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Persdossier 
 

Op stap met de VTB, de 
vereniging die de Vlamingen 
leerde reizen 
100 jaar cultuurtoerisme gebundeld in boeiende 
expo 
In 1922 werd de Vlaamse Toeristenbond (VTB) opgericht. 100 jaar later is deze vereniging nog steeds 
springlevend, zij het voortaan onder de nieuwe naam ‘Cultuursmakers’. De vereniging laat haar 
eeuwfeest dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan. De 100ste verjaardag van de vereniging is het ideale 
moment om de boeiendste stukken, de pittigste verhalen en de leukste foto's terug boven te halen en 
te bundelen in een overzichtstentoonstelling. Cultuursmakers vzw en het archief en onderzoekscentrum 
ADVN sloegen hiervoor de handen in elkaar en tonen deze zomer ‘Samen op stap met de VTB, 100 
jaar cultuurtoerisme’ in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Deze expo presenteert de rijke en diverse 
geschiedenis van de VTB. 

Het belang van de VTB voor cultuur en toerisme de afgelopen 100 jaar in Vlaanderen staat centraal in 
de tentoonstelling. De VTB was een sleutelspeler in de ontwikkeling van toerisme in Vlaanderen en in 
het bijzonder van het cultuurtoerisme. Via zijn uitgebreid netwerk bood de VTB aan honderdduizenden 
mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende toeristische activiteiten, waaronder de 
iconische bondsreizen. 

 

“De VTB hielp niet enkel mee aan de uitbouw van de 
toeristische infrastructuur in Vlaanderen (via lezingen, 
evenementen, opleidingen en hun tijdschrift), maar droeg 
ook bij aan de transformatie van de Vlaamse burger in een 
(cultuur)toerist.” 
Kas Swerts, onderzoeker en curator expo  

 

De tentoonstelling reist langs zes periodes. We starten onze reis in 1890. In België groeit de Touring 
Club de Belgique (TCB) op het einde van de negentiende eeuw in sneltempo uit tot een gevestigde 
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waarde. Door de groei van de Vlaamse beweging gaat de roep om een Vlaamse variant steeds luider 
klinken. De Antwerpse stadsbediende Frits Henderickx, de Nederlandse uitgever Chris de Does, en de 
ingenieur en kunsthistoricus Stan Leurs beginnen vol enthousiasme plannen te smeden. Op 29 januari 
1922 is het dan zover. De Vlaamse Toeristenbond (VTB) wordt opgericht met als doel het “toerisme 
onder de Vlamingen en het reizen in het Vlaamse land te bevorderen” en “de algemene culturele 
belangen van het Vlaamse volk te behartigen”. Het startschot van een honderdjarig parcours met vele 
boeiende tussenstops is daarmee gegeven.  

Thema’s 

In de tentoonstelling komen verschillende thema’s aan bod, waaronder toerisme, mobiliteit, de Vlaamse 
beweging en, misschien verrassend, humor. Welk effect had de uitvinding van de fiets op het toerisme 
in Vlaanderen? Hoe verliep de samenwerking tussen VAB en VTB? Hoe sterk bepaalden de idealen 
van de Vlaamse beweging de werking van de VTB? Op welke manier waren striplegenden Jef Nys en 
Willy Vandersteen met de VTB verbonden? Ga mee op stap doorheen het verleden en ontdek de vele 
gezichten van deze wonderlijke vereniging. 

Toeristisch erfgoed 

Deze tentoonstelling over de oorsprong en de evolutie van de VTB geeft inzicht in de geschiedenis van 
het toerisme in Vlaanderen. Daarnaast staat de diversiteit van toeristisch erfgoed in de kijker. De expo 
brengt prikkelende verhalen en toont heel wat unieke objecten, foto’s, documenten en filmmateriaal in 
talrijke opstellingen. Ook de iconische Renault 4 van ‘Wacht op de Weg’ kan worden bewonderd en er 
zijn leuke interactieve opstellingen. Zo kan je zelf, in typische VTB-stijl, een toeristische gedenkplaat 
inhuldigen! 

Op de website www.vtb100.be vind je alvast een greep uit de geschiedenis van de VTB. 
 
 

“Dankzij de VTB ontdekten veel Vlamingen hun ruime 
omgeving en genoten ze van cultuur in de brede zin. Onze 
expo zet 100 jaar cultuurtoerisme dan ook prachtig in de 
kijker met unieke beelden.” 
Griet Janssens, directeur Cultuursmakers vzw  

 
 
Praktisch 
 
De expo loopt in het Zuiderpershuis in Antwerpen, Waalsekaai 14 en is gratis te bezoeken van 
woensdag 22 juni tot en met zaterdag 2 september 2022, van woensdag tot zondag, telkens van 10 
tot 18 uur (laatste toegang om 17 uur). 
 
 
 
 

http://www.vtb100.be/
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Zomerprogramma ‘Op stap met de VTB’ 
Doorheen de zomer worden er verschillende activiteiten georganiseerd, geïnspireerd op de inhoud 
van de expo. Een initiatief om een zo divers mogelijk publiek te enthousiasmeren. Zo vind je aan het 
onthaal alvast een gratis familieparcours zodat de allerkleinsten ook kunnen meereizen door de expo.  
 
De activiteiten uit het zomerprogramma komen vanaf 22 juni online. Blijf op de hoogte via 
de facebookpagina https://www.facebook.com/vtb100  
Voor meer informatie rond de activiteiten, mail je naar jolien.hendrickx@advn.be 
 
 
Uniek boek als uitsmijter van de expo 
Het verhaal van de expo wordt ook gebundeld in een boek ‘100 jaar trippen. De Vlaamse 
Toeristenbond 1922-2022’. 100 jaar trippen 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. 

Het boek is een uitgave van Ertsberg & Peristyle. Te koop in het Zuiderpershuis of digitaal te bestellen 
via https://advn.be/nl/publiek/publicaties/100-jaar-trippen-de-vlaamse-toeristenbond-1922-2022  

 

Zomerse wandelzoektocht  
Voor of na de expo kunnen bezoekers nog verder de toerist uithangen in Antwerpen met de prachtige 
wandelzoektocht ‘Beeldig Antwerpen, ’t Stad in 100 beelden’, nog een initiatief ter gelegenheid van 
100 jaar Cultuursmakers.  
“We loodsen je langs verrassende hoekjes en plekjes, wijzen op bijzonderheden waar je anders 
achteloos aan voorbij zou wandelen en geven vanzelfsprekend ook historische weetjes mee, over 
Antwerpen en over onze vereniging natuurlijk.”, zegt Griet van Cultuursmakers. Al die mooie hoekjes 
presenteren zich in zelfs meer dan 100 beelden! 
 
Het wandeltraject is lusvormig en een vijftal kilometer lang. Reken op een halve dag om de zoektocht 
op een rustig tempo te doen. Starten kan op de Groenplaats (makkelijk bereikbaar met het openbaar 
vervoer) of aan het Zuiderpershuis, de locatie waar de expo plaatsvindt. 
 
De vragen zijn gericht op een volwassen publiek, maar ook kinderen zullen zich zeker amuseren. De 
winnaar gaat naar huis met een vakantiecheque ter waarde van 1000 euro (met dank aan Toerisme 
Vlaanderen!). Daarnaast hebben we nog vele andere leuke prijzen in onze prijzenpot ter waarde van 
5000 euro.  
 
De deelnamebrochure is te koop aan 8 euro (leden van Cultuursmakers betalen 6 euro) in het 
Zuiderpershuis, Het Steen en het toeristisch infopunt van het Centraal Station.  

 

https://www.facebook.com/vtb100
mailto:jolien.hendrickx@advn.be
https://advn.be/nl/publiek/publicaties/100-jaar-trippen-de-vlaamse-toeristenbond-1922-2022
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Voor meer informatie over het feestjaar van Cultuursmakers kan je de feestwebsite bezoeken: 
https://www.cultuursmakersviertfeest.be/ 
 

 

Over Cultuursmakers 

Cultuur smaakt beter samen! 
Cultuursmakers vzw is een sociaal-culturele vereniging, actief in Vlaanderen en 
Brussel. Onze groepen vrijwilligers organiseren een waaier aan culturele 
activiteiten. En dat alles met één doel: zo veel mogelijk mensen samen van cultuur 
laten genieten. Want cultuur smaakt beter samen! 
Cultuursmakers is de nieuwe naam van een vzw die al zeer lang bestaat. Sinds 29 januari 
1922 om precies te zijn. Toen werd de VTB, de Vlaamse Toeristenbond, opgericht. 
Generaties Vlamingen konden dankzij de VTB, en later vtbKultuur, kennismaken met 
cultuur en toerisme in Vlaanderen en ver daarbuiten, steeds in goed gezelschap.   

Ook al is de vereniging ondertussen een eeuw oud, we zijn nog steeds springlevend en 
blakend van gezondheid. Precies op de 100ste verjaardag trakteerde de vzw zichzelf met 
een nieuwe naam: Cultuursmakers.  

 

Over het ADVN 

Betrokkenheid, openheid en kritische afstand 
Het ADVN is een archief en onderzoekscentrum, erkend door de Vlaamse 
Gemeenschap als landelijke culturele archiefinstelling. 

Vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en 
professionele methodologie, verzamelt, bewaart en beheert het ADVN het erfgoed 
omtrent de Vlaamse beweging in haar brede historische en thematische context. 

Het ADVN valoriseert dat erfgoed door het te ontsluiten en open te stellen voor alle 
geïnteresseerden. Het stimuleert en ontwikkelt het wetenschappelijk onderzoek omtrent 
zijn verzamel- en studieterrein. Het verspreidt de resultaten van dat onderzoek naar een 
zo ruim mogelijk publiek, dat het actief betrekt bij de werking. Het neemt de rol op van 
centrale dienstverlenende instelling voor de erfgoedzorg en voor het toegepaste 
onderzoek omtrent genoemde onderwerpen. 

Betrokkenheid, openheid en kritische afstand kenmerken de werking van het ADVN. 

https://www.cultuursmakersviertfeest.be/
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Informatie voor de pers 
Beeldmateriaal (voor hoge resolutie: zie https://www.cultuursmakersviertfeest.be/perskit ):  
Foto 1: Logo ADVN 

 
 
Foto 2: Logo Cultuursmakers 

 
 

 
Foto 3: Logo Feestjaar Cultuursmakers 

 
 
 

https://www.cultuursmakersviertfeest.be/perskit
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Foto 3: flyer expo 

 
 
Foto 5: visual zomerzoektocht 
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Foto 6: cover boek ‘100 jaar trippen’ 

 
 
 
Contact voor de pers 

Sara Heyninck 
Communicatieverantwoordelijke Cultuursmakers 
0476 58 24 23 
Sara.heyninck@cultuursmakers.be 
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