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Ularnns nationaal UleEkblad 
We gaan met z'n allen weinig op vakantie. 

Zo leren ons tenminste de statistieken: 
nauwelijks 4 op de 10 landgenoten zou een 
grote vakantie buitenshuis de moeite 
waard vinden. Terwijl amper 14 op de 100 
vakantiegangers een grenzeloze trektocht 
in-den-vreemde durven aanvatten. 

Dat is wel nauwelijks te geloven als je de 
drukke bedoening van de chartervluchten 
op Zaventem gadeslaat en je ook de 
treinen met zonnekloppers de zuiderse 
wissel ziet nemen. 

De meest geliefde vakantiemaanden 
blijven uiteraard juli en augustus. Er 
wordt evenwel reeds een tijdje gedokterd 
aan gespreide vakantie. Dat zou de • 
vakantiegangers en onze ekbnomie ten 
goede moeten komen. -~ 

In de voorbije jaren heeft de massale en 
soms onverbiddelijke exploitatie het 
toerisme wel eens vervormd tot zijn eigen 
karikatuur. De playa's hebben veel schade 
aangericht: vakantieverblijven hebben 
stranden en bossen omgewoeld. De 
toeristische voorzieningen werden vooral 
bekeken in cijfers; in klinkende munt. 

Vandaar dat de meeste vakantiegangers 
zich uit hun huizen laten lokken om 
elders in een zenuwachtig gedrum een 
peperdure glimp op te vangen van de 
reisbrochures. 

Niet zelden wordt het een ontgoocheling. 

Wie zich niet in de greep van de 
vakantiebusiness wil laten vatten, en wie 
dit jaar bovendien liever minitrips dan 
wel verre reizen inzijn vakantie-agenda 

J f 

inschrijft vindt in dit nummer Vakantie 
'77 een hele resem tips voor minitrips. 

De WIJ-redaktie voegt de daad bij het 
woord en neemt veertien dagen vakantie; 
op 25 augustus zitten WIJ opnieuw in uw 
brievenbus. 

De redaktie 

Vakantie bij ons 
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Gastronomie in de 
Franse Nederlanden 
H e t g a s t r o n o m i s c h l a n d s c h a p da t w e h ie r e v e n w i l l en v e r k e n 
nen , o m v a t he t e i gen l i j ke F rans -V laande ren , de s t r e e k van 
K a m e r i j k , A r t e z i è , het A v e s n o i s , het B o n e n s e en P i ca rd ië . D i t 
g e b i e d is u i t e raa rd ru ime r d a n V l a a n d e r e n - i n - F r a n k r i j k ; he t 
is ze l f s r u i m e r dan de h i s t o r i s c h e N e d e r l a n d e n in F rankr i j k . 
T o c h z o u d e n w e niet aa rze len o m de k e u k e n in d i t g e b i e d 
o n d e r te b r e n g e n b i j één enke le n o e m e r ; deze n o e m e r kan 
m e t a n d e r s z i jn dan • de V l a a m s e k e u k e n in F rankr i j k . En 
e i g e n l i j k is deze b e n a m i n g n o g te w i j d s . V e e l be te r z o u he t 
z i j n , e e n v o u d i g w e g te s p r e k e n v a n de V l a a m s e keuken . 

Net als ons eigen Vlaanderen 
zijn de Nederlanden in Frankrijk 
een gebied zonder wijn, een 
streek van bier en jenever, van 
graan en van suikerbieten, van 
een grote keuze verse groenten 
van VIS uit de vele grote en klei
ne haventjes aan Noordzee en 
Kanaal Het klimaat beneden en 
boven de schreve is hetzelfde, 
de winteravonden zijn er even 
lang en de kersen of aardbeien 
worden er rijp op hetzelfde 
ogenblik 

Het kan dus niet anders dan 
dat men boven en beneden de 
schreve hetzelfde eet op dezelf
de wijze Toch IS er een opmer
kelijk verschil onder de sterke
re Franse invloed is men in de 
Franse Nederlanden culinair be
wuster dan hier De plaatselijke 
keuken staat er in hoger aan
zien , aan streekgerechten 
wordt meer gastronomische 
zorg besteed dan bij ons Zo 
vindt men in menig befaamd 
Noord-Frans restaurant als gro
te schotel op de spijskaart een 
heerlijke hochepot, die niets an
ders IS dan onze eigen — zij het 
dan veredelde - hutsepot 
De keuken is altijd in de eerste 
plaats de uiting van een t>epaal-
de levenswijze, zelfs van een 
bepaalde levensfilosofie 

In de keuken drukt zich dat uit 
door stevige schotels, waann ie
dereen ruimschoots zijn deel en 
zijn gading vindt De hutsepot is 
er het schoolvoorbeeld van Hij 
IS als het ware het symbool van 
alle Vlaamse keuken- en levens-
eigenschapfjen het is een njke 
schotel die traag moet stoven 
en waarbij zowel de liefhebber 
van varkensvlees als die van 
runds- of zelfs van schapen
vlees aan zijn trekken komt Het 
IS een schotel die men moet 
eten in een ruim gezelschap zij 
vervult een sociale funktie In de 
echte zin is het een streekge-
recht omdat alle ingrediënten uit 
de onmiddellijke buurt komen 
Naast de hutsepot zijn er enkele 
befaamde gerechten, die vaak in 
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de streekrestaurants opgediend 
worden Er is vooreerst het hele 
gamma van biergerechten ko
nijn en kip worden hier in bier 
gestoofd gelijk dat elders in wijn 
gebeurd Geflambeerd wordt 
met jenever Een werkelijk grote 
graanjenever uit Noord-Frank-
rijk IS de voortreffelijke Wambre-
chies, die best de vergelijking 
kan doorstaan met onze steen-
goede Vlaamse Felliers of Bale-
gemse Een klassieker van de 
bier- en jeneverkeuken is het 
befaamde Vlaamse konijn met 
pruimen 
De grootste Franse vissersha-
ven — Boulogne of Bonen — 
ligt in de Franse Nederlanden 
Langs heel de kust, maar vooral 
te Bonen, staat de viskeuken in 
hoog aanzien Er zijn gesofisti
keerde kreeftbereidingen, maar 
er IS ook de eenvoudige wssers-
schotel een handvol garnaal, 
een krab, kreukeltjes, kokkels, 
mosselen en wulken Het zee-
ooft wordt te Bonen opgediend 
in reusachtige teljoren alleen 

het zicht reeds doet het water 
uit de mond lopen Oude visge
rechten, die bij ons verloren 
gegaan zijn, leven voort in de 
havenrestaurants en kafeetjes 
te Duinkerke, te Kales, Greve-
lingen, Wimmeren of Bonen 
stokvisbereidingen of lekkere ka
beljauwwangen 

Liefhebbers van kaas komen in 
de Franse Neerlanden behoor
lijk aan hun trekken Net als bij 
ons in kern-Vlaanderen zijn het 
kazen, die wonderwel passen bij 
de vele goede biersoorten Aves
nes heeft zijn MaroSes, een 
zachte uitgave van onze eigen 
Limburgse of Herfse kaas 
Te Rijsel is er de vieux Lille, die 
een broertje blijkt te zijn van 
onze goeje ouwe Brusselse het-
tekees Een zachte streekkaas 
IS de Mimolette, een smakelijke 
de Dauphin, een hartige de Bou-
lette van Avesnes, een tedere 
de Rollot in de vorm van een 
hart een romige en toch afbijten
de de paterskaas van de Cats-
berg in Frans-Vlaanderen 

BIJ al deze kazen past bier dat 
hier in de streek uitstekend ge
brouwen wordt Liefhebbers van 
Frans bier met een Vlaamse 
naam zullen bij voorkeur Reuse-
Bier drinken, gebrouwen met 
hoppe uit de streek zelf Van 
deze hop worden, net zoals bij 
ons in Brabant, in het voorjaar 
de keesten verwerkt tot een 
heerlijk gerecht 

Dat er in deze streek van graan 
en suikerbiet veel gebakken 
wordt, hoeft wel geen betoog 
Amandelkoekjes, wafels, peper
koek zijn beneden de schreve 
net zo goed thuis als er boven 
En in de winter, vooral cp Licht
mis, worden er uiteraard net als 
bij ons Couquebaques gemaakt 
en onder die goed-Vlaamse 
naam prijken de veredelde re
cepten ervan ook in de eerbied
waardigste Franse culinaire bij
bels 

Het IS trouwens met de enige 
Vlaamse naam die men op spijs
kaarten tot diep in Franknjk 
vindt Er zijn nog zoveel andere 
soorten Couques, er is de hoche
pot, het potjesvleisch, de water
zooi en noem maar op Zelfs 
onder een Franse naam herkent 
men onmiddellijk de toppers van 
onze eigen Vlaamse keuken de 
paling in het groen bijvoorbeeld 
Het IS niet doenlijk, uit deze gro
te streek waar veel en goed 
gegeten word t namen van res
taurants te gaan citeren Maar 
koop potjesvle-sch bij iedere 
goede slager in de Duinkerkse 
Westhoek Konijn met pruimen 
vindt u beslist vlak bij de ruineab-
dij van Watten Voor zeeooft kan 
u best te Bonen of Wimmeren 
terecht En konttoleer iedere 
spijskaart op streekgerechten 

Dan zal u misschien — net als 
wijzelf te Abbeville — kennis 
maken met de ficelle picarde, 
voor eenmaal een gerecht dat 
meer Normandisch dan Vlaams 
IS — maar heerliik 

En wie winkelen gaat in de Fran
se Nederlanden, zoeke eens de 
kaassoorten bijeen die we hier
boven genoemd hebben Een 
goed roggebrood en een goede 
pint bier van bij ons verenigen 
voor een zalig moment op uw 
tafel ons eigen Vlaanderen en 
de Franse Nedei landen Een 
smakelijke hereniging, die u zal 
aanzetten tot nieuwe culinaire 
ontdekkingstochten in de Vlaam
se keuken beneden de grens 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 
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AALST 

Lange Zoutstr 30 29-33 36-38 
Tel 053/240 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij • ruitertiitrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - auto e - go-carts traktoren pop
pen - poppenwagens en -wiegjes • burelen • lesbenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

ELECTRA-BREEpv.b.a. 
Electro-Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188 462477 

Staatsbaan 1 3460 HAtEN 
013/441742-441743 
MIELE - AEG - LINDE 

uanit)€ en heren in uw t>eiang 
wendt U voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKtEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 

TeL 054/33.37 56 

KOETiJWERKEN^ VAN DER MUN3-
BRUüGÊ & ZONEN. Perfekte arwer-
king - juiste tinten Affligemstraat 18 
1742TEBNAT(St Kat LombeeW 

DE OUDE KRING 
Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

AL-AL keukeninnchtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven Tel 016/234794 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel. 02/268 14.02 

EIGENAARS 
WIJ wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen in Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel 058/ 
51 1889 

lustrerie 
mare de vriese 
tsaron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

FEESTZALEN-SALON* 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/374572 

10%vr.V.U.Ieiien 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
gte»nhouw»rsvest, 52 Antwerpen T»l 03 31 35 83. 

VLAAMS-
FEDERALE 

REISKLUB 

ECHT NATUURVERLOF 

9 dagen Lechtal, Tirol-Oosten-
rijk Van 1381977 tot 21 81977 
Inschrijvingen V E R , Steenweg 
20, 9541 Erpe-Mere Bambrugge 
Tel 053/624608 Prijs 7600 fr 
alles inbegrepen 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

ERASMUSSCHOQL. 
+Handels- en autonjschool Begij-
nenvest 99, Antw 
Tel 33.6058 en 45.0531-

Elke maandag om 19 u. ver
keersreglementen. 
10 o/o KORTING VOOR VU-LE
DEN 

Werkten mee 
aan dit 
vakantienummer: 
R Corty (Brugge), J Cuppens 
(Neeroeteren), L Cuppens 
(MaaseiW,W Jorissen (Tonge
ren), pdb (aan zee), Jeeveedee 
(Amsterdam), Hugo De Schuy-
teneer (Pellenberg), Maurits Van 
Liedekerke (Liedekerke), Nic 
Van Bruggen (Antwerpen), S 
Vermeire (Neeroeteren), Huguet-
te De Bleecker (GenO, Toon 
Van Overstraeten (Erembode-
gem), Nicole Van Es (Bertem), 
Karel Severs (Dworp), Brasser 
(Schepdaal), Dirk Buyes (Ant
werpen) 

WIJ s 
4 AUGUSTUS 1977 
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f f Chalet 75" 
Ik zit aan zee. Op een camping. Helemaal een bidonville is het met 
meer. Er zijn wat wegen geasfalteerd en verleden jaar werden toiletten 
gebouwd. Maar als het regent, wordt het toch rap één slijkpoel En de 
toiletten worden eens per dag gekuist door wat emmers water rond te 
kletsen en de vloer af te trekken. Er is hier ook een restaurant, een café 
en een dancing, allemaal grootse woorden voor dit barakkendorp. De 
kinderen kunnen naar de speeltuin: één glijbaantje, één klimrek en één 
wipplank. 

Ik zou zo kunnen doorgaan, zonder overdrijven. Tot je mij hier mis
schien uit medelijden komt weghalen. Dank je voor de moeite, maar 
tegen die tijd zit ik weer knus thuis. Al betaal ik eerst nog wel even 
10.000 fr voor deze drie weken «rust, ontspanning en gezondheid» 
aan zee. 

Met dit alles ben ik een meewerkend lid geworden van de toeristi
sche nijverheid. Want dat is het toch. 

Van het draagrek dat ik kocht voor op mijn auto om naar zee te rei
zen, over de nieuwe bikini van mijn vrouw en de molentjes voor mijn kin
deren, tot het dagelijkse brood dat ik hier koop, het zijn allemaal offers 
op het altaar van de goden van het toerisme, de vrije tijdsgoden van 
onze nijverheidsreligie. 

Het offer aan de zeegod 
70 miljard frank 

Wij spelen het immers klaar om in 
ons land op één jaar tijd 70 mil
jard frank aan het rollen te bren
gen voor het toerisme. 70 miljard 
fr. aan rechtstreekse toeristische 
uitgaven en inkomsten. Daarin 
zijn onze bijkomende uitgaven 
niet begrepen. En dat zijn er ook 
heel wat: sportkledij, voeding, lek-
tuur, verzekering, zonneolie, enz. 
enz. Zie maar eens rondom wie 
er al niet leeft van of v\/erkt voor 
de toeristische nijverheid. 
Die 70 miljard fr. rechtstreekse 
inkomsten en uitgaven worden 
van jaar tot jaar nog meer. Op 
tien jaar tijd immers steeg het toe
risme, over de gehele wereld dan, 
met gemiddeld 9 % per jaar. De 
ontvangsten uit het toerisme ste
gen jaarlijks met 12 %. We doen 
dus niet alleen meer aan toeris
me, het kost ons nog steeds meer 
geld ook. Een derde meer. De zon
negoden zijn onverbiddelijk. 
En wij zijn nog sober, we trekken 
nog eens in een armzalig chalet 
waar de kamer net even groot is 
als het bed dat er in staat. Maar 
de Duitsers, die gooien met 21 mil
jard mark in het toeristische bui
tenland. Dergelijke zonneoffers 
brengt de Grieken 825 miljoen dol
lar in het schrale laatje. De Span
jaarden krijgen op die manier 3,5 
miljard dollar binnen. Voor dat 
soort van landen is het toerisme 
de tweede belangrijkste nijver
heidstak geworden, voor sommi
ge landen zelfs de belangrijkste. 

17 miljard tekort 

Wij Belgen zijn dan nog niet inha-
lerig. Wij geven nog meer uit dan 
wij binnen krijgen. Onze vakan
tieuitgaven in het buitenland be
dragen zowat 43 miljard fr. Onze 
toeristische inkomsten 26 miljard. 
Onze toeristische betalingsba
lans, zo heet dat in de statistie
ken, vertoont bijgevolg een tekort 
van 17 miljard fr. 
Een geluk dat wij dat nog niet op 
onze belastingbrief moeten bijpas
sen. Hoewel, helemaal vrijgesteld 
worden we toch niet. Ons land 
voert immers ook reklame om bui
tenlanders bij ons aan het verte
ren te krijgen. De publicitaire of
ferdienst, alleen voor de kust en 
voor het jaar 1971, bedroeg 110 

miljoen fr. Waarvan 40 miljoen 
voor personeelskosten. En dat be
taalden wij. Want dit geld kwam 
o.a. van het kommissariaat-gene-
raal voor het toerisme en van de 
provincie West-Vlaanderen. En 
dan zijn er nog de staatssubsi
dies. 

4 op 10 

Maar ja, we moeten leven en 
laten leven. Die laten leven zijn er 
slechts vier op tien. Zestig pro
cent van onze Belgen pleegt im
mers nooit een vakantieoffer. En 
van wie dit wel doet blijven er 
nog eens vier op tien binnen 
gezichtsafstand van onze drie
kleur. Dus slechts een kwart van 
onze bevolking gaat voor gemid
deld 20.000 fr. per kop in het bui
tenland de grote Belg uithangen. 

Laten leven doen bij ons ook een 
miljoen en achthonderdduizend 
Nederlanders. Ook uit de droge 
toeristische betalingsbalans blijkt 
dus dat zij het zuiniger doen dan 
wij. De Duitsers komen jaarlijks 
met 1.350.000 manschappen. Zij 
vertoeven hier nu samen met 
onze andere geallieerden: 
1.150.000 Britten en evenveel 
Fransen. Amerikanen en Canade
zen boeken samen nog eens 
600.000 overnachtingen. 
En net als onze Germaanse 
voorvaderen doen wij onze volks
verhuizingen nog het liefst met 

kar en paardekracht Zelfs onze 
zes huiselijke Belgen op tien die 
de toeristendienst verafschuwen, 
wagen zich tijdens het weekeinde 
aan slippertjes. Zo'n kwart mil
joen zakt tijdens het seizoen af 
voor een zondag aan zee. Op 
spitsdagen kunnen het er wel een 
half miljoen zijn. 
Och, ze hebben allemaal hun 
reden waarom ze naar zee ko
men. Die Brusselaars, Antwerpe
naren, Gentenaars en Luike-
naars, de mensen uit de buurt, de 
arbeiders, bedienden en zelfstan
digen, ze komen allemaal voor 
het klimaat, het strand, de kinde
ren. En al komen ze met zo bijna 
ontelbaar veel, ze komen ook 
voor de rust. 

28 miljoen keer slapen 

De grootste offers brengen wij 
wel aan de zeegod. In zijn tem
pels aan de kust werden zes jaar 
geleden al 28 miljoen overnach
tingen geboekt. En hoewel sedert 
Norbert Vanhove zijn boek over 
het Belgisch kusttoerisme 
schreef de tijd niet is blijven stil
staan, toch zijn de offerlijsten 
sedert hem nooit meer zo nauw
gezet openbaar gemaakt. De god
vrezende lezer doet er bij de vol
gende cijfers dan maar een flin
ke klets bij, eraan denkend dat 
zes jaar 9 % stijging (voor de uit
gaven 12 %) ruim 50 % of de 
helft meer is. 

Slapen bij de zeegoed kan je in 
een van zijn' bijna 300.000 bed
den. Meer dan de helft daarvan 
staat in huurappartementen en vil
la's. Eén demokraat op vijf zinkt in 
de armen van de god op een cam
ping, terwijl de rest de bijslaap vol
trekt in een hotel — waarvan de 
drie kwart staat in Oostende, 
Blankenberge en Knokke — in 
een kinderhome, vakantiehuis of 
pension. 
Voor deze goden moeten offers 
gebracht worden. Een maand aan 
zee verblijven kostte zes jaar 
geleden al 6 tot 24.000 fr. voor 
een appartement met twee slaap
kamers op de dijk. Nu kost « cha
let 75» er al 10.000. De helft van 
het zeeoffer gebeurt onder de 
vorm van slapen en eten. Een der
de geschiedt door allerlei aanko
pen. En ook dat is niet goedkoop. 
Vooral brood, vlees, groente en 
fruit kosten er meer dan een duit 
meer dan op onze autochtone 
markten. De prijzenindeks van de 
Kust is dan ook de hoogste van 
het land. Hoger dan die van Brus
sel. 
De 145.000 nazaten van de vis
sers strijken ettelijke miljoenen 
op van hun miljoenen bezoekers. 
Het netto-inkomen per hoofd ligt 
er 10 % hoger dan gemiddeld 
over het gehele land. Heeft er 
ooit iemand horen klagen over 
het seizoen ? Het inkomen in 
Knokke is een vierde hoger dan 
dat van de gemiddelde Belg (eer-
ste-ministers en gepensioneerde 

generaals inbegrepen). Geen 
wonder dat onze vorst Leopold II 
de Vlaamse kust beschouwde als 
een goudmijn die slechts op ont
ginning wachtte. Hij en de Hou-
yons en de von Hinsbergs waren 
100 jaar geleden vooruitziende 
jongens toen zij als kustpromoto-
ren begonnen. 

Werklozen 

De eerste treinverbinding kwam 
reeds in 1839 tot stand tussen 
Mechelen en Oostende. Tussen 
de twee oorlogen kon je van Keu
len en Parijs rechtstreeks per 
trein naar Oostende en Knokke. 
Onze eerste autoweg, die lang de 
enige bleef, liep van Brussel tot 
Oostende. 
Zo werden de schamele vissers
dorpjes toeristische centra, waar 
twee derden van de ekonomisch 
aktieven in de dienstensektor wer
ken. Dit zijn; de handel, agent
schappen, persoonsverzorging, 
ontspannings- en vermakelijk-
heidsbedrijven, overheidsdien
sten. Met de zonnedienst nauw 
verbonden is ook de bouw die 
aan zee een kwart meer mensen 
tewerkstelt dan elders in West-
Vlaanderen, waar men toch met 
een baksteen in zijn lijf geboren 
wordt 

En het hoogst aan zee zijn ook de 
werklozen. Zelfs in tijden dat de 
werkloosheid niet zo dramatisch 
is als nu telt men in de kuststreek 
nagenoeg de helft meer werklo
zen dan overal elders. Er is buiten 
de toeristische sektor immers wei
nig te doen, weinig industrie. Een 
derde slechts van elders in West-
Vlaanderen, dat niet de meest 
begunstigde provincie is. Niet de 
goden zelf, maar hun dienaren die 
zich aan de toeristische dienst 
verrijken, wensen het zo. Werklo
zen zijn immers een gerede werk-
reserve voor het overdrukke sei
zoen. 
Ook zij zijn het slachtoffer van 
onze zee- en zonnegodsdienst 
Zij, net als wij, net als ik in chalet 
75, worden geofferd en offeren 
blind aan onze nijverheidsgoden. 
Zowel in onze werktijd als in onze 
vrije tijd. In de naam van de zon, 
en van de zee en van de rust 
Amen. 

pdb 
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Kom naar Tongeren, maar 
laat Ambiorix 
met rustl 
Een bezoek aan onze oudste 
stad tevens grootste kasteelge
meente IS voorzeker de moeite 
w/aard Gelegen in het vruchtbare 
Haspengouw op 100 km van Ant 
werpen 80 km van Brussel en 
gemakkelijk bereikbaar langs au 
tosnelv\^egen 
Van welke richting u ook komt u 
ziet van verre de toren van de 
gotische basiliek (XIII-XV^ eeuw 
met romaanse Kloostergang en 
schatkamer) monument nummer 
1 van Limburg' 
Begeeft u zich naar de grote 
markt dan zit u meteen in het toe 
nstisch centrum Wilt u een ver
frissing op een terrasje laat u met 
afschnkken door de blauwkleuri-
ge zonnetenten van het hotel 
Lido « WIJ » lezers zitten er in alle 
opzichten goed Dan ziet u bron
zen grootvader Ambiorix wiens 
zwaard weer terug werd aange-
last toen het door een dronken 
Amerikaanse soldaat eventjes als 
souvenir werd meegenomen en 
dat nadat de Duitsers Ambionx 
niet hadden durven smelten om 
dat hij een bondgenoot der Ger 
manen was Dus staat hij daar 
nog Met zwaard Sinds 1866 Op 

2 vrijetijdstroeven 2 
voor uw Week-End 

Voor alle inlichtingen 
zendt bijhorende bon naar 

HAINAUT-TOURISME 
31, rue des Clercs 
7000 MONS 

Het hellend vlak 
van RONQUIERES 
(tussen BRAINE-LE-COMTE 
en NIVELLES). 
De enige < bootescalator» ter wereld u ontdekt 
m in een prachtig landschap op 150 meter 
hoogte een ver doorgedreven techniek toch 
begrijpbaar voor de jongsten i Ontdek het geheim 
van « boten die lopen » voortbewogen door lucht 
en water 
Verklarende film n kijkje in de zaal met wind 
assen de maquette audiovisuele voorstelling van 
Henegouwen pleziervaartuigen enz 
U hoeft heus niet ver te gaan om wonderen te 
zien Henegouwen is er vol van overtuig u ' 

Het Internationaal 
Museum van het 
Karnaval en het Masker 
te BINCHE 
(tussen MONS 
en CHARLEROI) 
Karnaval magie traditie riten oude gebruiken 
Hier getuigt elk kostuum van de streek van her 
komst van traditie van gebruiken die met kunnen 
uitsterven 
Een bezoek aan het Internationaal f\/luseum van 
het Karnaval en het Masker te Binche (27 zalen 
24 landen - honderden personages met maskers 
en gekostumeerd luisterrijke audiovisuele voorstel
ling) betekent een ware ontdekking voor liefhebbers 
van het verleden en het exotische 

Zonder onkosten een rijke wereld op enkele 
passen van bij u ' 

Preciseer 
O dokumentatie Museum van het Masker 

(open van 1/5 tot 31/8) 
O dokumentatie Hellend vlak Ronquières 

(open van 1/5 tot 31/8) 
O dokumentatie « Henegouwen -

NAAM 
ADRES ..^Ui 
WOONPLAATS 

Binche 

POSTNUMMER 

een prehistorisch dolmen of ste
nen altaartafel 
Hebt u belangstelling voor de 
Romeinse periode bezoek dan de 
tumuli de Romeinse toren (IV^ 
eeuw) de Romeinse muren uit de 
IP eeuw — Romeins Tongeren 
was groter dan Romeins-Keulen 
— en het Provinciaal Gallo Ro 
meins museum Bewonder er o a 
het plaasteren afgietsel van onze 
Romeinse mijlpaal Hij vemeldt de 
afstanden van Tongeren tot Ba-
vay Tner Nijmegen Keulen enz 
Het origineel staat in Brussel 
geleend en nooit terug gekre 
gen 
Middeleeuws Tongeren vindt u te 
rug in het stedelijk museum (stad
huis grote markt) de n-nddeleeuw 
se wallen uit de Xlll^ eeuw de 
Moerepoort (XV^ eeuw) met mu 
seum het stemmige begijnhof 
met gotische kerk (einde XIII® 
eeuw) en Lakenmakerstoren 
(Xlll« eeuw) 
Liefhebbers van oude gevels mo 
gen het huis Dommershausen in 
de Maastrichterstraat en het 
Spaans huis en de Munt in de 
Muntstraat met overslaan Beden 
ken we dat heel Tongeren zo was 

toen het in 1677 door het leger 
van de Franse zonnekoning Louis-
quatorze werd in brand gestoken 
Niet wenen even diep ademhalen 
en vuist opsteken nchting Versail
les 

Bent u op de sentimentele toer 
dan moet u de wandeling maken 
via de romantische Beukenberg 
(Romeins aquadukt) naai het kas
teel van Betho en de Pliniusbron 
Maar is dame Fortuna uw gezel 
lm ga dan liever naar de paarden 
renbaan « De Jeker» (op zondag 
drafkoersen) 

Onze kastelen zijn helaas met toe
gankelijk voor toensten Romanti
sche zielen kunnen wij de tocht 
naar het kasteel van s-Herenelde-
ren aanbevelen Hier woont het 
adellijk geslacht de Renesse af 
stammelingen van Jan van Renes
se van de slag der Guldensporen 
Naast het kasteel gotische kerk 
met mooi retabel 

Nadere inlichtingen kunt u steeds 
bekomen op de dienst voor Toe
risme stadhuis (grote markt) 
3700 Tongeren Open 8-12 en 1-
430, op zondag 10-12 en 2-5 

Mercator weer in 

zijn Oostends dok 
Het o/s Mercator dat sedert 1967 de naven van Oostende met meer had verla 
ten 18 na een kort oponthoud te Antwerpen en te Gent terug zijn vertrouwde 
plaats gaan innemen in het Mercatordok tegenover het stadhuis 

Enkele weken vertoefde het gewezen zeilopleidingsschip te Antwerpen in het 
kader van het Rubensjaar 

Nu IS het schip terug voor de toensten toegankelijk in het fVlercatordok en wel 
elke dag tijdens de maand augustus van 9 tot 19 u september van 9 tot 12 u 
en van 13 tot 18 u 

Toegangsprijs volwassenen 30 fr groep volwassenen van minimum 25 perso
nen 25 fr kinderen tot 14 jaar militairen en groepen gepensioneerden 20 fr 
scholieren in klasverband 15 fr 
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Maaseik, 
aantrekkelijk stadje 

in de Maasvallei 
Maaseik, van voor de Franse Revolutie een belangrijl< l<nooppunt 
van de postroutes en voor de scheiding met Nederland een centrum 
onder meer op bestuurli jk en onderwijsgebied, heeft, hoe klein het 
Maasstadje ook is en al is er de laatste decennia nog zoveel verdwe
nen of argeloos bejegend, alti jd nog iets van die grootheid over. 

Nog is het grensstadje een bloeiend winkelcentrum, waaraan ook 
Nederlanders en zelfs Duitsers de voorkeur geven. In dit stadje van 
de vermaarde knapkoek vinden zij ook verscheidene gezellige eet
huizen. Over die andere «gezell ige» huizen, nog talri jker dan in de 
t i jd van de garnizoenstad, zullen wij maar niet uitweiden. Talrijker 
dan ooit zijn ook de bedevaarders naar O.-L-Vrouw van Rust in het 
stille, landelijke Heppeneert gekomen. 

Maaseik kent een bloeiend kultu-
reel leven (de traditie van het 
amateurtoneel gaat er terug tot 
ver in de vorige eeuw ; velen her
inneren zich nog het openlucht-
teater bij de Romaanse kapel op 
St.-Jansberg). De folklore beleeft 
er met vastenavond, halfvasten 
en het Malbroekproces op ker-
misdonderdag nog hoogtepunten 
Voor de sportmensen ve.-dedigt 
Mavoc een nationale faam. 
Aan de Van Eycklaan bouwde 
men drie centra bijeen: het inter-
kommunaal zwembad, de sport
hal (waarbij ook de sportterrei
nen in uitbouw zijn) en het kultu-
reel centrum «Achterolmen» (het 
tweede in één fusiegemeente). 
In 1977 was het al voor de 8e 
keer dat de plaatselijke V V V een 
Toeristische Meimaand organi-
zeer'de. Met een uitgebreide 
reeks aan onvolprezen attrakties, 
reeks die zich ook wel eens door-

.zet tot in juni, lokt de vereniging 
elk jaar duizenden en duizenden 
toeristen naar de Eikerstede. 
Ook de bezoeker met belangstel
ling voor het patrimonium komt in 
Maaseik aan zijn trekken. De 
stad telt nog verscheidene inte

ressante Maaslandse renaissan-
cegevels. Het stadhuis op de enig 
mooie Markt bewaart een kopie 
van het Lam Gods van Jan van 
Eyck, van wie de Maaseikenaars 
aannemen dat hij een van hen 
was ; zij hadden alleszins een 
standbeeld voor hem over. In de 
oudste apoteek van België, 
eveneens op de Markt, is tevens 
het Stedelijk Museum onderge
bracht. Onder de merkwaar
digste kerkschatten na Tongeren 
de rijkste van Limburg, mag het 
evangelieboek (8e eeuw), even
eens het oudste van het land, wor
den gerekend. Het boek stamt uit 
Aldeneik, in de vroege middel
eeuwen de bakermat van een 
hoogstaande beschaving in het 
Maasland, waar het Romaanse 
munsterkerkje met zijn gotisch 
koor nog velen tot een bezoek uit
nodigt Het mooiste rococo-inte-
rieur van Limburg heeft het uiter
lijk nochtans weinig pretentieuze 
kruisherenkerkje in de Bosstraat. 
In Aldeneik is er niet alleen het 
kerkje. Aan de Maas bij de Leeu
wenk (met zijn wildgroei aan 
kampeerterreinen) kan ook de 
waterskièr en de zeiler terecht. 

Vakantie in Vlaanderen! 
Het hoeft niet altijd ver te zijn ! Vlaanderen biedt vele mogelijkheden aan voor een 
rustige vakantie of een weekeind. Vooreerst is er onze eigen kust. Waar vindt men 
een beter strand dan bij ons ? Ook de hotelakkommodatie is er goed. Van het een
voudige pension tot de hogere klasse, steeds wacht U een gul onthaal en een goede 
keuken. Kulturele en sportieve manifestaties, volksfeesten, stoeten en processies, 
plechtigheden en festivals maken uw verblijf nog aantrekkelijker. Vlaanderen 
biedt nog veel na tuur aan. 

In V^est-Vlaanderen alleen vindt U 12 
bewegwijzerde autoroutes. Stuk voor 
stuk tonen ze U het «typische» Vlaan
deren en een brok « echte » natuur. 
De natuurreservaten van De Panne, 
Knokke-Heist, Koksijde, Oostduinker-
ke, Nieuwpoort, Woumen en Adinker-
ke nodigen U uit tot wandelen, genie
ten en ontdekken. 
Trekt U het binnenland in dan moet U 
beslist de kunststeden Gent, Brugge 
en Antwerpen bezoeken. De kulturele 
rijkdom van deze steden wordt ons 
door velen benijd. 
De Kempen nodigt U vriendelijk uit 
om ook daar eens een kijkje te nemen. 
Heide, dennenbossen en prachtige dre
ven bieden U rust en ontspanning. 
Ook hier vindt U bewegwijzerde auto
routes. De provinciale domeinen o.m. 
'fce Deurne, Mechelen, Mol, Kasterlee 
en Retie hebben mooie wandelingen, 
vijvers en een rijke fauna en flora. 

Echt de moeite waard om eens een 
dagje-uit van te maken. 
Verder hebben we Limburg. Provincie
domeinen en musea... een uitstap 
waard. Het domein Nieuwenhoven te 
Sint-Truiden, het automuseum te Hout
halen en het Domem Bokrijk te Genk 
zullen U verbazen. Verder zijn er de 
Abdijhoeve Kelchterhoef te Houtha
len, de Abdij van Herkenrode te Ku
ringen, het Wild- en Wandelpark Mo
lenheide te Helchteren enz. Limburg 
biedt meer aan dan U vermoedt. 
Deze korte opsomming van de vele 
mogelijkheden die Vlaanderen 
schenkt is enkel informatief bedoeld 
en is bijgevolg beperkt. De Vlaamse 
Toeristenbond zal U graag alle gewen
ste inlichtingen verstrekken en U be
hulpzaam zijn bij de planning van uw 
weekeind of vakantie in Vlaanderen. 
Hierna enkele voorstellen voor een 8-
daagse reis. 

Plaats en hotel 

Blankenberge 
Knokke-Duinbergen 

Knokke-Heist 

Kasterlee 

Laat uw hotelkamer(s) vooraf 

Klasse 

2e zb 
2e zb 

mb 
2e zb 

mb 
2e zb 

Auto 
8d. 

4.590 
5.550 
6.250 
6.900 
7.300 
3.950 

Trein 
8d. 

4.910 
5.890 
6.680 
7.390 
7.740 
4.320 

Toeslag 
p.d. verl. 

620 
750 
850 
950 

1.000 
535 

reserveren. Het bespaart U tijd en onnodig zoeken. 1 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN 

ViJVAMSE TOERISTENBOND 
St.-Jakobsmarkt 45-47 

2000 Antwerpen. Tel. 031/31.76.80 

Vergunning kat. A - nr. 1185 Lidmaat
schap vereist. 

Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, 
Genk, Gent, Hasselt, Herentals, Kort
rijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roe-
selare, St.-Niklaas, Turnhout en Vil
voorde en vanaf 1 september te Lier. 

Daar ook vertrekt geregeld de 
salonboot Vitabene voor een 
rondvaart op de Maas of voor 
een dagtocht (afspraken op tel. 
011 /56.44.34 of 011756.43.33). De 
Aldeneikse qrindqaten zijn interna
tionaal bekend bij de sportvis
sers. 

Wie in het Kaal-Lui-Lekker-Ho-
vaardigstadje blijft overnachten 
en er 's avonds nog een harinkje 
wil eten of een goed biertje wil 
drinken, kan naar De Knng aan 

de Kon. Albertlaan, een trefcen-
trum voor alle Vlaamsgezinden. 
Voor een wandeling door het cen
trum van het stadje bestelt men 
best de mooi geïllustreerde fol
der, uitgegeven door VVV-Maas-
elk (evsnals VVV-Maasland on
dergebracht In het typische smal-
gevelhuis De Nootstal, Bosstraat 
2, 3680 Maaseik, tel. 0 1 1 / 
56.42.25). Tegelijkertijd bestelle 
men dan «Kennismaking met het 
Maasland», brochuurtje dat alle 
mogelijke toeristische, sportieve. 

kulturele inlichtingen en akkom-
modaties noemt 
Is die informatie gratis, dan dient 
men wel te betalen voor publika-
ties als: M. Hendrickx, Maaseik In 
oude prentkaarten (1972) ; G. Da
niels en W. Sangers, 1. De Markt 
van Maaseik (1972), 2. Maaseik 
architektuur en historie (1974), 3. 
Aldeneik architektuur en historie 
(1975). Zij zijn ook te bekomen in 
de boekhandel van onze vriend 
Bert Van Venckenray (Bosstraat 
16, tel. 011/56.40.19). 
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Naar MOL om te zeilen, 
te wandelen, te fietsen, 
te zwemmen, te zijn... 

M O L — Bij het binnenrijden van de gemeente Mol merk je het 
onmiddellijk : dit is een prachtige gemeente ! Mol kreeg van het kom-
missariaat-generaal voor Toerisme het label groen vakantieoord en 
BLOSO maakte er een sportgemeente van. Nu willen kwoteringen 
niet meer zeggen dan dat, maar meteen weet je dat je in het groen 
zult verzinken en dat groen rust is en rekreatie en vakantie en vrije 
tijd. En dat al deze dingen heden ten dage goud waard zijn. 
Dus, op naar M o l ! 
Van uit het binnenland kom je Mol binnen langs de wijk Ezaart Mol 
heeft zo'n hele resem (10!) wijken. Het was trouwens vóór de samen
voeging van gemeenten de grootste gemeente van dit koninkrijk. 
WIJ dus naar Mol om effe een kijkje te nemen en een babbel te doen 
met senator Van Eisen, schepen van Toerisme, van deze door meren 
en dennen en heide gezegende gemeente. 

Carlo Van Eisen: « Van de wijk gers Nederlanders zijn I ü e grens 
Ezaart tot de abdij van Postel kun 
je 25 knn lopen. De fusies gingen 
aan Mol voorbij. De oppervlakte 
bleef 11.500 ha en we zijn met 
onze 29.330 Mollenaars geble
ven. Wandelen is hier heerlijk, 300 
km uitgestippelde wandelwegen 
liggen op de vakantiegangers te 
wachten I» 

— Wij kunnen ons indenken dat 
de Molse bevolking tijdens de 
vakantiemaanden aangroeit Met 
hoeveel en vanwaar komen ze 
precies ? 
Carlo Van Eisen: « Mol staat be
kend om zijn campingtoerisme tij
dens de vakantiemaanden juli en 
augustus. Wij noteren hier 
300.000 overnachtingen per jaar. 
Vooral jonge mensen en families. 
Vanwaar komen ze? Nogal wat 
stadsmensen uit Antwerpen, heel 
wat jeugdbewegingen. Met zeker
heid kunnen wij echter zeggen 
dat 50 % van onze vakantiegan-

ligt hier ook vlakbij. 
— Wat is nu precies zo aantrek
kelijk in Mol? 
Carlo Van Eisen; « Het ligt bij de 
deur, je hebt er de meren en de 
stranden : Zilvermeer, het Zilver-
strand, het Familiestrand, het Ber-
kenstrand en het Campinastrand. 
Families kunnen hier rustig wan
delen, je kan alle sporten doen, 
ongebreideld wandelen, een ten
toonstelling meepikken. Bij slecht 
weer een uitstap ondernemen of 
gebruik maken van de gemeente
lijke sportinfrastruktuur die hier 
zeer sterk uitgebouwd is I» 
— Heeft Mol een traditie in de 
rekreatiesektor ? 
Van Eisen: «Onze gemeente 
heeft steeds een grote aantrek
kingskracht gehad op wande
laars en mensen die van de 
natuur houden. Je zult er echter 
geen hotels vinden, ook geen 
gastronomische neusjes-varvde-

Het Streekmuseum 

DE ZILVERREIGER 
vzw, Centrum voor Toerisme 
en Kuituur is gevestigd te 
Weert-aan-de-Schelde, 
fusiegemeente Bornem, 
Scheldestraat 14 

Het is geopend behoudens speciale afspraken, van 
Pasen tot Allerheiligen, elke dag behalve maandag 
van 14 u. tot 18 u. Voor nadere inlichtingen en/of 
afspraken: Peeters K., Breendonkstraat 79A, 2659 
Breendonk, 031/86.93.54. 
In het Streekmuseum van Klein-Brabant, gelegen in 
het ongerepte natuurkader van Weert en in de na
bijheid v.d. Oude Schelde en de Schelde, treft men 
naast de fauna van het Scheldeland, zalen omtrent 
de Scheldevisserij, klompenmakerij, kuiperij, man-
denmakerij, vlasnijverheid, en een ruimte voor wisse
lende tentoonstellingen van kunstambacht en 
streek-kunstenaars, alsmede een heemkundige en 
toeristische biblioteek. 

zalm. Misschien is het dat wel dat 
onze gemeente zo aantrekkelijk 
maakt ? » 
— Een paar aanraders voor dag
jesmensen in Mol ? 
Van Eisen:« Het Zilvermeer biedt 
natuurlijk heel wat om een fijn 
dagje te beleven, om niet te spre
ken van andere stranden met alle 
kansen voor kampeer-, roei- en 
zwemgenot Een gemeentelijke 
visvijver, een natuurreservaat, 
het sport en rekreatiecentrum 
Den Uyt, het Jacob Smitsmu-
seum en natuurlijk de prachtige 
abdij van Postel en omgeving. 
U ziet, wie dacht dat Mol alleen 
de gemeente van het atoomcen
trum was heeft het verkeerd 
voor. In Mol is wat te beleven en 
bij deze zijn al de "WIJ»-lezers 
van harte welkom!» 

MOL 
- GROEN 

VAKANTIEOORD 

- SPORTGEMEENTE 

BEZOEK IN MOL 

- het Jacob Smitsmuseum 

- het Zi lvermeer en andere stranden 

- het prachtige zwemcomplex DEN UYT 

- de abdij van Postel *» 

- de 300 k m . uitgestippelde 

wande lwegen 

Inl icht ingen: 

V V V . Graa f de Brocquevil lestraat 5, 

2 4 0 0 Mo l 

Wandel- en 
fietspaden 
• Mol is de draaischijf van de 
gezondmakende wandel- en rij-
wielsport 
• 30 km fietspaden in Postel 
• 300 km uitgestippelde wan
delwegen. 
• Wandeling lond Mol (Mol-
Om) - van 80 km I 

Het ganse jaar door 
feest 
• Kamavalstoet; zaterdag van 
halfvasten. 
• Jaarmarkt dinsdag na half-
vasten ; foor vanaf zaterdag 
vóór halfvasten. 
• Mol groen en bloem • 3e zon
dag van mei. 
• St-Jansstoet: zondag rond 
24 juni. 
• Praalstoet H. Doom: laatste 
zondag van augustus. 
• Lichtstoet Rozenberg : zater

dag vóór de 2e zondag van sep
tember. 
• üchtstoet Ginderbuiten. za
terdag vóór de laatste zondag 
van september. 
• Beiaardkoncerten, iedere 
dinsdag om 11 u. iedere zater
dag van 17 tot 18 u. 
• Juli en augustus: iedere za
terdag om 20 u. koncerten door 
gastiaeiaardiers. 
• Marktdag: elke dinsdagvoor
middag op Rondplein en omge
ving. 
• Ruimvee- en dierenmarkt: el
ke zondagvoormiddag op het 
Rondplein. 

Zilvermeer 
• Rekreatiecentrum tot over 
de grenzen bekend. 
• Gelegenheid tot kamperen, 
zwemmen, roeien en zeilen. 
• Geïllustreerde brochure 
(-1- taneven) bij het Prov. Do
mein Zilvermeer (014/31.38.11-
12) of Sekr. VVV, Statiostraat -
Mol (014/31.38.77). 

Rekreatiecentrum 
Den UYT 
• Olympisch openluchtbad 
(50 X 21 m) 
met instruktiebad, peuterbad, 
zonneweide en mini-golf 
• Overdekt bad (25 x 15,5 m) 
In beide baden temperatuur van 
25° C verzekerd. 
• Omni-Sporthal en Tennister-
reinen 
Adres: RodeKruislaan 20 - 2400 
Mol (014/31.46.95). 

300 km Molse 
wandelwegen 
In een handig mapje werden 
door de Molse W V 7 wandelwe
gen uitgestippekj, bewegwijzerd 
en t)eschreven. Voorzien van 
een kaartje, afstanden, t)eschrij-
vinq en situering to.v. de andere 
wandelwegen vormt dit mapje 
een onmislaare gids voor wie 
Mol wandelend wil leren kennen. 
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Aan een Smjoor vragen om voor 
een bezoek aan zijn stad een 
«JternaUeve route uit te stippe-
ten, kan tot vee< leiden. Voor 
Kern Js elke steen van z//n Ant
werpen dusdanig interessant en 
uniek, dat het gevaar voor enig 
tekort aan absolute ol}}ektiviteit 
nfet geheel denkbeeldtg is U 
•ent dus gewaarschuwd. 

Entree 
Sedert enkele jaren kan je via 
diverse autostrade-uitntten met
een tot in de stadskern Ik zou het 
met doen, want dan mis je veel 
Kom b V gewoon langs de ouder
wetse Boomsesteenweq en Jan 
van Rijswijcklaan en — ongeveer 

ter hoogte van de legendarische, 
nu afwezige tank — aan de rech
terkant ziet u het enige, bijna grim
mig strenge huis dat Le Corbu-
ster m België bouwde, waar de 
een paar jaar geleden gestorven 
informele schilder Rene Guiette 
woonde, en dat slechts op het 
uiterste nippertje van de wegen-
bouwerxie huizenslopers kon ge
red worden Maar njc cfoor « n 'n 
paar honderd ellen verder is het 
alweer feest Daar, rechtover het 
Bouwcentrum (de boekenbeurs, 
weet u weO, vier hoog, huist de 
nationale voorzitter misschien 
dat Hugo u vanachter 't gordijn 
even mmzaam toelacht of zelfs 'n 
handje werp t Mist u dit voor
recht, vervolg dan meteen tot aan 
het door autowegen stukge-
scheurde Harmonie-parkje On
middellijk erachter (Boomgaard-
straat) over de nog enigszins 
ambachtelijk werkende Brouwerij 
De Koninck ligt De Pelgrim een 
prototype van Antwerpse bur-
gerherberg waar — naar men 
zegt — de «keuninkskes», via 
een darmpje onder het wegdek, 
rechtstreeks van de brouwerij 
naar de tapkast komen Hoe ook, 
het bier is er uitstekend 
Langs de Boomgaardstraat kan 
het meteen naar de nostalgische 
retro-wijk der Cogels Osylei 
(maar daar hadden we 't hier al 
over en dus bent u er al ge
weest) Ga daarom aan het Mili
tair Hospitaal (opgepast enkele 
richting) even linksaf de Manalei 
in Nummer 40 is een heerlijk voor
beeld van Nieuwe Zakelijkheid 
dat architekt Steynen in het begin 
van de twintiger jaren ontwierp 
voor Floris Jespers, een van de 
veelzijdigste talenten uit onze ex
pressionistische schilderkunst. 
Op naar het centrum nu, langs de 
Leopoldstraat Aan het einde 
daarvan staat de KNS (waar 
vroeger natuurlijk uitsluitend in 't 
Frans gespeeld en gezongen 

werd) een erg mooi, erg vervallen 
empire-achtig gebouw van Bour-
la Heel wat fraaier alleszins dan 
de miljoenen verslindende teater-
super-markt die even verder op 
de Vogelenmarkt gebouwd 
wordt Maar kom, over de KNS 
ziet u een ander merkwaardig 
gebouw de Liberator waar de 
'< gargons » sinds kort knapen he
ten Onder adepten van het 
Grootjansenisme gaat zelfs het 
gerucht de ronde dat de volgen
de IJzerbedevaart daar zal ge
houden worden 

Aan het Centraal Station of aan' 
de Smksrrut {btj "der Grote Markt> 
kan je terecht voor alle toeristi--
sche informatie en de zovele 
Rubens-tentoonstellingen zijn be
hoorlijk aangegeven, zodat we 
ons hier aan andere exploraties 
kunnen wagen Volg b v de onver
gelijkelijke MP beleggingsroute 
(lees de immobilienpagma's van 
de Antwerpse wegwerppers) en 
u ervaart meteen wat een voort
varend bouwspekulant een histo
rische stad kan aandoen aan kan-
nibalistische afbraakwoede en cy
nische betonstortpassie Geniet 
aldus van de sociale kitschbouw 
aan het Vleeshuis of van de blok-
kendooscamping aan de Oudaan 
of van de oogkwetsende parkinq-
buil nabij de Groenplaats of van 
enz Hartverwarmend is ook een 
bezoek aan de gezellige gewel
ven van Antwerpens nieuwe 
trots zijn metro (kostprijs 1,5 mil
joen per km) Zo'n visitatie is ook 
een rustgevende belevenis, want 
de Sinjoren zelf schuwen dit 
kunstwerk als een zeldzame ziek
te (o Gent, let op uw saeck O 
Laten we betekenisvoller oorden 
betreden 

Zo een is het Schipperskwartier 
(het Vleeshuis en dan verderop 
naar de haven toe), half stukge
slagen en tot in zijn wezen ver
minkt, maar nog altijd een on
neembare burcht van trotse, ei
gengereide ontucht In de Gorter
straat zie je een brede, brakke 
grond Daar stortte een tijdje gele
den het Cnstal Palace m, eens 
een wereldwijd beruchte tempel 
van veelzijdige dekadentie (de 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

- ) O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Antwerpse naam en faam desbe
treffend gaan terug tot in de 16e 
eeuw dat kan Rubens zelfs getui
gen) Paul van Ostayen heeft er 
ooit gedichten gelezen, later dans
te Jean Genet er nogal onheus 
en in recentere jaren hebben 
Snoeck en Pernath er de act van 
Paul overgedaan In t kwartier 
vind je alles Gnekse dancings, 
Zweedse knokcafes, pauperisti-
sche kroegen van groot verdriet 
en natuu'-lijk een grote hoeveel

heid uitgesteld mensenvlees van 
twijfelachtig geslacht omdat de 
travestieten er een in de meerder
heid zijnde minderheid vo Dit 
Sodomma en Gommorra vindt u 
natuurlijk met in de officiële stads-
gids, maar qua autenticiteit moet 
u het toch wel even zien 

Deugdzamer is de oude binnen
stad, en — godd ank — er wordt 
veel gerestaureerd, heel veel 
Door mensen die het menen echt 
menen Rond het Conscience-
plein en naar de Hoogstraat toe 
spreekt het geloof in de schoon
heid van het bouwkundig verle
den boekdelen in persoonlijke ini
tiatieven menselijke inzet en ludie
ke kreativiteit Wandel er door de 
straatjes en steegjes met hun fijn 
gehervvaardee-'de huisjes, gezelli
ge kroegjes en restaurantjes, 
prettige boetieks, vindingrijke bro-
kanteurs, enz Bezoek er zeker 
de Vlaaikensgang, de Wijngaard-
straat, de Reyndersstraat, den 
Bellaert, de Moriaanstraat, de 
Wolstiaat, de galerij De Zwarte 
Panter en het Oranjehuis (beide 
Hooggtraat), de Wolstraat en 
natuurlijk ook de wat verderop 
gelegen Stadswaag met zijn 
Gard Sivik (nu tijdens de weekein
den 'n prettig jazzcafé, 20 jaar 
geleden de bakermat van onze 
literaire avant-garde) En wilt u — 
het Rubensjaar ten spijt — toch 
'n museumtip, onthou dan Mayer 
Van den Bergh (Lange Gasthuis
straat) en Plantin Moretus (Vrij-
dagmarkt) Maar wat u in Antwer
pen ook wenst te zien, de Zoo 
staat met in Brussel en heeft uw 
penning dus dubbel nodig Ik heb 
er al vele gezien, in Europa en 
elders, en de onze is — eerlijk i 
— nog altijd de mooiste 

Tering 
Al hebben de Antwerpenaars 
door de eeuwen heen bewezen 
de tering naar de overvloedige 
nering te kunnen zetten, op ga
stronomisch gebied was de stad 
geen hoogvlieger Maar 't betert 
Ach ja, je kan er natuurlijk nog 
altijd mosselen en tong eten, en 
paling en pladijs Maar wie durft 
daar nog iets over te waarbor
gen, ik met Toch heb ik n paar 
adresjes voor u 

1 ot de absolute top-klasse van de 
nouvelle cuisine behoort De Belle-
fleur (Kapellen) en in de Antwerp
se burgerlijk-dure traditie is de 
Rade ook nog altijd z'n geld 
waard (de supreme 2-Michelin 
sterren van La Perouse meren 
pas einde september weer aan) 
Het beste van de bistrot-achtige 
restaurants is ongetwijfeld Euter-
pia dn n heerlijk klassisistisch 
huis in een zijstraat van de Co-
gels Osylei, de Generaal Capriau-
montstraat) met zalige voorge
rechten als wijngaardslakken en 
croute en krulsla au lardons Een 
vermelding halen in hetzelfde gen
re De Bloemkèol ~ (Groendal-
straat) en De Pottenburg (Minder-
broedersrui) De Chinezen zijn zo
als overal elders maar zo-en-zo, 
te mijden dus Een schitterende 
kwotering halen, volgens uw kor-
respondent, twee routier-restau-
rants (allebei aan de «oude» tun
nel) Chez Simonneke (Frans) en 
Las Manas (Spaans) En ook den 
Dalmatia, een Yoegoslaaf in 't 
Schipperskwartier Antwerpen is 
een veelomvattende, een zich 
veel toeeigenende metropool 
Toen al en nu nog Vele groeten 
van daarvandaan 

Nic VAN BRUGGEN 
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De beste tradities 
overleven de tijd. 

Jiu neanemebsta 
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Stelia Aitois. Al het goede van onze bodem. 
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VAKANTIE 77 

Gent valt met geen pen te beschrijven, met geen lied te bezingen, 
met geen beeld te tekenen, met geen tinten te kleuren. 
Vandaar dat over de Arteveldestad in een paar kolommen alles te 
vertellen, gewoon een onmogelijke opdracht Is. 

Hoe de sfeer te schetsen ?Geen stad Is grauwer onder de regen, en 
bloelender onder de zon, nergens elders vind je er stoffiger steegjes 
en vervallener huizen en nergens ook statiger straten en grootser 
monumenten. Geen stad biedt meer getuigenis van verleden en meer 
avant-garde. Geen stad Is artistieker en kommerciëler. Als je naar 
Gent komt, dan heb je èn het materialistische èn het opportunisti
sche èn het idealistische en het hooggestemde en het reële en het 
geheimzinnige, alles inééns. Hier vegeteren nog de laatste franskil
jons vsn Vlaanderen, en hier volg je de herinnering aan de eerste 

GENT. 
Vlaamsgezinden ; hier belijden franstaligen nog hun gehechtheid aan 
Groot-Nederland en het Huls van Oranje ; hier ontstond èn het libera
lisme èn het socialisme ; hier dikteert het katolleke konservatisme ; 
hier waart de sfeer van Jean Ray-John Flanders, ongrijpbaar en twee
talig ; hier ontmoet je Maeterlinck en Jan Frans Wlllems In musea en 
gedenkplaten. Gent zindert in zijn harde dialekt in het laatste dialekt-
teater van Vlaanderen (de Minard) en zingt nog altijd de maatschap
pij-kritische liederen van de echte kontestant Karel Waeri. Je stapt 
hier van de ene straat in de andere eeuw langs het fin-de-siècle naar 
deze tijd doorheen een scala van onvergetelijke kontrasten. Het andere Gent 

om niet te vergeten 
Vergeef me, beste lezer, deze lyri
sche Inleiding, maar Gent bekij
ken is de kunst van een paar 
weken en Gent kennen Is een 
levensopdracht. Van een paar lij
nen wil ik verder een aantal zeer 
algemene tips tot bezoeken en 
Gent-genieten geven. 
Heb je nooit met de stad kennis 
gemaakt, dan moet je beslist een 
plannetje en dokumentatle In je 
bezit krijgen. Neem het belfort als 
uitgangspunt en begeef je naar 
de Borluutstraat 9, waar de Ste
delijke Dienst voor Toerisme is 
gevestigd. Kom je per trein, dan 
kan je ook terecht bij de Federa
tie voor Toerisme van Oost-
Vlaanderen, Koningin Maria-Hen-
drikaplein 27, links van het sta
tion. Aan de hand van de ter 
beschikking gestelde boekjes 
kan je dan dé monumenten be
zoeken, die we hier op een rijtje 
zetten: de Sint-Baafskathedraal 
(mèt Lam Gods), Gravensteen, 
Graslei. Je kan het belfort en de 
Sint-Niklaaskerk slechts tussen 
de steigers bekijken, en mis
schien heb je geluk en kan je het 
stadhuls (ondanks de herstellings
werken) wel bezoeken, daarvoor 
moet je op inlichtingen uit in de 
Hoogpoort 

Als ik van de Sint-Baafskatedraal 
naar 's Gravensteen wil wande
len, dan neem ik de Biezenkapel-
straat, net achter de grote kerk. 
Je kijkt uit op de prachtige veer-
tiende-eeuwse Achtersikkel: on
middellijk rechts verdroomt het 
achttiende-eeuwse Biezenkapel-
letje, waarin een legendarische 
en geuzen-dodende Lievevrouw; 
je kan een geldstuk in de offer-
blok-gleuf schuiven en hopen dat 
je wensen bewaarheid worden. 
Je loopt dan door tot op de 
Nederpolder en je steekt over, 
naar de Zandberg. Je bewondert 
de grote Romaanse patriciërswo
ning van Gent, in donkere hard
steen en daterende uit de dertien
de eeuw. Op de Zandberg 
pronkt in het midden een grote 
pomp die aan Napoleon herinnert 
en daarachter staat het sterfhuis 
van Jan Frans-Willems. Je duikelt 
de Koningstraat binnen en be
wondert het mooiste huis dat in 
Lodewijk-XV-stijl in ons land is te 
vinden • het huis Oombergen, 
waar nu de Koninklijke Vlaamse 
Akademie is ondergebracht. 
Langs de Kammerstraat kom je 
op de Vrijdagmarkt terecht, waar 
Jakob van Artevelde nog steeds 
naar Frankrijk wijst. Je steekt de 

hele markt over en gaat naar het 
groot-kanon, Dulle Griet, kijken. 
Wend je naar rechts, steek het 
bruggetje over en stap het Mu
seum voor Volkskunde binnen, 
het zogenaamde Klnderen-
Aleynshospitaal. Als je dat ver
laat kan je langs de Kraanlei zo 
naar 't Veerleplein en dan kijk je 
op het Gravensteen. Lust je een 
ijsje, dan moet je beslist het IJssa
lon rechtover binnen: daar krijg 
je het lekkerste voorgeschoteld 

dat in Gent Is te krijgen. Heb je 
een andere dorst gekregen, dan 
kan je die lessen in het Galgenhul-
zeke, op de hoek van de Vlees-
huisbrug en de Pensmarkt Het 
café is klein, knus, beroemd en 
het bier is goed. Aan de Pens
markt (richting Hooiaard) krijg je 
een hele trits typische cafés, en 
de trappen die je iedere keer 
moet afdalen, tonen aan dat het 
straatniveau vijf eeuwen geleden 
heel wat lager lag dan vandaag. 
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Internat, art gallery 

9241 schelderode 

Kunstforum in Schelderode (Merelbeke) kunstgale
rij met internationaal karakter organizeert geregeld 
persoonlijke of kollektieve tentoonstellingen. In 
stock een selektie schilderijen, gouaches, akwarellen, 
tekeningen, grafisch werk en skulpturen van beken
de binnen- en buitenlandse kunstenaars. Uitgevers 
va,n informatieve kunstedities en grafiek. Open 
alle dagen van 10 tot 12 en van 15 tot 18 uur. Dinsdag 
gesloten. Om uitnodigingen en berichten te ontvan
gen volstaat het uw naam en adres te sturen aan 
KUNSTFORUM - 9241 SCHELDERODE. Tel. 091/ 
62.59.58 - 091/23.38.89. 

Ben je liefhebber van een lekkere 
kop koffie, dan moet je naar de 
Donkersteeg (het smalle wandel
straatje tussen de warenhuizen 
en de Koornmarkd: in het plaat
selijk kofflesalon serveren ze de 
beste koffie van Gent. Heb je hon
ger gekregen, dan kan je in de 
twee restaurants naast het huls 
Borluut binnen, de keuken is voor
treffelijk. 
Het winkelcentrum Is vlakbij, 
maar liever dan in de Veldstraat 
kijk ie wat ze in de Magelein-
straat aanbieden. Eén zaak (« Ei
gen Schoon») biedt waardevolle 
voor/verpen aan een soms schap
pelijke prijs. 
Met bovenstaande beschreven 
tocht is je éne toeristische dag 
méér dan gsvuld. Je kan Gent 
ook anders bekijken. 
Ik keer terug naar de Hooiaard, 
sla rechts af en ga de Jan Brey-
delstraat binnen. (Ondertussen 
heb je wel de Graslei gezien en 
stel je misschien voor je verdere 
dorst te gaan lessen in één van 
de vele cafés aldaar, waarvan 
één een 1900-sfeer biedt). In de 
Jan Breydelstraat is het Museum 
voor Sierkunsten een bezoek 
overwaard, vele toeristen laten 
dit wat links liggen. Je komt daar
na In de Burgstraat terecht. Ga 
op de Onthoofdingsbrug staan 
en kijk (met 's Gravensteen in je 
rug) op de laatste houten middel
eeuwse gevel. Steek dan over en 
zo beland je in 't Gewad. Hier ben 
je in één van de Gentse oude en 
vergeten buurten. Hier kan je wel 
en wee van vroeger dagen uit 
vervallen gevels aflezen. De 
Abrahamstraat links, is een ver
rassing : de prachtige gevels van 
het Archief en het Pandhuis (aan 
de achterkant van de klooster
kerk der paters Karmelieten) be
wijzen de ongehoorde rijkdom 
van het Gents bouwkundig erf
goed. Keer op je stappen terug, 
en aarzel niet langs het verdacht-
lijkende Tinnenpotstraatje te lo
pen. Zo kom je in 't Prinsenhof 
terecht, het is de moeite waard 
om bekijken. Als je 't Prinsenhof 
rechtdoor gaat, kom je aan de 
donkere Poort, laatste overblijf
sel van 't paleis waar Karel V 
werd geboren. Op de brug kijk je 
dan eerst links: daar zie je 't 
Rabot, oude en enige Gentse 
waterpoort, getuige van koppige 
Middeleeuwse handelsbelangen; 
op de achtergrond verrijzen 
aartslelijke twintigste-eeuwse to
rengebouwen, bewijzen van een 

onoordeelkundig woonbeleid, ter
wijl aan de overkant een negen-
tiende-eeuwse fabriek herinnert 
aan de proletarische textielellen
de van een halve-eeuw geleden. 
Je hebt nu de Keuze : je kan links 
naar 't oud Slnt-Ellzabethsbegijn-
hof (en dan terug naar 't stads
centrum langs de Burgstraat), of 
rechts, de reeds genoemde brug 
over langs de Antoniuskaai naar 
de Akademiestraat Wandel 
langs de Lievekaai, langs de stille 
treurwilgen naar de LIevebrug ; 't 
is prachtig en buiten alle begane 
paden. Foto-liefhebbers halen 
hier hun hart op. De Antoniuskaai 
(naast het barokke Augustijnen-
klooster) biedt een rij geslaagde 
gerestaureerde gevels. Kijk dan, 
vanop het tipische bruggetje 
naar 's Gravensteen : een indruk
wekkend zicht, had je daar niet 
links een lelijk appartementsge
bouw dat bewijst dat ze inzake 
stadskernhernieuwing nog niet 
zoveel (goed) brood aten In deze 
stad. Je tweede tocht is rond, 
want rechts ligt het Gewad. Deze 
wandeling neemt anderhalf tot 
twee uur van je vrije tijd in 
beslag. 
Maar je kan verder. Je kan de Lie-
vestraat door, de Lange Steen
straat in, en rechts, langs de Vrou
webroerstraat, het bekende Pa
tershol, de andere alternatieve 
wijk, betreden. De huiaen (zestien
de- en zeventiende-eeuws) zijn 
er erg verwaarloosd ; je kan in de 
wirwar van oude straatjes je 
tweehonderd jaar achteruit wan
en. Vergeet niet in de Vrouwe
broerstraat 'de eerste donkere 
poort links binnen te stappen : je 
betreedt het Pand, een oud kloos
ter, en als je op de grote binnen
plaats staat, dan zal je je afvra
gen hoe het mogelijk is dat men
sen in nog zo'n levensomstandig
heden hun dagelijkse leven kun
nen slijten. In dit gebouw vond de 
filmploeg van «Malpertuus» een 
aangepast griezelig dekor. 
Een echt-alternatieve wandeling 
kan je langs de Lane-Steenstraat 
naar de Grauwpoort en 't Sluize-
ken Leiden. Van hieruit kunnen 
we tot aan de Muidepoort min
stens vijfentwintig bewoonde cités 
en poortjes bezoeken, waar je de 
negentiende-eeuwse proletari
sche sfeer met alle promiscuïteit 
en grauwe ellende kan beleven. 
Hierbij kan je nog de stille Water-
wijk nemen, nabij de Ottogracht 

Huguette De Bleecker 
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In de 
binnenzak 
van 
Brussel 
Zola had hel wel eens over de buik van Parijs, onze Johan Vermin-
nen zit wel eens in de binnenzak van Brussel Niet zo'n onaardig 
beeld voor een uit z'n kleren gegroeid provinciestadje 
Het politieke wangedrag van Brussel heeft ons Vlamingen meer dan 
eens geërgerd maar Brussel is ook onze hoofdstad en de Vlamingen 
zouden er oi zeer goed aan doen wat meer naar Brussel te komen 
Niet om er te werken, dat doen ze al genoeg maar om er te wande
len, een stukje te eten (er zijn heel wat goede Vlaamse eetgelegenhe-
den in Brussel), het te bekijken, de Brusselaar te leren kennen en 
omgekeerd Brussel ontdekken zoals het werkelijk is en het niet 
enkel af te wimpelen als een voor Vlamingen onmogelijke stad De 
ervaring heeft geleerd dat wellevendheid en kordaatheid sterke 
wapens zijn en men herovert Brussel niet (alleen) door er geleerde 
dingen over te zeggen Je moet in de binnenzak kruipen, bij de men
sen komen, je Vlaams gelaat laten zien en je ontmoet dat van Brus
sel 

Het Centraal Station w\e kent het 
n i e f De grens tussen de bene
den- en de bovenstad Dat merk 
je best als je in de schaduw van 
de gebeeldhouwde koning-ndder 
aan het Albertinacomplex staat 

Er zit steevast een duit op zijn 
kop Je merkt de ranke witte 
spits van het Brusselse stadhuis 
maar ook de beton en glasgebou
wen die in de buurt van het de 
Brouckereplein werden opge-
ncht Fraaier voor het oog is de rij 
1 7de-eeuwse gevels die a h w de 
binnenzak van Brussel afscher
men 

Het Albertina-complex is indruk 
wekkend in zijn ietwat logge 
staatsarchitektuur Ingebouwd zit 
de mooie kapel van Sint-Jons 
ook van Nassau genaamd omdat 
ze door een van Nassau in 1346 
gebouwd werd Men zegt dat 
Durer er op de knieën zat voor 
een schilderij van van der Goes 

Maar in het complex zit meer In 
het Prentenkabinet kan je Breu-
gel Rubens Van Dijck en Rem 
brandt zien en in de koninklijke 
biblioteek 2 miljoen boeken inkij
ken 

In een van de bogen van het com
plex zit een uurwerkbeiaard die 
om het kwartier zo schoon hij kan 
— en dan nog tweetalig - -
speelt Benoit en Gretry 

Naast de rechtervleugel van de 
Albertina lopen wij de trappen af 
rr.aar de Strostraat die we tot op 
het einde doorlopen tot aan de 
Grofe Zavel waar de O-L-V 
Kerk staat Ze kwam er nadat de 
kruisboogschutters er in 1304 
reeds een kapel hadden laten 
opnchten Aanvankelijk was de 
Zavel een zandige vlakte waar 
rond schamele woninkjes waren 
opgetrokken De wijk begon ech
ter te floreren de kapel werd 
door een prachtige kerk vervan
gen en gegoeden trokken prachti
ge huizen op Processies omme
gangen stoeten en vogelschie 
tingen waren met van de straat 
en van de lucht Aartshertogin Isa
bella schoot er zich nog «konin 
gin van de kruisboog» Aan de 
Zavelkerk werden reeds voor 
1448 «De Blijde Mystenen van 
Maria» opgevoerd en Paul Clau-
del ging er toen hij in Brussel 

ambassadeur was elke morgen 
bidden dit alleen maar om te zeg
gen dat de Zavel in alle tijden een 
rol speelde Gescheiden door de 
Regentschapstraat ligt tegenover 
de Zavelkerk de Kleine Zavel 
waar Egmont en Hoorn gestand-
beeld staan het park is omgeven 
van beeldjes die zowat alle beroe 
pen uitbeelden Achter het parkje 
ligt het Egmontpaleis (u weet 
wel'7 ) en het bezienswaardige 
Instrumentenmuseum 

Terug op de Grote Zavel moeten 
beslist de kunstgalenjen en anti-
kwariaatswinkels bezocht wor
den Elke zaterdagnamiddag en 
zondagvoormiddag is er antikwi-
teitenmarkt In het nr 40 van de 
Grote Zavel bevindt zich het Post-
museum naar men zegt het groot
ste ter wereld waar naast 
150000 zegels de geschiedenis 
van de briefpost de telefonie en 
telegrafie te zien zijn Wij verlaten 
de Grote Zavel langs de Rolle-
beekstraat een van de oudste 
schilderachtigste straatjes van 
Brussel Het straatje kronkelt als 
het beekje wiens bedding het 
volgt naar de Hoogstraat 

Die bereiken wij over de Kapelle-
markt wa r de Kapellekerk staat 
en waar god-weet-waar onze Pie-
ter Breugel begraven ligt 

Meteen zitten we goed en wel in 
de Marollenv^ijk Geen kwartier in 
dit land werd -meer beschreven 
opgehemeld verguisd als deze 
oude wijk van Brussel Timmer 
mans heeft het in zijn boek over 
Breugel als volgt « t Was volks-
ke van de Baskonters de zuipe-
niers de zwelgers mensen van 

wat kunnen-we-met-den-over-
schotdoen de mannen die met 
uitgetrokken frak « nen vecht sloe
gen » om daarna samen een pint 
te pakken — maar t kwaad 
bloed m,oest er eerst langs de 
neus of een blauw oog uit t 

Waren vloekers schelders en 
schimpers op paters en nonnen 
maar wie daar beneden in de 
moederlijke Kapellekerk de mees
te kaarsen voor O-L-Vrouw 
brandden» Georges Eekhoud 
noemde de Marollenbewoners 
Les voyous de velours Michel 
de Ghelderode raakte van jongs 
afaan onder de indruk van de 
poppen uit de vele poppentea-

Kermis in de Hoogstraat 

ters Daarvan was teater Toone 
het meest bekende Wat er van 
overblijft is nu nog te zien en te 
horen in de Schuddeveldgang 
een zijgangske van de Beenhou
wersstraat 

Parallel met de Hoogstraat — 
waar in het nr 132 Pieter Breugel 
woonde — loopt de Blaes 
straat langs beide kun je naar het 
Vossenplein er lopen enkele ver
keersvrije straten zodat het er fijn 
slenteren is Op het Vossenplein 

kan je alles voor een pnkje kopen 
tijdens de voddenmarkt van zon
dagvoormiddag Wie het plein 

niet kan vinden vraagt in onver
valst Marolliaans naar daa met 
en komt wel terecht 

Heel de tijd heeft de wandelaar 
de mastodont van het justitiepa
leis gezien Verlaine schreef over 
het Brussels gerechtshof « 
grandioos bijbels en misschien 

een beetje waanzinnig maar dan 
van het goede soort» Langs de 
Blaesstraat komen we terug aan 

de Kapellekerk maar eerst lopen 
we nog even langs de Brigittinne-
kerk een staaltje van deskundig 
restauratiewerk Zij staat er te 
blinken in haar barokke pracht 
maar in een omgeving die half 
afgebroken half vervallen is 

De Kapellekerk is een bezoek 
overwaard Waarschijnlijk is de 
kerkpoort gesloten maar in een 
van de zijgebouwtjes is wel ie
mand te vinden die weet waar 
de sleutel hangt 

Wie hier zijn tochtje wil besluiten 
kan gerust hij bevindt zich op
nieuw in de buurt van het Gen 
traal Station Wie nog graag naar 
de Grote Markt en mannekepis 

wil kan aan de overzijde van de 
Keizerslaan langs de Celbroers-

'siraat of de Trapstraat de buurt 
van de Grote Markt bereiken 
Tot daar een tochtje door oud-
Brussel Je kan er heel wat ont
dekken en beleven honger en 
dorst zul je er met lijden Je kan 
er heel wat kontakten hebben met 

echte Brusselaars en in de voet
sporen lopen van grote Vlaamse 
kunstenaars van Breugel tot Her
man Teirlinck 

VTB-VAB-gids 

Brussel, trefpunt 
van Europa 
De Vlaamse Toeristenbond 
heeft de verdienste uitgaven op 
de markt te brengen die ge 
schreven worden naar de maat 
van haar veelzijdig iedenkorps 
Iedereen weet hoe uiteenlopend 
en veeleisend dat is de uitgaven 
moeten dan ook navenant zijn 
In de halfmaandelijkse uitgaven 
zit een bron aan toeristische en 
historische informatie in de uit 
gaven van de Vlaamse toeristi 
sche biblioteek vindt iedereen 
zo wat zijn gading in aparte uit 
gaven zoals de voor ons liggen 
de gids voor Brussel zit het pro 
gramma voor een hele vakantie 

Het was sinds 1954 geleden dat 
de VTB haar laatste gids voor 
Brussel had uitgegeven Het 
werd dus hoognodig dat een ver 
beterde aangevulde uitgave op 
de markt kwam 
Renaat Martens die Brussel als 
zijn binnenzak kent schreef zo 
wel deze van 1954 als de gids 
van 1977 Een pracht van een uit 
gave i De gids bevat onderwer
pen als kultureel en ontspan-

ningsleven een beetje geschie 
denis vier gedetailleerde wande
lingen bezienswaardigheden bui 
ten deze wandelingen en een 
beschrijving van het Zonienbos 
Het boek (12 5 x 22 5 cm) bevat 
260 bladzijden met tainjke illus
traties en IS gehuld in een ste 
vig glanzend kaft verfraaid 
door zeven tipische gezichten 
uit de hoofdstad 
In het boek bevindt zich daarbij 
nog een losse tweetalige platte 
grond bestrijkend het grondge
bied van de hoofdstad van de 
basiliek van Koekelberg tot het 
Jubelpark en van de Heizel tot 
zuidstation en Hallepoort 
«Brussel trefpunt van Europa» 
een hoogtepunt in de reeks van 
de grote VTB uitgaven i 
Prijs 295 fr per eksemplaar, 
voor de leden van de Vlaamse 
Toeristenbond en de Vlaamse 
Automobilistenbond slechts 

250 fr Prijs telkens te verhogen 
met 15 fr als over de post moet 
worden toegezonden 
St-Jakobsmarkt 45 47 2000 Ant
werpen 

WM 11 
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5 wandelingen door 
het onbekende Brugge 

Het romantische Brugge 
Liever dan U mee te nemen op 
een van de modelwandelingen 
doorheen Brugge of me te beper
ken tot de klassieke rondgang in 
de stadskern zou ik U graag 
attent maken op Brugse wijken, 
die zelden of nooit door de vreem
de toerist bezocht worden. En 
nochtans liggen die stille straten 
en straatjes met zo ver van het 
hart van de oude stad. Neem nu 
bv. de Langerei, met op het einde 
het groot seminarie (vroegere Ter 
Duinenabdij), de Pqtterie (bejaar
denhome met middeleeuwse ka
bel • ën "é'érY'' prachtver2^pieling 

edelsmeedwerk) en aan weerszij
den oude huizen die zich veelkleu
rig weerspiegelen in de rei. De 
nabije Spiegelrei is een der mooi
ste plaatsen van de stad met zijn 
statige herenhuizen, de oude aka-
demie en de huidige stedelijke 
biblioteek op de achtergrond en 
tussen het standbeeld van de 
prins van de Vlaamse Primitieven, 
Jan Van Eyck (die de vroede 
vaderen «voor alle zekerheid» 
nog een standbeeld van Jans 
broer Hubert hebben meegege
ven, ook al wordt het bestaan 
van deze broer sterk betwijfeld) 

Wanneer het tegen halfzeven 
draait verdwijnt de toerist uit het 
stadsbeeld en dan herleeft het 
«Bruges la morte» . het is dan 
inderdaad stil in deze straten met 
welluidende namen. Spinolaréi, 
Goudenhandrei, Goudenhand-
straat, Spiegelrei, Genthof, enz. 
Dit IS het romantische Brugge, 
dat een Longfellow of een Geor
ges Rodenbach bekoorde, zon
der Rilke en Zweig te vergeten of 
de onbekende bootsman van de 
Duitse Kriegsmarine (Zeebrugge 
was in de eerste wereldoorlog 
een U-boot-basis) die in een Duits 

frontblad een romantische be
schrijving van Brugge gaf. 
Een bezoek aan deze kleine en 
grote reien breng je best tussen 6 
en 7 uur 's avonds: dan speelt de 
zon vanuit het westen een kleu-
renspel op de oude gevels die 
zonder menselijke aanwezigheid 
tot leven komen. Niet voor niets 
diende deze wijk als decor voor 
tientallen films (Madchen aus 
Flandern, L'empreinte du Dieu, A 
nuns story, enz.) of behoorden ze 
tot de mooiste opnamen van de 
elk jaar aangroeiende reeks doku-
mentaires over Brugge. 

De zingende , 
Dolfijnen van Brugge \ 
^^^*^^ ~ - ~*«*»««»*~- ' - , i>w«» 

In het overdekte Dolfinarium van 
Brugge/St Michiels geven dolfijnen 
en zeeleeuwen een show die alles 
staat Ze springen en zingen 
Zeeleeuwen stelen visjes en kusjes 
Dolfijnen speten blindemannetje 
Dat alles en nog veel meer Zesmaal 
dagelijks Speciaal voor u' 

Dolflnartum Brugge/St Michiels 
050/316968 

Tegenover liet Boudewijnparlt 

Gelofte, elk jaar een kaars te offe
ren indien Brugge de strijd tegen 
de Fransen zou winnen. 
De Smedenpoort zelf is een in
drukwekkend gebouw uit de mid
deleeuwen Boven de poortin
gang aan stadszijde bemerkt 
men een doodshoofd, dat herin
nert aan het verraad van een Eek-
Ionaar in 1961, die het plan had 
beraamd 's nachts de poort te 
openen voor de Franse troepen, 

: dte <3prukten naar het noorcten. 
Het opzet werd verijdeld en de 
verrader onthoofd. Zijn afgehak
te hoofd werd boven de poort 
gehangen als afschrikwekkende 
waarschuwing. Toen het gruwe
lijk restant door de vogels was 
ontvleesd werd hij vervangen 
door een bronzen nabootsing... 
De poort dateert van 1297. Tus
sen de Smeden- en Ezelpoort, 
waar nu een dubbele autoweg 
ligt, lagen vroeger twee putten, 
waann het bloed van geslachte 
dieren werd gestort en in de twee
de van mensenbloed (aderlating 
was een veelgebruikte praktijk in 
de middeleeuwen en later tegen 
koorts). Vandaar de benaming in 
de volksmond, de « bloedput», die 
nergens als aanduiding werd aan
gebracht, doch die nu nog voort
leeft bij het volk. Het Stil Einde 
nabij de Ezelpoort is nu een para
dijs voor zwanen (nog een sim-
bool voor Brugge), eenden, meeu
wen en andere watervogels. 
Via de lange Ezel- en St.-Jakobs-
straten (met de barokke en rijke 
St.-Jakobskerk) bereiken we het 
stadscentrum. 

van Brugge. Op de vijver wordt tij
dens de weekends een « prondel-
markt» gehouden, nu zegt men 
antiek... Vlakbij liggen de Vis
markt en het Huidevettersplein. 
De Dijver verlatend kunnen we 
terecht in dne musea. Groenige 
(Vlaamse Primitieven, o.m. het be
roemde drieluik van Jan Van 
Eyck. (Kan. Van der Paele, Mem-
ling, Gerard David, Ambrosius 
Benson, Petrus Knstus, Vander 
Goes, e.a.). Gruuthuse Patriciërs
paleis) en St.-Jan (Memlingmu-
seum). 

R.C. 

Guido Gezelle Het groene 

Een andere wandeling voert U 
dwars door de volks gebleven 
St.-Annawijk naar de Rolweg, 
naar het geboortehuis van Heer 
ende Meester (zoals Hugo Ver
nest hem noemde) Guido Gezel
le, thans Gezelle Museum en 
onlangs heringericht, een opera
tie die de bewonderaars van on
ze grootste dichter in twee kam
pen heeft verdeeld, vooral omdat 
men de autentieke geschriften 
he,efit,,v«evangen,door foto-vefgro-
^Pggn,,. Het, IS er npchtans stem
mig, ook in de tuin, waar vroeger 
openluchtvergaderingen werden 
gehouden (o.a. de «meivelden» 
van de Uilenspiegels, een oud-stu-
dentengild dat na de oorlog ver
dween). De nabijheid van de 

Kruis- en Molenvest, langs het 
kanaal tot aan de statige Gent
poort, waar een klem museum 
over de eerste wereldoorlog is 
ondergebracht. Op de Molenvest 
wieken vier monumentale wind
molens. Ze werden op last van de 
stad gerestaureerd en zijn een 
zeer aparte toeristische attraktie, 
des te meer daar het graan er 
nog gemalen wordt zoals vroe
ger. Het kanaal zelf is een druk 
bevaren waterweg, met sluis én 
zwaaikom aan de Dampoort (het 
poortgebouw zelf is verdwenen). 
Aan de Dampoort begint de 4 km. 
lange betonweg naar Damme, 
eertijds voorstad en voorhaven 
van Brugge thans tot één ge
meente samengevoegd met Sijse-

le en Moerkerke. 's Zomers vaart 
een plezierboot heen en weer tus
sen Dampoort en de zgn. Sifons 
(aan de afvoerkanalen naar 
Heist). De met hoge populieren 
omkransde Damse Vaart is een 
paradijs voor roeiers en henge
laars. Rijdt men door via Damme 
en Oostkerke-Hoeke dan staat 
men eer men het weet voor Sluis, 
bekend «Belgisch» inkoopcen
trum (sinds de Londen-rage ge
daald in de belangstelling, .maar 
waar de Advokaat en de Oude 
Klaren nog steeds het lekkerst 
smaken)... 

We zijn ver afgedwaald, maar 
met een fiets of een wagen is 
deze trip best te doen. 

Pieter Deconincic en Karei il 

Een andere wandeling of uitstap 
voert ons naar de Burg, waar 
eens het grafelijk slot stond en 
waar Karel de ( joede werd ver
moord. We stappen het Vrije bin
nen, met een prachtige marmeren 
ötih'éuw ën'-dé^ levensgrote beel-
d'èil'van Karél V en diens grootou
ders. Schouw en interieur werden 
door de Brugse schilder Lance-
loot Blondeel ontworpen n.a.v. Ka-
rels overwinning in 1525 te Pavia 
op Frans I van Frankrijk. De zaal 
zelf IS behangen met de portret
ten van alle vorsten die over 
Vlaanderen heersten van Filips II 
tot Maria Theresia. In de vlakbij 
gelegen Hoogstraat is er het huis 
Zeven Torens. Vlak ernaast 
woonde Karel II-van Engeland in 
ballingschap dne jaar. Deze vorst 
om de Bruggelingen voor hun 
gastvrijheid te belonen schonk 
aan de stad een « eeuwig durend 
privilege », waarbij Brugse zeevis-
sers het recht verkregen binnen 
de Britse kustwateren te vissen. 

Een vijftiental jaren geleden poog
de het socialistische raadslid Vik
tor De Paepe dit pnvilege weer 
toepasselijk te maken maar Lon
den bleef doof voor de stunts van 
de privilege-heraut en nam zelfs 
de vissersboot « Karel II» in be
slag, toen deze aan het vissen 
was in de Britse territoriale wate
ren. .. 

Irt dezelfde straat woonde deken 
Pieter de Coninck die een belang

rijke rol speelde in de opstand 
tegen de Franse koning in 1302. 
In de Twijnstraat bewonderen we 
enkele renaissancegevels even
als in de Wapenmakersstraat, 
waar in de 15e eeuw het konsu-
laat van Engeland gevestigd was. 

In de St.-Janstraat zijn de natiehui-
zen van Turkije en Portugal te 
bewonderen. Maar de hoofdbrok 
van onze wandeling is de barok
ke St.-Walburgakerk. 

Deze kerk was oorspronkelijk 
een Jezuïetenkerk. In 1779 werd 
de Orde opgeheven en kreeg de 
kerk een parochiale bestemming. 
Enkele jaren later werd het ge
bouw een «tempel van de Rede » 
om in 1802 weer als katolieke 
kerk te fungeren De kerk heeft 
een zeer mooi interieur met als 
blikvangers een prachtige preek
stoel (door Quellinius jr. 1669), 
een marmeren kommuniebank 
(door H. Verbrugghen 1695) die 
ook het hoogaltaar beeldhouwde 
en een drieluik van P. Claeissens 
de jonge voorstellend «O.-L.-Vr. 
van den droge boom.» 

Vlakbij ligt de Weversdijk waar in 
nr. 20 Guido Gezelle woonde 
toen hij kapelaan was van St.-An-
na. De kerk van St.-Anna is een 
bescheiden gebouw van buiten, 
maar njk van binnen met als merk
waardigste pronkstuk het marme
ren doksaal van H. Van Mildert 

(1626). De doopvont waar Guido 
Gezelle werd gedoopt stamt uit 
1630. 

Via de Joost de Damhouder-
straat en de Molenmeers nade
ren we opnieuw het centrum met 
de Groenerei, en het beroemde 
Pelikaanhuis. Langs de Meebrug 
kijken we neer op de klassieke rei
en met de Peerdenbrug en het 
(thans verkeersvrije) Huidevet-
tersplein (dat zo uit een schilderij 
van een Pnmitief schijnt weggelo
pen te zijn en waar soms een 
kunstmarkt gehouden wordt). 

Wie een idee wil hebben van het 
groene Brugge, make best een 
wandeling van de Smedenpoort 
naar de Ezelpoort, al is een wan
deling op de beboste wallen tus
sen de Katelijnepoort en de Gent
poort even indrukwekkend van 
groen en water. Tussen beide 
voornoemde poorten ligt trou
wens het beroemde Minnewater, 
dat in de vonge eeuw Maurits 
Sabbe (die er trouwens vlakbij 
5'ereeuwigd staal) insptreertJe tot 
zijn «TDe sasmeester van het Min
newater» Staande op de hoge 
boogbrug heeft men er een prach
tig gezicht op deze grote vijver 
met op de achtergrond Brugge s 
drie monumentale torens O.-L.-V, 
St.-Salvator en het Belfort 
Van het Zand (waar eertijds de 
Vrijdagmarkt was, toneel van 
sommige historische gebeurtenis
sen, thans een druk verkeers- en 
parkeercentrum) gaat het door 
de Boeveriestraat met zijn vier 
eeuwenoude kloosters en gods
huizen (voor bejaarden). In deze 
wijk zijn er ten andere vele gods
huizen, zoals b.v. in de Kammema-
kerstraat niet ver van de Kapel 
van O.-L.-V. van Blindekens: oor
spronkelijk waren sommige huis
jes voor blinden bestemd. De 
meeste van deze gebouwen date
ren uit de 13e en 14e eeuw. De 
Blindekensprocessie was eertijds 
beroemd. Ze is nu herleid tot de 
jaarlijkse offergang van de Blinde
kens naar de Potterie met de gro
te, vele ponden wegende was
kaars, die als simbool geldt van 
het trouw naleven van de Brugse 

Het oude Brugge 
Wie zicf) toch wil beperken tot 
het historische Brugge begint zijn 
wandeling met het belfort en de 
hallen, de Steenstraat (Slot- en 
Kasteelstraat en niet een «straat 
van stenen» zoals historisch on
wetenden destijds de Franse be
naming «Rue des pierres» aan 
Brugges oudste straat hebben ge
geven...) De Steenstraat is Brug
ges winkelstraat bij uitstek. Rust
punten zijn het Simon Stevinplein 
met standbeeld van deze beroem
de geleerde, en de katedraal (9e 
eeuw) met de praalgraven van 
om. Karel de Stoute en Mana 
van Bourgondië, talrijke schilderij

en en beeldhouwwerken enz. Te
rug naar het Simon Stevinplein 
belanden we via de Oude Burg, 
met vroegere verblijfplaatsen van 
beroemdheden zoals Erasmus en 
Karel II van Engeland in de druk
ke Wollestraat. Daar bewonde
ren we het huis de Grote Mortier 
met afbeeldingen van de belege
ring van Brugge in de 17e eeuw 
door Fredenk van Nassau die 
door zijn spaansgezinde verwant 
Jan van Nassau verdreven werd 
(1632). Over de Johannes Nepo-
mucemus brug vereiken we de 
Ro-?enhoedkaai en de Dijver, on
getwijfeld de mooiste plaatsen 

Guido Gezelle Het groene Brugge 
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VAKANTIE 77 

Waarom jaren wachten 
tot Uw encyclopedie volledig 
verschenen is. 
Neem direct een volledige! 

Van sommige encyclopedieën zijn vandaag pas 
twee, drie of vier delen gereed. U moet dan nog 
jaren wachten voordat U het hele naslagwerk 
compleet in huis hebt. 
De Algemene Winkler Prins is helemaal compleet. 
Veertien imposante delen staan direct ter be-
schil<king van u en uw studerende kinderen. Vol 
begrijpelijke informatie over 52.000 onderwer
pen. Met daarbij ruim 10.000 foto's, illustraties 
en kaarten in kleuren. 
In één keer in huis, dus direct ter beschikking. 
Ook als u liever per maand afbetaalt. 
De Algemene Winkler Prins 
Alle 14 delen direct in huis. 

I 
1 
1 
I 
L 

BON 
Kost niets. Verplicht u tot niets. 
Ik wil volledig geïnformeerd worden over 
de 14-delige Algemene Winl<ler Prins. 1 

Naam: 

Adres: 

Postnr: Plaats: 

In open envelop zonder postzegel zenden aan 
WINKLER PRINS - Postbus 2 - 1940 Woluwe 

WINKLER 
PMNS 

W 
Gidsen van 

^ Zeeschelpen 

^ Geneeskrachtige 

^ Antiek 
(nfi.v.lJ Met de uitgave van haar 
gidsen, die zowel door liefheb
bers als door wetenschapslui kun
nen gebruikt worden, heeft de uit
geverij Elsevier een vaatje aange
boord dat een haast onuitputtelijk 
lees- en bezigheidsgenoegen 
biedt 

Voor ons liggen drie Elseviergid-
sen van uiteenlopende onderwer-
fjen. Ze zitten echter nauw in de 
huidige vrijetijdssektor nnaar wij 
hebben de indruk dat dat de uit
gever, die reeds zo'n veertig (na-
tuur)-gidsen op zijn aktief heeft, 
een zorg is. Het gaat hem hier dui
delijk om e^n stuk prestige de 
naam Elsevier waardig. 

reizen 
Verken de wereld. ONTDEK Z. 
AZIË met VL KLUB v. grote 
kult reizen INDIA, NEPAL THAI
LAND, CEYLON, in BESTE sei
zoen : 20 tot 60 dg. vanaf 20 
DEC. Voordel, voorw. Ervaren 
reisleid. Gïeen w.oogmerk noch 
massatoerisme. Schr. bur. bl. 
R.K.syooi 

Uit de reeks natuurgidsen — en 
die loopt van Vogelgids tot gids 
voor Sterren en Planeten — pik
ken wij de gids van Zeeschelpen 
en deze van Geneeskrachtige 
Kruiden. 
De 250 bladzijden van de Zee-
ïchelpengids bevatten 1300 afbeel
dingen waarvan 1100 in kleuren, 
een vrij uitgebreide inleiding over 
de schelp, haar groei en struk-
tuur, vorming, bouw en funktie. 
De tweede gids, 270 bladzijden, 
bevat 112 pagina-grote kleurenaf
beeldingen van planten die boven
dien stuk voor stuk beschreven 
en ontleed worden. Vooral leer
rijk wat hun toepassing en biezon-
derheden betreft 
In een tijd dat het gebruik van krui
den terug in zwang raakt komt 
deze gids op zijn tijd, temeer daar 
de rubriek Toepassing en Waar
schuwing heelwat onaangename 
gevolgen kunnen voorkomen. Wij 
zijn nu eenmaal het gebruik van 
kruiden ontgroeid en weten mis
schien niet meer dat hun gebruik 
ook schadelijk kan zijn. Ouderen 
zullen de planten van hun jeugd 
terugvinden, voor anderen zal het 
«konijneneten» van eertijds een 
nieuwe betekenis krijgen, jonge-

Om mee te nemen 
op vakantie 
Blijkbaar ziet de doorsnee-lezer er niet tegen op, dikke boeken te 
lezen, op voorwaarde dat ze boeiend zijn. Velen dezer lezers stellen 
geen eisen op het vlak van de belletrie. Ofwel stellen ze helemaal 
geen eisen — hun aandacht is alleen gevestigd op het verhaal — 
ofwel komen de literaire kwaliteiten slechts in tweede orde. Hoe dan 
ook, in de kategorie avonturen- en oorlogsromans komen heel wat 
bestsellers voor, vooral in de anglo-amerikaanse wereld. Niet te ver
wonderen dat deze bestsellers spoedig worden vertaald, ook in het 
Nederlands. 

Zo hebben we hier ter bespreking vijf 
kanjers uit deze serie. Als eerste pik-
l<en we Irwin Shaw uit de thans 
wereldbekende auteur van « De Jor-
daches», de Amerikaanse tv-serie, 
die ook in Europa grote belangstelling 
wekte. De oorspronkelijke roman ver
scheen onder de titel • Witte zwanen, 
zwarte zwanen >. 
Irwin Shaw, schrijver van toneel, no
vellen en romans werd geboren in 
New York City in 1913. Hij groeide op 
in Brooklyn en Manhattan. Reeds op 
school begon hij te schrijven. Zijn eer
ste sukses behaalde hij als toneelau
teur met stukken als «Bury the 
dead», «The gentle people», «Sons 
and solders», «The Assassin». Zijn 
gebundelde verhalen verschenen on
der de titel « Sailor of the Bremen », 
« Act of Faith » en « Welcome to the 
City». Hij schreef ook in «The New 
Yorker », « Esquire », « Colliers Magazi
ne », enz. 
Zijn eerste roman «The young 
Lions » is de neerslag van Shaws' sol-
datentijd tijdens de oorlog in Afrika, 
Zuid-Europa en Duitsland. Op slag 
werd hij op dezelfde hoogte geplaatst 
als Dos Passos Crane en Heming
way. (Elsevier) 
« De jonge leeuwen » is het verhaal 
van een Duitser en twee Amerikanen, 

ren zullen met deze gids een 
wereld ontdekken die zij vaak 
slechts vanuit het raam van hun 
flatwoning kennen. 
De derde gids die wij U wensen 
aan te prijzen is de encyclopedi
sche Antiekgids van mr. Fr. Do-
my. Deze gids, die reeds aan zijn 
achtste druk toe is, verscheen 
het eerst in 1964 en is nog steeds 
van groot belang, antiek waardig. 

De auteur schrijft in zijn inleiding 
dat sinds 1964 heelwat gebeurd 
is op antiekgebied met alle (nare) 
gevolgen vandien. Het wordt 
steeds moeilijker het waardevolle 
van kitsch te onderscheiden te 
meer daar allerhande antiekzaak
jes, markten en beurzen niet 
meer van de straat zijn. Om het 
onderscheid te blijven zien is 
deze Antiekgids van Elsevier een 
goede hulp. 

Alfabetisch van Aardewerk tot 
Zijde, aangevuld met een uitge
breider bijdragen en dit 230 blad
zijden lang, is dit een boek gewor
den om zo te lezen, rijkelijk geïllus
treerd. Bovendien aangevuld met 
een overzicht van alle stijlen van 
het jaar 1500 tot 1900 in Neder
land, Frankrijk en Engeland met 
de vermelding van op dat ogen
blik lopende politieke regimes. 

Werkelijk een boek om wegwijs 
te raken in de gesloten antiekwe
reld en een hulp om geen gips en 
lood in de klassieke zak te ko
pen... 

Elseviers gids van de Zeeschelpen 
door G. Under, 545 fr. 

Elseviers gids van de Geneeskrachti
ge Krulden door L Thurzova en kollek-
tief 350 fr. 

Elseviers Antiekgids door mr. Fr. Do-
my, 255 fr. 

alle drie in hun respektlevelijke legers 
tijdens de tweede wereldoorlog. Het 
boek werd verfilmd (het bal der ver
doemden) met Marlon Brando in de 
voornaamste rol, deze van een jonge 
Duitser die officier wordt In de Wehr-
wacht, de oorlog meemaakt en gelei
delijk zijn wereld ziet ineen storten, 
om ten slotte gedood te worden door 
een van de twee Amerikaanse tegen
spelers, net op het moment dat hij 
zich wou overgeven. 
Dft is een zeer korte samenvatting 
van dit levensverhaal, geschreven 
met sterk psychologische feeling, zin 
voor de «couleur locale» en bijwijlen 
sterk tjewogen. Voor een debuut 
roman alleszins een prestatie. (679 
biz. - Elsevier) 

Van de zelfde auteur is • Voor de eer
lijke vinder» (Nightwork). Het is een 
heel ander verhaal, dat van twee sim-
patieke boeven in een bnijant geschre
ven menselijke komedie. Douglas Gri
mes komt als bij mirakel in het bezit 
van 100.000 dollar. Als het verhaal 
start zit Grimes aan de grond. De 
onverwachte rijkdom lokt de gentle-
man-oplichter, handelaar :n twijfelach
tige kunst Miles Fabian aan. Hij na
dert de vijftig en stelt tot zijn schrik 
vast dat al zijn gescharrel hem niets 
heeft opgebracht Daarom is de ken
nismaking met Grimes zo interessant 
Hij meent in Grimes een enige moge
lijkheid te zien, om in het bezit van de 
dollars te geraken. Een koud kunstje 
denkt Fabian, wanneer beiden beslui
ten «in zaken te gaan». Hoezeer hij 
zich vergist wordt vlot gedemon
streerd in deze cocktail van humor, 
seks en spanning, lichtvoetig en amu
sant (287 bIz., 360 fr. - Elsevier) 

Met « De droom en de vervulling» 
van Alexander Cordell verhuizen we 
naar de andere kant van de wereld, 
China, maar dan het China van de 
«lange mars» t)egonnen in oktober 
1934 en die de Ijasis legde voor Mao 
tsetoeng's overwinning op de troepen 
van de Kwo min tan (Tsjang Kaisjek). 
De auteur kruipt in de huid van de 
medische student Tsjan Lirvwai, die 
deze fantastische mars meemaakte, 
een mars die het rode leger vanuit de 
zuidelijke provincie Foekien via gans 
Zuid-China naar het westen (tot Lolö-
land) maakte, om dan langs de wester-
grenzen op te rukken naar het uiter
ste noorden van China (Woechichen). 

Terecht vatte de Amerikaanse journa
list de lange mars samen als «een 
odyssee die in onze modeme tijd haar 
weerga niet kent». Daarvan zal «De 
droom en de vervulling» (The dream 
and the destiny) de lezer zeker over
tuigen. De man, die de lange mars lekJ-
de, de latere verafgode Mao, ontmoe
ten we uiteraard herhaaldelijk in dit 
verhaal, wat tot een sofc)ere persoons-
h)eschrijving beperkt blijft De menselij
ke zijde van dit epos komt beter tot 
haar recht vaak in eenvoudige tafe
reeltjes, die echter zeer autentiek aan
doen. (351 blz. - Uitgeverij J.H. Got-
tmer, Haarlem). 

Morris West is stellig de meest baken
de van de huidige anglo-Amerikaanse 
bestseller-auteurs. Hij werd te Mel
bourne (Australië) geboren op 26 
april 1916. Hij studeerde er kunstge
schiedenis en werd leraar moderne 
talen en wiskunde. Tijdens de tweede 
wereldooriog was hij code-specialist 
en kartograaf bij de Australische 
luchtmacht Als schrijver begon hij als 
tekstschrijver voor radio en tv, terwijl 
hij eveneens — onder pseudoniem — 
enkele misdaadsromans schreef Met 
zijn meesteriijk geschreven « De advo-
kaat van de duivel > werd hij op stel 
en sprong wereldberoemd. Ook • In 
de schoenen van de visser» beves
tigde Morris West's faam als auteur. 
Beide romans spelen zich af in Italië, 
dat met zijn mensen levensgroot en 
bijna tastbaar voor de lezer opduikt 
Andere romans van deze rasschrijver 
(met zijn enorm vermogen tot identifi-
katle) zijn « Harlequin », « De toren 
van Babel» en «De Salamander». 
« De Zeevaarder » verhaalt van GviiV^' 
nar Thorkild, een wetenschapsman 
maar als halve Polynesiër diep verbon
den met zijn volk, het volk van zijn 
moeder Kawena Kinga. De Zee
vaarder wenst een legende van het 
Polynesische volk aan de waarheid te 
toetsen. Dze legende wil dat de grote 
Polynesische leiders op het einde van 
hun leven wegtrekken naar het laat
ste, nog niet ontdekte land op de 
wereld, om daar te sterven. Naar dit 
dodeneiland gaat Gunnar samen met 
enkele anderen op zoek. Hij vindt het 
doch meteen wordt de groep gekon-
fronteerd met een totaal nieuw leven. 
Het is alsof zij alles van voorafaan 
moeten hertjeginnen, ze zijn werkelijk 
primitieven geworden. 
De auteur maakt van dit vertiaal 
gebruik om de bekende en aanvaarde 
normen van onze ingewikkelde kon-
sumptiemaatschappij opnieuw aan de 
orde te stellen: huwelijk, bezit leider
schap, liefde en haat enz. 
Het is deze mengeling van avontuur 
en bezinning die de grote aantrekke
lijkheid van Morris Wests werk uitma
ken. (301 bIz. - Gottmer, Haarlem) 

R.C.-

Uurwerken en juwelen De Moor 

Ons «dienstenpakket
klaar terwijl u wacht 

— ultrasonisch reinigen en polieren 
van juwelen 

— elektronisch afregelen van uur
werken 

— alle graveerwerk 
— vervangen minit)atterijen kwarts

horloges 

Pontiac - Certina - kwartshor
loges 
Sfjecialiteit: trouwringen 

• Optiek De Moor 
Europese brillenmode met 
fotoafdeling: 
amateurfilms in 24 uur 

s i j ^ x A 's zondags gesloten 

>1K< JANDEMOOR^ 
Schooldreef 19-21 
9219 GENTBRUGGE-GENT 
tel. (091) 30.01.22 
terminus tram 21, bushalte 
9, 20 en 32 

ultrasonisch reinigen van uw bril 
fotokopieservice, haarscherp in 10 
sek. 
pasfoto's van professionele kwali
teit in kleur en zwart-wit 
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Op 15 augustus steekt 
Aarschot de kaarsjes aan 
AARSCHOT, parel van het Hageland... Deze eertijds Romeinse 
nederzetting op de grens van de Kempen en het Hageland, heeft 
haar faam te danken aan de wevers en lakenmakers. Maar die vind je 
er reeds lang niet meer. 
Brochures voor toeristen vermelden nog wel dat Aarschot het knoop
punt vormt tussen het havengebied van Antwerpen, het Limburgse 
kolenbekken, de Leuvense universiteit en de Mechelse meubelindus
trie... In werkelijkheid likt Aarschot nog steeds de littekens van won
den en smarten die het getekend hebben. De parel van het Hageland 
werd zwaar beschadigd, maar' is desondanks nog biezonder beziens
waardig. 

Een van de prachtigste uithoeken 
van het stadscentrum is ongetw/ij-
feld het begijnhof dat evenwel 
een poos geleden middendoor 
werd gereten door de Stations
straat. Een stevige brok van deze 
devote hoek, plus de 's-Hertogen-
molens, heeft last van de tand 
des tijds. Stadsbestuur en Staat 
kijken elkaar in de ogen, maar 
slaan de handen met in mekaar 
om dit stukje patrimonium van de 
ondergang te redden. 

De streelt rond Aarschot is ge
kend om zijn schilderachtige Uit
hoeken, belangwekkende ijzer
zandstenen, een rijke flora... Net 
als voor het begijnhof destijds, 
dreigt momenteel het enig mooie 
natuurgebied — de 's-Hertogen-
heide — door een autoweg mid
dendoor gesneden te worden. De 
as van de verbindingsweg tussen 
het industneterrein en de A2-auto-
weg (Leuven, Aarschot, Diest) 
werd reeds uitgemeten, dwars 
door dit natuurgebied. Staatsse-
kretaris Eyskens beloofde vorige 
maand wel dat hij de plannen van 
de wegenbouwers zou laten her
zien. De omwonenden staan op 
de einder van de 's-Hertogenhei-
de nochtans ongerust te turen 
naar de bewegingen van bulldo
zers en vrachtwagens. Ten oos

ten van Aarschot werden reeds 
bruggen geworpen over de De-
mer voor «de oostelijke omlei
ding». 
Deze verbindingsweg zal uitgere
kend het sportcomplex, dat in aan
bouw is, middendoor snijden... 
Het ziet er zo naar uit dat de 
« Kasseistampers » hoegenaamd 
het eind van hun smarten nog 
niet kennen. 

BETOVEREND 

De parel van het Hageland is 
desondanks een bezoek over
waard. 
Bi jvoorbeeld op 15 augustus. 
Dan worden ter ere van Sint-Ro-
chus in de stad alle lichtjes 
gedoofd en wordt het centrum 
op een betoverende wijze met 
duizenden kaarsjes verlicht. De
ze traditionele verlichting is de 
meest originele van geheel het 
land. In het begin van de XVII* 
eeuw (1606-1615) werd de stads
bevolking gekweld door de pest, 
cholera en tyfus. De bevolking 
deed aan de patroonheilige Sint-
Rochus toen de belofte elk jaar 
op de feestdag van de patroon
heilige de stad te verlichten met 
kaarsjes omdat Sint-Rochus na 
een lange gebedsstonde de be

smetteli jke ziekte de stad uitban
de... Dit devoot gebruik is uitge
groeid tot een grootse traditie. 
15 augustus kan een unieke gele
genheid zijn om de prachtige 
Aarschotse uithoeken met een 
forse dagwandeling te ontdek
ken. De 's-Hertogenheide, gele
gen in de deelgemeente Gelro
de, is een aparte uitstap waard. 
Wie de wandeling door Aarschot 
aanvat moet weten dat veel werd 
vernield docr bombardementen, 
oa, het prachtige Drossaerde-
huis. De Aarschotse ekonomie 
draait op de nijvere middenstand, 
massale pendelarbeid (Leuven, 
Brussel...) en we vinden er ook 
enkele middelgrote nijverheden. 
Iikeurstokerij, een borstelfabnek, 
een steenzagerij, een fabriek 
voor droogbatterijen, een meu
belfabriek en ook konfituurbedrij-
ven. 
De donderdagmarkt wordt van 
ver uit de Demerstreek bezocht. 
Voor enige rijkdom zorgen ook 
nog perzikbomen, de witloofteelt, 
de aardbeienkultuur en asperges. 

Z E V E N W E E Ë N 

Het bureau voor toerisme (Sint-
Rochustoren, Theo De Becker-
straati heeft zopas een brochure 
met onverbloemde tips voor een 
boeiende wandeling door de stad 
gepubliceerd. Wie Aarschot be
zoekt loopt best even langs de 
Grote Markt (aloude pomp, patri
ciërswoningen), de bruine zand
stenen Sint-Rochustoren, het 
Zwanestraatje, het stadspark 
met het voormalige Capucienen-
klooster. De Drossaerdepoort, 
«Den kleynen Moriaen» waar 
schilder Reter Jozef Verhaegen 

MOORTGAT 

VER DuvtX D 

'UV£L - bier van ftöjf,, 
gating - een gezonde, W4^ 
teminerlike drank - puur % } 
natuurgetrouwen, zonder 
toevoeging van kunalma-

^ge middelen. ^ige mioaeien. » 

MuvtiM GOED BIER! 
^Hm^^ 

Toeristen, 

IVof km Aarschot, 
Parel van het Hageland, 
U aanbieden? 
— de Aarschotse gastvrijheid, 
— de Orleanstoren, 
— het Begijnhof, 
— het rijk historisch verleden, 
— de Onze-Lieve-Vrouwkerk, 
— het Museum 
— de overheerlijke wandelpaden, 
— de geschied- en oudheidkundige monumenten, 
— de feeërieke Sint-Rochusverlichting op 15 augustus. 

Voor inlichtingen: 

Bureau voor Toerisme, 4e bureau. Stadhuis, Aar
schot. 
Tel. 016-56.79.11 
of 
Tourist Information, Grote Markt, Aarschot. Tel. 
016-56.97.05. 

geboren werd en ook toondichter 
Arthur Meulemans woonde. In 
het stedelijke museum voor heem-
kunde en folklore is een zaal volle
dig aan deze toondichter gewijd. 
Voorts vragen we aandacht voor 
de draaibrug van de Demer — 
waar destijds de hartslag van de 
stad kon gevoeld worden —, het 
voormalige klooster van de 
Grauwzusters, het withuis (een 
vroegere afspanning) en vooral 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De
ze oud-kollegiale kerk is een van 
de eerste gebouwen in hooggo-
tiek (tyjae Demergotiek) die in het 
Brabantse werd opgetrokken. De 
restauratiewerken van de kerk 
vordei-en zeer traag. Wie voor dit 
soort kunstwerken interesse 
heeft kan zijn ogen de kost geven 
aan het XVI*-eeuwse doksaal, het 

gotisch triomfkruis, het laatgoti
sche koorgestoelte, het altaarreta
bel «de mystieke wijnpers», alta
ren, biechtstoelea en kapellen. 
Het begijnhof — nu bewoond 
door bejaarde echtparen — ligt in 
de schaduw van de kerk, met 
vlakbij de 's-Hertogenmolens. Het 
hoekje « de zeven weeën » is een 
verrukkelijk plaatsje det menig 
schilder bekoort. En, vanop de 
Orleanstoren — bovenop de Kou-
lerberg — heeft men bij helder 
weer een prachtig vergezicht 
over de parel van het Hageland. 
Zonder twijfel wordt een bezoek 
aan Aarschot bekroond met een 
flinke pint Aarschotse bruine en 
kan men navraag doen over de 
spotnaam « Kasseistampers » die 
de inwoners van Aarschot nog 
steeds meedragen. HDS 
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Waldeck, 
heerlijk vakantieland 
Helemaal In het noorden van de Duitse deelstaat Hessen l igt een heerli jk 
vakantieland. Het heet Waldeck en men vindt het op de spreekwoordel i jke 
boogscheut van bij ons. Eens was Waldeck een vorstendom met een echte 
vorst, een echte hoofdstad en een echt koninkli jk paleis dat een miniatuuruit-
gave is van Versail les. Al les bij elkaar was dit vorstendom zowat duizend vier
kante ki lometer g roo t Het gebied heet nog alt i jd Waldeck en het vorstenge-
slacht dat ooit over Waldeck regeerde is nog niet uitgestorven. 

Van de duizend vierkante kilometer 
Waldeck is ruim de helft bebost met 
prachtige loof- en naaldwouden. Vlak 
is het er nergens maar omdat de 
hoogste berg amper 800 meter hoog 
IS, is het landschap voor niemand dui
zelingwekkend. Bovendien zijn de 
hoogste bergen dan nog bereikbaar 
met zetel- of bergliften. Alhoewel Wal
deck naar onze begrippen één groot 
natuurpark is ging men in de deelstaat 
Hessen toch op de vooruitziende toer 
zodat er m dit gebied reeds enkele 
natuurparken zijn ingericht. Eèn van 
die natuurparken vindt men rondom 
het Diemelstuwmeer, een dorado 

voor iedereen die van water en water
sporten houdt Vooral kampeerders 
voelen zich daar biezonder goed thuis 
op de voorbeeldig ingerichte terrei
nen waarvan er één gereserveerd is 
voor de jeugd. Ook het Ederstuw-
meer is een terrein van janenalleman 
Op de 69 kilometer kustlijn heeft 
iedereen vrije toegang maar het is er 
nooit zo druk dat daarvan iedere kilo
meter bezet zou zijn. 
Hoog boven het meer troont de 
burcht Waldeck Deze burcht is nu 
een gezellig restaurant en zomerzitje 
geworden van waaruit men een uit
zicht heeft over het meer 

Vijfhonderd bedden 
in het hart van een bos 
In de onmiddellijke buurt van het Eifel-
stadje Daun (kuuroord, vulkaanmeren 
en een indrukwekkend wildpark) 
werd onlangs het Eifel Ferienpark 
Daun geopend. Meteen is Daun 500 
bedden rijker geworden! 
Dit vakantiepark bestaat uit bunga
lows en kleine appartementen die 
plaats bieden aan alleenreizenden en 
gezinnen to l zeven personen. Het ligt 
op ongeveer 500 meter hoogte, tegen 
de zonnige zuidflank van een heuvel. 
Tot de ontspanningsmogelijkheden 

die ter beschikking staan behoren 
vier tennisterreinen, waarvan twee 
overdekt, een zwembad, een trimpad, 
kegelbanen en paardenstallen. Ver
der is er sauna- en solariumgelegen-
heid, een tafeltennislokaal, een billiard-
zaal, een minigolfterrein, een petan-
queveld, 

Daun bereikt men vanuit Bolgië het 
eenvoudigst via Monschau, Blanken-
heim en Kelberg of via Malmedy en 
Losheimergraben. Meer inlichtingen : 
Eifel Ferienpark Dain in D 5568 Daun. 

Iets meer naar het noorden toe vindt 
men de residentie van de vorsten van 
Waldeck in het stadje Arolsen met 
het kasteel dat kan bezocht worden 
Een eigenaardigheidje: enkele straten 
van Arolsen vallen op door hun ra-
mensymmetne. Sommige huizen heb
ben gelijkvloers dne ramen, andere 
slechts twee. Dit ontstond in vroeger 
tijden op voorschrift van de vorst die 
bepaalde wie wel en wie niet met drie 
ramen bouwen mocht... 
Zuidelijker ligt de hoofdstad van het 
'Waldeckse gebied, nl. Korbach, een 
stadje met middeleeuws karakter en 
het bezichtigen waard. 
Onbekend is onbemind er'i dat geldt 
ten dele voor Waldeck. Gelukkig 
maar want zo is dit bosgebied van het 
massatoerisme gespaard gebleven. 
Toch noteerde men vorig jaar 4 mil
joen overnachtingen maar die lagen 
zo verspreid dat het nooit opvalt dat 
er veel toeristen zijn in Waldeck. 
Omdat men daar vooral gezinnen met 
kinderen en ietwat oudere toeristen 
op bezoek knjgt liggen de prijzen aan 
de bescheiden kant. In vnjwel ieder 
stadje of vakantiegebied is men op de 
markt met aantrekkelijke vakantiepak
ketten. Gevoegd bij het feit dat Wal
deck slechts 100 km ten oosten van 
Dortmund ligt, en men het zeer ge
makkelijk via de autowegen kan berei
ken, IS het ook nog een goedkoop 
vakantieland dat vooral natuurliefheb
bers, watersporters en wandelaars 
lokt ! Zeer aangenaam voor weekend
verblijven in het vroege najaar. 
Meer informatie over vakantie in Wal
deck kan men verkrijgen b i j : Ver-
kehrsgebiet Waldeck e.V., Am Kniep 
51, Kreishaus, in D 354 Korbach. 

Een tip van onze reisexpert Otto i 

KOM NU NAAR 

HET NABURIGE 

Duitsland 
Laatzomer en herfst zijn ideaal. 
Ahr, Moezel en Rijn verwachten U. 
Eindeloze wandelingen in het Pfalzer Woud, de Eifel, 
de Hunsrück en in het Westerwoud. 

Prettig tafelen in stemmige lokalen. 
Uitbundige vreugde op wijnfeesten. 
Prima gastronomie en uitstekende hotellerië. 

Zorg dat U erbij bent! 
Reserveer nu voor een korte vakantie of een lang 
weekeinde. Interessante ideeën en tips vindt U ver
der op deze pagina of in de dokumentatie die U met 
onderstaande bon, liefst geplakt op een briefkaart, 
gratis kan bestellen. 

Duitsland: vakanties. Romantiek inbegrepen. 

I 
I Jk verlang een uitgebreide dokumentatie over het 

naburige Duitsland. 
I Ik reis per auto D per trein D 

Naam: 

Adres; 

Postnr.; Woonplaats: 

I 
I 
I DUITSE DIENST 
I VOOR TOERISME 
I Luxemburgstraat 23, 1040 Brussel 
, Tel.: 02/512.77.66 , 

Rüdesheim is meer dan de Drosselgasse 
R Ü D E S H E I M . - S e p t e m b e r is 
d e m a a n d van d e u i t s tappen en 
d e w e e k e i n d r e i z e n naar Du i ts 
land. O v e r a l z i jn er d a n w i jn fees 
t e n e n m e n m o e t al e e n v e r s t o k t e 
z u u r p r u i m zi jn o m z ich niet t e 
la ten ver le iden to t het p r o e v e n 
v a n e e n r o e m e r g o u d g e e l ede l -
v o c h t 

In Rüdeshe im Is he t e c h t e r i edere 
m a a n d van he t jaar feest . Z o n d e r 
v e r p o z e n , he t ganse jaar door , 
laden d e a u t o b u s s e n hun ladin
g e n f ees t v i e rde rs uit, gaan d e lam-
p i o n n e k e n s b randen , w o r d e n d e 
ha rmon i kas bovengehaa ld en vl ie
g e n d e w i j n s t o p p e n vro l i jk in he t 
r o n d . D e D rosse lgasse — w i e 
k e n t haar n i e t ? — is z o w a t he t 
u i t hangbo rd van dit s tad je g e w o r 
den . 

M a a r niet i ede reen is daar nu z o 
ge lukk ig m e e I 

Nu is het wel zo dat de ongeveer 
16.000 inwoners voor een groot ge
deelte van de wijn leven en een 
behoorlijk aantal van die inwoners 
van het uitschenken daarvan in de tal
loze wijnkroegen en taveernes van de 
stad. De hoteliers van Rudesheim ech
ter delen niet helemaal mee in de wel
varendheid van de wijnschenken,de 
herbergiers, ondanks het feit dat vorig 
jaar Rüdesheim door zowat 3,4 mil
joen toensten bezocht werd. Van die 
3,4 miljoen waren er ongeveer 55 % 
buitenlanders, een verhouding die ner
gens anders in de Duitse Bondsrepu
bliek bereikt wordt 

Maar de hoteliers stellen bedroefd 
vast dat slechts 400.000 van die toeris
ten in Rüdesheim blijven slapen. De 
andere drie miljoen komen en gaan, 
zijn dagjesmensen of lieden die hele

maal geen bed bestellen in de weten
schap dat zij lust noch tijd zullen vin
den om in bed te kruipen... 

Daarom wil men er de Drosselgasse-
ganger van overtuigen dat Rüdes
heim meer waard is dan een eendags-
bezoek. 

Rüdesheim is goed, menen zij, voor 
een verblijf van drie tot zeven dagen. 

En dan sluiten zij niet eens een nacht 
in de Drosselgasse uit, maar wijzen 
naar de vele mogeli jkheden: Rijn-
tochten, wijnseminaries, de wouden 
achter de wijngaarden verkennen, ten
nis spelen, zwemmen, enz Op enkele 
honderden meter van de Drosselgas
se en de drukke Rheinpromenade ont
dekt men een stadje dat opvallend stil 
en rustig is en waar men, hoe vreemd 

dit ook moge zijn, nog kroegjes vindt 
waar normaal alleen de Rüdesheimer 
zelf zijn wijntje of zijn biertje koiTit drin
ken. 

Men vergeet soms ook dat er een 
stoeltjeslift naar het indrukwekkende 
monument, Germania, zweeft en dat 
het Taunusgebergte op een steen
worp afstand ligt. Teveel aandacht 
wordt besteed aan die wereldberoem
de Drosselgasse zodat de doorsnee
bezoeker met eens weet dat hij voor 
slechts 460 frank volledig pension kan 
krijgen in zeer behoorlijke gasthoven. 

En wie zes dagen blijft krijgt dan 
bovendien nog een vakantiepaspoort 
met twaalf waardebons. 
Om er de Drosselgasse bij te verge 

t e n ! 

> ^ H iff * ^ '^j , / 

September bonte feestmaand in Duitsland 
Wie begin september in de Eifel 
rondtoert zal ongetwijfeld op 
een paar wegomleggingen stui
ten in de steden en dorpen die 
hij doorkruist De Eifel feest nl. 

en vooral tijdens de maand sep
tember. Ofwel schuttersfeesten 
ofwel brandweerfeesten. De Ei
fel is echter geen uitzondering in 
de Bondsrepubliek want ook 
overal elders in Rheinland-Ffalz 
en in andere deelstaten van 
Duitsland steekt dan het feest-
vaandel uit vooral daar waar de 
wijn de ongekroonde koning is. 
Langsheen de Rijn, de Moezel, 
de Ahr, de Main, de Nahe en 
andere Duitse rivieren worden 
de vaten met de wijn van het 

voorbije jaar leeggemaakt en 
viert men het welslagen van de 
nieuwe oogst. 
Het grote wijnfeest vindt nog 

altijd plaats in Bad Dürkheim 
met zijn ietwat misleidende 
naam «Dürkheimer Wurst-
markt». Ongeveer een half mil
joen mensen verwacht men 
daar van 10 tot 13 en van 16 tot 
19 september om meer dan 
200.000 liter wijn uit te kroezem. 
Een tweede groot feest, het Duit
se Wijnoogstfeest, gaat door in 
Neustadt aan de Duitse Wijn-
straat en wel van 1 tot 10 okto
ber. 

De volledige lijst van de wijnfees
ten kan men ter inzsge vragen 
bij de Duitse Dienst voor Toens-
me te Brussel, Luxemburgstraat 
23, tel. 512.77.66. 
Van wijnliefhebber tot wijnken-
ner evolueren kan in september 
ook in verscheidene Duitse wijn-
steden. Eberbach op de Rijn en 
Trier op de Moezel richten der
gelijke kursussen in. Trier richt 

OOK regelmatig wijnproeffees
ten, elke dag van 10 u. tot 18 u. 
Na het bezoek aan een wijnkel
der kan men voor 3 of 5 Mark 
verscheidene wijnen proeven. 
Interessanter lijkt ons evenwel 
de wijnproefavond die iedere 
woensdag om 20 u. ingericht 
wordt in het wijnproeverslokaal 
van het Parkhotel Trierer Bürger-
verein. 
Voor 160 fr. kan men daar, on
der deskundige begeleiding, 
acht verschillende soorten wijn 
proeven, met als bekroning dan 
nog een glas zg. ijswijn. 
Wie zijn hart met aan wijn maar 
aan bier verloren heeft, moet ein
de september — vanaf 17 sep
tember — naar München voor 
het overbekende oktoberfeest 
niet alleen het grootste bierfeest 
ter wereld maar ook één van de 
grootste kennissen. Het feest 

duurt zestien dagen, maar het is 
ragdzaam onmiddellijk hotel
kamers te bestellen wil men nog 
een bed vinden. De grote stoet 
van zondag 18 september mag 
men in geen geval missen. 
Ook op 17 september — en dat 
voor diegenen die het feest De 
Rijn in vlammen nog niet zagen 
— IS er een heruitgave van dit 
vlammen- en kleurenfestijn. De 
steden St-Goar en St-Goars-
hausen richten nl. hun eigen 
feest Rhein in Flammen in en 
daarbij dienen de Loreley, en de 
burgen Rheinfels en Katz als 
dekor. Het begint allemaal o.n 
acht uur 's avonds maar het is 
geraden tijdig aan te komen om 
een goede plaats te kunnen zoe
ken. Ook voor deze aangelegen
heid kan de Duitse Dienst voor 
Toerisme te Brussel een helpen
de hand toesteken. 
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Toeristische uitstapjes 

in Nederland 
(jeeveedee). Dat er dit jaar naar 
schatting zowat 3,5 miljoen 
Nederlanders hun vakantie in 
het buitenland doorbrachten (of 
nóg doorbrengen), wil allerminst 
zeggen dat het eigen land aan 
de vakantieganger nauwelijks 
iets te bieden zou hebben. Want, 
ook al weer naar schatting, 3,5 
miljoen Nederlanders zochten 

voor hun vakantie een plekje op 
binnen de vaderlandse grenzen, 
of maakten tochten door een of 
meer van de eigen streken waar 
het goed toeven is. Een duidelijk 
bewijs dat men lang niet altijd in 
den vreemde hoeft te zoeken 
wat dichter bij huis ook te 
vinden is. Met uitzondering van 
het hooggebergte en geweldige 

Gelderse achterhoek 
Een streek die nog niet zo erg ont
dekt is door het toerisnne, maar 
die we van harte kunnen aanbe
velen is de Gelderse Achterhoek, 
dat Is het oostelijk deel van de 
provincie Gelderland. Het is een 
gebied dat vooral aantrekkelijk is 
door zijn eenvoud : een bekoorlijk 
landschap, tientallen oude kaste
len, historische stadjes en met 
overal in het land de Saksische 
boerderijen, die als het ware met 
de streek vergroeid zijn. In dit 
gebied, oostelijk van de provincie
hoofdstad Arnhem, vindt men on
der andere het oudste stadje van 
Nederland: Bronkhorst. Het Is 
niet groter dan de ruim zeshon
derd jaar oude kapel met daar 
omheen 47 huizen, gelegen aan 
keiweggetjes die men vrijwel ner
gens anders in het land nog aan
treft. Het Is hier de streek van de 
rivier de IJssel, een rustiek water, 
romantisch hier en daar. Histori
sche gebouwen zijn te bezich
tigen In Zutphen (^kerken, stads
muren) en 's-Heerenberg aan de 
Duitse grens (klooster en mu
seum). Speciale attrakties voor 
de toerist moet men hier niet zoe
ken. Toch noemen we nog de 
veemarkt (op dinsdag) In Doetln-
chem, een van de grootste mark
ten van het land, en de zaterdag
se markt In Winterswijk waar de 
Duitsers met duizenden naar toe 
komen. Wie van wandelen houdt, 
kan terecht In datzelfde Winters
wijk, of liever in de omgeving 
waar tientallen landgoederen 
voor iedereen toegankelijk zijn. 

West-Brabant 
Dichter bij huis voor de meeste 
Vlamingen is West-Brabant, dat is 
het deel van de provincie Noord-
Brabant vanaf Breda naar het 
westen toe tot aan de provincie 
Zeeland. West-Brabant telt feite
lijk twee verschillende landschap
pen : de kleipolders In het noorde
lijke deel, de bossen en beemden 
(aansluitend bij de Kempen) in 
het zuiden. Je vindt in dat noorde
lijk deel oude plaatsjes zoals Wil
lemstad met het prachtige Mau-
ritshuis, het historische onderwljs-
centrum Oudenbosch met het 
zouaven-museum, maar ook 
Nieuw Vossemeer met het mu
seum ter nagedachtenis van de in 

afstanden biedt Nederland 
immers voor eick wat wils. En 
als de weerman goed gemutst 
is, kan jong en oud dan ook 
volop in eigen land genieten. 
Wat de mogelijkheden voor 
korte uitstapjes, — enkele 
dagen of een weekeinde, — 
betreft, zou je Nederland kunnen 
vergelijken met een 
krentenbrood waarin de krenten 
elkaar bijna verdringen. Het is 
dan ook niet te doen om ten 
dienste van de Zuidnederlander 
al die krenten eruit te pikken en 
ze hem stuk voor stuk te 
offreren. We hebben een 
bewuste keuze gemaakt, dat wil 
zeggen een aantal plaatsen en 
gebieden gekozen die de moeite 
waard zijn, met daarbij in het 

Ook al is er van een zekere 
verloedering sprake, toch 
telt Amsterdam nog altijd 
mee onder de plaatsen In 
Nederland die men een keer 
bezocht moet hebben. Wie 
kent niet de grachten, de 
veelbezongen Jordaan, de 
vele historische gebouwen 

en musea, aantrekkelijke 
nieuwbouwbuurten (niet 
overal buildings!), de kleuri
ge Albert Cuyp-markt? At-
traktieve punten zijn er bij de 
vleet, het nieuwste is het Dls-
ney-Teater, een vroegere 
bioskoop, nu omgebouwd 
tot een soort droomkasteel. 
Er worden uitsluitend, vooral 

achterhoofd de zekerheid dat er 
nog andere streken zijn die in 
aantrekkelijkheid zeker met de 
wél genoemde gebieden kunnen 
konkurreren. 
Laten we vaststellen dat voor de 
doorsnee Vlaming de afstanden 
néar Nederlandse plekjes en in 
Nederland zelf geen 
onoverkomelijk bezwaar zijn, 
zeker niet als men over meer 
dan een dag beschikt. Met de 
wagen kan men binnen redelijke 
tijd de hieronder genoemde 
gebieden bereiken, er is ook 
behoorlijk openbaar vervoer, al 
dient men er rekening mee te 
houden dat de autobusdiensten 
op bevel van hogerhand hun 
service hier en daar hebben 
moeten inperken. 

voor de kinderen, films ge
draaid uit de Amerikaanse 
studio's van Walt Disney. Al
les IS hier in DIsneystijl, van 
de kassa tot en met de zalen 
en wc's. Een bezoek aan dit 
teater (in de Amstelstraat) is 
voor Nederlandse kinderen 
een hoogtepunt, we geloven 
dat het dit ook voor de klei
ne mannen van de zuid-Ne
derlanders zal zijn. Amster
dam Is ook de stad van de 
rondvaartboten (er vaart 
tegenwoordig ook een- ou
derwetse raderboot I), van 
de poppenkast op de Dam, 
de draaiorgels, kortom, een 
dagje Amsterdam kan een 
feestelijke vakantie zijn. 

Nederland nog altijd zeer populai
re volksschrijver A.M. de Jong. 
Zowat op de grens van het klei
en het zandgebied is In Hoeven 
de volkssterrenwacht Simon Ste-
vln een bezoek alleszins waard. 
En dan natuurlijk Bergen op 
Zoom met het monumentale Mar-
kiezenhof en Breda, toch al ge
liefd bij de Vlamingen. Prachtige 
bossen omzomen voor een deel 
deze stad. Iets meer naar het zuid
oosten liggen de bossen van 
Chaam met in de buurt allerlei 
rekreatlemogelijkheden, ook 
zwembaden. Wat Bergen op 
Zoom betreft, moeten we nog wij
zen op de jaarlijkse Maria-Omme
gang (zondag 28 augustus), een 
rijk versierde processie wel twee 
kilometer lang I Tenslotte in West-
Brabant : de streek ter weerszij
den van de weg van de Belgische 
grens bij Putte naar Bergen op 
Zoom, een streek met bossen en 
zandverstuivingen, maar ook met 
de sluizen van het Schelde-RIjn-
kanaal waar altijd wat te zien is. 

Zuid-Limburg 
Aan te bevelen is ook een tocht 
door Zuid-Limburg. Land van lieflij
ke hellingen en vriendelijke dalen, 
pittoreske dorpjes en romanti
sche kastelen. Land zonder gren
zen wordt het vaak genoemd, 
want de Belgisch-Limburger en 
de Duitser voelen er zich alsof ze 
thuis zijn. We noemen wat plaats
jes om rustig door te wandelen: 
Schin op Geul, Wittem, Noor
beek, Slensken. In de uiterste 
zuidoosthoek mag een bezoek 
aan het Vlerlandenpunt (tegen
woordig feitelijk Drielandenpunt) 
niet verzuimd worden. Natuurlijk 
telt hier ook Maastricht mee met 
het gerestaureerde Vrijthof en 
vanzelfsprekend Valkenburg, al 
loopt men de kans terecht te 
komen In een massa Neder
landers uit het noorden die vakan
tie wel eens willen verwarren met 
kermis. Toch moet voor de kinde
ren hier het Sprookjesbos ge
noemd worden. Hans en Grietje 
en de heks. Sneeuwwitje, Klein 
Duimpje, en noem maar op, je 
vindt ze hier In een bos dat eigen
lijk meer een park is. De moeite 
waard is In dit Sprookjesbos ook 
een bezoek aan het waterorgel 
dat kostelijke muziek brengt, 's 
Avonds Is het bos sprookjesach
tig verlicht. 

West-Friesland 
Diagonaal gezien helemaal aan 
de andere kant van Nederland 
ligt West-Friesland, de kop van de 
provincie Noord-Holland. Hier 
vind je de steden die eens be
kend waren door hun handels-
f unktle aan de oever van de vroe
gere Zuiderzee: Medemblik, Enk
hulzen en Hoorn. Ze lagen er tot 
vóór enkele jaren wat dromerig 
bij, nu wordt er veel waterrekrea-
tie beoefend. Aan te bevelen Is 
een wandeling langs de eeuwen
oude gevels In Hoorn. In dit stadje 
wordt op woensdag (tot en met 
10 augustus) een Oudhollandse 
markt gehouden, in Medemblik 

kan men op zaterdagde romanti
sche markt bezoeken. Vanuit de
ze plaats rijdt In de zomermaan
den dagelijks het oude stoom-
trammetje heen en weer naar 
Hoorn. (Oude trams en treinen 
toeren trouwens ook elders in 
Nederland). In Hoorn zou men 
een flets kunnen huren om er een 
dorpentocht mee te maken. 
Langs Andijk, Wervershoof, 
Opperdoes, Wadway, Opmeer 
en nog wel twintig andere stille 
plaatsjes. Prachtige oude kerkjes 
vindt men er, meestal omrand 
door hoge bomen. En langs de 
wegen tot ver In het weidse land 
de trotse boerderijen met hun 
typische Noordhollandse daken 
die je nergens anders in het land 
aantreft. 

Zeeuws-Vlaanderen 

Eigenlijk mag ook Zeeuws-Vlaan
deren niet worden vergeten. Een 
juweel van een streek met de 
Kanaalzone (Industrie) als onder
breking tussen het eindeloze pol
der- en dijkenlandschap van 
West-Zeeuws-Vlaanderen en het 
oostelijke deel met de vroegere 
vestingstad Hulst als centrale 
ptek. In het westen zal voor menig
een de badplaats Cadzand be-_ 
kend zijn, al heeft het nog niet de 
allure van de Vlaamse bad
plaatsen. Maar dwaal ook eens 
door Sint-Anna-ter-Muiden, vlak 
over de grens, door het mooie 
vaak wat te lawaaierige Sluis of 
door Aardenburg, de oudste ne
derzetting In dit gebied. Heerlijke 
rust vindt men In verstilde plaats
jes als Hoofdplaat, Biervliet of 
IJzendIjke. De tijd schijnt hier te 
hebben stilgestaan, maar dat is 
toch maar voor een deel schijn, 
want de Zeeuwen zijn op hun 
manier een ondernemend volk ge
bleven. Noemen we hier nog de 
Braakman, een voormalige zee
arm tussen Terneuzen en Bres-
kens, als rekreatiecentrum, en het 
prachtige (beschermd) natuurge
bied het Verdronken land van 
Saeftinge. En voor wie hogerop in 
Zeeland wil, varen er de veerpon
ten naar Vllssingen en Kruinln-
gen. 

Met de zes hierboven genoemde 
gebieden willen we volstaan. Nog
maals : we zouden méér delen 
van Noord-Nederland aan u willen 
voorstellen als doel voor een 
weekeinde-uitstapje, maar we wa
ren door de overvloed van kren
ten in ons «krentenbrood» wel 
verplicht een keuze te maken. 
Daarom dat we Friesland, de 
Veluwe, Noord-Limburg, de Drent
se Bossen, oostelijk Noord-Bra-
bant met de Peel hier alleen maar 
noemen. Neem van ons aan dat 
het ook in deze streken, even 
goed als in bij voorbeeld bepaal
de delen van de provincie 
Utrecht, goed verblijven is, voor 
langere tijd, maar ook voor enke
le dagen. De lezer van dit vakan
tie- en vrije-tijd-nummer van 
« Wij», die zijn keuze bepaalt op 
Nederland, wensen we graag aan
gename dagen in •< het noorden ». 
Zeker als het weer meewerkt, zal 
hl] er geen spijt van hebben En 
wellicht zal hij er graag nog eens 
terugkeren I 

De Efteling blijft steeds aantrekkelijk 
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Op de voorlichting l(oint het aan! 

-r'tKf 

aiiwsd 

Alles kan altijd een beetje minder degelijk, minder stevig, minder 
sterk of duurzaam en dus een beetje goedkoper gemaakt worden. 
Omdat het altijd mogelijk is alles een beetje slech ter te maken is 
het ook altijd mogelijk de prijs te drukken. 
Uiteindelijk is het echter de arme — of domme — klant die dat 
moet bezuren. 
Een ernstige architekt of aannemer streeft er doorgaans niet naar 
om « koste-wat-het-wil!» met de allergoedkoopste prijs uit te 
pakken. 
Als het er op aan komt moet een ernstig bouwbedrijf, bij gelijke 
kwaliteit, met konkurrerende prijzen kunnen voorde dag komen. 
Hoe kom je nu echter als mogelijke klant aan de weet hoe het met 
de «gelijke kwaliteit» gesteld en gelegen is ? 
Om dat te weten moet men in de allereerste plaats de voorlichting 
testen. Verkopers brengen zelden de moed op hun klanten van 
meet af aan alles te vertellen zoals het is. « Er wordt nogal licht 
omgesprongen met de waarheid, de hele waarheiden niets dan de 
waarheid ». 
Vanzelfsprekend vragen vele klanten erom bedrogen te worden, 
'n Verkoper ziet niet graag zijn klant verloren gaan en wil niet 
onderdoen voor de «konkurrentie », waar het allemaal zovéél 
beter en beterkoop kan. Er bestaan tientallen kneepjes om een 
klant in de luren te leggen, maar er bestaan ook middelen om de 
eerlijkheid van de verkoper te testen. 
Vraag hem bv hoe het met de inflatie staat... 'n betrouwbaar 
verkoper zal er geen doekjes om doen! Hij zal grif toegeven dat de 
inflatie de prijzen met ongeveer 1 t.h. per maand de hoogte in 
iaagt. Laten duren maakt duurder! De verkoper die dat 
minimaliseert is er vooral op uit zijn klant te sussen, te paaien of te 
lijmen. 
Vraag aan de man — of de vrouw — van wie je het aan de weet 
moet komen hoeveel er voorzien is voor cv, voor vloeren, voor 
sanitaire toestellen of ingerichte keuken. Vergelijk daarna de 
voorziene prijzen met de prijzen van elders !Als men U te lage 
voorziene prijzen voorstelt dan moet U vlug opkrassen en elders 
gaan, want uit de voorziene prijzen, d.w.z. de sommen waarover 
men mogelijk zal kunnen beschikken, kan men afleiden hoeveel 
eerbied men voor U opbrengt en hoe ernstig men het met U meent. 

In een bedrijf, waar men werkelijk buitengewone dingen poogt 
waar te maken voor een gewone prijs, daar zal men in elk geval op 
't vlak van de onberispelijke voorlichting beginnen. 
Daar vertelt men niet zomaar wat! Men toont! Men demonstreert! 
Men maakt er ten slotte een ernstige voorstudie van .'Alles begin 
immers bij de voorlichting. Als die niet deugt moet men zich geen 
begoochelingen maken! Op de voorlichting komt het aan! 
Dwing de man — of de vrouw — vóór Uom de waarheid te 
vertellen, de hele waarheid en niets dan de waarheid. En vergeet 
vooral niet U zelf aan dezelfde spelregels te houden. Zo groeit uit 
de periode van voorlichting een boeiende gemeenschappelijke r ' 
prestatie. Een belevenis !En mocht wie dan ook op dat vlak in 
gebreke blijven dan is U welkom! Dan zal ik Uzeer dankbaar 
ontvangen! 

WALTER KUNNEN 

i ' JU 
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ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
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3600 GENK, Winterslagstraat 22 
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3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33 
2700 SINT-NIKLAAS,Zamanstraat54 

1001 MOGELIJKHEDEN 
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Tel.: (016) 23.37.35 
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Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. 
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„Brugge als 
verschijning en 
presence is enig 
in zijn soort!" 

BRUGGE — Pieter Leys, gewezen 
burgemeester van St-Andnes en 
thans eerste schepen van de stad 
Brugge (na de fusie nu alweer bijna 
zeven jaar geleden) is een bonkige 
verschijning een « streusche vint - zo
als men te Brugge 2egt 
We gingen hem opzoeken n a v het 
feit dat hij in 1977 zijn tweede lust-um 
als gemeenteraadslid zou moeten vie
ren Maar Piet is daar niet erg op 
gebrand wan t zegt hij « bij zo een vie-
nng wordt er steeds in de verleden 
tijd gesproken, wanneer de redenaars 
het verleden van het feestvarken uit-
eenrafelen precies alsof de gevierde 
overleden is > " 

Piet Leys werd in 1925 geboren en is 
dus 52 (spijtig genoeg, zegt hij) In 
1957 werd hij voor het eerst in de 
raad van de Brugse randgemeente 
St-Andnes verkozen Van deze ge
meente was hij burgemeester vein 1 
januan 1959 tot 31 december 1970, 
datum waarop St-Andnes als zelfstan
dige gemeente ophield te bestaan 
door de fusie met Brugge Van Piet 
Leys mag gezegd Worden dat hij als 
bu'gemeester - t he nght man on the 
right place» was, bi j 'zoverre dat na 
enkele jaren St-Andnes door het 
departement van Binnenlandse Zaken 
tot modelgemeente werd uitgeroe
pen Piet Leys en zijn schepen deden 
anders niet aan Barnum-reklame zo

als b v St-Michiels, met beduidend 
minder overtuigende prestaties wel 
deed «Wij pasten het spreekwoord 
toe Doe wel en zie met om » 

De meerderheid in de raad van St -An
dnes was reeds gedeeltelijk uit VU-
verkozenen samengesteld, toen Piet 
Leys in 1965 de kamerlijst voor de 
V U leidde Hij werd verkozen en bleef 
kamerlid tot 1974 Het jaar daarop 
werd hij senator, zodat Brugge toen 
twee VU-E>enatoren telde (met Guido 
Van In thans nog steeds senator) Op 
17 apnl jl werd de heer Leys met her
kozen, maar toen reeds stond vast 
dat hij een belangnjk mandaat in het 
nieuwe Brugse schepenkollege zou 
bekleden De in oktober van vonge 
jaar verkozen nieuwe gemeenteraad 
kon echter pas in mei van dit jaar geïn
stalleerd worden, omdat een liberale 
scheurlijst klacht bij de bestendige 
deputatie wegens zg onregelmatighe
den had ingediend Toen de deputatie 
deze klacht verwierp gingen de kon-
testanten in hoger beroep bij de raad 
van state, die dan toch uiteindelijk de 
verkiezingsuitslagen goedkeurde 
Meteen kon het nieuwe schepenkolle
ge aan de slag 

W e vroegen Piet Leys, welke funktie 
hij thans in het kollege waarneemt 
— Wel ik ben eerste schepen, zodat 
ik in geval van belet de burgemeester 

Radioscopie 
• Brugge ligt op 51° 13' noor
derbreedte en.3°13' oosterteng-
te van Greenwich en verloopt 
langs een noord-zuidas van 12 
km 

• De bodem is nauwelijks 
2000 jaar oud en is afkomstig 
van transgressies van de zeer 
nabije Noordzee (amper 12 km) 

• Gemiddelde hoogte 7,5 m 
Het zgn Hoogstuk ligt op 1024 
m hoogte het laagste niveau 
bereikt nauwelijks 2,8 m 

• In oppervlakte groeide Brug
ge van 86 ha in 1089 tot 3 561 in 
1966 Vier jaar later ontstond 
groot-Brugge dat meteen in 
oppervlakte verdnevoudigde 
Groot-Brugge omvat nu Asse-
broek St-Michiels, St-Andnes 
St-Pieters Koolkerke, St-Kruis 
Lissewege Dudzele en Zeebrug-
ge 

• Een u'tgesproken zeeklimaat 
met overwegend zuidwesten
wind Gemiddelde temperatu
ren 166° in juli 31 ° in januan 
Neerslag 64 mm in januari 71 
mm in juli 

• De naam stamt heel waar
schijnlijk af van het Noorse 
« Brygghia » wat aanlegplaats be
tekent Eerst was het Bruggia,4 |* < 
dan Brugga, Bruggas Brucge en 
ten slotte Brugge Voor de Fran
sen Britten Italianen en Portuge
zen IS het Bruges de Tsjechen 
zeggen Brugg, de Joegoslaven 
Bnz de Duitsers Hongaren en 
Skandinavie''S zeggen Brugge 
Biugia voor de Polen Brugo 
voor de esperantisten Brujas 
voor de Spanjaarden en Brogge 
voor de Russen 

• Brugge tel» vier naamgeno
ten in Europa Bruges nabij Bor
deaux en ten zuiden van Pau 

Brugge in Westfalen nabij Neu-
munster en 48 km ten oosten 
van Wupperthal 
• Stadswapen dateert van 
omstreeks 1200 een klimmende 
blauwe leeuw met halsband 
waarop de letters SPQB of Se-
natus Populusque Brugensis (de 
Brugse senaat en het Brugse 
volk) Het schild is bedekt met 
een gouden kroon en met een 
gotische letter b Rechts een 
klimmende leeuw links een klim
mende beor De stadskleuren 
wit en rood zijn aan dit wapen 
ontleend. 

• De spotnaam «Brugse zot
ten» stamt waarschijnlijk van 
het feit dat de boergondische 
heersers zich op hun reizen 
door Brugse hofnarren lieten 
vergezellen 

• Brugge telt nu 123 000 inwo
ners Voor de fusie slechts 
51 885 tegenover 57 506 in de 
randgemeenten 

j • Voornaamste musea en ker
ken Groeninge (Vlaamse Pnmi-
tieven) St-Jan (idem) Gezelle-
museum Folklore museum 
Brugse Vnje St-Salvator 0 - L -
V-kerk St-Jakobskerk, St-Wal-
burga en St-Gillis 

• Voornaamste gedenkte
kens Hallen en halletoren Jan 
Breidel en Pieter de Coninck 
(elk jaar herdacht met bloemen 
en kransen) Guido Gezelle, 
Jan en Hubrecht Van Eyck 
Hans Memling bimon btevin 
Maunts Sabbe 

Pieter Leys 
Schepen van Toerisme 
kan vervanger Verder ben ik sche
pen van toerisme, middenstand, 
KMO's, gemeentebedrijven land
bouw en vissenj 
— Een hele hoop 
— Ja, dat wel, maar we hebben ten 
slotte tcch al twintig jaar bestuurser-
varing zowel als bewindslieden op 
gemeentelijk vlak dan als oppositie 
(1970-76) terwijl we bovendien op 
bekwaam en toegewijd personeel 
kunnen rekenen 
— U bent schepen voor toerisme, 
hebt u reeds bepaakde plannen ' 
— Eerlijk gezegd nog met al is daar
voor reeds samen met de dienst voor 
toensme de basis gelegd U mag met 
uit het oog verliezen dat we door de 
onverkwikkelijke geschiedenis van de 
klacht tegen de elektorale uitslagen 
zes maanden verloren hebben en ons 
pas nu kunnen inwerken Vergelen 
we met dat er tijdens deze zes maan
den onzekerheid heerste bij het perso
neel en dat geleidelijk een sfeer van 
onbehagen ontstond die een dynami
sche aanpak ten enen male uitsloot 
(Selukkig is dat nu verdwenen en kun
nen we eindelijk aan de slag gaan 

— Brugge beschikt over een goede 
toeristische infrastruktuur maar het 
blijft zo dat het verblijfstoensme te 
Brugge nog steeds te wensen over
laat ondanks b v het festival van 
Vlaanderen 
— Ja, maar dat is een zeer speciaal 
publiek dat we niet tot de massa een-
dagjesmensen kunnen rekenen En 
deze laatste kategone groeit besten
dig aan ook aan de kust waar men 
zich ernstige zorgen begint te maken, 
ook al omdat de traditionele Britse 
klienteel van jaar tot jaar m aantal ver
mindert De meeste Bntten die nu nog 
naar Oostende komen (per mailboot 
of vliegtuig) bezoeken de stad met 
eens meer ze njden doodgewoon 
van het vliegveld naar de trein of auto
car die hen naar de zonnige landen 
brengt 

Brugge ondervindt daarvan minder 
schade, omdat het als kunststad over 
troeven beschikt die slechts zeer wei
nige steden in gans de wereld bezit
ten, zodat Brugge als verschijning en 
als presence van het verleden uniek 
in zijn genre in zijn (bloei)tijd is 

— Behalve de dienst voor toensme 
blijkt u ook nog te beschikken over 
een komitee, dat feestelijkheden orga-
nizeert 
— U bedoelt het Imtiatiekomitee dat 
twintig jaar geleden door de Brugse 
Persbond werd opgericht uit verzet 
tegen het quasi-totaal gemis aan fees
telijkheden die de toeristen kunnen 
aantrekken Legendarisch was toen 
het «stedelijk feestprogramma» be
halve een koncert was er mets an
ders te verwacfiten dan enkele bei-
aardkoncerten en gelui met de zege-

klok Het CVP-bestuur was immers 
zeer konservatief De CVP heeft b v 
tientallen jaren het vieren van karna
val verboden uit schrik voor onlus
ten 
— Dat verbod is nu toch ingetrok
k e n ? 
— Zeker onder druk van de plaatse
lijke pers en van het Initiatiefkomitee, 
dat immers o a de invloednjke wijkko-
mitees vertegenwoordigt Achtereen
volgens heeft het tnitiatiefkomitee ge
zorgd voor een karnavalvienng die er 
mag zijn, al is er van een echte door
braak nog geen sprake Dan kwam 
de Goudenboomstoet die elke vijf 
jaar uitgaat en een enorm sukses 
ken t De reiefeesten zijn eveneens 
een toeristische voltreffer geworden 
Het derde pronkstuk van het komitee 
IS het hislonsch steekspel op de 
Mark t Dan hebben we nog de Brug
se parade af en toe een optreden 
van befaamde binnen- en buitenland
se showmuziekkaoellen, en vanzelf
sprekend de H Bloedprocessie een 
eeuwenoude gebeurtenis die echter 
spnnglevend blijft en eveneens de 
massa aantrekt 

— Wat staat er dit jaar op het pro
gramma ' 
— Niets biezonders, omdat het eer
ste halfjaar verloren is gegaan door 
de strubbelingen die u kent W e 
hopen echter onze schade toeko
mend jaar in te halen Terloops nog 
een tip op 12,13, 14 15, 19, 20 26 en 
27 augustus orgamzeert de Kulturele 
Knng St-Anna een avondwandeling 
doorheen een oude, verlichte stads
wijk Stadsbestuur en komitee wer
ken daaraan mee en vermits u in uw 
reportage over het onbekende Brug
ge schnj f t past dit initiatief uitstekend 
in uw opzet En op 10 september is er 
ook een indrukwekkende militaire tapi-
toe 

— Daarmee zitten we dan toch weer 
in de bedrijvigheid 
— Inderdaad, het zal een aanloop 
zijn voor net feestprogramma van 
1978, geloof me vnj, het zal de moeite 
lonen 
— W e hopen het met u, mijnheer de 
schepen 
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