
DAG 1: MAANDAG 7 MEI Na de ophaalroute rijden we rechtstreeks naar het historische centrum 
van Dordrecht o.a. met bezoek aan de Grote Kerk. Een maquette herinnert aan de Synode van 
Dordrecht. Rond 15:30 uur rijden we via Walcheren naar Blankenberge aan de kust (bij Brugge). We 
hebben hier ons diner om 19:00 uur. ’s Avonds een lezing (met PowerPoint-presentatie) over Willem 
de Zwijger en Karel V. 

DAG 2: DINSDAG 8 MEI Na het ontbijtbuffet rijden we naar Gent: de Sintbaafskathedraal, Lakenhal 
en het Stadshuis. Lunch op eigen gelegenheid. ‘s Middags vrij, maar desgewenst leidt Uw reisleider 
U rond door de stad, en vertelt U over haar cultuur en geschiedenis. Om 17:00 uur komen we bij 
elkaar in de nieuwe Protestantse kerk: een korte dienst met orgelconcert. Verhaal over de Spaanse 
Inquisitie etc. Terug naar ons hotel waar het diner wordt geserveerd. Daarna gezellig samenzijn. 
Voor onze amateurhistorici is er de 2e aflevering van de lezing over aanloop naar de 80-jarige 
oorlog met Spaans perspectief over de roerige 16e eeuw, o.a. over de Vlaamse voorstanders van 
het Katholieke geloof. 

DAG 3: WOENSDAG 9 MEI Vertrek naar Maria St. Horebeke. We komen nu toe aan de hoofdmaaltijd 
van ons onderzoek naar de geschiedenis van het Vlaamse protestantisme/ en vooral calvinisme: 
fascinerende Bosgeuzen even ten zuiden van Gent. We horen uitgebreid verhalen over deze oudste 
overgebleven Vlaamse gemeente die weigerde te buigen voor Filips II en zijn Spaanse Inquisitie. 
De verbondenheid met Zeeland bleef tot in de Franse tijd een feit. Er is daarna een broodmaaltijd 
in een lokaal restaurant waarna we bij goed weer de middag besteden aan een fraaie wandeling in 
de nabijgelegen Vlaamse Ardennen. We rijden daarna naar ons hotel in hartje Ieper waar we rond 
17:00 uur aankomen, waar na kamerindeling het diner voor ons klaarstaat. De Menenpoort met de 
Last Post ligt op 300 meter afstand. Voor degenen die nog puf over hebben, een korte wandeling 
door het historisch centrum van dit 12e eeuwse stadje, verwoest tijdens ‘De Grote Oorlog’ en 
herbouwd na 1918. 

TOT 1585 WAREN NEDERLAND EN BELGIË ÉÉN LAND – EERST ONDER KAREL V,  
LATER ONDER ZIJN ZOON FILIPS II. DE TACHTIGJARIGE OORLOG BEGON MET DE SLAG BIJ 
HEILIGERLEE (GRONINGEN) IN 1568, EN EINDIGDE MET DE VREDE VAN MÜNSTER IN 1648. 
WAT ZICH AFSPEELDE IN DE SPAANSE NEDERLANDEN (BELGIË) IN DE TUSSENLIGGENDE 
PERIODE, DAT ONDERZOEKEN WE IN DEZE REIS DOOR DE GESCHIEDENIS,  
NAUW VERWEVEN MET HET CALVINISME.
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DAG 4: DONDERDAG 10 MEI 
We vertrekken  naar Frans Vlaanderen dat tot de tijd van Louis XIV (de Zonnekoning) tot de Lage 
Landen behoorde. Ons 1e doel is Mont Cassel waar Petrus Datheen, vertaler uit het Frans van 
de psalm berijming van Calvijn werd geboren. Hij was erg belangrijk in de beginperiode van de 
Nederlandse Reformatie. We maken een mooie wandeling door dit mooie dorp, nu best bekend 
van wielerrondes, en besluiten dit bezoek met een echte Franse kop koffie en een goede lunch. 
Daarna gaan we op zoek naar ons 2e doel in Frans Vlaanderen: een stuk vergeten geschiedenis: de 
dorpen Boeschepe, Berten en Westouter, van 1527 tot 1563 het toneel van een felle strijd tussen 
de Rooms-Katholieke Inquisitie en protestanten. Hier vond de 1e Hagepreek plaats en begon de 
Beeldenstorm. ’s Avonds is er weer het diner in het hotel. 

DAG 5: VRIJDAG 11 MEI Na het ontbijt bezoeken we allereerst het beroemde Flanders Fields 
Museum in Ieper en de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Bij de lunch vertelt Uw reisleider 
over de nog oudere geschiedenis van Ieper (de Belgen versloegen de Romeinen tussen 58-50 v. 
Chr.), opkomst van het Frankenrijk etc. etc. Na een korte wandeling door de binnenstad: o.a. St. 
Maartenskathedraal, de Lakenhal, Vleeshuis en Oude Vismarkt, hebben we lunch op een terras 
bij de Grote Markt. ’s Middags bezoeken de Kemmelberg (156 m.) van waaruit we een fraai uitzicht 
hebben over de gebieden waar de Eerste slag bij Ieper hevig werd gevochten. Daarna Polygon 
Wood (de plaats waar hevig gevochten werd in de herfst van 1914), en Tyne Cot bij Passendale – 
het grootste kerkhof van de Gemenebest (zo’n 12.000 graven en namen van zo’n 35.000 vermisten). 
Voor het diner worden we weer in ons hotel terugverwacht. 
 
DAG 6: ZATERDAG 12 MEI Na het ontbijt gaan de koffers weer in de bus en rijden we non-stop 
door naar Delft. Als toetje bieden wij inclusief: Het spectaculaire museum de Prinsenhof – tevens 
de historische plaats waar Willem de Zwijger, vader des vaderlands en 1e prins van Oranje werd 
vermoord. We zijn daar rond 10:30 voor een kop koffie/ broodje. We bezoeken ook de Oude en 
Nieuwe Kerk. Rond het middaguur rijden we door naar Groningen en Friesland. 

REISINFORMATIE
Reis : Lage Landen & Nederlandse Reformatie    
6-daagse cultuurreis

VERTREK: maandag 7 mei 2018
RETOUR: zaterdag 12 mei 2018

Kosten voor deze verwenreis: € 849,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 150,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Uitgebreide hotelinformatie bij boeking. 
Alle kamers zijn minimaal voorzien van 
douche en toilet

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar
•  5 x overnachting in hotel o.b.v. logies  

en ontbijtbuffet
•  5 x dinerbuffet in het hotel
•  Alle in de tekst genoemde excursies

EXCLUSIEF
•  De toegangsprijzen tot musea / kerken e.d. 

OPSTAPSCHEMA
•  Friesland: plaatsen en tijden in overleg,  

korte ophaalroute
•  08:15 Groningen 
•  10:45 Apeldoorn

BUSREIZEN 2018


