheden
de “eng-toeristische actie (…) voor een aanzienlijk deel
op het achterplan werd gedrongen” en de VTB er daarom
voor koos om “aangepast cultuurwerk” als prioritair
te beschouwen. Het resultaat was een toegenomen
aandacht voor heemkunde en folklore, wat uiteindelijk
leidde tot de stichting in 1941 van de Vlaamse Vereniging
voor Heemkunde (nu onderdeel van ‘Histories’).

Een VTB-busreis naar Echternach, ca. 1930. [ADVN, VQT13]

Daarnaast werd er ook naar (cultuur)toeristische alternatieven
gezocht: filmavonden werden een van de populairste activiteiten
op de agenda van de lokale afdelingen en activiteiten zoals natuurwandelingen of kamperen die voor de oorlog slechts een geringe
aandacht kregen, werden tijdens de oorlog zeer populair.

Het dagelijks bestuur van de VTB in 1941. V.l.n.r.: Gaston (Vaast) Mauquoi, Jozef Van Overstraeten, Stan Leurs, Alois Cleiren, Alfred Poot en Lode De Bruyne. [ADVN, VQT6]

Het gevolg van deze complexe houding was dat de VTB na de oorlog
enkele chaotische jaren meemaakte. De rust keerde uiteindelijk terug
in 1948, toen enkele van de sleutelfiguren die na de oorlog ontslag
hadden moeten nemen uit het bestuur (in het bijzonder Van Overstraeten) weer aan het roer van de VTB kwamen.

Surfen op de golf van het massatoerisme

Lidkaart van het Verbond voor Heemkunde, 1944. [ADVN, A7]

De houding van de VTB in deze oorlogsomstandigheden was daarenboven complex: hoewel de vereniging formeel apolitiek bleef tijdens
de oorlog, gebruikte de VTB zijn connecties met de collaborerende
partij het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) om een geprivilegieerde positie te verwerven in het Vlaamse cultuur(toeristische)
landschap. In het bijzonder de nationale propagandaleider Vaast
Mauquoi (tevens ook burgemeester voor het VNV in Edegem)
speelde hierin een sleutelrol. Via zijn dubbele positie als burgemeester en propagandaleider trachtte Mauquoi om voor de VTB een
monopolie te verkrijgen op het Vlaamse cultuurtoeristische landschap.

Na de Tweede Wereldoorlog spoelde de golf van het massatoerisme
over (West) Europa. In de eerste naoorlogse decennia deed een
steeds groter deel van de (Europese) bevolking immers aan toerisme.
Het aantal internationale reizigers (uit Europa en elders) bedroeg in
1950 bijvoorbeeld 25 miljoen, een aantal dat in 1970 al was geëvolueerd naar 166 miljoen en de volgende twee decennia nog eens bijna
zou verdrievoudigen tot 436 miljoen.
Reizen naar het buitenland wonnen in het naoorlogse aan populariteit en draagvlak. Die evolutie werd verder gestimuleerd door de
doorbraak van de twee vervoersmiddelen die het toerisme na de
Tweede Wereldoorlog zouden bepalen: de auto en het vliegtuig. De
auto had zich in dertig jaar tijd ontwikkeld van luxe- naar massavoertuig. In 1950 waren er 273 599 auto’s in omloop in België. Drie
decennia later was dit aantal exponentieel gegroeid en telde het
Belgische wagenpark meer dan 3 miljoen auto’s.
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De VTB belooft een zorgeloze reiservaring. Brochure
uit 1958. [ADVN, A20]
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Samen met zustervereniging de Vlaamse Automobilistenbond (die
in 1941 was versmolten met de VTB) profiteerde ‘VTB-VAB’ optimaal
van deze veranderende toeristische omstandigheden. De VTB
speelde daar bewust op in door samenwerkingen aan te gaan met
luchtvaartmaatschappijen (in het bijzonder de Belgische nationale
luchtvaartmaatschappij Sabena). Het resultaat was dat meer en
meer mensen – voornamelijk uit de (hogere) middenklasse – vanaf
de jaren 1970 de traditionele bestemmingen (in het bijzonder de
buurlanden) verruilden voor ‘exotische’ trips naar andere continenten.
De bond organiseerde bijvoorbeeld vanaf het begin van de jaren
1970 groepsreizen naar onder meer Indië, Indonesië en Sri Lanka. Ook
tochtjes naar de Verenigde Staten of Canada werden een begeerde
aanbieding in de reisbrochures.
Daarnaast was in het bijzonder
de lancering van de professionele pechverhelpingsdienst
'Wacht op de Weg' een keerpunt
in de naoorlogse geschiedenis
van VTB-VAB en leidde tot een
enorme toename van de leden.
In 1976 had de organisatie meer
dan 150 000 leden, zij het dat het
zwaartepunt duidelijk was verschoven: de VAB telde immers
145 000 leden, de VTB had er nog
amper 6 500.

Een VTB-vliegreis naar Palma de Mallorca,
26 juni 1951. [ADVN, VQT13]

Gesterkt door het stijgende ledenaantal en de gunstige tijden kon de
VTB zijn werking uitbreiden en op een
grotere schaal uitwerken. De VTB kon
in deze periode dan ook zijn invloed
tot in het kleinste Vlaamse dorpje laten
gelden. Een explosie aan wandelpaden (mede dankzij de oprichting
van de Vlaamse Wandelaarsbond in 1970), gedenktekens, uitkijktorens, rustbanken, oriëntatietafels, enz. markeerden de aanwezigheid
van de VTB in het toeristische landschap. Het gaf een enorme boost
aan het binnenlandse toerisme, dat na de oorlog steeds meer de
blik verlegde van de traditionele kunst- en kuststeden naar kleinere
steden en gemeentes. Dit werd nog versterkt door de uitgave van
populaire werken zoals de maandelijkse pocketreeks De Vlaamse
toeristische bibliotheek die elke maand een Vlaams dorp of ‘typisch’
gebruik (zoals witloofteelt) belichtte en de Gids voor Vlaanderen,
toepasselijk een “toeristische encyclopedie” genoemd.

Gids voor Benelux, 1957 en een brochure uit de in 1962 gestarte pocketreeks
Vlaamse Toeristische bibliotheek. [ADVN LZ3.36 en VY1527]

zich van de ene naar de andere bestuurlijke crisis. Het
leidde tot een stoelendans van bestuursleden, directeurs
en nationale voorzitters.

Afscheid van het toeristische toneel
De laatste decennia van de twintigste eeuw
verslechterden de vooruitzichten voor de VTB.
De toeristische markt veranderde immers ingrijpend: internationale concurrenten aasden meer
en meer op een deel van de Belgische toeristische markt, en door het groeiende reisaanbod
vertrouwde de modale toerist steeds minder op
toeristische verenigingen zoals de VTB om zijn
reis te boeken of uit te stippelen.
De omstandigheden werden ook desastreuzer
door de bestuurlijke instabiliteit in de organisatie. Tussen het ontslag van de “eeuwig-jonge”
voorzitter Jozef Van Overstraeten in 1980 en de
aanstelling van de Leuvense professor internationaal recht Eric Suy als nationale voorzitter
van VTB-VAB in 1993 heeft de organisatie geen
moment van rust gekend. De organisatie sleepte

De lange periode van instabiliteit had diepe wonden
geslagen in VTB-VAB. Dit liet zich in de eerste plaats op
korte termijn voelen op financieel vlak. In het midden van
de jaren 1980 pochte de organisatie met een jaarlijkse
omzet van ongeveer 2 miljard Belgische frank. Achter
de schermen was het financieel plaatje veel grimmiger:
VTB-VAB had in vier jaar tijd (1986-1989) zijn vermogen
zien afnemen met meer dan 500 miljoen Belgische frank,
wat de organisatie op de rand van de financiële afgrond
had gebracht. In 1989 was de situatie zo benard geworden
dat het nieuwe beleidsplan aangaf dat “in de onmiddellijke
fase alles op alles [moet] gezet worden om
te overleven. Wat nu voorrang heeft is te
vechten voor zelfbehoud”.
De precaire financiële situatie van de late
jaren 1980 en vroege jaren 1990 dwong
VTB-VAB ook om harde keuzes te maken
en zijn prioriteiten bij te sturen of te
verleggen. Dit werd bovenal duidelijk op
het vlak van toerisme. VTB-reizen bevond
zich in het begin van de jaren 1990 immers,
zoals gedelegeerd bestuurder Henri Meiresonne aangaf, in een ongunstige positie
op de toeristische markt: VTB was “te klein”
om een grote speler te zijn (en dus op alle
terreinen zijn invloed te laten gelden) en
“te groot om een kleine speler te zijn”.

Eric Suy, VTB-VAB-voorzitter van 1993 tot 2005. Foto Bart
Cloet, ca. 1993.
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In 1993 werd er dan ook een koerswijziging aangekondigd. De vereniging stootte een groot deel van haar werking af en zou zich enkel
nog toespitsen op wereldreizen (in groep of individueel). Twee jaar
later kocht de Duitse internationale touroperator TUI een aandeel
van 25% in de recent opgerichte nv VTB-VAB-Reizen. De inbreng van
TUI in de toeristische werking van VTB betekende uiteindelijk het

einde van de aanwezigheid van VTB op de Belgische toeristische
markt. Het contract had immers een clausule voorzien die toeliet dat
TUI enkele jaren later de nv kon overkopen. In 1999 was het een feit:
TUI kocht VTB-Reizen in zijn geheel over. Daarmee was het verhaal
van de VTB op het Belgische toeristische toneel tot zijn einde gekomen.

Logo van Cultuursmakers, 2022.
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Cultuur met een knipoog
Met de verkoop van de toeristische werking aan TUI in 1999 verlegde
de VTB aan het begin van de eenentwintigste eeuw de accenten
in zijn werking. Cultuur en de versteviging van het lokale netwerk
(dat wel gestaagd ingekrompen was) werden nu volledig centraal
gezet. De koerswijziging van het toeristische naar het culturele werd
in 2008 geformaliseerd, toen de naam veranderde van VTB naar
vtbKultuur en er een hoop nieuwe culturele activiteiten werden
aangekondigd, waaronder de jaarlijkse Knipoogdag. De Knipoogdag (een cultureel stadsfestival dat elke lente plaatsvindt in een
Vlaamse stad of gemeente) was indicatief voor de nieuwe koers in de
vereniging: het wil via het evenement cultuur aanbieden aan zowel
de eigen achterban als Vlaamse cultuurliefhebbers, en de afdelingen
samenbrengen en via ontmoetingen mogelijke nieuwe activiteiten
plannen. Het werd een heus succes en prijkt tot vandaag bovenaan
de agenda van menig lokale afdeling.
TUI-reizen
onder het
label van VTB.
Reisbrochure,
2004. [ADVN,
A1013]

In 2022 werd de aandacht voor cultuur nog extra in de verf gezet:
op 29 januari (exact honderd jaar na de stichting van de VTB) werd
de naam van de vereniging omgedoopt tot Cultuursmakers. Met de
naamsverandering werd, aldus voorzitter Edith Vervliet, “alvast de
eerste stap gezet voor de volgende 100 jaar". [kas swerts]

100 jaar trippen
Publicatie
Toerisme is niet meer weg te denken uit ons leven. Van korte
citytrips, over lange wereldreizen tot een weekendje aan de
kust: toerisme komt in diverse geuren en kleuren.
Honderd jaar geleden was
toerisme echter nog geen
vanzelfsprekendheid voor
het merendeel van de
bevolking, en al zeker niet in
het Nederlands. De Vlaamse
Toeristenbond (VTB) bracht
hier mee verandering in.
De ‘vereniging die haar volk
leerde reizen’ groeide in de
twintigste eeuw uit tot een
van de belangrijkste cultuurtoeristische verenigingen in
België, en hielp zo de Vlaamse
burger transformeren tot een
toerist.

Bronnen bij deze bijdrage: C. de Does, F. Henderickx & S. Leurs, Naar een Vlaamschen Toeristenbond, in: De Standaard, 4 juni 1921; Archief Vlaamse Toeristenbond-Vlaamse Automobilistenbond (VTB-VAB), BE ADVN AC453, A1011, Document VTB-Reizen (Privé- en groepsreizen),
1937, pp. 1-3; Archief VTB-VAB, A1011, Lijst bondsreizen, 1937, pp. 1-3; Number of international tourist arrivals worldwide from 1950 to 2021, UNWTO data, op https://www.statista.com/
statistics/209334/total-number-of-international-tourist-arrivals/; ‘Aantal persoonwagens
sinds 1930’ Data Statbel op https://statbelpr.belgium.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/
voertuigenpark#panel-13; S. Bossaert, Snel weer op weg. Het verleden van de Vlaamse
Automobilistenbond (VAB), in: WT, jg. 79, 2020, nr. 2, pp. 171-180; D. Weber, De blijde
intrede van de automobiel in België 1895-1940, Gent, 2010; Archief VTB-VAB, A1242, VTB-VAB
Beleidsplan: Visie en actie voor een vernieuwde aanpassing, 3 juni 1989, p. 1; Archief VTBVAB, A1360, Artikel PDD, 'Deze keer saneren we echt bij de VTB-VAB', in: De Tijd, 14 juli 1993,
p. 7; Archief VTB-VAB, A1271, Contract tussen VTB-Reizen NV en TUI, 18-12-1995; P. Gunst,
De Vlaamse Toeristenbond. Tussen zuilvorming en cultureel nationalisme, in: ADVN-Mededelingen, 2008, nr. 22, pp. 4-8; M. Limbourg, Toerisme en politiek. De Vlaamse Toeristenbond
(VTB), onuitgegeven masterscriptie, VUB, 1987; S. Gyselinck, Grenzeloos reizen. De Vlaamse
Toeristenbond tijdens het interbellum, in: ADVN-Mededelingen, 2014, nr. 43, pp. 4-8.

100 jaar trippen analyseert deze veranderingen, en graaft
dieper in de complexe geschiedenis van de VTB. De VTB was
immers meer dan alleen een ‘toeristenbond’. Zijn invloed
reikte tot in het kleinste Vlaamse dorpje. Gaande van natuurbescherming, over de aanleg van wandel- en fietspaden, tot
het aanwakkeren van een Vlaamse (nationale) identiteit, 100
jaar trippen presenteert de rijke en diverse geschiedenis van
de VTB, en toont hoe de vereniging ons al een eeuw lang aan
het trippen brengt.

Kas Swerts,
100 jaar trippen. De Vlaamse Toeristenbond 1922-2022
Antwerpen, Peristyle & Ertsberg, 2022, 208 pp.,
ISBN 9789464369526
€ 29,95 (te koop in het ADVN en in de boekhandel)
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"hoezee, de v.t.b., hoezee!"
Het Staplied onder de loep
Zangavonden – waarbij ik spontaan moet
denken aan de talloze cantussen van diverse
studentenkringen – kennen een lange
geschiedenis. De meeste volksliederen dateren van de periode rond de 18de en 19de
eeuw. In deze tijd was er namelijk sprake van
een opkomend nationalisme.
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Op het Taelcongres in 1841 werd de basis
gelegd voor de verdere ontwikkeling van
de Vlaamse muziek. Het taalcongres was
een vergadering van 42 Vlaamse taal- en
letterkundigen, die plaatsvond op 23 en 24
oktober 1841 in Gent. Letterkundigen zoals
Jan Frans Willems en Ferdinand Snellaert
protesteerden omdat men in koren Franse
liederen zong. Willems en Snellaert bestudeerden het oude Vlaamse lied. Het zingen
van teksten in de moedertaal beschouwden
zij als een element “ter volksbeschaving” en
daarom voerden ze een intense actie voor
“de verspreiding van nationalen zang”. De
liedstudies en -bundels volgden elkaar vlug
op: Willems publiceerde in 1844 zijn Oude
Vlaemsche Liederen, waarvan Snellaert in
1848 het tweede deel verzorgde.
Vanaf 1840 zou muziek een belangrijke rol
gaan spelen binnen de Vlaamse beweging:
voor de vele koorverenigingen werd een
nieuw repertoire geschreven en via (strijd)
liederen, cantates en koorwerken werden de ideeën van de Vlaamse beweging
gepropageerd. Toch bereikte de Vlaamse
muziekbeweging slechts een kleine laag van
de burgerij en waren er maar weinig praktische resultaten. Er werd in die jaren meestal
meer aandacht besteed aan de strijdlustige
en bewustmakende teksten dan aan de

Boven: LP met daarop de bondsliederen het Staplied,
het Zegelied en Met VTB vooruit.
[ADVN, VQT13/56]
Rechts: Een uitgave van de tekst van het
Staplied. [ADVN, A137]

muzikale kwaliteiten van een
compositie. Toch vormden deze
zangspelen de voedingsbodem voor de vroegste Vlaamse
opera’s.
Mijn interesse voor Vlaamse
volksliederen werd gewekt door
een oude LP-plaat uit het VTBarchief met daarop het Staplied
van de VTB. Het refrein alleen
al toont dat dit volkslied een
klein maar krachtig voorbeeld
is van de nauwe band tussen de
Vlaamse beweging en muziek.
Het refrein gaat immers als
volgt:

Scan de QR-code en beluister het Staplied.

"Hoezee, Hoezee, Toeristenbond !
De V.T.B.er troepen veroveren hun eigen
grond ;
Gaan wijd en zijd de wereld rond,
Hun jolig staplied in den mond.
Hoezee, de V.T.B., Hoezee !"
De twee Vlaamsgezinde muzikanten van
het Staplied zijn Willem Gijssels (1875-1945)
en Renaat Veremans (1894-1969). Gijssels is
de schrijver van het gedicht Vlaanderen, dat
in 1912 door Renaat Veremans op muziek
werd gezet en een heus succes werd. Veremans was één van de populairste Vlaamse
componisten van zijn generatie. Tijdens
zijn studies aan het kunsthumaniora Lemmensinstituut won hij een wedstrijd van
de Maatschappij voor Taal en Volk met zijn
compositie van het lied Vlaanderen.

Renaat Veremans dirigeert op de Grote Markt van Brussel
ter gelegenheid van het 5de Vlaams Nationaal Zangfeest in
1937. [ADVN, VFA6594]

De VTB had bepaalde voorwaarden vooropgesteld waaraan een lid moest voldoen
om de “naam van VTB’er waardig” te zijn. De
meest voor de hand liggende voorwaarde
was dat de gedroomde VTB’er expliciet een
Vlaamse identiteit uitdroeg (”naar eigen
aard en in eigen taal”). Muzikale richtlijnen
vormden daarbij een onderdeel van de
toeristische uitrusting van de ‘ideale VTB’er’.
Met een ‘VTB-liederboekje’ in de hand (met
nog meer liederen zoals Met VTB Vooruit en
het Zegelied van VTB) trotseerden de VTBleden de Vlaamse toeristische landschappen.
Ook bondsknopen of fietsvlagjes waren
standaard terug te vinden in de toeristische outfit van de VTB’er, die daardoor ook
(althans volgens het bestuur van de vereni-

ging), de “meest praktische propagandisten”
van de bond werden. De VTB’ers werden zo
getransformeerd tot wandelende en fietsende reclameborden die ten volle ingezet
werden om de idealen van de bond kenbaar
te maken. Dit zorgde voor spanning tussen
de VTB als enerzijds louter toeristische
vereniging en anderzijds expliciet Vlaamse
culturele organisatie.
Door Vlaamse cultuurorganisaties als het
Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ),
de VTB en het Davidsfonds werden de liederavonden nog lange tijd in stand gehouden.
Vanaf de jaren 1950 kan men stellen dat op
inhoudelijk vlak het ANZ steeds meer de
nadruk legde op het cultureel-politieke en
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steeds minder op concrete strijdpunten van
de Vlaamse beweging. Belangrijke knelpunten van de Vlaamse problematiek werden
dan belicht in de teksten, zoals bijvoorbeeld amnestie. Het ANZ werkte ook nauw
samen met organisaties zoals het Vlaams
Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens.
Toen Richard Celis in 1987 voorzitter werd,
kwamen ook thema’s als armoede en milieu
aan bod, wat echter door Vlaams-radicalen
als weinig relevant voor de Vlaamse strijd
werd beschouwd.
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Liederavonden hebben nog tot op de dag
van vandaag een plaats in de Vlaamse
beweging. Zo vindt in 2023 het 83ste Vlaams
Nationaal Zangfeest plaats. Het Vlaams Nationaal Zangfeest is een jaarlijkse bijeenkomst
van Vlamingen die volksliederen zingen,
ondersteund door orkest, koren en dansvoorstellingen. Koorzang kan zowel moreel
als pedagogisch een positief effect hebben.
Veel mensen delen immers de overtuiging
dat (samen) zingen de moraal verbetert. Een
overtuiging die ook door de vele zingende
VTB-wandelaars werd gedeeld. [jolien
hendrickx]
Bronnen bij deze bijdrage: G. Plomteux & M. De Moor,
Vlaams Nationaal Zangfeest, (2022), op: https:// nevb.be;
J. Dewilde, Muziek, (2022), op: https://nevb.be; J. Dewilde,
The Choir Scene in Flemish Belgium in the First Half of the
Nineteenth Century: The Vlaemsch-Duitsch Zangverbond, in:
Choral Societies and Nationalism in Europe, Leiden, 2015,
pp. 130-151.

Wandelaars leggen het traject tussen Halle en Beersel
af bij de inhuldiging van het Hendrik Conscience-pad, 1935.
[ADVN, Archief VTB-VAB, onverwerkt]

ik ga op reis en ik neem mee… een zegening van sint-christoffel!
In de zomer van 1930 had er zich een grote
menigte verzameld voor de statige trappen van de Lakenhal in Herentals. Het was
de jaarlijkse Sint-Christoffelviering en van
mijlenver hadden Vlamingen zich naar de
‘Keizerstede’ gerept om een zegening van
de lokale priester te ontvangen. De heilige
Christoffel is immers de patroonheilige van
de reizigers en menig toerist en VTB’er zag
een zegening van de heilige als een garantie
op een zorgeloze reis of fietstocht. Maar de
zegening gold niet alleen voor de reiziger
zelf: ook het voertuig waarmee een reiziger
zich verplaatste, kon gezegend worden en
verschillende toeristen kozen die zomerdag
in Herentals precies voor die optie.
‘Autowijdingen’, zoals het algemeen gekend
was, waren een populaire praktijk in toeristisch Vlaanderen. Het principe was simpel:
een zegening van de heilige Christoffel
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Boven: Autowijding in Herentals, 1930. [ADVN, VQT12/70]
Links: De eerste autowijding, s.l. in 1928.
[ADVN, VQT12/70]

weerde mogelijke ongelukken en
gold als een garantie dat het voertuig geen defecten zou hebben.
Het was daarenboven, ondanks
de naam, niet alleen gelimiteerd
tot auto’s: ook fietsen konden de
zegening van de heilige krijgen en
de fietser (hopelijk) van veel platte
banden of kapotte fietskettingen
besparen.
Autowijdingen waren daarenboven niet enkel populair vóór de
Tweede Wereldoorlog: tot ver

in de tweede helft van de twintigste eeuw
zouden er nog Sint-Christoffelvieringen
plaatsvinden in Vlaanderen.
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De praktijk geraakte uiteindelijk doorheen
de tweede helft van de twintigste eeuw in
onbruik. Die graduele verdwijning van de
autowijdingen illustreert (volgens mij) twee
aspecten. Enerzijds is het een voorbeeld
van de secularisering van de maatschappij,
waardoor traditionele rituele gebruiken of
praktijken (zoals autowijdingen) gaandeweg
in de vergetelheid geraakten, of een veel
minder breed publiek konden aantrekken.
Anderzijds is de verdwijning van de SintChristoffelzegening een indicatie van de
professionalisering van de toeristische sector

na de Tweede Wereldoorlog. De graduele
opkomst van een enorme diversiteit aan
verzekeringen (reisbijstand, autoverzekering, verzekering tegen diefstal van bagage
enz.) – een gevolg van de opkomst van het
massatoerisme na WOII – verplaatste het
vertrouwen van de toerist van de heilige
naar de touroperator. Door het aanbod aan
verzekeringen was het nu de reisorganisator
of autodienst zelf die garant stond voor
het veilige verloop van de reis of het weren
van defecten aan het voertuig. Ook de VTB
droeg hierin zijn steentje bij en nam daardoor (op zekere manier) zelf ook de mantel
van de heilige Christoffel over: de zegening
gebeurde nu immers niet meer in de kerk,
maar in het lokale VTB-kantoor. [kas swerts]

Boven: VTB-kantoor in Roeselare, ca. 1970. [ADVN, VQT6]
Links: Autowijding in Turnhout op 4 mei 1952. © Foto Van
Deun. [ADVN, VQT12/70]

Bronnen bij deze bijdrage: M.M., Autowijdingen, in: De
Tilburgse courant, 26-7-1926; https://erfgoedceldenderland.
be/erfgoedveld/immaterieel-erfgoed/autowijding-pollare.

"in de valies van…"
Een blik achter de schermen tijdens de interviews met Karel De Meulemeester en Johan Van
den Driessche
Gedurende het onderzoek ‘100 jaar Vlaamse Toeristenbond
(VTB)’ zijn er verschillende interviews afgenomen met oudmedewerkers die als aanvulling en verrijking dienen op de
VTB-collectie, die in het ADVN wordt bewaard. In dit artikel
geven we een voorproefje van de interviews met Karel De Meulemeester (directeur VTB-VAB vzw, 1968-1993) en Johan Van
den Driessche (nationaal voorzitter VTB-VAB vzw en vtbKultuur, 2005-2012). Zij vertelden beiden een straf verhaal over een
valies.

Karel De Meulemeester
“‘Blijf nog twee dagen in Griekenland, u krijgt uw geld terug.’ Ik
ben drie dagen later in Antwerpen teruggekomen met een rood
valiesje. In dat valiesje zaten tegoedbonnen voor verscheidene
reizen met Griekse rederijen. De inhoud van de koffer was gelijk
aan de waarde van hetgeen we door het faillissement kwijt
waren.”
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Johan Palings, de toenmalige directeur van de VAB, speelde
met het idee om een garage te openen. Een vereiste was
dat er plaats moest zijn voor 25 auto’s. Aan dit concept
hing een prijskaartje van pakweg een miljoen [Belgische
frank]. Palings opperde het voorstel bij De Meulemeester:
“kunnen wij dat betalen?”. De Meulemeester overtuigde, als

secretaris van de raad van bestuur, zowel de voorzitter Jozef Van
Overstraeten als de rest vanuit de raad van bestuur om te investeren
in de garage.

Boven: Valiezen in de lobbyruimte van een hotel. [ADVN, VQT22]
Links: Karel De Meulemeester, s.d. [ADVN, VFB1843]

Het budget om de garage op te richten, werd hoofdzakelijk gehaald
uit een voorschot dat gevraagd werd bij de leden van VTB. Het zou
dienen om een boot te huren bij een Griekse rederij, een activiteit
uit het programma van het komende jaar. Aanvankelijk vond De
Meulemeester het te riskant om dat geld te gebruiken, maar werd
over de streep getrokken doordat de activiteit al bijna voor de helft
was volgeboekt terwijl het nog een jaar wachten was op de afreis
naar Griekenland. “Zeker als u weet dat met de mensen die toen al
waren ingeschreven, de VTB al aan het bedrag van een miljoen [Belgische frank] kwam.” De verwachtingen dat dit een succesverhaal zou
worden waren groot.
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Ongelukkigerwijs greep op 21 april 1967 een groep officieren onder
leiding van kolonel George Papadopoulos de macht in Griekenland.
Dit betekende het faillissement voor de Griekse rederij en bijgevolg
een catastrofe voor de VTB-VAB. Iemand moest het rampzalige
nieuws gaan melden aan Jozef Van Overstraeten: De Meulemeester
stelde zich kandidaat.
“Aan de Parklaan 32 was er eerst een kamertje, twee keer heb ik daar
moeten wachten. De derde keer mocht ik in de living komen. Daar stond
niks dan alleen een tafel in het midden van de kamer met daarop een
bus Ovomaltine [poeder om chocolademelk te maken, nvdr]. Ik ben
daar 20 jaar lang geregeld naar binnen gestapt, en heb nooit, maar dan
ook nooit iets anders gedronken dan een beker Ovomaltine.”
Van Overstraeten verwees door naar advocaat meester Viktor
(een van de bekendste advocaten van het moment). Meester
Viktor legde daaropvolgend contact met een Griekse collega
die evenmin iets kon doen, want een faillissement is een
faillissement. De Meulemeester gaf echter niet op en wierp
het daarom over een andere boeg. Hij nam contact op met
de Griekse ambassade om zo een ontmoeting met Balopoulos, de minister van toerisme, te regelen. Pas enkele weken
later kreeg De Meulemeester het bericht dat de kolonel hem
verwachtte op 13 april om zeven uur ’s morgens op zijn bureau
in Athene. De Meulemeester wilde kost wat kost de betaalde
voorschotten opnieuw in handen krijgen. Daarom bereidde
hij een speech voor in het Grieks die hij door zijn prof van
Nieuwgrieks liet nalezen. De Meulemeester met een master
in de klassieke filologie volgde tijdens zijn opleiding ook een
keuzevak Nieuwgrieks waardoor hij de basisbegrippen alvast
beheerde.
“In militaire houding stak ik daar mijn speech af. Die vent zijn
mond viel open. Wat hij zei? ‘Blijf nog twee dagen in Griekenland,
u krijgt uw geld terug.’ Ik ben drie dagen later in Antwerpen
teruggekomen met een rood valiesje. In dat valiesje zaten tegoed-

Reisbrochure Griekenland, jaren 1990. [ADVN, A1013]

bonnen voor verscheidene reizen met Griekse rederijen. De inhoud van
de koffer was gelijk aan de waarde van hetgeen we door het faillissement kwijt waren. Zo is dat gegaan, letterlijk!”

Johan Van den Driessche
“Mijn wagen was mijn bureau bij manier van spreken.”
Het meest memorabele moment van zijn carrière bij VTB-VAB was
uiteraard de persconferentie ter gelegenheid van de nieuwe naam
(vtbKultuur) en bijhorend vernieuwd logo. Er werd intens toegeleefd
naar dit moment. Johan Van den Driessche stond in 2008 aan het
roer tijdens de transformatie van VTB-VAB naar vtbKultuur.
“Wat mij vooral is bijgebleven, is niet per se het moment maar eerder het
feit dat we echt hebben samengewerkt als ploeg. Toen wij midden in
die transformatie zaten, en dit is bijna anekdotisch, had ik een vergaderboekentas, precies een reiskoffer.” In die koffer verzamelde Van den
Driessche al zijn dossiers per onderwerp. Het ging van statuutveranderingen, nota’s, financiële afspraken met de VAB tot papieren
rondom het nieuwe logo. Een koffer met ongeveer 40 mappen.
De koffer nam hij overal mee naartoe. “Mijn wagen was mijn bureau
bij manier van spreken.” Na een drukke werkweek met vergaderingen
ging Van den Driessche op een vrijdagavond met zijn collega’s nog
even iets drinken in Sint-Pieters-Woluwe. Toen hij zijn avond afsloot
en aankwam bij zijn wagen merkte hij op dat de kofferbak was opengebroken. De tas was verdwenen.
“Die tas was mijn geheugen.” Dat was de eerste gedachte die in Van
den Driessche opkwam. In de periode van de naamsverandering
werd er (nog) niet altijd met een laptop gewerkt waardoor er niet
van alles digitale kopieën werden opgeslagen. Moedeloos vertelde
hij aan toenmalig directeur Ingrid Desmet en ondervoorzitter Frans
Heyvaert de jammerlijke gebeurtenis. Van den Driessche herinnert
zich nog steeds de onverwachte reactie van Heyvaert op de diefstal:
“Waar stond uw auto precies geparkeerd?” Heyvaert ging er vanuit dat
de inbrekers op zoek waren geweest naar waardevolle spullen om
door te verkopen zoals laptops. Het enige wat er in de koffer Van
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Johan Van den Driessche, s.d.

den Driessche zat was papierwerk. “Met wat geluk vinden we dat nog
ergens in een gracht.” Heyvaert ging daarom op speurtocht vanuit
Meise naar Woluwe. Ondanks zijn poging werd de koffer met de 40
verloren dossiers, het werk van ettelijke uren aan vergaderen, nooit
gevonden. Toch werden, dankzij het visueel geheugen van Van den
Driessche en de reconstructie van de documenten door zijn team,
de dossiers beetje bij beetje opnieuw samengesteld. “Dat is zo een
moment dat je nooit meer vergeet”, lacht Van den Driessche. [jolien
hendrickx]
ADVN dankt Karel De Meulemeester en Johan Van den Driessche en alle
andere vroegere VTB-verantwoordelijken en vrijwilligers om hun ervaringen via de interviews met ons te delen.

ik ga op reis en ik neem mee…
een vtb-zakapotheek!
Tijdens de algemene bestuursvergadering van 14 september 1924 maakte Jozef
Goossenaerts, op dat moment nog niet
zo lang lid van het bestuur van de jonge
toeristenvereniging, een "belangwekkende
mededeling". De mededeling was een logisch
gevolg van de gedwongen carrièreswitch
die Goossenaerts na de Eerste Wereldoorlog
had moeten maken, nadat hij bericht had
gekregen dat hij zijn post als leerkracht naast
zich moest neerleggen.
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Na zijn ontslag was
de ex-leerkracht en
filoloog immers in de
farmaceutische wereld
terechtgekomen, om het
uiteindelijk te schoppen tot
beheerder van de in 1924 in
Gent net opgerichte MedischPharmaceutische
Centrale
(MPC) die
zich
inzette
om de
levering
van farmaceutische
producten
vanuit
Frankrijk te
verminderen
en vooral in lokale handen te
centraliseren.
Vanuit zijn nieuwe positie zag
Goossenaerts een toekomstig
geslaagd huwelijk tussen de
VTB en de MPC, en stelde op die
septembervergadering voor dat
de VTB – “mits principieel akkoord
van het Bestuur van den VTB” – een eigen

Boven: Zakapotheek. [ADVN, VQT6]
Links: Jozef Goossenaerts (1882-1963). [ADVN, VFA3742]

"V.T.B.-zak-apotheek" ter
beschikking zou stellen aan
de leden van de vereniging.
Goossenaerts stelde daarenboven ook nog voor dat het
"noodzakelijk" was om een
"gebruiksaanwijzing toe te
voegen" aan de zakapotheek
en “wellicht ook
beknopte
hygiënische
leefregels
voor de
toerist”.
Goossenaerts’
voorstel
werd
eenstemmig
door het
bestuur
goedgekeurd: “al de aanwezigen [vonden] het gedacht
uitstekend” en spoorden
Goossenaerts aan om het
idee van een VTB-zakapotheek zo snel mogelijk te
realiseren.
Niet veel later zou de VTBzakapotheek een realiteit worden en door
reislustige VTB’ers aangekocht kunnen worden. De zakapotheek is intrigerend omdat
ze enkele interessante elementen onthult
die de grote lijnen van de geschiedenis van
de VTB tijdens het interbellum zeer tastbaar
maken.

Zo zijn de medicijnen toegevoegd aan
de zakapotheek – behalve één pakje van
Englisch Heft-Plaster – allemaal voorzien
van Nederlandse bijschriften en beschrijvingen. Het was, zoals de oprichting van de
Medisch-Pharmaceutische Centrale in Gent
ook illustreerde, immers nog geen vanzelfsprekendheid dat medicijnen voorzien
waren van Nederlandse teksten. Het is
daarom een klein maar opvallend voorbeeld
van hoe tijdens het interbellum de VTB, net
zoals zoveel andere verenigingen (zoals het
Vlaamse Kruis, of de later door Goossenaerts
opgerichte Vereniging voor Wetenschap),
probeerde om het Nederlands in zoveel
mogelijk culturele en wetenschappelijke
velden als omgangstaal te verstevigen. Het
is een mooi voorbeeld van hoe de VTB de ‘V’
in zijn logo en naam kracht probeerde bij te
zetten.
Daarnaast is de zakapotheek een fascinerende illustratie van de opkomst van de

moderne toeristische infrastructuur: de toevoeging van een ‘gebruiksaanwijzing’ bij het
gebruik en nut van elk medicijn (zo is er o.m.
een ‘zalf tegen zweetvoeten’, zijn de ‘muntpastillen zeer sterk’ en voornamelijk nuttig
tegen ‘maag, of buikkrampen’ en worden er
richtlijnen voorzien in het geval van ‘vergiftiging’) illustreert de kerngedachte van de VTB
tijdens deze periode om de Vlaamse burger
te ‘leren reizen’. Het toont hoe reizen en de
medische kwaaltjes die mogelijk tijdens het
reizen kunnen opduiken (zoals zweetvoeten
of een allergie), nog geen vanzelfsprekendheid waren in het Vlaamse toeristische
landschap van tussen de twee oorlogen. Het
is een opvallend contrast met de huidige
maatschappij, waar de kleine zakapotheek
standaard een van de eerste zaken is die
wordt toegevoegd aan de reiskoffer.
Ten slotte is de zakapotheek ook een testament van de toewijding en inspanning van
de vele VTB’ers die de vereniging mee kleur

Reis naar de Rivièra, Nice, 1926. [ADVN, VQT13/54]

hebben gegeven. De zakapotheek is immers
voorzien van medicijnen uit de apothekerskast van Jozef (Jos) Joos, de Wilrijkse
apotheker die zich al tijdens de eerste vergadering in de Zingende Molens in 1921 als lid
had ingeschreven. Joos zou uiteindelijk na
de Tweede Wereldoorlog zelfs voor een korte
periode als voorzitter aan het stuur van de
vereniging staan.
Sta dus zeker eventjes stil bij de lange en fascinerende geschiedenis van de zakapotheek,
de volgende keer als je ze vanzelfsprekend
toevoegt aan je valies! [kas swerts]

Bronnen bij deze bijdrage: Archief VTB-VAB, A154, Algemene bestuursvergadering, 14-9-1924; Goossenaerts, Jozef,
op NEVB Online (https://nevb.be/wiki/Goossenaerts,_Jozef); A73, document Jozef Joos.
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bouwen aan een identiteit
VTB-gedenktekens
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Tijdens de allereerste reis die de VTB ooit
organiseerde (een boottocht naar het
Nederlandse Vlissingen in de zomer
van 1922), had het reisgezelschap halt
gehouden in het kleine Nederlandse
dorpje West-Souburg om aan het
graf van de zestiende-eeuwse burgemeester van Antwerpen, Marnix
van Sint-Aldegonde, een zilveren
lauriertak neer te leggen met daarop het
opschrift ‘Hulde aan Marnix - De Vlaamsche
Toeristenbond’. In het licht van de financiële
kater die de reis de VTB uiteindelijk opleverde, leek dit misschien een kostelijke
investering, maar de VTB engageerde
zich van bij zijn begin om gedenktekens
of -platen over heel Vlaanderen (en het
buitenland) te plaatsen.

De keuze voor de gedenkplaten paste logischerwijs in de
doelstellingen van de VTB. Gedenktekens voor Vlaamse
schrijvers, politici, academici, toneelschrijvers, muzikanten
of andere prominente figuren symboliseerden de ambitie
van de VTB om het Belgische toeristische landschap te
beconcurreren met een expliciet Vlaams perspectief.
In de decennia die volgden, zou de VTB over heel Vlaanderen gedenktekens en -platen oprichten. Aanvankelijk nog
gecentreerd in de grotere steden (in 1939 kreeg de dichter
Guido Gezelle bijvoorbeeld vijf VTB-gedenktekens in
Brugge), verlegde de VTB na de Tweede Wereldoorlog zijn
blik naar de kleinere Vlaamse steden en gemeentes. Zo
Boven: VTB-wegwijzer wandelpad Door Verstraete, s.d. [Privé-verzameling Alex
Elaut]
Links: Inhuldiging van de Pol De Mont-gedenkplaat in Wambeek, 25 juni 1939.
[ADVN, A1030]

VTB-gedenkplaat van jeugdschrijver Lod Lavki, ca. 1954. [ADVN, VQT11/66]

werd er in de Limburgse gemeente Heks bijvoorbeeld al een tiental
jaar na het overlijden van de jeugdboekenschrijver Lod Lavki een
gedenksteen geplaatst aan zijn woonhuis en werd het stadhuis van
Ertvelde tien jaar na het overlijden van de schrijver en dichter Firmin
Van Hecke in de kijker gezet via de onthulling van een gedenkteken.
Het resultaat was dat op het einde van de jaren 1970 de VTB meer
dan honderd gedenktekens, -platen en monumenten in Vlaanderen
had geplaatst. De volgende decennia zou dit aantal alleen maar toenemen: een gestandaardiseerde format van VTB-gedenkplaatjes (die
daardoor overigens ook goedkoper waren om te maken en te plaatsen) zorgden ervoor dat aan het begin van de eenentwintigste eeuw
de VTB-aanwezigheid in het Vlaamse cultuurtoeristische landschap
zeer markant was. De fakkel zou in het nieuwe millennium echter
overgenomen worden door de cultuurdepartementen of erfgoedcellen van de gemeentes en steden, waardoor er uiteindelijk een halt
werd toegeroepen aan de constante groei van VTB-gedenktekens in
het Vlaamse landschap.
Doordat de gedenktekens een visuele bron zijn die zeer illustratief
de decennialange ambitie van de VTB om een Vlaamse identiteit te
construeren, veruiterlijken, hebben we tijdens de uitwerking van het
project besloten om deze bron ook digitaal in kaart te brengen. Op
basis van de inventarisreeks van de VTB uit 1976 is een eerste reeks
gedenkplaten ingevoerd in de digitale databank Nodegoat en zijn
de resultaten zichtbaar via https://onderzoek.advn.be/viewer.p/020.
Een volgende reeks zal in de loop van het jaar ingevoerd worden en
focust voornamelijk op de gedenktekens die vanaf de jaren 1980 zijn
aangebracht.

Daarenboven vormen de VTB-gedenktekens de start van een nieuw
ADVN-project. De gedenktekens die de VTB in de laatste honderd
jaar heeft geplaatst, zijn immers slechts een fractie van de vele
gedenktekens, monumenten en herinneringsplaatsen die mee hebben bijgedragen aan de Vlaamse identiteitsvorming in de laatste
twee eeuwen. Via het ‘Memoria’-project (voorlopige werktitel) zal het
ADVN een digitale inventaris opmaken van de vele herinneringstekens in het Vlaamse landschap en deze databank koppelen aan een
ander project, namelijk de Digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, om extra informatie te verschaffen over de persoon, vereniging,
gebeurtenis of plek. Op die manier kunnen we een beeld krijgen van
de rol die herdenkingstekens, gedenkplaten en andere bouwstenen
voor identiteitsvorming hebben gespeeld in Vlaanderen in de laatste
twee eeuwen. [kas swerts]

Bronnen bij deze bijdrage: Z.n., ‘Onze boottocht naar Vlissingen’, pp. 168-169; Archief VTBVAB, A154, Algemene Bestuursvergadering 16 juli 1922, p. 1; A230, De provincies Brabant
en Limburg verrijkt door de VTB (Antwerpen, 1976); De provincie Oost-Vlaanderen verrijkt
door de VTB (Antwerpen, 1976);
M. Beyen, Historische grootheid
binnen handbereik. De Vlaamse
Toeristenbond als schepper van
lieux de mémoire, in: F. Seberechts
(red.), Duurzamer dan graniet. Over
monumenten en Vlaamse beweging,
Tielt, 2003, pp. 155-170.

Inhuldiging van de toeristische
uitkijktoren op de Borreberg
in Bilzen, 25 mei 1966. [ADVN,
VQT11/83]
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een levende steen
Een tijdje geleden had ik me naar aanleiding
van een vorige editie van de Erfgoeddag (die
in het teken stond van de 'nacht') verdiept
in de materie rond de dynamitering van de
IJzertoren in 1946. Tijdens dit onderzoek
stootte ik op een opvallend opiniestuk in De
Nieuwe Standaard van de oud-vicerector van
de KU Leuven, Karel Cruysberghs. Cruysberghs veroordeelde de dynamitering ten
strengste, maar gaf tegelijkertijd aan dat de
poging uiteindelijk op een mislukking was
uitgedraaid. De brokstukken van de IJzertoren vormden volgens de oud-vicerector
immers ‘levende stenen’ die ook na de dynamitering bleven voortbestaan.
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naargelang de context
verandert de betekenis
die aan de stenen wordt
gegeven, kan veranderen, of gewoonweg
verdwijnen: een
‘levende’ steen kan
op een bepaald
moment ‘sterven’.

Maar ‘levende stenen’
– zo heb ik geleerd
na een uitzonderlijke
vondst in het VTB-archief –
is niet alleen een passende
beeldspraak voor de dyna‘Levende stenen’ is een intrigerende metafoor mitering van de IJzertoren: er
voor de context rond de IJzertoren: het geeft bevindt zich in het VTB-archief immers een
onmiddellijk aan dat een monument steeds
brokstuk van de gedynamiteerde toren, met
onderhevig is aan verscheidene interprehet VTB-logo daarop prominent aanwezig.
taties. Het impliceert bijgevolg ook dat
Het was in 1972 door het IJzerbedevaart-

comité aan de VTB geschonken, als dank
voor de vele steun van de VTB doorheen de
decennia.
De VTB was op twee vlakken een belangrijke
steunpilaar geweest voor het comité. Ten
eerste had de VTB als toeristische vereniging
een cruciale rol gespeeld in de massificatie
van de IJzerbedevaarten. De VTB wilde
immers via toerisme een wezenlijke rol spelen in de vorming van een Vlaamse identiteit.
Dit kunnen we direct terugkoppelen aan
het brokstuk: na wat speurwerk – en mede
dankzij de overlevering van audiovisueel
materiaal – is het duidelijk geworden dat
het overgeleverd stuk onderdeel was van
de oriëntatietafel die de VTB al in 1934 had
geplaatst op de IJzertoren. Het is bijgevolg
Boven: Een brokstuk van de VTB-oriëntatietafel die vanaf
1934 op het dak van de IJzertoren pronkte. [ADVN, VQT52]
Links: Puin van de IJzertoren, 1946. [ADVN, VFAY50]

Scan de QR-code en werp een blik op de eerste VTB-oriëntatietafel uit de jaren dertig

Onder: Een oorkonde van het IJzerbedevaartcomité geschonken aan de gulle VTB-schenker, 1952.
[ADVN, VQT3]

Bronnen bij deze bijdrage: B. Benvindo & E. Peeters,
Scherven Van De Oorlog. De Strijd Om De Herinnering Aan WOII,
Antwerpen, 2001; D. Draaisma, Vergeetboek, Groningen,
2010; F. Seberechts, Slechts de graven maken een land tot
vaderland. Van Heldenhulde tot IJzertoren: Een stenen hulde
aan de Vlaamse IJzertoren, in: F. Seberechts (ed.), Duurzamer
dan graniet. Over monumenten en de Vlaamse beweging, Tielt,
2003, pp. 123-54.

een fascinerend voorbeeld van hoe de VTB
via zijn toeristische werking een bijdrage
wilde leveren aan de bredere Vlaamse
beweging.
Dit deed de vereniging, ten tweede, ook via
financiële steun aan de heropbouw van de
IJzertoren. Het document hier als illustratie
toegevoegd, is een "blijvende dankbare herinnering" van het IJzerbedevaartcomité aan de
VTB voor zijn bijdrage van meer dan 100 000
fr. voor de heropbouw van de IJzertoren. Het
benadrukt de verwevenheid tussen de IJzertoren en de VTB doorheen de laatste eeuw,
en verklaart mede waarom het brokstuk
van de eerste VTB-oriëntatietafel een nieuw
leven werd geschonken.
Het is ten slotte ook geweldig om vast te
stellen dat de steen uiteindelijk nog een
‘derde leven’ heeft gekregen: hij is immers
nu een van de meest unieke stukken die
via de overlevering van het VTB-archief aan
het ADVN een plaats heeft gekregen in het
archief!1 [kas swerts]

(1) Een speciale dankjewel aan Peter Verplancke van het
Museum aan de IJzer die de suggestie had gemaakt dat
het brokstuk mogelijk afkomstig was van de eerste VTBoriëntatietafel.
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ontelbare schatten
Afgelopen maanden doken we enthousiast in het VTB-archief op
zoek naar de meest unieke beelden en voorwerpen om te exposeren op de VTB-tentoonstelling. Het liefst van al wilden we zoveel
mogelijk materiaal tentoonstellen dat nooit eerder werd vertoond.
Het onderzoek van collega Kas Swerts naar de geschiedenis van de
vereniging heeft al ontelbare schatten aan het licht gebracht, maar
heeft ook duidelijk gemaakt dat er nog veel te ontdekken is bij (oud)leden of in privé-verzamelingen. Zo schonk onlangs Alex Elaut ons
een dertigtal wegwijzers en richtingborden uit zijn privé-collectie.
De verzameling omvat recente auto- en fietswegwijzers maar ook
bordjes uit een vervlogen verleden. Dit is een mooie aanvulling op
wat er reeds is terug te vinden in het VTB-VAB-archief.

26

Ook Mia Bogaert bezorgde ons vorig jaar een groot deel van haar
archief als oud-voorzitter van de VTB/VAB-afdeling Sint-DenijsWestrem. Mia was in 1974 de eerste vrouw in het VTB/VAB-bestuur
en tevens een leidinggevend figuur in de VTB-reisleidersopleiding
gedurende de jaren tachtig. De scholing van reisleiders werd in 1987
gecentraliseerd in het Reis- en Opleidingscentrum (ROC), dat in 1993
verzelfstandigde, en waarin Mia vandaag nog steeds actief is.
Langs deze weg willen we nog eens een warme oproep doen aan
iedereen om zijn/haar ervaringen met VTB-VAB met ons te delen.
Heb je ooit deelgenomen aan een (bonds)reis, ben je ooit reisleider
geweest, heb je ooit aan een VTB-VAB activiteit deelgenomen of heb
je nog VTB-VAB archief op zolder staan? Contacteer ons en geef je
herinneringen een goede thuis: info@advn.be. [sophie gyselinck]

DENKWOORD

een tragische 'trekvogel'
Toerisme is een gecultiveerde vorm van Fernweh, het verlangen
naar verre oorden. Fernweh als tegenpool van heimwee beheerste
begin 20ste eeuw ook de Duitse jeugd, althans een gedeelte ervan.
Wandervögel (Trekvogel), de naam van de eerste jongerenbeweging,
spreekt boekdelen: scholieren en studenten, vooral uit de burgerij,
die in groep wandeltochten ondernamen, binnen Duitsland zelf,
maar soms ook naar het buitenland. Voor de Wandervögel was de
Blaue Blume van de romantische dichter Novalis het symbool van het
‘verlangen naar het verre, naar avontuur en echt leven’. Fernweh, weg
uit het eigen burgerlijke milieu, ging gepaard met Selbsterringung,
het zichzelf-vinden.
Een exponent van dat Fernweh en die autonomiedrang was Eberhard
Koebel (1907-1955), de meest legendarische en tragische leider van
de Duitse jeugdbeweging in de jaren ’20 en ’30 van vorige eeuw.1 Als
beloning voor het slagen in zijn eindexamen mocht de 19-jarige, die
tegelijk lid van de Wandervögel en hobby-ornitholoog was, op kosten
van zijn begoede vader naar Noord-Finland op vogelexpeditie. Een
jaar later verbleef hij na een tocht naar Zweden met een afdeling van
de jeugdbeweging drie maand lang op zijn eentje bij rendierjagers in
Lapland. De Lappen gaven hem de
bijnaam ‘tusk’, ‘de Duitser’.
Wandervögel zoals Koebel meenden in de geest van Jean-Jacques
Rousseau bij natuurvolken zoals de
Lappen een ongerepte gemeenschap te vinden. Zelfbegoocheling
was daar niet vreemd aan. In de
zomer van 1929 trok tusk weer
met een groep jongeren naar
Lapland. Wat hij als een avontuurlijke reis naar de laatste wildernis
van Europa afschilderde, verliep
grotendeels door een gebied dat
de Zweedse Toeristenbond met
verzorgde hutten had uitgerust.
Op basis van eerdere ervaringen
introduceerde tusk de Laplandse
Kǻta – een tent met in het midden
een vuur – als Kohte in de jeugd-

beweging. Hij kon zich met zijn leidersdrang en zijn eigenzinnige
opvattingen echter niet doorzetten binnen wat in opvolging van
de Wandervögel de bündische Jugend heette. Daarom richtte hij na
zijn terugkeer uit Lapland de dj. 1.11 op, de Deutsche Jungenschaft,
gegründet am 1. 11. 1929. Autonomie en vrijheidsdrang vormden er
kernwaarden van.
Zoals zovele Wandervögel was Koebel deutschnational. Vanuit dat
gevoel was het een kleine sprong naar bewondering voor de rijzende
ster die beloofde Duitsland weer machtig te maken. Als 17-jarige
bezocht tusk Adolf Hitler zelfs in zijn privéwoning in München. In
1932 flirtte hij wel even met de Duitse communistische partij KPD
omdat hij het nationaalsocialisme dan toch niet sociaalbewogen
genoeg vond.
Na de machtsovername door Hitler eind januari 1933 bood de zelfbewuste tusk zich echter aan als leider van het Deutsches Jungvolk, de
10- tot 14-jarigen van de Hitlerjugend (HJ). Omdat hij zijn dj.1.11 naar
vorm en inhoud wilde opgenomen zien worden in de HJ, wees Baldur von Schirach, de Reichsjugendführer, hem de deur. Uit angst door
de nationaalsocialisten vermoord te worden, vluchtte tusk in 1934 via
Zweden naar Engeland.
Na de oorlog vestigde hij zich in de DDR. Weer droomde hij van een
leidende rol binnen een staatsjeugdorganisatie, deze keer de Freie Deutsche
Jugend (FDJ) van de Oost-Duitse communisten. Maar die moesten hem niet
wegens zijn zigzaggen tussen links en
rechts. Nog voor zijn terugkeer had tusk
met zijn twee jonge zonen een trektocht gemaakt door Zuid-Engeland, een
toeristische onderneming die doorspekt was met historische en politieke
reflecties. Dat kenmerkte de publicist
die hij ook was. In de DDR zelf vereenzaamde hij. Zijn levensreis eindigde op
31 augustus 1955 door een hartaanval in
de Staatsbibliothek in Oost-Berlijn.
dirk rochtus | voorzitter van het advn

(1) Zie de biografie van Eckard Holler, Auf der Suche
nach der Blauen Blume. Die großen Umwege des legendären Jugendführers Eberhard Koebel (tusk), Berlin,
2020, 320 p.

27

ADVN

archief VOOR NATIONALE BEWEGINGEN

Lange Leemstraat 26 2018 Antwerpen
[T] +32 [0]3-225 18 37
[E] info@advn.be
[W] www.advn.be

ADVN-Mededelingen | driemaandelijks | nummer 76 | tweede trimester 2022

