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Op stap met de VTB, 100 jaar cultuurtoerisme in Vlaanderen 
 

Een terugblik 

Hoe zat het ook alweer met de historische context honderd jaar geleden? We nemen jullie 
even mee naar 1922:  
 
- Europa bekomt van de grote oorlog. De Belgische economie kruipt moeizaam uit een 

diep dal, inflatie en internationale concurrentie spelen ons parten. Midden 1922 gaan de 
lonen eindelijk weer sneller stijgen dan de prijzen en wordt de vooroorlogse koopkracht 
bereikt.  

- De invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht zorgt ervoor dat de Vlamingen 
ruim vertegenwoordigd zijn in de Belgische politiek en er aan taalwetgeving gedacht kan 
worden. 

- De vernederlandsing van het onderwijs in Vlaanderen wordt ingezet. 
- De eerste vrouwelijke studenten worden toegelaten aan de universiteit in Leuven.  
- Auto’s worden steeds meer zichtbaar in het straatbeeld. 
- Vlaanderen krijgt haar eerste bioscopen, het is de tijd van Paul van Ostaijen (die 

trouwens voor het 5-jarig bestaan van de vereniging zijn felicitaties overmaakte) en  
Willem Elsschot, van Huib Hoste en Victor Horta, van Henry van de Velde en Constant 
Permeke.  

In deze context ziet VTB, een onafhankelijke, niet-partijgebonden cultuur-toeristische 
vereniging, op 29 januari 1922 het levenslicht. 
De Vlaming zat anno 1922 te wachten op ‘nen bond’ die hem stimuleerde om op pad te 
gaan, die hem tips aanreikte om cultuur te gaan ontdekken in eigen streek, die hem 
meeneemt langs ‘Vlaamsche wegen’ … als een ‘baken’ of ‘richtingaanwijzer’ waarop hij kon 
vertrouwen om in de veelheid van het aanbod een selectie te maken.   
 
VTB nam een snelle start en telde begin 1924 al 10.000 leden en 58 afdelingen… De VTB 
werd al snel een sleutelspeler in de ontwikkeling van toerisme in Vlaanderen en bood aan 
honderdduizenden mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende toeristische 
activiteiten. De VTB hielp mee aan de uitbouw van de toeristische infrastructuur in 
Vlaanderen (wandel- en fietswegen, kleine monumenten, rustbanken, gedenkplaten als 
eerbetoon aan bekende Vlamingen, infoborden aan monumenten …) en via lezingen, 
evenementen, opleidingen en haar populair tijdschrift De Toerist heeft ze de Vlaamse burger 
helpen transformeren in een cultuurtoerist.  
 
VTB richtte ook diverse commissies op (bijvoorbeeld in 1925 voor de bescherming van 
monumenten, natuurschoon en volkskunde of in 1926 voor de verbetering van het 
wegennet), zorgde voor de oprichting van de eerste Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 
(VVV, 1924), riep de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) in het leven (1924) (zo ontstond de 
twee-eenheid VTB-VAB), startte een toeristische boekhandel (1929), organiseerde 
privéreizen (vanaf 1930) en dergelijke meer.  

Ook in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog ontplooide de VTB-VAB een enorme 
waaier aan activiteiten: uitgave van Het Handboek voor de Toerist (vanaf 1951), inrichting 
van het Salon van de Vlaamse Humor (vanaf 1952), opstarten van de Vrijwillige Hulp op de 
Weg (1953), organisatie van autorijlessen (1957), inrichting van diverse prijskampen voor 
amateurfotografie, opening van de Hendrik de Braeckeleer- studio in Antwerpen (1958), 
uitbouw van de reisafdeling en van de autorijscholen, publicatie van toeristische 



monografieën via de reeks "Vlaamse Toeristische Bibliotheek" (1962), inrichting van diverse 
prijzen, opstarten van de pechverhelping Wacht op de Weg (1969) en van de reisverzekering 
Europech (1974). Ook nu groeiden er nieuwe organisaties uit de VTB-VAB: de Vlaamse 
Kampeertoeristen, de Vlaamse Speleologenvereniging (1971) en de Vlaamse 
Wandelaarsbond (1971).  

 
 
2022: honderd jarig bestaan zet rijke geschiedenis en eeuw ‘cultuurtoerisme’ in de 
kijker 
 
In 2022 blaast vtbKultuur (huidige naam) 100 verjaardagskaarsen uit. Aanleiding genoeg 
voor onder meer een overzichtstentoonstelling én de uitgave van een publicatie over een 
eeuw (cultuur)toerisme in Vlaanderen.  
 
De tentoonstelling en publicatie komen er in samenwerking met het archief- en 
documentatiecentrum ADVN. Het ADVN is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als 
landelijke culturele archiefinstelling. Deze instelling beheert niet alleen archieven (zoals 
bijvoorbeeld het VTB-archief), maar doet ook aan wetenschappelijk onderzoek en bouwt een 
publiekswerking uit (publicaties, expo’s, symposia). Het ADVN beschikt over een schat aan 
bijzonder en uniek materiaal over de geschiedenis van de VTB.  
 
Wie grasduint in het archief, ziet al snel het belang van de VTB voor cultuur en toerisme de 
afgelopen 100 jaar in Vlaanderen. Deze vereniging was echt een sleutelspeler in de 
ontwikkeling van toerisme in Vlaanderen en in het bijzonder het cultuurtoerisme. Via haar 
uitgebreid netwerk bood de VTB aan honderdduizenden mensen de mogelijkheid om deel te 
nemen aan verschillende toeristische activiteiten, waaronder de iconische bondsreizen.  
VTB hielp niet enkel mee aan de uitbouw van de toeristische infrastructuur in Vlaanderen, 
maar zorgde mee voor de transformatie van de Vlaamse burger in een (cultuur)toerist. VTB 
heeft hierdoor een vrijwel unieke positie in de geschiedenis van toerisme in Vlaanderen.  
 

Een greep uit het bijzonder rijke archief van VTB/vtbKultuur 
Verschillende stukken kunnen een kapstok zijn om bijzondere verhalen aan op te hangen. 
 
 

1. De Toerist 
 
De Toerist (1922) was het bondsblad van de Vlaamse Toeristenbond dat halfmaandelijks 
verscheen. Het was de eerste ‘app’ waar de Vlaamse toerist gedurende de laatste honderd 
jaar vlijtig gebruik van zou maken. Het bevatte immers een schat aan informatie: het 
publiceerde niet alleen reisverslagen van VTB-leden, maar gaf ook onder meer praktische 
tips en informatie aan haar lezers om veiliger te reizen, en gaf een halfmaandelijkse update 
over de activiteiten van de vele VTB-afdelingen.  



 

 

 

 



 

  



 

2. Wat ieder lid weten moet 

Omschreven door de eerste VTB-secretaris Frans Luyten als de ‘eerste officiële publicatie’ 
van de VTB, gepubliceerd in mei 1923. Het kleine boekje (50p.) diende als een ‘beknopte 
handleiding’ voor het groeiend aantal VTB-leden. De handleiding gaf leden een overzicht van 
de vereniging, haar werking en afgevaardigden, en de voordelen en kortingen waar ze 
tijdens hun trips van konden genieten.  

 

 



 

 

3. De Gids voor Vlaanderen 

Gepubliceerd in 1957 (800p.). Oorspronkelijk onderdeel van een grotere serie (Gids voor 
Benelux) zou de gids weldra een vaste plaats hebben in de binnenzak van elke 
binnenlandse toerist. Het was een ‘beschrijvende, toeristische gids’ die over elke Vlaamse 
stad en gemeente praktische info gaf, de bezienswaardigheden lokaliseerde, en de 
nabijgelegen wandel- en fietspaden beschreef. Het was niets minder dan de eerste ‘Google 
Maps’ voor Vlaanderen en de enige toeristische gids die zelf een monument werd. 

 

 

 



  

 
 

4. Monumentenbordjes 
Deze informatieborden vind je niet alleen in het archief van de vereniging. Nog steeds sieren 
honderden bordjes de gevels van monumenten in Vlaanderen. Iedereen kent ze en heeft ze 
al gezien. Maar viel je ooit al op dat het logo van VTB-VAB er ook op staat? De borden 
werden immers geplaatst op initiatief van VTB-VAB. 
 

 
 
 



5. Wandelpaden 

Bijvoorbeeld de eerste bewegwijzerde langeafstandsroute. Een tocht van 67,5 km tussen 
Deurne en de Nederlandse grens. Het wandelpad door de Noorderkempen kreeg de naam 
opgeplakt van de inmiddels wat vergeten Vlaamse schilder Theodoor Verstraete, het Door 
Verstraetepad dus. De route werd uitvoerig beschreven in een 64 pagina’s tellende gids uit 
1936. 

  
 
VTB had ook op vlak van milieu en duurzaamheid toen een sensibiliserende rol. VTB gaf de 
wandelaars enige gedragscodes mee om ervoor te zorgen dat er geen afval gedumpt werd 
onderweg.  
"Ge gaat op wandel om te genieten van de heerlijke gave natuur! Denk er om dat deze 
natuur niet uw eigendom is, dat er na u nog menschen komen die ze even rein wenschen 
aan te treffen. Dus: laat alles zooals gij het gevonden hebt. Ruk geen takken of bloemen af, 
werp geen blikjes of papier weg. Hebt gij gepiknikt en wenscht ge de overschotjes niet mee 
te nemen, begraaf ze dan in den grond." Idem voor vandalisme, niks nieuws onder de zon 
vandaag. De bewegwijzering van wandelpaden had toen zelfs vaker te lijden onder 
vandalisme. Graffitispuiters waren er nog niet, daarentegen waren beschilderingen op muren 
en inkervingen in bomen een pest: "Laat u nooit bekoren door dat brutale vandalisme dat 
namen en spreuken in boomschors kerft of de muren onzer historische gebouwen met 
opschriften bezoedelt. Vlaamsche toeristen houden van hun Vaderland met zijn rijkdom aan 
kunstschatten en frissche ongerepte natuurschoonheid. Zij zullen dit vandalisme steeds 
energisch bestrijden!" Aldus Lode de Bruyne op belerende toon in het gidsje over het Door 
Verstraete-wandelpad. 

Dit is maar een kleine greep uit het zeer rijke archief van VTB/vtbKultuur. Mogelijk 
kunnen deze of andere archiefstukken kapstokken zijn om leuke 
verhalen/reeksen/televisiereportages aan op te hangen en 100 jaar ‘toerisme in 
Vlaanderen’ in de kijker te zetten.  

 

Meer informatie:  



Sara Heyninck 
Communicatieverantwoordelijke vtbKultuur 
Sara.heyninck@vtbKultuur.be 
0476 58 24 23 
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