
Historiek vtbKultuur 
 

Vlaamse Toeristenbond 
Aan het begin van de twintigste eeuw leefde er bij de Vlaamse intelligentsia een sterke 
behoefte om, door het oprichten van Vlaamsgezinde verenigingen, bij te dragen tot de 
‘verheffing van het Vlaamse volk’. De Vlaamse Toeristenbond wilde bij zijn oprichting in 1922 
als onafhankelijke, onpartijdige, toeristische vereniging het toerisme onder de Vlamingen en 
het reizen in het Vlaamse land bevorderen, alsook de algemene culturele belangen van het 
Vlaamse volk behartigen. De vereniging bleek een snelbloeier te zijn die onder impuls van 
Vlamingen zoals Stan Leurs en Lieven Gevaert groot aanzien genoot. VTB telde begin 1924 
al 10.000 leden en 58 afdelingen. In 1922 werd ook het ledenblad/bondsblad De Toerist 
gerealiseerd en werd een eerste publicatie over de Kempen uitgegeven.  

VTB-VAB 
Onder impuls van Lieven Gevaert werd in het najaar van 1924 de Vlaamse Automobielbond, 
later gewijzigd in Vlaamse Automobilistenbond, opgericht. Dit leverde de twee-eenheid ‘VTB-
VAB’ op. In 1953 startte VAB met een uniek initiatief: de vrijwillige hulp op de weg. Hieruit 
groeide later de professionele pechverhelpingsdienst Wacht op de Weg, die vanaf 1968 
overal in Vlaanderen dag en nacht ter beschikking stond van automobilisten. Vanaf 1957 
organiseerde VAB autorijlessen in Antwerpen, Gent en Brussel. Bij de invoering van het 
rijbewijs in 1967 werden in verschillende afdelingen verkeersavonden georganiseerd. De 
autorijscholen breidden zich behoorlijk uit en verbeterden hun werking met een 
opleidingsschool voor rijschoollesgevers in 1972. Op het einde van de jaren tachtig werden 
deze autorijscholen verkocht. In 1972 begon Wacht op de Weg met een eerste 
diagnosecentrum in Schoten, waar leden hun wagen deskundig konden laten nakijken. De 
snelle expansie noopte tot nieuwe gebouwen, die in 1979 in Zwijndrecht werden ingehuldigd. 
Hier zijn vandaag nog altijd de centrale van de pechdienst, de reisverzekeringsdienst (eerst 
Europech, nu VAB-Reisbijstand), een diagnosecentrum en garages gevestigd.  

VTB-reizen 
Al in 1930 startte de organisatie met een afdeling privéreizen. Op die manier konden burgers 
van de middenklasse en arbeiders deelnemen aan groepsreizen of op eigen houtje op reis 
gaan. In 1936 kregen de arbeiders in België immers een eerste week betaalde vakantie. Het 
reizen in eigen land en in het buitenland won aan belang. Vanaf 1939 opende de organisatie 
kantoren in diverse Vlaamse steden, met een eerste vestiging in Gent. De reisafdeling kende 
vooral in de jaren zestig een sterke groei. De VTB-groepsreizen met Vlaamse begeleiding 
werden een begrip inzake kwaliteitsreizen. Bij de ingrijpende herstructurering in 1985, werd 
de nv VTB-VAB-reizen opgericht, om de VTB-reizen via de vrije markt en op talrijker 
distributiepunten te kunnen aanbieden. Op het einde van de twintigste eeuw werd VTB-VAB-
reizen nv verkocht aan de groep TUI (Jetair). 

 



Jozef van Overstraeten 
Een van de bekendste voorzitters uit de geschiedenis van VTB-VAB was Jozef van 
Overstraeten. Hij was maar liefst 28 jaar (van 1952 tot 1980) de grote bezieler van de 
organisatie. Onder zijn impuls groeide de vereniging en werd er heel wat verwezenlijkt. 
Overal in Vlaanderen werden kleine monumenten, gedenkplaten en rustbanken geplaatst, 
als eerbetoon aan bekende Vlamingen. Door de oprichting van diverse beschermcomités en 
de uitgave van verschillende publicaties, waaronder de Gids voor Vlaanderen (eerste 
publicatie in 1957), zorgde VTB voor een ruime sensibilisering van de Vlamingen voor het 
behoud van het Vlaamse culturele erfgoed. 

Bloeiend cultuurtoerisme 
Door de snelle groei verhuisde de organisatie verschillende keren naar een groter pand in 
Antwerpen. De vierde vestiging opende in 1929 haar deuren aan de Paardenmarkt, waar 
VTB-VAB de eerste toeristische boekhandel opende. Hier werden de talrijke gidsen, kaarten 
en wandelboekjes verkocht. Deze boekhandel werd in het bondsgebouw aan de Sint-
Jakobsmarkt in Antwerpen verder uitgebouwd. Eigen publicaties zoals het Handboek van de 
toerist (1951), Mijn auto en ik (1954), de Vlaamse Toeristische Bibliotheek (1962-1984), de 
toeristische publicaties Gids voor Vlaanderen, Wallonië, Luxemburg en Nederland, en De 
Nederlanden in Frankrijk (1968) werden er naast een ruim aanbod van kaarten en 
toeristische publicaties aangeboden. 
In het binnenland werden er ter bevordering van het wandeltoerisme vanaf 1932 
‘Toeristenmarsen’ georganiseerd. In 1935 begon de uitbouw van een nieuwe toeristische 
infrastructuur: talrijke wandelpaden en enkele uitkijktorens. De organisatie kreeg voor haar 
leden korting aangeboden bij heel wat hotels en restaurants in Vlaanderen. VTB-VAB zette 
zich in voor de uitbouw van een autowegennet en voerde acties voor de aanleg van een 
autosnelwegennet. Onophoudelijk verleende de organisatie financiële of morele steun aan 
Vlaamsgezinde initiatieven. 
VTB stond aan de wieg van verscheidene bloeiende organisaties, zoals de oprichting van het 
Verbond voor Heemkunde (1941), de Simon Stevinstichting (1965), de Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer (VVV), de Vlaamse Wandelaarsbond (1971), nu VWO (Vlaamse 
Wandel- en Omnisportfederatie), de Vlaamse Vereniging voor Watertoerisme (1931), de 
Vlaamse Kampeertoeristen (1948) en de Vlaamse Speleologenvereniging (1971). 

 
VTB-VAB nv en VTB-VAB vzw  
In de jaren tachtig onderging VTB-VAB ingrijpende herstructureringen. De werking van de 
organisatie werd gesplitst in een vzw (de vereniging actief in cultuur, nu vtbKultuur) en in een 
nv (commerciële activiteiten, professionele mobiliteitsclub, nu VAB nv). VTB-VAB vzw werd 
vanaf toen een echte sociaal-culturele vereniging. Het succes van VTB-VAB vzw schuilde in 
de unieke relatie tussen het hoofdbestuur (wat nu de Algemene Vergadering is) en de lokale 
afdelingsmedewerkers, die vanuit een relatief grote bewegingsvrijheid een hechte band 
hadden en hebben met hun deelnemers. Zij bouwden de vereniging plaatselijk uit. 

vtbKultuur 
In april 2008 creëerde VTB-VAB vzw een sterkere, eigen identiteit met een hernieuwde 
missie. VTB-VAB vzw wilde zich duidelijker positioneren binnen het ruime sociaal-culturele 
aanbod. Ook VTB-VAB nv kende dezelfde behoefte om de eigen identiteit sterker uit te 
bouwen en die in overeenstemming te brengen met haar specifieke missie. VTB-VAB nv 
timmerde als mobiliteitsclub al langer aan een nieuwe weg. De gemeenschappelijke naam 
en het logo droegen daarom niet langer de eigenheid en de ambities van beide organisaties. 
Een nieuw logo en de nieuwe naam vtbKultuur betekenden de start van het versterken van 
de eigen identiteit voor vtbKultuur.  

 
 



Nu 
Sinds 12 december 2020 is Edith Vervliet voorzitter van de vereniging. Begin 2021 telt 
vtbKultuur ongeveer 140 afdelingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Vrijwilligers 
organiseren er talrijke culturele initiatieven: vtbKultuur-reportages, één of meerdaagse 
vtbKultuur-trips, lezingen, tentoonstellingsbezoeken, culturele wandel- en fietstochten … Het 
aanbod is divers en ‘samen van cultuur genieten’ staat centraal.  
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