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REDACTIE
HET IS FEEST GEWEEST!
André en Irmgard leerden elkaar in 1957 
kennen in Huis ter Heide bij de stad Zeist in 
Nederland. Hij studeerde voor predikant op het 
Seminarie ‘Oud Zandbergen’, zij was werkzaam 
als bejaardenverzorgster in het nabijgelegen 
bejaardentehuis ‘Vredenoord’. Hij kwam uit 
Vlaanderen, zij uit het Ruhrgebied. Al heel vlug 
sloeg de vlam in de pan, verloofden ze zich en 
traden vier jaar later in het huwelijk, op 25 juni 
1961. Hierna gingen zij nog een jaartje studeren 
op Newbold College in Bracknell in Engeland. 
Zo gauw André klaar was met zijn studie riep 
het vaderland en ging hij in militaire dienst. 
Daarna begon het ernstige werk – André werd 
achtereenvolgens predikant in de Adventkerken 
van Antwerpen, Brussel, Gent, Dendermonde 
en keerde tenslotte terug naar die van Antwer-
pen. Tijdens zijn periode in Gent ontplooide 
hij zijn activiteit op het gebied van Bijbel en 
Archeologie. Zo ontwikkelde hij de bekende 
voorstellingen ‘GEHEIMEN UIT EEN VER 
VERLEDEN’, de daarmee verbonden Bij-
belseminars en de reizen naar de landen van 
de Bijbel. Toen werd ook het driemaandelijks 
tijdschrift ‘Bijbel en Archeologie’ geboren 
en kreeg hij de medewerking van enkele col-
lega’s. In Vlaanderen telde het blad ooit 850 
en in Nederland 350 abonnees. Het werd van 
het goede teveel en André nam zijn ontslag als 
predikant en ging als zelfstandige verder met 
voorstellingen, tijdschrift, reizen en Bijbelse-
minaries. 
Zonder de toegewijde medewerking en steun 
van lieve Irmgard, was al dat werk niet mogelijk 
geweest. Een fantastische echtgenote, een ideale 
moeder die drie kinderen liefdevol opvoedde en 
voor een warm en gezellig thuis zorgde waar 
verkwikking en rust heerste.
Op 25 juni vierden zij eerst hun gouden bruiloft 
op zee terwijl zij uit het Hoge Noorden keerden 
en daarna deden zij dat thuis met hun familie en 
vrienden. Samen zijn zij nog steeds heel geluk-
kig en hopen nog even van de overblijvende 
jaren te mogen genieten. 
Bij deze gelegenheid bedanken zij hun vrienden 
heel hartelijk omdat die hen al die jaren hebben 
gesteund met een glimlach, een vriendelijk 
woord en vooral met het aan hen geschonken 
vertrouwen. Zij hopen heel graag veel van hen 
te ontmoeten op de laatste Reünie in Brasschaat 
– zondag 25 maart 2012 – om samen met een 
hapje en een drankje te toosten.
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ARMENIË,
KLEIN MAAR... GROOTS !
Armenië! Waar ligt dat? Is daar iets te zien? 
Armeniërs! Wie zijn dat? Moslims, Bohemers? Joden? …

Algemeen weet men weinig over dit land en zijn bewoners. Nochtans: Sinan, 
de beroemde architect van prachtige moskeeën en gebouwen in Istanbul 
en daarbuiten, was een Armeniër. Charles Aznavour, is een Armeniër. De 
uitvinder van het beroemde ‘Migstraalvliegtuig’, Artjom Mikojan, was een 
Armeniër. De eerste christelijke natie in de wereld, twaalf jaar vóór Rome 
staatskerk werd, was Armenië. Een klein land, maar groots’.
Met dertig Vlamingen en drie Vlaamse Nederlanders reisden wij gedurende 
acht dagen in het land aan de voet van de Grote Berg Ararat en waar volgens 
het bijbelse zondvloedverhaal Noachs ark strandde. Armeniërs vertellen 
trouwens dat zij van de achterkleinzoon van Hajk, de achterkleinzoon van 
Noach afstammen. Daarom heette het land aanvankelijk ‘Hajastan’ maar de 
eerste staat in de 9de eeuw voor onze jaartelling op het huidige territorium  
heette Oerartië.

EEN KLEIN MAAR VRIENDELIJK 
EN GASTVRIJ VOLK
Armeniërs weten van zichzelf  dat zij 
‘laatkomers’ zijn. En zo begint dan een 
verhaal: 
‘Op een dag riep God de volkeren bijeen 
om het land te verdelen. Hij begon met de 
aarde bewoonbaar te maken door rots-
blokken en rotsstenen op een deel van de 
aarde te leggen dat Hij Zijn deel noemde. 
Toen Hij daarmee klaar was en alles ver-
deeld had onder de volken kwamen de 
Armeniërs opdagen. Natuurlijk …  te 
laat! Toen zei de Schepper: ‘Er is alleen 
nog mijn deel, dat is voor jullie. Want 
jullie kunnen van stenen brood maken!’
Armenië is inderdaad een land met veel 
bergen rotsen en stenen. Het volk staat 
echter bekend als ijverig, werklustig en 
in staat om van bijna niets toch nog iets 
te maken.
Op onze reis stelden wij verschillende 
keren vast dat Armeniërs een zeer gast-
vrij, bekwaam en vriendelijk volk zijn. 
In Etchmiadzin, het religieuze centrum 
van het land, lunchten we ’s middags 
ten huize van een NGO, die zich inzet 
om kinderen en jonge mensen uit arme 
gezinnen kunst en handenarbeid te 
leren. We kregen een heerlijke maaltijd 

met als toemaatje dans, zang, muziek 
van de kinderen. Hun spontaniteit en 
bekwaamheid raakten onze gevoelens 
diep. 
Aan de voet van de Ararat, bij het kloos-
ter van de heilige Gregorius de Verlich-
ter, ontmoetten we twee Armeniërs uit 
België. In ons land blijken er ongeveer 
7000 Armeniërs te wonen. De twee 
broers maakten voor het eerst kennis 
met hun land van oorsprong. Eén van 
hen was tot tranen bewogen. Niet omdat 
hij voor ’t eerst zijn land bezocht maar 
omdat wij als vreemdelingen zoveel inte-
resse toonden voor zijn volk en land! 
Verschillende keren merkten we dat de 
Armeniërs zelf ook dankbaar waren met 
onze belangstelling voor hun geïsoleerd 
volk en land. Een andere middag gingen 
we niet op restaurant eten maar bij een 
familie thuis. Kunt u zich dit inbeelden? 
Met drieëndertig mensen ten huize van 
één familie! De tafels waren perfect 
gedekt in de keuken, in de living en de 
bijhorende woonkamers. Onder een 
afdak in de tuin bereidden twee vrou-
wen op leeftijd voor ons het vlinderlichte 
brood (= lavash). Gewoon meel en water 
tot een deeg gemaakt, uitgerold en dan 
extra bewerkt tot een fijne grote lap en 

  Noach

  Mesrop
  Mashtots
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vervolgens tegen de wand geplakt in een 
oven in de grond. Het was lekker vers 
en warm. Iedereen was enthousiast over 
de gastvrijheid, vriendelijkheid en onge-
dwongenheid van de familie die ons had 
uitgenodigd. 

LIEFDE OP ’T EERSTE ZICHT
Jaren geleden toen ik in Oost-Turkije 
o.m. het eilandje Akdhamar in het 
Van meer bezocht met het bekoorlijke 
Armeense kerkje ‘de Bijbel in Steen’, 
werd ik er meteen verliefd op. Deze ver-
liefdheid groeide toen ik nog zo’n typisch 
hoewel erg verwaarloosde gebouwtje in 
Kars zag. Op een andere reis naar Oost-
Turkije bezochten we voor ’t eerst Ani, 
idyllisch gelegen aan de rand van de 
afgrond en aan de grens van het toen nog 
Russische Armenië. Eeuwenlang was het 
de hoofdstad van Groot-Armenië. Daar 
ontstond bij mij het verlangen om dat 
‘overgebleven’ Armenië’ te bezoeken. 
Onvoorstelbaar. Een landje dat momen-
teel 30.000 km2 telt terwijl het ooit een 
oppervlakte van 300.000km2 had! Het 
was toen een groot rijk van de kusten 
van de Zwarte Zee tot aan de Middel-
landse Zee.
Armenië kende honderden kerkjes en 
kloosters per provincie. We kozen er 
enkele in de vier windrichtingen uit. 
Helemaal aan de grens met Georgië 
bezochten we de kloosters en kerkjes van 
Haghpat en Sanahin, twee bouwwer-
ken met een duidelijk Armeense signa-
tuur die in een idyllische natuur liggen. 
Verder ook de op het schiereiland in het 
Sevanmeer genestelde kloosters uit de 
negende eeuw. Zij charmeerden door 
hun vorm, indeling, eenvoud, doelstel-
ling en ligging. 
Twee kloosters maakten grote indruk 
op ons. Het eerste heet het Khor Virab 
klooster met uitzicht op de berg Ararat. 
Gregorius, de stichter van het Armeense 
christendom, zat er gedurende twaalf  
jaar gevangen en overleefde er dankzij 
de hulp van de koningin. Uiteindelijk 
kon hij de koning tot het christendom  
bekeren. Op die plaats is het christelijke 
Armenië ontstaan en werd het de eerste 
christelijke natie ter wereld. Verderop in 
de bergen in een kloof en hoog op de 
flanken van een berg bevindt zich het 
tweede religieuze bouwcomplex, het 
Noravankklooster. Ontegensprekelijk 
een schitterend juweel in een prach-
tige omgeving. Deze bouwwerken zijn 
gerestaureerd dankzij de gift van een 
in Canada wonende Armeense familie 
waarvan de weldoener er nu begraven 
ligt. Buiten Armenië wonen wel zes 
miljoen Armeniërs en van alle toeristen 
vormen zij de grootste groep. Daarnaast 
bieden zij veel hulp aan de wederopbouw 
van hun land van herkomst.
Het tweede Saghmosabank klooster ligt 
helemaal aan de andere kant, aan de 
voet van de Aragat berg. Met zijn 4090 

m is hij de hoogste berg op het grond-
gebied van Armenië. Jammer genoeg 
regende het die dag. Toch stelden we 
vast dat we opnieuw met een indruk-
wekkend gebied te maken hadden: diepe 
ravijnen, hoge besneeuwde bergtoppen 
en snelstromende riviertjes. De kerk 
samen met een versterkte burcht liggen 
op de uiterste punt, aan de rand van een 
ravijn waarin de Kasakh rivier stroomt. 
Onderweg merkten we een tentenkamp 
op van Koerden die kleine minderheid in 
Armenië vormen en er hun eigen zeden 
en tradities op na houden.
Een bijzonder en uniek gebouw is de 
tempel van Garni, aan de Garni kloof. 
Het dateert uit de tijd van de Romeinen 
en is de enige die is overgebleven. In de 
zeer akoestische cello luisterden we mee 
naar een dameskoor dat er oude liederen 
zongen. Ter inleiding speelde een man op 
een kuduk, een typisch Armeense fluit. 
Op die uitzonderlijke plaats bracht ons 
in vervoering. 

ETCHMIAZIN
We brachten slechts één zondag door 
in Etchmiazin, de religieuze hoofdstad 
van het land. Het werd een ideale dag 
om het religieuze hart van Armenië te 
horen kloppen. Bij een van de kerken 
stond voor de kerk een altaar met een 
kilo zout er bovenop. Even later namen 
drie mensen samen met een priester 
plaats rond het altaar. Met enkele cere-
moniële handelingen zegende de pries-
ter het zout. Onze gids Marina legde uit 
dat het gebeuren verband hield met een 
of andere tegenslag die de familie was 
overkomen.
Bij de kathedraal kwamen we al vlug 
onder de indruk van de mooie koor-
zangen. Binnenin woonden honderden 
rechtopstaande gelovigen de kleurrijke 
ceremoniële dienst bij. Tijdens deze drie 
uur durende viering was het een komen 
en gaan in de kathedraal van mensen en 
in allerlei ornaat getooide priesters, soms 
omringd door rijkelijk gedecoreerde 
hoge militairen. 
Het wekte de indruk dat Armeniërs erg 
godsdienstig zijn. Achtennegentig pro-
cent blijkt tot de Armeens Apostolische 
Orthodoxe kerk te behoren. Het is een 
zelfstandige Kerk die niet bij de Ortho-
doxe of de Katholieke Kerken hoort. 
In tegenstelling tot andere christenen  
worden ze net als de Egyptische Kopten 
monofysieten genoemd. Zij geloven dat 
de goddelijke natuur van Christus is 
opgegaan in zijn menselijke natuur en 
tot één natuur is geworden. Hun liturgie 
vertoont veel overeenkomsten met die 
van de Orthodoxe kerken. 

EEN GENOCIDE OVERLEEFD
Zoals het joodse volk hebben de Arme-
niërs hun genocide gekend. In de tijd 
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ICT B & A 2011 : NOG 2 UNIEKE REISBESTEMMINGEN

FRIESLAND EN DE FRIESE MEREN
van 22 tot 26 augustus 2011 (definitieve datum)

Gids Eric Vercruysse

Een unieke gelegenheid om kennis te maken met het noorden van 
Nederland: de Friese meren, de Friese Elfsteden, Gaasterland en de 
Zuiderzee, Leeuwarden de Friese hoofdstad, de dijk die het IJssel-
meer van de Waddenzee afsluit. 
De eeuwige strijd van de Nederlanders tegen het water. We over-

nachten in het 4-sterren-
hotel Oranjewoud en doen 
elke dag excursies. 
We deden het al in 2006 en 
we doen het over omdat het 
zó goed was! 
Eric gidst en opent de ogen 

en het hart om rijkelijk te genieten. 
Het wordt een ontspannen week 
met elke dag iets nieuws en we 
vertrekken telkens vanuit het-
zelfde prima en schitterend gele-
gen hotel. 

Prijs 725 €. Toeslag singel + 100 €
Inbegrepen: busreis, halfpension in 
hotel Golden Tulip Tjaarda Oranje-
woud 4-sterrenhotel. Niet inbegre-
pen: tips voor gids en chauffeur, 
lunches en reisverzekering.

21 deelnemers schreven zich reeds 
in. U kan nog mee. Wij moeten 
snel afsluiten.

ROEMANIA TOUR
13 dagen - van 2 tot14 september 2011

Roemenië een ‘Latijns eiland’ te midden van Slavische volken. Een 
overwegend Orthodox land dat aan Rome doet denken. In dit land 
ontmoeten geschiedenis en traditie elkaar. Godsdienst verdringt de 
tijd en autochtonen houden de herinnering aan hun helden in leven. 
Het land biedt indrukwekkende landschappen met een grote ver-
scheidenheid: het plateau van Transylvanië heeft zijn ficties; de Kar-
paten vormen een cultureel lappendeken; Bucovina is het land van 
God; Maramures is het land van het woud met unieke archaïsche 
dorpen waar de tijd is blijven stilstaan. Er zijn middeleeuwse steden 
als Sibiu, Baia Mare, Gura  Humoru liu en Brasov, met schitterende 
bouwwerken en monumenten. Wist u dat het echte kasteel van Dra-
cula in Roemenië staat? Tal van kloosters en kerken in Roemenië 
behoren vandaag tot het werelderfgoed van de Unesco.
Reis gedurende dertien dagen met ons mee door het hart van dit 

nieuw Europese land. Boekarest 
staat natuurlijk ook op het pro-
gramma.

Prijs 1695 € (eenpersoonskamer + 
300 €)

Wij vliegen van Brussel naar Boeka-
rest met Tarom en overnachten in 3, 
4 en 5-sterrenhotels.met volpension.
André Lutters is uw reisleider en Roemenië specialist André Des-
midt onze gids. Deze reis kan zeker wedijveren met die naar Kroatië 
en de Baltische Staten.

Zesentwintig gegadigden hebben zich reeds ingeschreven! Er 
blijven nog vier plaatsen over!
Wij moeten weldra afsluiten. Stel niet uit en besluit nu om mee te 
gaan. U krijgt er geen spijt van.  

INDRUkkEN VAN DEELNEMERS 
AAN DE REIS NAAR ARMENIE

• Armenië: land onder de hoede van de Ararat

• De wortels van de Armeniërs gaan diep terug 
in de geschiedenis; getuigen daar van zijn de 
vele heiligdommen die alle op stevige rots zijn 
gebouwd, de eeuwen en stormen trotserend. De 
grootste kracht van dit volk is zijn Godsgeloof, 
dat - ondanks verdrukking - onuitroeibaar was 
en nog steeds is – in volle vrijheid – bloeit als 
het nooit tevoren.

• De op de toekomst gerichte bevolking is jong, 
krachtig, gedisciplineerd en mooi.

De uitvoerige reisprogramma’s van deze reisbestemmingen kunt u aanvragen bij ICT b&a A. Lutters.
Ze worden per post of per e-mail toegestuurd. Wij staan u graag ten dienste.

• Wij zijn blij dat wij deze prachtige reis ons deze 
‘parel in Gods akker’ deed ontdekken.

EEN kORTE IMpRESSIE VAN ONZE REISERVA-
RINGEN
De reis naar Armenië is als een zwerm indrukken 
en ervaringen over ons heen gekomen: de tijd 
vloog nog sneller dan anders voorbij. Een finan-
cieel arm land maar rijk als het gaat om waarden 
zoals samenhorigheid, verbondenheid, gastvrij-
heid en eensgezindheid. 
De Armeniërs  zijn trots op hun land, ook al is het 
door het verleden hier en daar zwaar gekwetst.
Hun verbondenheid en eensgezindheid wordt 
vooral gevoed vanuit hetgeen hen in dat verleden 
allemaal is aangedaan.
De genocide van ca 1,5 miljoen Armeniërs door 

de Turken (bijna 100 jaar geleden) zit  in het nati-
onaal collectief geheugen verankerd. 
Het  is voor hen nog altijd een drijvende kracht 
om hun leven en toekomst in eigen handen te 
nemen.
We hebben de Armeniërs ervaren als een vrien-
delijk en cultureel begaafd volk. Hun muziek 
is vrij sober en mooi,  maar heeft iets tragisch 
(waarschijnlijk ook gevoed door hun trieste 
voorgeschiedenis). 
Hun godsdienstbeleving (vooral orthodox) is 
heel sterk en ontroerend en is o.i. zeker een sterk 
verbindende kracht.
In het korte tijdsbestek  hebben wij een volk 
ontmoet om van te houden. De reis heeft ons 
geboeid en ons iets gedaan.

Ton en Miecke
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van de Ottomanen zijn veel Armeniërs 
om politieke en godsdienstige redenen in 
Oost-Turkije, uit hun land naar de woes-
tijn van Syrië verdreven. Hierbij zijn 
600.000 tot anderhalf  miljoen mensen 
omgekomen en vermoord. Ter herin-
nering aan deze volkerenmoord heeft 
men aan de rand van de hoofdstad, in 
een groot park met 600.000 bomen een 
aangrijpend monument opgericht ter 
herdenking van deze genocide. Daar de 
Turken haar tot op vandaag weigeren te 
erkennen, blijft de grens tussen Turkije 
en Armenië hermetisch gesloten. Toch 
reizen duizenden Armeniërs regelmatig 
via hun buurstaat, Georgië, naar Istan-
bul om er interessante koopjes te doen. 
Tevens blijkt er achter de schermen een 
stilzwijgende vriendschap tussen Arme-
nië en Turkije te bestaan.

WESTERS
Wie de hoofdstad Yerevan bezoekt 
met zijn vele mooie gebouwen, brede 
groene lanen, parken en pleinen krijgt 
helemaal niet het gevoel in een Oosters 
of Aziatisch land te vertoeven. De stad 
doet westers aan, is levendig, vol verkeer 
met hoofdzakelijk auto’s van Russische 
origine (Lada, Wolga, Moskovitch …) 
en westerse winkels. De mensen komen 
graag buiten en dames en jonge vrou-
wen zijn smaakvol westers gekleed en 
genieten op de terrasjes. Elke avond is 
er op het Plein van de Republiek, bij 
muziek en dansende waterfonteinen, 
een sfeervolle drukte. Van de Armeniërs 
wordt ook gezegd dat ze Bourgondisch 

ingesteld zijn. Als men de keurig fijne 
restaurants en de rijk gedekte tafels, de 
vriendelijke bediening en de soms mooie 
muziek ervaart dan kan men inderdaad 
stellen dat zij ‘de kunst kennen om te 
leven’. Natuurlijk gaat het er heel anders 
aan toe op het platteland. De wegen zijn 
slecht, de bevolking is arm. Het geld ont-
breekt om kunstmeststoffen en pestici-
den te kopen. Tijdens de periode van de 
Sovjet-Unie was het economisch gunstig 
maar nu is de crisis voor dubbel zo groot. 
In bepaalde streken staan uitgestrekte 
fabriekscomplexen er leeg, roestig en 
vervallen bij. Slechts een klein percentage 
is nog in gebruik en armoede is er troef.

CULTUUR
Op de laatste dag bezochten wij het 
museum van de manuscripten. We 
werden er rondgeleid door een zeer 
gedreven, lief en vriendelijke vrouwelijke 
gids. Het werd ons duidelijk dat het alfa-
bet en de godsdienst de Armeense cul-
tuur beheersen en de Armeniërs tot een 
homogeen volk hebben gemaakt. Het 
Armeens alfabet vertoont geen gelijke-
nis met de Griekse, Hebreeuwse, Latijnse 
of Arabische letters. 
De Armeniërs hadden zesendertig let-
ters waarmee ze leerden lezen, optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
Buiten Yerevan is er zelfs een monu-
ment opgericht waar alle letters reu-
zengroot opstaan met daarbij een beeld 
van Mesrop Mashtots, die het alfabet 
heeft uitgedacht. Zonder dat alfabet 
zouden schrijvers en dichters nooit hun 
prachtige verhalen en gedichten hebben 
kunnen nalaten. Er staat ook een kunst-

zinnig beeld van Noach. Men vertelt van 
hem dat hij de Ararat afdaalde en zich in 
de vallei van Yerevan vestigde.

EEN GROOTSE NATUUR
Samen met andere bergketens en de 
Aragath beheerst de berg Ararat met 
zijn 5.000 m. het land Armenië. Zij 
maken het tot een bijzonder land met 
landschappen die op het netvlies blijven 
gebrand. Het bewoonbare gebied ligt op 
hoogvlaktes tussen de 800 en 2200 m.

SLOT
Over de geschiedenis van Armenië kunt 
u meer lezen in het artikel dat in het 
vorige nummer verscheen van maart-
arpil-mei. In naam van de deelnemers 
kan ik zeggen dat het land en het volk 
ons allemaal veel meer heeft gegeven dan 
wij ervan verwachtten en daarom: Arme-
nië, ‘klein maar groots’.Als er zich twin-
tig nieuwe gegadigden melden dan willen 
wij in 2012 deze reis opnieuw organi-
seren met mogelijk als verlengstuk een 
bezoek aan het buurland Georgië. Bent 
u geïnteresseerd? Laat het ons weten.

André Lutters
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ONDANKS DE REVOLUTIE... 
TOCH NAAR EGYPTE!
Egypte blijft een fascinerend land met een verleden waar men nooit op 
raakt uitgekeken: de piramiden van Gizeh (Cheops, Kefrhen en Mike-
rinos) en de trappenpiramide van Djoser; de graven van de nobelen in 
Sakkarah met hun ongeëvenaarde uitbeeldingen in reliëf; de tempels van 
Luxor met het immense tempelcomplex van Karnak; de koningsgraven 
in de Koningvallei en de dodentempels waar de farao’s die na hun dood 
werden gebalsemd en aanbeden; de woestijntocht naar Aboe Simbel aan 
de grens met Soedan die de Grote Ramses II er liet bouwen om indruk op 
zijn vijanden te maken; een idyllische boottocht door het natuurreservaat 
van de cataract; de cruise op de levensader van Egypte, waar het dage-
lijkse leven van meer dan 5.000  jaar Egypte aan je voorbij glijdt terwijl 
je van een kop koffie geniet en Aton of Ra met zijn warme zonnestralen je 
huid streelt. Wauw!

Dat allemaal en nog veel meer is Egypte 
waar mensen van dromen en de reden 
waarom ze naar dat land reizen. We 
hebben het allemaal beleefd ondanks 
de in de maanden januari, februari en 
maart aan de gang zijnde revolutie. We 
hebben er nauwelijks iets van gemerkt. 
Alleen waren er weinig, ja heel weinig 
toeristen waren. In het oudheidkundige 
museum van Caïro waar normaal dage-
lijks duizenden bezoekers de ongelooflijke 
schatten van de Oude Beschaving komen 
bewonderen vormden we zowat de enige 
groep. Normaal staan we in een lange rij 
en drummen langzaam naar binnen. In 
het museum is het vaak ellebogen gebrui-
ken om bij de vitrines en beelden te raken. 
Nog nooit heb ik in de dertig jaar dat ik 
het land bezoek, met een groep zo rustig 
kunnen wandelen en genieten van de 
schatten van Egypte. 
Op het Tahrir plein stonden soldaten er 
ontspannen en grappend bij. Alleen het 
totaal uitgebrande hoofdgebouw van de 
Geheime dienst, de zetel van de democra-
tische partij van Mubarak, lag er zwart-
geblakerd bij. Naar men ons vertelde is 

het door de politie zelf  in brand gestoken 
om alle geheime documenten die beter het 
daglicht niet zien te vernietigen. 
Ook in het tempelcomplex van Karnak 
waren er erg weinig bezoekers. En dat tij-
dens het  Paasverlof! In Edfoe, de meest 
complete tempel van Egypte, waren wij 
afgezien een groepje Fransen de enigen. 
Dit bleek dus wel het beste moment om 
Egypte te bezoeken. Maar voor de vele 
Egyptenaren die moeten leven van de 
kruimels van het toerisme was dit een 
drama. Geen wonder dat de verkopers 
deze keer niet alleen opdringerig waren 
maar soms zelfs agressief aandrongen. Ze 
blijken honger te hebben!

DE EGYPTENAAR
EN DE REVOLUTIE
Onze goede gids en vriend Khaled heeft 
de revolutie in zijn eigen straat gezien en 
angsten doorstaan. Vooral het feit dat 
de politie het volk in de steek liet en de 
deuren van de gevangenissen open gooide 
om de stad over te leveren aan het uitschot 
raakte het volk diep. Geen goed woord 
daarover. Wel zijn de Egyptenaren vol lof 

Khaled  

  Hoofdgebouw
  geheime
  dienst
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over de soldaten die het bevel tot geweld-
dadige onderdrukking van de betogers 
niet opvolgden. Hoewel Khaled tot de 
meer gegoede middenklasse van Egyp-
tenaren behoort en hij de revolutie niet 
direct als een noodzaak zag, bejubelde 
hij de revolutie. Voor de eerste keer in 
zijn leven kreeg hij het gevoel van: ‘het 
land is van ons’. Opvallend was volgens 
hem dat de revolutie niet tot stand kwam 
door mensen die in de grootste armoede 
en ellende leven, maar door jongeren uit 
de betere ‘middenklasse’. Jongeren die 
hebben gestudeerd, die kennis hebben 
van internet en in een mum van tijd het 
hele land ‘verlichten’. Zij waren vooral 
boos over de onbegrensde corruptheid 
aan de top. Khaled vertelde ons dat het 
Bruto Nationaal Inkomen van Egypte 14 
miljard is en president Mubarak een kapi-
taal vergaarde dat vijfmaal groter is: 72 
miljard! Hoewel we ons allemaal wel eens 
kritisch uiten op ons bestel is dit er wel erg 
over en zeer extreem. En dan hebben we 
alleen nog maar over de familie Mubarak!
Zijn alle Egyptenaren gelukkig en opti-
mistisch over de revolutie? Via onze gids 
die regelmatig in gesprek was met zijn 
landgenoten begreep ik dat niet ieder-
een enthousiast is. In de sector van het 

toerisme krijgen ze zware klappen. De 
grootverdieners zijn er dus niet over te 
spreken. Wie van de kruimels leeft, zoals 
bijvoorbeeld de wachters over de graven, 
luistert naar de proargumenten maar volk 
is van nature gelaten en wacht af.
Toen Khaled hoorde dat er in Kena, waar 
we de laatste dag een bezoek zouden bren-
gen aan de tempel van Hathor, tumult was 
over wie er als gouverneur moest worden 
aangesteld – een kopt of een islamiet – 
toch wel even uit zijn lood geslagen en 
besefte hij dat er nog een lange weg af 
te leggen is.
Een revolutie beginnen lukt wel, maar de 
vraag is of het daarna wel echte beter? 
Zullen de nieuwe leiders weerstand bieden 
aan de verlokking van macht, geld en zelf-
verheerlijking? Egypte heeft voldoende 
grondstoffen en mogelijkheden om zijn 
85 miljoen mensen een beter leven te 
bieden. Laat ons voor hen hopen dat de 
juiste mensen worden gevonden die de 
rijkdom van het land zullen benutten tot 
het welzijn van haar inwoners. 

André Lutters

  Jozef
  in Egypte

50 JAAR - IRMGARD & ANDRE
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REISPLANNEN 2012
Een paar jaar begon ICT met afbouwen. Eerst stopten de voor-
stellingen GEHEIMEN UIT EEN VER VERLEDEN. Daarna 
kwam er tot spijt van velen een einde aan het tijdschrift BIJBEL 
& ARCHEOLOGIE. Ook het aantal reizen per jaar nam gelei-
delijk af. Ooit werden er per jaar tien tot twaalf reisprogramma’s 
gerealiseerd. In 2011 zijn het er nog zes. André neemt er als 
reisleider vier voor zijn rekening, Eric één. Op de Cycladen 
werd Roger de rechterhand van Georgina. De reiskrant die u 
nu ontvangt is het voorlaatste nummer! Inderdaad, hij verschijnt 
nog één keer in 2012. In dat jaar en in 2013 worden nog enkele 
reizen georganiseerd. Enkele door Eric Vercruysse en drie door 
André Lutters.
De voorlopige bestemmingen o.l.v. Eric zijn: DE HANZE-
STEDEN IN DENEMARKEN (juli/augustus 2012) en een 
12-DAAGSE RONDREIS IN DE EMIRATEN (februari/
maart 2012 - geen cruise). De drie andere bestemmingen zijn 
DE WESTPARKEN VAN DE V.S. (september 2012) - DRIE 
GRIEKSE EILANDEN (juni 2012) met gids Georgina en reis-
leider André. Dan staat er een tweede reis naar ARMENIE + 
GEORGIE (eind mei 2012) op het programma. In januari /
februari 2013 wordt een cruise gepland rond KAAP HOORN 
van ZUID AMERIKA omdat er voor 2012 geen plaats meer 
aan boord was. Het is erg belangrijk dat wij zo snel mogelijk 
vernemen wie er voor één of meerdere van deze bestemmingen 
belangstelling heeft. U kunt het ons per e-mail, telefoon of brief  
laten weten. 
Hoe communiceren wij in de toekomst? In de eerste plaats maken 
wij gebruik van de e-mail – stuur ons uw e-mailadres! – en ten 
tweede starten we opnieuw een website. Voor wie geen gebruik 
van een computer maakt, sturen we jaarlijks een of twee keer 
een NIEUWSBRIEF. Geef u daarvoor op. 
Tijdens onze Reünies kondigden wij enkele keren aan dat het de 
laatste zou zijn. Telkens besloten wij toch maar om er nog één 
te organiseren maar nú is het ernst: einde maart 2012 is het echt 
de laatste en deze keer met een receptie. Wij hopen op een grote 
toeloop en roepen iedereen op. Onze uitnodiging richten wij ook 
tot wie de laatste jaren niet meer meereisde of de Reünie niet 
meer bezocht. Het zou mooi zijn op deze afscheidsontmoeting 
om zoveel van onze ‘oude’ vrienden en reizigers terug te zien. 
In het laatste nummer van de REISKRANT verneemt u daar 
natuurlijk meer over. Dit kunt u begin oktober in uw brievenbus 
verwachten. Wij bouwen dus verder af maar het einde moet 
nog even wachten! Wij willen gewoonweg wat minder worden 
belast en toch in contact blijven met onze vele goede vrienden. 

DE GRIEKSE CYCLADEN
Met Georgina als gids en Roger als begeleider trokken 21 deel-
nemers  op avontuur naar de Griekse Cycladen. Ze bezochten 
er de ‘juweeltjes van de Egeïsche Zee’: Paros, Naxos, Myconos, 
Delos en Santorini.
Terwijl wij in het Hoge Noorden de wereldzeeën verkenden 
kregen wij mailtjes van Luc, Roger en Georgina die ons vertel-
den over hun reis die prima verliep. Terwijl wij op Spitsbergen 
amper 3° en zelfs éénmaal 1° onder nul meemaakten genoten zij 
op de Griekse Eilanden van heerlijke temperaturen en veel zon!
Bij mijn thuiskomst vond ik twee berichten van de Cycladenreis:
“Het was weerom een prachtige reis, met een gedreven Georgina 
die zich voor meer dan 100% inzette om ons haar land te laten 
kennen”. Paul VD — “Gust en ik hebben erg genoten van deze 
reis... Georgina was subliem – Roger attentvol en aangenaam en 
een zeer goede groep”. Vera & Gust.
En hoe was het op SHETLAND, IJSLAND, SPITSBERGEN 
EN DE NOORDKAAP? Dat verneemt u in het volgende 
nummer van de Reiskrant              A.L.


