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Beste bezoeker

Met zes waren ze: de studenten van de Master 
Erfgoedstudies van de Universiteit Antwerpen 
die zich in het academiejaar 2021-2022 in het 
kader van het vak “Documentair erfgoed” in de 
geschiedenis van de Vlaamse Toeristenbond 
verdiepten. Elina Van Thielen, Emma Giebens, 
Emmy Clarisse, Inge Beekmans, Jenny De Sitter 
en Karen Vande Bergh doken de archieven in en 
diepten verschillende bronnen op die de turbulente 
beginjaren van de VTB in de jaren 1920 en ’30 in 
beeld brachten, zoals handgeschreven reisverhalen, 
de eerste nummers van het bondsblad De Toerist 
en een resem postkaartjes uit het interbellum. In 
deze tentoonstelling in zakformaat presenteren 
ze graag hun bevindingen over de geschiedenis 
van de VTB. Het project kwam tot stand dankzij 
een samenwerking tussen het ADVN | Archief voor 
nationale bewegingen en de Universiteit Antwerpen | 
Antwerp Cultural Heritage Sciences research group 
(ARCHES).

In dit handige boekje vindt u de begeleidende teksten 
en bijschriften. De teksten zijn geordend per thema 
en per student (telkens bovenaan de teksten 
vernoemd).

De nummers 1 tot 16 bij de foto’s of replica’s 
corresponderen met de genummerde bijschriften in 
dit boekje. 
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Vandaag maken we gebruik van Whatsapp, 
Twitter of Instagram om onze vrienden, 
familieleden of kennissen op de hoogte te houden 
van onze avonturen in het buitenland, maar 
voor de internetrevolutie werd vooral vertrouwd 
op ansicht- en postkaartjes. De archieven van 
de VTB bevatten een curieuze collectie van 
prentbriefkaarten uit de jaren 1920 en ’30. 
Letterlijk honderden postkaartjes van VTB’ers 
werden verzameld in een tiental houten bakken 
en minutieus op plaats van herkomst gesorteerd. 
Die ansichten brengen niet alleen de talloze 
bezienswaardigheden in Engeland, Frankrijk, 
Duitsland of Nederland in beeld, maar zoomen 
ook in op de vele bestemmingen binnen België. 
Die postkaarten werden eerst en vooral gebruikt 
om het bondsblad De Toerist van illustraties te 
voorzien. Daarnaast bieden ze ook een ongemeen 
boeiend inzicht in de bestemmingen die 
populair waren bij toeristen, de belevenissen en 
ervaringen onderweg, de emoties die met reizen 
gepaard gingen en zo meer. Hoewel we alsmaar 
minder kaartjes sturen van op reis, klinken 
de korte boodschappen die op de achterkant 
geschreven staan ons nog erg vertrouwd in de 
oren.  

POSTKAARTEN
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[Elina Van Thielen] 

Via postkaartjes hielden reizigers hun familieleden, 
vrienden en kennissen thuis op de hoogte van 
hun belevenissen in allerlei verre en nabije 
reisbestemmingen. Soms klaagden ze ook steen 
en been, zoals in een ansichtkaart uit 1931 die 
een reizigers aan de VTB verstuurde uit Offenburg 
(Duitsland): 

“Weder uitstekend, gezelschap goed, Voor het 
overige ... erg. In Brussel kreeg ik slechts kaartjes 
tot Sterpenich grens, moest dus in de trein kaartje 
bijnemen tot Straatsburg, in Fransch geld te betalen 
natuurlijk, zoodat ik zeker geen Fransch geld genoeg 
hebben zal. In Straatsburg, geen autocar. Naar het 
bureel, daar meer dan n’ uur moeten parlementeren. 
Op alle wijzen wilden zij mij afzetten. Uiteindelijk 
uitkomst gekregen maar aan den vollen prijs: 5 fr. 
Om 7 ½ u eindelijk een autocar. In Offenbrug alles 
perfekt. Morgen meer nieuws.  
Beste groeten”

Ansichtkaart Offenburg (Duitsland), 1931.

Dergelijke boodschappen maken duidelijk hoe 
omslachtig reizen in het begin van de 20ste eeuw 
vaak nog was, omdat men rekening moest houden 
met oeverloze grensformaliteiten, de wispelturigheid 
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van trein- en autobusmaatschappijen, de lokale 
valuta en tal van andere zaken die roet in het eten 
konden gooien.  

Niet altijd werden die postkaartjes ook effectief 
opgestuurd. Dikwijls schafte men ze ook ter plaatse 
aan als souvenir. Op 17 juli 1921 kocht een zekere 
Joseph bijvoorbeeld een ansicht van de Rijnbrug 
in Düsseldorf. Op de achterkant krabbelde hij zijn 
bevindingen neer:   

“De machtige Rijnbrug waar ik zondag heb voor 
gestaan. Doch waar ik binnenkort eens overtrek om ’t 
grootsche prachtige Dusseldorf te bezoeken.” 

Ansichtkaart Düsseldorf (Duitsland), 1921.

Met de twee smeedijzeren bogen van meer dan 
180 meter lang die de Rijn overspanden, was de 
Oberkasseler Brücke die in 1896-1898 gebouwd 
werd een staaltje van technisch vernuft. 
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[emmy clarisse] 

Postkaartjes hielpen een handje om het thuisfront 
op de hoogte te houden van de belevenissen op een 
daguitstap, een reis of een langer verblijf. Dat was 
bijvoorbeeld het geval bij de ansichtkaarten die Alfons 
van Eeckhout vanuit Duitsland stuurde naar zijn 
familie in Aalst. Eeckhouts regiment, de chasseurs 
à cheval, was immers gestationeerd in Kleve over 
de Duitse grens. Daar kreeg hij regelmatig post van 
zijn broers Gaston en Jozef, zijn zussen Martha en 
Octavie en een resem andere familieleden. Dikwijls 
gaan de boodschappen die op de achtergrond 
gekribbeld staan over het alledaagse leven.  

Familieleden vragen hoe Alfons het maakt, geven 
aan dat ze hem missen en vertellen hem de laatste 
nieuwtjes. Octavie schreef bijvoorbeeld in 1923: 

“Met veel vreugde kom ik u eenige regeltjes te 
schrijven, als dat het nog altijd goed is met mijne 
gezondheid en ik denk van u het zelfde nu kom ik 
u ook eens te zeggen…”. Daarentegen dankt broer 
Jozef hem voor de foto die ze hebben ontvangen: 
“waarover wij zeer tevreden zijn. Weet gij wat de 
familie zegt Fons; dat het ik zelf ben. Zouden wij dan 
zulke gelijkenis hebben dat zij straks niet meer uiteen 
zullen houden. Uw broeder Jozef”.

POSTKAARTEN
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Op de voorkant van de kaartjes staan verschillende 
taferelen van in en rond Aalst. Te zien is onder 
andere een afbeelding van de Grote Markt in 
Aalst, het standbeeld van Dirk Martens of de kerk 
van Mijlbeek. Waarschijnlijk woonde de familie in 
Mijlbeek – een dorp ten westen van Aalst – en wilden 
ze hem een herinnering bezorgen aan zijn Heimat.  

Ansichtkaart Aalst (België), 1923.03

POSTKAARTEN
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[Karen vande bergh] 

Niet alleen individuele leden stuurden postkaartjes 
naar de VTB om de vereniging op de hoogte 
te houden van hun uitstapjes, maar ook de 
verschillende lokale afdelingen lieten zich niet 
onbetuigd. Op 26 juni 1926 lieten de leden van de 
VTB Sint-Niklaas zich bijvoorbeeld in vol ornaat 
– très smart in elegante kostuums en jurken 
– portretteren op een fietstochtje door Zeeuws-
Vlaanderen voor het stadhuis van Hulst. Na de 
Eerste Wereldoorlog ontpopte Zeeland zich tot een 
populaire reisbestemming voor Belgische dagtrippers 
die massaal gebruik maakten van stoomboten die 
tussen Antwerpen en Vlissingen voeren of de trein 
Gent-Terneuzen namen. Daarnaast was de fiets een 
populair vervoermiddel.  

Ansichtkaart Hulst (Nederland) van een Fietstocht 
door “Zeeuwsch – Vlaanderen” op zondag 20 juni 
1926 ingericht door VTB St.-Niklaas

VTB Brugge liet in 1925 dan weer een ansichtkaart 
maken van hun huldebezoek aan het standbeeld 
van Johan Hendrik van Dale in Sluis. Voor een 
Vlaamsgezinde vereniging was de onderwijzer 
en stadsarchivaris, die het eerste Woordenboek 
der Nederlandse taal, aka De Dikke van Dale had 
samengesteld, een ware held. 

Ansichtkaart VTB Brugge brengt bloemen en 
hulde aan Van Dale – Sluis 1925
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[inge beekmans]

Het ADVN-archief bevat twee soorten 
ansichtkaarten: kaarten die werden beschreven 
en naar familie en vrienden werden verstuurd, en 
kaarten die puur ter informatie door VTB’ers werden 
verzameld. Kaarten uit de laatste groep werden 
gecategoriseerd op basis van locatie en op ‘type’. 
Deze visualisatie toont de verschillende types die in 
archiefdoos VTB VQT 48/6 aanwezig zijn. De doos 
bevat in totaal 293 kaarten die door VTB-ers werden 
verzameld, ongeveer de helft van de totale inhoud 
van de doos.

Visualisatie types postkaarten 
in archiefdoos VTB VQT 48/6 
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Eén van de meest boeiende reeksen die in de 
VTB-archieven bewaard is gebleven, is een 
collectie handgeschreven reisverhalen uit 
de jaren 1920 en ’30. Die werden neergepend 
door leden van de VTB die daarmee nabije en 
verre bestemmingen wilden introduceren aan 
hun mede-leden. Reisjes voerden naar Sicilië 
of Bulgarije, maar evengoed naar Kent of de 
Vogezen. Naast de trein of de boot was ook de 
fiets erg gesmaakt vervoermiddel. Vaak werden 
bestemmingen, bezienswaardigheden en 
belevenissen in geuren en kleuren omschreven, 
zodat ook bondsleden die niet de tijd of middelen 
hadden om op vakantie te vertrekken in hun 
hoofd konden meereizen. De reisverhalen werden 
immers na een korte eindredactie in De Toerist 
gepubliceerd. 

REISVERHALEN
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[EMMA GIEBENS] 

“Een vervelende nachtelijke treinreis van ruim 8u. 
brengt ons uit Brussel te Straatsburg, uitgangspunt 
onzer rit door de Vogezen. De baan loopt vlak, soms 
zacht golvend van Straatsburg weg. De dorpen 
volgen dicht op elkaar met eigenaardige huisjes.”  

Zo start de fietsreis, uitgestippeld door de VTB, van 
Herwich van der Ae en zijn drie metgezellen in 1933. 
Dagenlang fietsen ze door de Vogezen met hier en 
daar eens een rustdag. Dorpen en stadjes worden 
louter vermeld bij wijze van oriëntatie, want het is 
vooral de natuur, de kastelen en de ruïnes die de 
vier reizigers aanspreekt.  Herwichs beschrijvende 
schrijfstijl vol poëtische elementen schetst een 
dromerig beeld van de streek. Zo danst de mist over 
de sparren en speelt de rivier haasje over met de 
rotsen. Naargelang de reis vordert, manifesteert de 
natuur zich zowaar als een vijfde metgezel. De liefde 
voor de “grote harmonieuze wildheid” uit zich ook 
in de foto’s die werden toegevoegd aan dit verhaal. 
Poserend, met een vette knipoog aan Casper David 
Friedrichs De wandelaar, hoog op de rotsen met een 
ruïne op de achtergrond of genietend in de zon op 
enkele rotsblokken in een meer.

Foto’s bij het reisverhaal “Per fiets door de 
Vogezen” van Herwich van der Ae, 1933.

De scherpe en brokkelende rotsen 
aan het Witte Meer
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Nochtans verliep de fietstocht niet altijd even vlot. 
Wanneer de reizigers zich laten verleiden tot een 
binnenweg, ergens in Orbey, blijkt dit al snel de foute 
keuze te zijn. De weg is te glibberig om te fietsen en 
ze moeten te voet verder. Niet alleen verliezen ze 
daarmee flink wat tijd, maar als klap op de vuurpijl 
loopt de weg ook dood, waardoor ze genoodzaakt 
worden om recht door een veld te lopen waar ze oog 
in oog komen te staan met een troep “brutale koeien” 
die hen “uitdagend beloeren”. Moe zijn ze wel, maar 
teleurgesteld uiteindelijk niet, want op het einde van 
hun lijdensweg openbaart zich een subliem stukje 
natuur.
 
Afsluiten in de Vogezen doen ze aan het Gerardmeer 
waar ze bij aankomst een kalme avond beleven. De 
volgende dag lassen ze een rustdag in, maar de peis 
en vree wordt verstoord door de vele toeristen op 
en rond het meer. Neerbuigend aanschouwen ze de 
Franstalige “dandy’s in witte broek” en de “gillende 
kokette mam’zellekes” op de bootjes die volgens hen 
in fel contrast staan met de rustige lokale bevolking. 
“Franse bluf!” concludeert Herwich. 

Klingenthal. De bergwand (steengroeve)

Mont Sainte-Odile

Het Meer van Gérardmer
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[Inge beekmans] 

Hoewel de leesbaarheid van zijn naam — 
vermoedelijk ene “A. Lambrecht” — wat te wensen 
overlaat, is de boodschap van zijn reisverslag 
kraakhelder: Sicilië is fantastisch! Lambrecht strooit 
gul met beeldspraak om zijn bewondering onder 
woorden te brengen. In zijn ogen is het Italiaanse 
eiland niet louter een boeket met de “prachtigste 
en verscheidenste kunstbloemen”, maar ook een 
“heiligdom van de kunst, een volgepropt museum” en 
een “decorum dat eeuwig prachtig is”. 
Daarbij wordt vooral ingezoomd om de vergezichten 
met de Etna en de bergen als centrale focus. 

Maar het is niet enkel de Siciliaanse natuurpracht die 
indruk maakt. Ook de lange, complexe geschiedenis 
speelt een rol in de waardering, waarbij er vooral ruim 
aandacht wordt besteed aan de vele volkeren die in 
het verre verleden het eiland bewoond hebben. Met 
name de Oud-Griekse beschaving en de vele ruïnes 
die ze heeft nagelaten komen dik uit de verf. Sicilië 
is in de ogen van Lambrecht zelfs geschikter om die 
resten van de Griekse oudheid te bewonderen dan 
Griekenland zelf. 

Handgeschreven reisverhaal “Sicilië” van A. 
Lambrecht (s.d.)11

REISVERHALEN
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Lambrecht speculeert ook over de oorzaak waarom 
de Griekse gebouwen hier zo goed bewaard bleven: 
“Is dat te danken aan het ongemeen zachte klimaat, 
aan de weldoende en milde warmte waar het eiland 
dag-in dag-uit mee gezegend wordt?” Tussen die 
goed bewaarde monumenten neemt Mesina een 
uitzonderlijke positie in. De stad werd namelijk 
“geheel verwoest door de vreselijke aardbeving van 
1908” en later “vervangen”, schrijft Lambrecht.  

Hoewel Lambrecht zich ver van huis bevindt, blijkt 
België nooit ver weg. Als hij Catania, de tweede stad 
van Sicilië, beschrijft, roemt hij niet enkel “de mooie 
Renaissance kathedraal” en “het kuuroord”, maar 
ook de “Belgische trams”. België speelde sinds de 
late negentiende eeuw immers een pioniersrol in de 
wereldwijde uitrol van tramnetwerken.  

REISVERHALEN
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[jenny de sitter] 

“Per fiets door den Balkan” neemt ons mee op 
een reis van enkele VTB’ers met de fiets door de 
Balkan. Op ludieke wijze schetst het verslag de 
tocht, de talloze hindernissen en de onverwachte 
ontmoetingen in de verschillende dorpen onderweg. 
Bij elke stop blijken de Bulgaren al even nieuwsgierig 
als de reizigers zelf.  

Beginnen doet de reis in Boergas met een 
afscheidsgroet van de kapitein van de “Capo Arma”, 
de boot waarmee de reizigers zijn aangekomen. “Hier 
hebt ge minstens voor een halve dag tolformaliteiten 
!” In het douanekantoor doet een aanbevelingsbrief 
van de Bulgaarse consul echter wonderen. Naar 
eigen zeggen zorgde het luilekkerleven op de boot 
ervoor dat de reizigers eerder week en voldaan dan 
goed getraind aan hun avontuurlijke Balkantocht 
begonnen. Die reis werd hen trouwens afgeraden, 
want iedereen die iets afwist van Bulgaarse wegen 
meende dat die totaal ongeschikt waren voor fietsen. 
Bovendien werden ze gewaarschuwd voor de 
‘komitadsji’s’ (rebellenbendes) die de wegen onveilig 
maakten, als ze al niet door een kudde wilde paarden 
onder de voet zouden worden gelopen. 

Handgeschreven reisverhaal “Per fiets door den 
Balkan” (s.d.)
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“Een mooi vooruitzicht en toch was’t met blij gemoed 
dat we den eersten voet zetten op Bulgaarschen 
bodem.” 

Al meteen dienen de eerste problemen zich aan, 
zoals een modderpoel en een kudde kwetterende 
ganzen die de weg blokkeren, alsook de hete 
Balkanwind die het rijden bemoeilijkt. In het eerste 
dorpje Aitos worden de reizigers verwelkomd door 
plaatselijke bewoners in kleurrijke klederdracht. De 
fietstocht loopt verder naar Karnobat waar ze verrast 
worden door een onverklaarbare stofwolk in de verte. 
Ze fietsen verder door zonnebloem- en rozenvelden 
om ’s avonds te eindigen met Bulgaars “à la carte”: 
reusachtige stukken watermeloen en goudgele wijn 
van de streek.  

Op hun tocht door het Balkangebergte komen ze 
langs ongerepte natuur, diepe kloven, uitgestrekte 
wouden en een schilderachtig bergmeer. Die etappe 
eindigt in een lange afdaling, waarbij letterlijk 
iedereen uit het gezelschap kennis maakt met de 
Bulgaarse grond. Eén van de VTB’ers (Jules) was 
met fiets en pakken de helling afgerold. 

REISVERHALEN
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Naast de omzwervingen van leden in Europa 
besteedde het VTB-tijdschrift De Toerist ook 
regelmatig aandacht aan reizen in Belgisch 
Congo om Vlamingen vertrouwd te maken met 
de kolonie. Daarnaast waren er in Congo zelf 
ook verschillende afdelingen van de Vlaamse 
Automobilistenbond (VAB) actief die een eigen 
tijdschrift uitgaven, gidsen publiceerden en 
infokantoren openhielden om reizigers op weg 
te helpen. Toeristische uitgaven van de VTB en 
de VAB herhaalden vaak de stereotypen uit de 
overheidspropaganda. Traditionele trekpleisters 
waren enerzijds de ongerepte landschappen en 
de primitieve “stammen”, anderzijds de moderne 
steden en de industrie. Daarmee schetsten die 
media een zwart-wit beeld van het primitieve 
Afrika versus het moderne Westen en rolden ze 
de rode loper uit voor het koloniale project dat 
Belgisch Congo in de vaart der volkeren moest 
meenemen. 

TIJDSCHRIFTEN
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[Elina van thielen] 

Bij de promotie van Congo als toeristische 
bestemming werd niet enkel de ongerepte pracht 
van de natuur aangeprezen. Een reis naar Congo 
bood de toerist immers ook de kans om, althans 
volgens verschillende reisverhalen en verslagen, 
‘primitieve’ mensen te bezoeken. Dat was ook één 
van de belangrijkste trekpleisters, althans volgens 
een reisverhaal van ene E. Boelaert in een koloniaal 
nummer van De Toerist uit 1933: 

“En van dat standpunt uit is Afrika, is Kongo, het 
land voor toerisme. Nergens beter en dichter 
immers vinden wij den oermensch nog terug met de 
primitieve eigenschappen van de menschelijkheid. 
Al de diepe en soms donkere impulsen, instinkten 
en driften der natuur, waar wij onze beschaving 
overheen hebben gebouwd, maar die als 
ondergrondsche stroomingen nog zoon voorname 
rol spelen in en over het leven, hier stroomen ze nog 
in open lucht. Hier leert men beter de betrekkelijke 
waarde en het bestaansrecht begrijpen van elken 
kultuurkring, van elk volk.”

“De Toerist”. Twaalfde Jaargang, Nr 20. (16 
oktober 1933). Heerlike V.T.B. E. Boelaert. p. 739-
740.
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Bij de promotie voor het toerisme naar Afrika werd 
maar al te vaak een beeld geschetst van het contrast 
tussen het moderne beschaafde westen en het 
exotische primitieve Afrika, waarbij de attracties 
van Congo gereduceerd werden tot ongerepte 
landschappen en primitieve “stammen”. Dat blijkt 
ook uit het reisverslag van ene J. Van Hoeck, 
districtscommissaris in Congo:  

“Zij die van oerwouden houden en van primitieve 
volken, moeten een reis naar het Leopold Il-
meerdistrikt ondernemen.”

Toeristische gidsen gaven dan ook niet enkel 
aanwijzingen over waar de mooiste natuur te vinden 
was, maar bevatten ook instructies over waar men 
inheemse volkeren kon bewonderen: 

“Toeristen, die de Loekenië zouden afvaren, zouden 
zonder al te veel moeite zoon motwavolk (motwa, 
enkelvoud van batwa) kunnen gaan opsporen.”

“De Toerist”. Twaalfde Jaargang, Nr 7. (1 april 
1933). Het Leopold II-Meerdistrikt. J. Van Hoeck. 
p. 259-261

14
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[inge beekmans] 

Vanaf 1923 publiceerde de Vlaamse Toeristenbond 
ook “koloniale nummers” die bedoeld waren om 
“in Vlaamsche kringen wat meer belangstelling 
voor koloniale aangelegenheden te wekken.” Die 
reisverhalen staan vaak bol van stereotypen. Een 
illustratief artikel is Een tochtje in een Kano van 
Coquilhatville naar Eala in Belgisch Congo dat op 15 
maart 1924 in De Toerist verscheen. Het reisverhaal 
van ene Dr. P.o.V. beschrijft de reis van Coquilhatville 
(nu Mbandaka) naar Eala in het noorden van de 
kolonie. Hoewel er verschillende bedienden bij de 
reis betrokken waren, worden deze voornamelijk 
zwarte Congolozen vakkundig uit de tekst verwijderd. 
Wanneer P.o.V. een eerste stop beschrijft, gebruikt hij 
vooral een passieve vorm:  

“Aan de aanlegplaats gekomen houdt de boot stil 
en worden er een paar planken uitgelegd, zodat 
de passagiers gemakkelijk aan wal kunnen komen. 
Op een paar minuten staan er een stapel koffers 
en kosten naast u. Ja, daar staat je nu met je 
eigendommen. Maar daar is ook alles meegeteld. 
Pakjesdragers? Och man, die zijn hier niet.”

“De Toerist” Koloniaal nummer. Derde Jaargang, 
Nr 6. (15 maart 1924). Een tochtje in een Kano van 
Coquilhatville naar Eala in Belgisch Kongo. p. 
85-86.
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Voortdurend wordt Congo vergeleken met het 
moederland, waarbij vooral het primitieve en 
avontuurlijke karakter van reizen in de kolonie dik in 
de verf wordt gezet. P.o.V. schrijft bijvoorbeeld in de 
inleiding: 

“Reizen in een tropisch, pas gekoloniseerd land, 
levert tal van eigenaardige verrassingen op. Wie 
enkel zijn gemak zoekt, moet niet naar de tropen 
overkomen, want daar zal hij lang moeten zoeken 
naar slaapwagens, eetsalons en alle andere comfort, 
welke onze moderne internationale treinen hem 
bieden.”

Waar de Congolezen aan het begin van de tekst 
bijna volledig worden genegeerd, komen zij later 
in de tekst uitgebreid aan bod. Gezamenlijk krijgen 
ze het label “de heeren” en worden ze discursief 
tegenover “den mondele (blanke)” geplaatst: 

“De eene moet zijn jurkje nog wat rechttrekken, de 
ander zijn voeten wasschen, een derde een soort 
van baadje wegstoppen, een vierde wat chikwanke 
in een hoekje neerleggen… wat er ook van zij, de 
heeren hebben alle tijd. Ze zullen zich voor den 
mondele (blanke) niet haasten.”
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[jenny de sitter] 

Het koloniale nummer van De Toerist uit 1923 
publiceerde onder het acroniem P.v.O. een 
reisverhaal van een tocht van Banana aan de kust 
naar Léopoldville [nu Kinshasa] per boot en per 
trein. Het relaas startte met het vertrek van de 
Congoboot uit het ‘moederland’ naar de kolonie. 
Wanneer de kokospalmen van Belgisch Congo in 
zicht komen, worden de passagiers begroet door de 
lokale bevolking die in hun uitgeholde boomstammen 
als een pijl door het water schieten naar de grote 
stoomboot en uit alle macht schreeuwen om 
de aandacht van de passagiers. Toch heerst er 
teleurstelling als de boot uiteindelijk aanlegt aan de 
rede van Banana, want er zijn:  

“geen ontelbare apen en hoe men de ooren ook 
spitst, niet het minste geluid, dat op leeuwengebrul 
lijkt. Wie echter in staat is de natuur te bewonderen 
zonder dat er leeuwen en olifanten bij zijn, heeft hier 
echter heel wat te zien.”

“De Toerist” Koloniaal nummer. Tweede 
Jaargang, Nr 13. (1 juli 1923). De reis van Banana 
naar Kinshasa. p. 190-193. 
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Op 19 december 1922 arriveren de reizigers te 
Boma. Dit is een klein tropenstadje dat zich zeer 
prettig aandoet volgens de schrijver. Telkens als er 
een boot aankomt, is er ‘s avonds een bal aan boord 
en heel Boma maakt van de gelegenheid gebruik 
om te dansen. Na het bezoek stoomt de “Albertville” 
verder naar Matadi, waar de hitte-angstige 
passagiers met het klimaat kennis kunnen maken. 

“menig lief dameskostuumpje zag er kort na 
aankomst uit als een gebruikte schoteldoek en menig 
tot nu toe moed- en hoopvol gezichtje keek betrokken 
met een uitdrukking van ‘kon ik met dezelfde boot 
maar weer terug’.  Gewoon aan zoo’n deugddoend 
tropisch zonnetje, ga ik kalm mijn gang en kijk ik naar 
de flora van Matadi.” 
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