
Beste  

 

Vorig jaar alles kunnen afwerken? Oef! Drukke dagen van Kerst en Nieuwjaar achter de rug! En vol 

goede voornemens voor het goede jaar? Wij wensen je alvast een heel gelukkig jaar 2015 toe vol 

met zonneschijn, warmte en gezelligheid. Een goede gezondheid en veel werkvreugde! En natuurlijk 

ook met de nodige Colotoers van onzentwege om je gedachten even te verzetten!   
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In dit nummer: 

EX-DOCENTEN HOUDEN ONDERLINGE BAND STERK! 

CRUISE NOG NIET GEBOEKT? DIRECT DOEN! 

VERHUIS? CHECK! PIMP? CHECK! VISITATIE? CHECK! 

ACEEPT: EEN ONVERGETELIJKE ERVARING! 

FORUM: ‘TOERISME EN ONROEREND ERFGOED: 100 JAAR GROOTE OORLOG’ 

 

Ex-docenten houden onderlinge band sterk! 

Docenten in toerisme hebben altijd wel een speciale band gehad met elkaar. Ligt dit aan het thema 

‘toerisme’? Moeilijk om vast te stellen, maar feit is wel dat zelfs de ex-docenten die van een 

welverdiend pensioen genieten, elkaar nog af en toe opzoeken om ...  aan toerisme te doen (wat 

dacht je anders).  

 

Eerste groepsgebeuren kreeg het thema ‘wijn’ (inderdaad: zij ‘genieten’ van het leven) en daarmee 

belandde men in het Hageland, meerbepaald in Wezemaal. Aanvang was het bezoekerscentrum in 

het centrum van Wezemaal waar de heer Jos Geleyns (gepensioneerd vrijwilliger aan de toeristische 

dienst in Wezemaal) en de heer Theo Peeters (hoofd van de dienst Toerisme in Wezemaal en kenner 

van de Hagelandse wijnen) ons inwijden in de geografie en ondergrond van de streek. Ze maakten 

ons duidelijk hoe lang er al traditie was in wijnbouw in de streek, waarom net hier en hoe het eraan 

toegaat bij het kweken van de druiven op de velden in het Hageland. Aansluitend werd een film 

getoond waarbij men de druiventeelt doorheen het jaar kan volgen. 
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Een uitleg over wijn moet 

natuurlijk gevolgd worden door 

een ‘proevertje’ om dan ‘op 

locatie’ te gaan. Een wandeling 

werd aangevat van zo’n 7.5 km 

over de Wijngaardberg. Slecht 

weer had het parcours modderig 

gemaakt, maar dit kon de sfeer 

niet drukken. Afsluitende maaltijd 

gebeurde in het bekende 

‘Boeres’-estaminet in Wezemaal. 

Zeker een programma dat je met 

het gezin gerust ook kan doen: al wandelend of fietsend. Het fietsknooppuntennetwerk is immers 

ook hier goed uitgebouwd!  

 

Ook de huidige docenten waren uitgenodigd, maar door het werk en de lessenrooster konden we 

maar met zijn tweetjes deelnemen. We gaan dit echter ruimschoots goedmaken want volgende keer 

organiseren we voor docenten en ex-docenten een heuse teambuildingsdag in Mechelen. Allicht 

volgen er dus nog wel artikels in volgende Colotoers! 

(I. Siebens) 

 

Cruise nog niet geboekt? Direct doen! 

Voor diegenen die vorige speciale nieuwsbrief in alle drukte van de eindejaarsdagen even uit het 

oog verloren: niet vergeten om in te schrijven voor onze cruise op de Middellandse Zee! Voor haar 

50 jarig bestaan nodigt onze opleiding haar alumni uit op deze vijfdaagse trip die doorgaat in de 2e 

week van de Paasvakantie. Dankzij Dominique Verbeeck en Cruise Travel maken we met de Costa 

Favolosa, het op één na nieuwste schip van de rederij Costa Cruises, een reis langs Savona, 

Barcelona, Ibiza en Marseille! We vertrekken op woensdag 15 april 2015 in de hele vroege ochtend 

vanuit onze Business Campus De Vest naar de haven van Savona in Italië. Diezelfde dag zullen we in 

de vroege namiddag inschepen. In de late avond van zondag 19 april zullen we dan terug aankomen 

te Mechelen. 

 

Praktische info kan teruggevonden worden in vorig ‘speciaal’ nummer van deze nieuwsbrief of via 

mail nog aangevraagd worden: Toerisme.Mechelen@thomasmore.be of via 

 dominique.verbeeck@thomasmore.be 

 

Opgelet: inschrijven en boeken gebeurt NIET via deze mailadressen, maar bij Cruise Travel die 

optreedt als reisorganisator: ATC Cruise Travel, Grotehondstraat 44A, 2018 Antwerpen, tel. 

03/236.89.39  Verantwoordelijke voor deze cruise bij hen is Monika Moräntz Sales Manager. Wacht 

niet te lang meer want de boekingsperiode loopt maar tot en met 15 januari 2015! Reserveer dus 
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tijdig je plaats, want er is slechts een beperkt aantal hutten beschikbaar in elke categorie en 

......  OP = OP !!! 

 (I. Siebens)  

 

Verhuis? Check! Pimp? Check! Visitatie? Check! 

De vooruitzichten voor het voorbije semester waren voor onze opleiding niet zo gunstig. Een zeer 

drukke periode stond ons te wachten. Half september zouden we verhuizen naar onze nieuwe 

Business Campus De Vest. Dit bleek uiteindelijk zelfs maar enkele dagen voor het begin van het 

academiejaar te gebeuren. Maar we wilden zeker niet starten in chaos. Alles werd dus ook al 

maanden goed voorbereid zodat de verhuis op één dag kon doorgaan en we perfect onze studenten 

op onze nieuwe locatie konden ontvangen. 

   

Natuurlijk was de inrichting op dat moment enkel 

functioneel in orde. Tijd voor verdere afwerking 

was er niet bij in het begin en bovendien moesten 

we ons eerst wat ‘inwerken’ en ideeën laten 

groeien om onze verdieping te ‘pimpen’ tot een 

gezellige en herkenbare plaats met een 

‘toeristische’ touch. Ideeën, overleg, ideeën, 

meten, uitrekenen, planning, ...  Het herfstverlof 

was goed om de basisinrichting opnieuw aan te 

brengen en een week later was ook de rest afgewerkt. Ook het reisbureau van Travel More kreeg 

een nieuwe plaats en een nieuwe look. Het grote doek met ‘ons’ cruiseschip (sinds vorig jaar de 

blikvanger in ons gebouw op campus Kruidtuin) werd eveneens overgebracht en opnieuw 

opgehangen. Nog niet alle elementen werden daarbij ingepland. Momenteel hebben we minder in 

te richten dan vroeger en zoeken we dus naar de meest ideale oplossing. Maar toch was alles net 

op tijd klaar voor ...  de visitatie! 

 

Inderdaad: na de vorige visitatie waren er weer vele jaren voorbij gegaan en dus werden alle 

Vlaamse opleidingen Toerisme najaar 2014 met een bezoek van een visitatiecommissie vereerd. Een 

visitatie is een zeer grondige doorlichting van de opleiding door een neutraal samengestelde 

commissie. Alle gelijkaardige opleidingen in Vlaanderen worden door dezelfde commissie achter 

elkaar bezocht en de bevindingen en het resultaat hiervan zijn belangrijk om een verdere 

accreditatie van de opleiding toe te laten. Men wil hier dus piekfijn en tot in de puntjes afgewerkt 

voor de dag komen! Moet er nog gezegd worden dat dit een ongelooflijke stress betekent??? Half 

november was het onze visitatiebeurt. Twee dagen hoog bezoek en nu maar afwachten op het 

rapport (dat waarschijnlijk pas verschijnt in het najaar van 2015). 

 

Daarmee waren alle grote ‘evenementen’ voor onze opleiding achter de rug en konden we ons aan 

de uitgestelde werken begeven (examens opstellen, ...). Een drukke periode is achter de rug waarin 



alle collega’s zich constant meer dan 100% hebben ingezet, maar ook de studenten een ongelooflijke 

inbreng en steun hebben gegeven. We danken hierbij iedereen voor hun inzet, hun steun en 

medewerking en wensen iedereen een rustiger nieuw jaar 2015! 

 

Nieuwsgierig geworden naar onze nieuwe locatie en inrichting? Een eerste blik krijg je al met de foto 

hierbij, maar voor de rest zal je toch eens moeten langskomen (Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 

2800 Mechelen). Spring gerust eens binnen, ofwel tussendoor of met één van onze debatavonden 

of een opendeurdag. De koffie staat klaar! 

(I. Siebens) 

 

ACEEPT: een onvergetelijke ervaring! 

Zoals al vele jaren ging ook dit academiejaar een afvaardiging studenten naar de internationale week 

van ons netwerk ACEEPT. Deze keer werd alles georganiseerd in de toeristische school in Sierre, 

Zwitserland. Sofie Dillis was er als studente bij en maakte voor ons een verslag van haar ervaringen.  

 

“Ik wou dat ik terug in Zwitserland was. Terug weg uit die sleur van elke dag.” We zijn amper terug 

in België of iedereen mist het idyllische Zwitserland al. Tot rust komen, dat kan je daar zeker en 

vast. Of het voor ons een luilekkervakantie was? Not at all! Maar genieten, dat hebben we met 

heel ons hart gedaan. Want dat is het allerbelangrijkste bij ACEEPT: dat je er je hart en ziel instopt. 

 

ACEEPT is een uitwisseling die jaarlijks georganiseerd wordt met, en ook door, tien Europese scholen 

die ieders een mooie en gevarieerde toerismeopleiding aanbieden. Voor Thomas More zijn het 

grootste deel van de andere scholen die meedoen aan het project partnerscholen, denk maar aan 

de NHTV te Breda of de HTW Saar (Saarbrücken) te Duitsland. Het is dus tevens de ideale 

gelegenheid, voor zowel de docenten als de studenten, om contacten te leggen met docenten en/of 

studenten van een partnerschool die jouw voorkeur krijgt. Zo studeer ik volgende semester aan de 

NHTV te Breda. Ik heb van de week gebruik gemaakt om enorm veel informatie bij elkaar te 

scharrelen.  

 

Reeds vorig jaar wisten wij, de elf studenten die aan het project ACEEPT deelnemen, dat we naar de 

Valais regio in Zwitserland zouden gaan. Weken, zo niet maanden, telden we af naar het moment 

dat we eindelijk de grote verplaatsing konden maken. Maar eerst moest er natuurlijk wel het een en 

het ander gedaan worden. Zo kreeg elke school de opdracht om enkele zogenaamde “pre-tasks” uit 

te werken. Aangezien het onderwerp van de week “Improving the Tourism Experience through 

Authenticity” was, moesten we op zoek naar een authentiek product in België. Heel wat 

brainstormsessies later, waar ook de docenten Karel Ooms, Cecilia Gielen en Katrijn Krekels ons bij 

hielpen, kwamen we dan bij bier. Bier in combinatie met gastronomie, met fietsen, met het 

bezoeken van toeristische sites en zo voort. Een schot in de roos zo bleek ter plaatse. Iedereen koos 

voor een regio of een stad, behalve wij… en het gastland Zwitserland, die trots pronkte met hun 



wijn. Mission accomplished! Een tweede taak was het voorstellen van de Valais regio. Ook schreven 

we voor beide opdrachten een paper.  

 

Elke school kreeg dezelfde taak. Ter plaatse was het gewoonweg fascinerend om te zien hoe 

verschillend elke school één taak uitwerkte. Team Zwitserland bracht het in toneelvorm, team 

Frankrijk had een heuse enquête afgelegd, team Duitsland had een marketing model opgesteld 

enzovoort. We maakten ook een leuk filmpje waarin we ons team, team Belgium, voorstelden op 

enkele mooie plaatsen in ons land, zoals Antwerpen, Brussel en Waterloo. Ons filmpje viel enorm in 

de smaak en blijft een enorm mooie herinnering aan de weken van voorbereiding.  

 

Eenmaal aangekomen in Sion te Zwitserland, kon ons internationaal avontuur beginnen. De eerste 

avond zaten we nog keurig per nationaliteit aan tafel, maar dat veranderde snel. Op dag één stelde 

elk land zichzelf voor alsook het authentiek product dat men gekozen had. Het werd een boeiende 

uitzetting van veel verschillende inzichten en inputs. Op dag twee presenteerde iedere groep zijn 

vooroordelen, recommendations en swot analyse voor de Valais regio. Doorheen de hele week 

kwamen er ook gastsprekers langs. Het was uitermate boeiend om te zien hoe die mensen daar, met 

een relatief klein budget, de Valais regio toch op de kaart weten te zetten. Het is een enorm mooie 

regio die daarbovenop ook nog eens heel wat te bieden heeft, denk maar aan hun wijn en hun 

safraan bijvoorbeeld, en we hoorden enkele mensen aan het woord die zich voor de volle honderd 

procent inzetten om de Valais regio meer bekendheid te doen krijgen, vooral ook naar een 

binnenlands publiek toe dan.  

 

De eerste avond was er een international fair. Elk land promootte zijn land, regio en zijn eten. Onze 

tafel was rijkelijk gevuld met chocolade, Lierse vlaaikes, neuzekes, jenever, bieren, speculaas en 

dergelijke. Natuurlijk hadden we ook promotiemateriaal van de school en van Mechelen mee. Onze 

tafel werd prompt één van de populairste van de avond! 

 

Uiteraard stonden er ook excursies 

gepland. Zo brachten we een 

bezoekje aan een wijnkelder (en we 

mochten proeven!), we bezochten 

de fabriek van Cailler chocolade (ook 

hier was proeven meer dan 

toegelaten!), de fabriek van Gruyère 

en we bezochten ook het 

Middeleeuwse stadje van Gruyère. 

Dit pittoreske stadje was recent nog uitgeroepen tot het meest gezellige stadje van Franstalig 

Zwitserland. Jammer van de helse regen die dag, maar genieten deden we toch. En het team had al 

meer dan zijn best gedaan: het bezoek aan Gruyère en Cailler was namelijk normaal gezien de dag 

nadien gepland omdat we normaal op die dag naar het meer van Genève gingen. Gelukkig hebben 

ze dit veranderd, want de regen en de mist had veel min gedaan aan het wondermooie meer. De 



volgende dag gingen we naar het meer van Genève en daar deden we eerst en vooral een 

wondermooie wandeling door de wijnranken onder leiding van een ervaren gids. Tijdens de gehele 

wandeling, had men een prachtig uitzicht over het meer. Het hoogtepunt van de wandeling voor mij 

was toen we zelfs even in het piepkleine dorpje mochten wandelen. Daarna klommen we helemaal 

naar boven, waar we de kans kregen om een heerlijk glaasje wijn te drinken met een uitzicht dat in 

ieders hart gegrift staat.  

 

Uiteraard werd er tussen al die bezoeken door ook gewerkt. De internationale groep werd ingedeeld 

in tien groepen met daarin één persoon van elke nationaliteit. Ik zat bijvoorbeeld in Team Zürich. 

Elke dag werkten we samen aan het ontwikkelen van een toeristisch product of een toeristisch 

arrangement dat in de Valais regio zou kunnen bestaan en zou kunnen aanslaan. De laatste dag 

stelde iedere groep zijn of haar presentatie voor, met uitzicht op een prachtig meer. Nadien werd 

er een winnaar gekozen, of het is te zeggen, meerdere winnaars. Alle studenten stemden en daar 

werd dan een winnaar gekozen, de docenten kozen een team en ook de professionals mochten hun 

favoriet kiezen. Wat volgde was een driegangen gala menu. Het was super lekker maar, er werd 

vooral nagepraat over de fantastische week. 

 

Ook wil ik nog het Zwitsers organisatieteam in de bloemetjes zetten, onder leiding van Manu 

Brocard. Bij aankomst kregen we meteen een goodiebag gevuld met lokale delicatessen. Van 

hospitality gesproken! De hele reis werd georganiseerd en werden we bijgestaan door een groep 

enthousiaste en bekwame studenten die vorig jaar zelf meegedaan hadden aan ACEEPT. Elke 

moment van de dag stonden ze paraat om ons te helpen en te begeleiden. Chapeau! 

 

Bij terugkomst in België volgden er natuurlijk nog enkele nabesprekingen: één in groep en één 

individueel bij mevrouw Gielen en mevrouw Krekels, onze begeleidende docenten die ons doorheen 

het hele project geleid hebben – waarvoor ontzettend veel dank! Zonder hen was het ons nooit 

gelukt. Ook maakten we nog een “post-task” in verband met benchmarking. We onderzochten één 

van onze partnerscholen op vlak van de inhoud van de opleiding, de vakken die ze aanbiedt, of ze 

veel internationale studenten ontvangt etc. We weten dat de toerismeopleiding op Thomas More 

enorm sterk is en daarom is het interessant om eens te vergelijken met de andere Europese scholen. 

 

Het was een onvergetelijk project dat ik van harte aan iedereen kan aanraden. Mijn motivatie om in 

het project te stappen was dat ik graag een internationaal netwerk wil uitbouwen en dat ik elk 

internationaal avontuur dat me aangeboden wordt met beide handen wil aannemen. Zowel de 

voorbereiding als de week ter plaatse vergeet ik nooit. Het ACEEPT project is met andere woorden 

in mijn hart gegrift en is een deel van mij geworden. 

(S. Dillis) 

 



Forum: ‘Toerisme en onroerend erfgoed: 100 jaar 

Groote Oorlog’ 

Nu in 2014 de tentoonstellingen, evenementen en herdenkingen over ‘Den Groote Oorlog’ ’14-’18 

als een invasie over ons land trokken, konden wij met onze opleiding natuurlijk niet aan dit thema 

voorbijgaan. Interessant genoeg om er zelfs op 9 december een forumavond aan te wijden. Een 

echte debatavond kan je hier niet over maken want over dergelijke geschiedkundige feiten kan je 

niet debatteren. Maar het is wel interessant om met gastsprekers het onderwerp vanuit enkele 

vernieuwende kanten toe te lichten en te bekijken. 

 

Moderator was deze keer Ward Caes, docent aan onze opleiding en consulent cultuurmanagement. 

Hij startte de avond met een kort fotografisch overzicht van ’14-’18 en een sterke nadruk op de 

dubbele Antwerpse fortengordel als restanten van dit historisch gebeuren. Waar zit momenteel dat 

potentieel aan onroerend erfgoed? Wat gebeurt ermee? Wat bestaat er nog van? Kunnen we dit 

toeristisch potentieel vergelijken met de Westhoek waar zo sterk de schijnwerpers op gericht 

worden? 

 

Als antwoord kwam prompt Kaat 

Mertens, projectleider van het 

strategisch project ‘Fortengordels 

rond Antwerpen’ aan bod. 

Bedoeling van dit project is alle 

verschillende initiatieven in en 

rond de forten samen te brengen, 

de samenhang van het geheel te 

versterken en aan het publiek 

zichtbaar te maken. 4 

doelstellingen worden hiermee 

nagestreefd: ondersteuning geven aan de bestaande initiatieven (o.a. via de website 

www.fortengordels.be), de herkenbaarheid ontsluiten door ondermeer het plaatsen van 

infoborden, de samenhang tussen de forten zichtbaarder maken door ‘beleving’ (o.a. door het 

evenement ‘Fortengordel’ waarbij er verschillende fietslussen langs de forten kunnen gevolgd 

worden) en de groene zone rondom Antwerpen versterken (via fietsverbindingen, groene corridors 

en trage wegen). Met in totaal nog 34 forten en verschillende schansen komen we aan meer dan 40 

restanten in totaal. Het beheer hiervan is zeer verschillend: gemeenten, particulieren, defensie, 

verenigingen, ...  Ook de invulling en het gebruik van de forten is dus zeer divers en zeker niet 

allemaal toeristisch-recreatief. Sommigen blijven laag-dynamisch waarbij er geen menselijke 

activiteiten toegelaten zijn (zoals het fort van Walem en fort 7), anderen zijn dan weer hoog-

dynamisch (zoals de Sportarena in Deurne). Het fort van Zwijndrecht bijvoorbeeld is dan weer in 

gebruik door het leger terwijl Duffel dan weer sinds kort openstaat voor bezoekers en bekend is 

http://www.fortengordels.be/


voor zijn vleermuizenkolonie. Omwille van deze diverse invullingen en beheerders wordt het 

grootste deel van het project dan ook overkoepelend door de overheid gesubsidieerd. 

 

Na Kaat Mertens kwam Marc De Borgher (directeur Antwerpen Onroerend Erfgoed, Vlaamse 

Gemeenschap) aan het woord. Hij gaf reflecties over de ontsluiting van vooral kwetsbaar onroerend 

erfgoed. Het is belangrijk om onroerend erfgoed te ontsluiten en informatie te geven, maar dit geeft 

wel een spanningsveld tussen het gebruik van het erfgoed en een gepaste instandhouding. Daarom 

worden ook niet alle gelijkaardige elementen opengesteld voor het publiek, maar enkel 

geselecteerde projecten, zoals het Mastenbos in Kapellen, bekend als de ‘Nordabschnitt’. Hier kan 

men Duitse loopgraven bezichtigen die tot wandelpad zijn omgevormd. Het is een ankerpunt in een 

waardevol natuurgebied. Dit project werd uitgekozen voor ontsluiting omdat dit een heel overzicht 

geeft van een lange tijdsperiode. Vele andere oorlogsrestanten liggen trouwens nog op privaat 

terrein en kunnen dan ook niet zomaar ontsloten worden. Langzaam komen deze soms vrij 

waardoor de overheid deze dan kan aankopen en bewaren of ontsluiten. 

 

De Antwerpse fortengordel heeft dus zeker veel potentieel, maar is dit vergelijkbaar met wat de 

Westhoek kan aanbieden? Best geplaatste persoon om dit te vergelijken is Lea Winkeler, 

projectleider ‘100 jaar Groote Oorlog’ bij Toerisme Vlaanderen. Zij schetste eerst hoe Toerisme 

Vlaanderen met dit thema aan de slag gegaan is om dan de verschillen tussen de Ijzervlakte en de 

Kempen aan te geven. Een studie, uitgevoerd door Westtoer, gaf de interesse weer voor dit thema 

en een eerste rapport bij Toerisme Vlaanderen was al opgemaakt in 2008. Bedoeling zou zijn om via 

subsidies in de eerste plaats infrastructuur aan te pakken en pas in een tweede fase een subsidie-

impuls te geven aan evenementen. Voor subsidiëring qua infrastructuurwerken werden er 5 

strategische projecten in de Westhoek gekozen die grote subsidies kregen, 39 andere verkregen 

kleinere subsidies. Extra was er nog een gericht project rond toegankelijkheid. Qua subsidiëring voor 

evenementen voor 2014-15 zijn er 8 geselecteerd in de Westhoek en 8 op andere plaatsen in 

Vlaanderen. Dit is logisch omdat bij de herdenkingen dit jaar vooral het front en de frontbewegingen 

in de aandacht komen. Volgende jaren zal de focus meer en meer op de Westhoek komen te liggen. 

Sinds eind 2013 is de promotie gestart, vooral in het buitenland. Missie vanuit Toerisme Vlaanderen 

is hierbij Vlaanderen te positioneren als DE bestemming voor herdenkingstoerisme. Deze promotie 

loopt in 2 benaderingen: één richting de echte ‘gasten’ waarbij de oorlog belangrijker is dan de 

bestemming, een tweede richting is de toevallige ‘toerist’ waarbij de bestemming eerst staat en dan 

pas de oorlog aandacht krijgt. De promotie die gevoerd wordt, is in de eerste plaats in Groot-

Brittannië en Vlaanderen, daarna volgen Nederland, Ierland, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië 

en dan Frankrijk, Duitsland, USA en Wallonië en dan pas India en China. 

 

Wat zijn nu de verschillen tussen de Westhoek en de Antwerpse Kempen qua oorlogsherdenkingen 

en hun mogelijk potentieel? Allereerst en niet te ontkennen moet er gesteld worden dat de 

Westhoek meer relicten en meer slachtoffers heeft. Bovendien was Ieper al bekend tijdens de oorlog 

waardoor er in zekere zin een 100 jaar voorsprong zit in de promotie. De Westhoek heeft ook een 

groter aandeel in buitenlandse toeristen tegenover de Kempen. Ook de benadering is anders: in de 



Westhoek komt men in de eerste plaats meer voor de oorlog, dan pas kiest men algemeen voor de 

bestemming. In de Kempen komt men algemeen voor de bestemming en bezoekt men dan pas ter 

plaatse ook iets over het oorlogsverleden. Vanuit Toerisme Vlaanderen kiest men daarom ook 

resoluut voor de kaart van het oorlogs- en herdenkingstoerisme voor de Westhoek, maar zal men in 

de Kempen eerder wandelen en fietsen promoten waaraan dan het oorlogsverleden wordt 

gekoppeld. 

 

Als afsluiter van deze avond was het de beurt aan Katrien De Vreese, directeur van Davidsfonds 

Uitgeverij. Met zo’n 45 000 leden, 500 lokale afdelingen in Vlaanderen en zo’n 10 000 activiteiten 

zijn ze het grootste cultuurnetwerk in Vlaanderen. De ‘Groote Oorlog’ gaat bij hen dus zeker niet 

ongezien voorbij en werd zelfs in 2014 het thema van de ‘Nacht van de Geschiedenis’. Op deze ene 

nacht kwamen er ongeveer 23 500 mensen samen op meer dan 200 historische activiteiten, allen 

rond hetzelfde thema. Terecht is de slogan van Katrien voor de uiteenzetting dan ook: ‘WO I 

herbeleef je samen: dag en nacht’. Het Davidsfonds heeft voornamelijk dagtochten met bezoeken 

aan het oorlogserfgoed en tal van boeken over het oorlogsverleden. In 2014 alleen al verschenen er 

bij hen 14 nieuwe titels over de Eerste Wereldoorlog. In totaal zijn er bij hen al 30 boeken over WO 

I met een oplage van meer dan 60 000 exemplaren. Koploper hierbij is het boek “’14-’18. Oorlog in 

België.” met 15 000 exemplaren. De gemiddelde verkochte oplage van deze boeken is zo’n 2750 

exemplaren. Het toont aan dat dit thema nog altijd zeer interessant is en de mensen aanspreekt. 

Wellicht zullen we dan ook in de volgende jaren nog wel eens dit thema op een forumavond 

aansnijden! 

(I. Siebens) 

 


