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Om even op 
adem te komen 
Zomervakantie ; zomer, nu ja... Ondanks de lage-druk-ge-
bieden, ondanks de ekonomische krisis is toch weer de 
jaarlijkse uittocht losgebarsten. 

Voor velen betekent dit enkele weken over de grenzen 
kijken. Evenwel blijft de grote meerderheid van de gezin
nen in de buurt van de kerktoren; hoogstens worden 
provinciegrenzen overschreden. 

Even verpozen doet ook de WIJ-redaktie, tot 24 augus
tus, als WIJ, 24ste jaargang, nr. 34, door de postbode 
rondgedragen wordt. 

Gebruik makend v.d. politieke windstilte in de Wetstraat 
— er blijft evenwel een briesje waaien — nemen wij de 
vrije ti jd om de wereld waarin wij leven ook even op 
afstand te bekijken. 

DE REDAKTIE 



VAKANTIE '78 

Duits-België ontdekken 21" BRABANTSE DAG 
HEEZE l8t/m27AüG 

Zijn bewoners 

en 

problemen 

leren kennen 

ter plaatse 

— van v r i j dagavond 15 s e p t e m b e r 1978 
tot zondagnamiddag 17 s e p t e m b e r 1978 te 

— Montenau (bij Sank t -V i th ) 

Duits-België (of de zogenaamde Oostkantons) heeft de jongste zestig jaar 
een bewogen tragische geschiedenis gekend. 

Op deze goedmoedige, landelijk<; bevolking paste het woord «Grenzleute 
sind arme Leute -. « De derde Belgen • werden ze ooit genoemd. 

Derderangsbelgen werd het dikwijls in de feitelijkheid. *n de groeiende regio-
nalizering van deze staat hebben zij recht op eerbiediging en ontplooiing van 
hun eigen identiteit als volksgroep. 
Hoe IS de toestand daar? 
Wat denken zij zelf er over? 

Dat willen wi| u leren kennen op ons studieweekeinde van 15 tot 17 septem
ber 1978. 

Vr i jdag 15 september 1978 

— U kunt reeds na de middag aanko
men, uw kamer in gebruik nemen 
en de prachtige natuur verkennen 
van het gehucht Montenau (ge
meente Amel) 

— 19 u avondeten 
— Na het avondmaal inleidende voor

dracht «Bewogen geschiedenis 
van Duits-Belgie», Walter Luyten, 
historicus, Alfons Thunus, leraar 
germaanse talen 

— Inzage van de dokumentatie 

Zate rdag 16 september 1978 

— 9 u 15 inleidingen «Taal-, kuituur
en onderwijssituatie» Bruno Kart-
heuser, publicist, auteur van een 
studie rond deze problematiek , 
« Ekonomische en sociale toestan
den m het gewest». Jozef Dries, 
provincieraadslid 

— namiddag uitstap met autobus 
naar Sankt-Vith en naar het na
tuurgebied van het Ourtal en de 
Eifelstreek (begeleiding door gids 
uit de streek) 

— avond Diavertoning over de 
streek, «Duitse en Vlaamse mu

ziek, verwant en toch verschil
lend », Samenzang, verbroedering 
met een groep Duitstalige landge
noten 

zondag 17 september 1978 

voormiddag 
horen 

gelegenheid tot mis-

— Politiek paneel met vertegenwoor
digers van de vier politieke partij
en uit Duits-Belgie rond de vraag
stelling Wat met ons gewest in 
de nieuwe Belgische strukturen ' 
Wat met onze identiteit in het Euro
pa van de t o e k o m s t ' 

— namiddag Toenstische verken
ning in het Noordelijk gedeelte 
van het gebied (Hoge Venen -
Eupen) 

— 18 u vertrek naar Vlaanderen 

Slechts 40 deelnemers kunnen maxi
maal toegelaten worden Schrijf dus 
spoedig in i 

Verbli j f 

Vormingscentrum (Kloster H Geisü 
Montenau 21 (Gemeente Amel) 
Tel 080-349064 

Dit vroegere « Missionshaus » is gele
gen in een prachtig natuurkader waar 
rust en stilte nog absolute begrippen 
zijn Montenau is een gehucht van de 
gemeente Amel (tussen Malmedy en 
Sankt-Vith) 

Bijdrage 

1 050 fr (logies, maaltijden, autobus
verplaatsingen, dokumentatie inbegre
pen) 
950 fr voor werl-Jozen en studenten 

Inschri jvingen 

Slechts als vaststaand beschouwd bij 
storting van een voorschot van 350 fr 
op bankgiro 435-0254251-94 van Vor
mingscentrum Ld Dosfel, dienst Euro
pese Volkshogeschool, Tribunestraat 
14 1000 Brussel, (tel 02-2191202) 
Gelieve te vermelden <• Kursus Duits-
Belgie» 

Te bereiken 

Voor wie met per wagen komt is er 
een trein tot Verviers Dan autobus 
tot Ligneuville (6 km van Montenau) 
BIJ verwittiging kan gezorgd worden 
voor ophaaldienst per auto Schrijf tij
dig in, dan bezorgen wij de lijst van de 
ingeschrevenen uit j w streek voor 
eventuele gezamenlijke verplaatsing 

Aan de Brabantse Dag in Heeze nabij 
Eindhoven zullen dit jaar weer vele 
groepen uit Vlaanderen meedoen De 
Stichting Brabantse Dag, die dit eve
nement eind augustus (van de 19e tot 
en met de 27e) organiseert, heeft een 
nauwe samenwerking opgebouwd 
met het Verbond voor Vlaamse Volks
kunst in Antwerpen Zowel aan de fol-
klonstisch-historische optocht op zon
dag 27 augustus als op tal van andere 
evenementen in de week voorafgaan
de aan de «optochtzondag» zal er 
Vlaamse inbreng zijn Vorig jaar de
den aan de optocht ruim vijftienhon
derd personen mee, waarvan zeven
honderd uit Vlaanderen 
De Brabantse Dag heeft dit jaar als 
titel <• Vreemd volk in Brabant» Daar
mee wil men tot uitdrukking brengen 
dat Brabant in de loop der eeuwen 
vele «vreemde» zaken heeft onder
vonden Brabant is nimmer een saaie 
uithoek geweest waarvoor zich geen 
veldheer, koning of keizer ooit interes
seerde Integendeel, het was een ko
men en gaan van legers, bevelheb
bers en van vorsten, van vreemde
lingen die zich aangepast of agressief 
hebben gedragen Daarover gaat de 
21 e Brabantse Dag Over de periode 
van veranderingen en onrust, van 

kruitdamp en heldenmoed, berusting 
en ondernemingsgeest Het thema, 
dat vooral tot uitdrukking komt in de 
grote optocht op zondag 27 augustus, 
valt uiteen m vreemdelingen (dikwijls 
bezetters, soldaten, deserteurs), 
vreemde dingen, histonsche gebeur
tenissen die nu merkwaardig aan
doen, overlevenngen, bijgeloof, zon
derlingen, mensen met een «tic » 

Tiendaagse veldtocht 
Een van de zaken die het reilen en zei
len in Brabant heeft beïnvloed, was 
de tiendaagse veldtocht tegen België 
in 1830 Dit facet zal in de optocht o a 
naar voren komen 
Behalve de optocht is er in Heeze 
veel meer t? doen eind augustus Op 
zaterdag 26 en zondag 27 augustus 
worden er een edelambachtendorp, 
kunstmarkt en toneelmanifestatie ge
houden Voorts IS er een tentoonstel
ling in het Heezer kasteel over de ont
wikkelingen in het Brabantse boeren
leven, waarbij ook veel aandacht 
wordt besteed aan de invloeden van
uit Vlaanderen In het fraaie kasteel 
worden enkele koncerten gegeven, in 
de Sint-Martinuskerk van Heeze is op 
woensdag 23 augustus een koncert 
van het Eindhovense Madrigaal Koor 
en het Radio Philharmonisch Orkest 
uit Hilversum Op het programma 
staan werken van Schubert en Rossi
ni 

Op zondag 20 augustus is er een fol
kloristische middag met o a de Vlaam
se groep «Incar» 

Toezicht 
Om te benadrukken dat de Brabantse 
Dag meer is dan een - Hollands» 
gebeuren, is in de Raad van Toezicht 
van de Stichting onlangs benoemd 
prof dr R Roeck, lid van de Koninklij
ke Belgische Commissie voor Volks
kunde te Zolder In deze Raad heb
ben uit België ook zitting prof dr J 
van Haver te Zellik (voorzitter van de 
Koninklijke Belgische Commissie voor 
Volkskunde), en dr J Theuwissen te 
Antwerpen (directeur van de Kultuur-
raad voor Vlaanderen) 
Nadere achtergrondinformatie wordt 
verschaft door het sekretariaat van 
de Stichting Brabantse Dag, telefoon 
04907-1244 (of 3139) 

NAJAARSVAKANTIE ? 
Dan moet u NU beslissen. 
Einde augustus en septem
ber zijn ideaal om een 
«minder drukke vakan
tie » door te brengen. 
Bovendien geniet u in som
mige hotels reeds van 
laagseizoenprijzen wat de 
vakantie nog aantrekke
lijker maakt. 

Even enkele voorstellen 
VLIEGTUIGREIZEN 

Mal lorca -. 15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

Cos ta del Sol 
Cos t a de la Luz .... 
Cos t a B lanca 
Cos ta B r a v a 
I t a l i aanse Riviera 
Baai v a n Nape l s .. 

Voor verdere inlichtingen 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
St.-Jakobsmarkt 45-47, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031/34.34.34 - Vergunning nr. 1185 - Kat. A 
Lidmaatschap vereist 

In l ich t ingen e v e n e e n s bij onze plaatsel i jke 
v e r t e g e n w o o r d i g e r s . 

Adr ia t i sche Kust 15 

TREINREIZEN 

Cos ta Brava 17 
Lourdes 8 
Adr ia t i sche Kust 13 
V i e r w o u d s t e d e n m e e r 10 
Tirol 10 
S a l z b u r g e r Land 10 
Ei fe lgebergte 8 

d. 
d 
d. 
d 
d. 
d. 
d 

AUTOREIZEN 

Cos ta Brava 17 d. 
Lourdes 10 d. 
Adr ia t i sche Kust 15 d. 
Dolomie ten 10 d. 
G a r d a m e e r 12 d. 
V i e r w o u d s t e d e n m e e r 10 d. 
Tirol 10 d 
S a l z b u r g e r Land 10 d. 
Ei fe lgebergte 8 d. 

10.100 fr. 
15.355 fr. 
12.090 fr. 
12 305 fr. 
9.300 fr. 

10.590 fr. 
15 100 fr. 
10.210 fr. 

12.185 fr. 
9.490 fr. 
8.250 fr. 
9,595 fr. 
8.280 fr 
8.320 fr 
4.420 fr. 

8.305 fr. 
8.585 fr. 
8.720 fr. 
6.905 fr. 
6.555 fr. 
7.490 fr. 
6.180 fr 
4.890 fr. 
3.530 fr. 

K a n t o r e n te Aalst, Bree, Brugge , Brussel , Genk, Gent, Hasselt , H e r e n tals, Kortrijk, 
Lier, Leuven, Mechelen , Oos tende , Roese la re , St.-Niklaas, T u r n h o u t e n Vilvoorde. 
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VAKANTIE '78 

Onze ronde van Vlaanderen 
Er is dè Ronde van Vlaanderen, monument van Vlaan-
derens sportfaam en beeld van Vlaamse volksaard 
en levenskracht. 

En er is een Ronde van Vlaanderen, zoals die hier 
voorgesteld wordt, die getuigt van Vlaamse kulturele 
rijkdom, van grootheid, strijd, triomf en pijn. Deze 
tweede ronde, onze ronde, volgt niet helemaal het 
spoor van de renners, maar wel in grote trekken Ook 
kon langs de weg geen aandacht besteed worden 
aan alle merkwaardige dingen. De wielertoerist of 
automobilist die deze Ronde van Vlaanderen rijden 
wil, zal echter zonder moeite andere, mooiere zaken 
misschien ontdekken Toerisme moet te.-, minste voor 
een deel ontdekken blijven. En er is m Vlaanderen 
nog zoveel te ontdekken ! 

De start wordt gegeven te GENT, 
de oude vechtstad Van het vele 
dat in Gent te zien en te bewonde
ren 18, stellen wij voor het Graven-
steen het Museum voor Volks
kunde en Dulle Griet 
Het Gravensteen is de uit 1180 
daterende burcht In het Museum 
voor Volkskunde, in de onmiddel
lijke nabijheid CKraanlei), is de 
geschiedenis van zowat alle am
bachten en volksgebruiken prach
tig uitgebeeld Dulle Griet — nog 
vlakbij — IS een reusachtig kanon 
uit de Boergondische periode En 
wie dan nog een minuutje over
heeft kan op de Vrijdagmarkt nog 
even gaan praten met Jacob van 
Artevelde over Vlaanderens 
grootheid en zijn faam 
Langs de weg naar Deinze liggen 
SINT-MARTENS-LATEM en 

BACHTE-MARIA-LEERNE. Het 
eerste is wereldberoemd omwille 

van de hele plejade schilders — 
de Latemse School — die er 
werkzaam was, en waarvan men 
in de streek werk kan bewonde
ren in verschillende musea, voor
al in Deurie Nabij het tweede 
vindt men rond de oude Leie nog 
een prachtig stuk natuurgebied 
Vlakbij kan men het kasteel van 
Ooidonk bezoeken 
Via Vosselare naar NEVELE, het 
geboortedorp van Cyriel Buysse 
De Hallenkerk dateert gedeelte
lijk uit de Xlle eeuw maar gedeel
telijk ook uit de XXe Het museum 
Rietgaverstede is een bezoek 
waard 
In POEKE, op de grens van Oost
en West-Vlaanderen, kan men 
het mooie kasteel bewonderen 
en een stenen windmolen 
In RUISELEDE vallen de zend
masten van de BRT natuurlijk op 
en kan men op zoek gaan naar 
de hofstede van Vlaagt, destijds 
gesticht door de Tempeindders 
Nabij AALTER heeft men nog een 
pracht van een landschap rond 
de Kranepoel 
In en rond OEDELEM vindt men 
de kastelen De Wapenaer en Ten 
Torre, en verscheidene fraaie, ou

de boerderijen uit de XVIIe en 
XVIIIe eeuw En ook een heem-
kundig museum 
Zo belandt men in BRUGGE, 
waar alweer veel meer te zien is 
dan men in een dag zou kunnen 
bezoeken Een keuze dnngt zich 
op Misschien een wandeling 
door het Begijnhof en langs het 
Minnewater tenzij men de voor
keur zou geven aan een van de 
vele musea of een wandeling 
langs de reien — of erop, maar 
dan per boot 
En wie graag een attraktiepark 
bezoekt, kan terecht in het Boude-
wijnpark, met onder vele andere 
zijn dolfinanum met regelmatige 
vertoningen 

Langsheen de vaart gaat het 
naar DAMME, waar we belanden 
bij Tijl Uilenspiegel Er zijn verschil
lende musea, o m in het stadhuis 
(XVe eeuw) Ook het gemoedelij
ke museum «Zeeland en het 
Zwin » IS een bezoekje waard 
Via Dudzele met zijn ruines van 
een oude Romaanse kerk gaat 
het naar LISSEWEGE Onder
weg merken wij de reusachtige 
schuur van de vroegere abdij Ter 
Doest, daterend uit 1175 De bij
behorende noeve is van veel jon
gere datum, maar toch ook al uit 
de XVIIe eeuw De kerk van Lisse-
wege is merkwaardig, o m we
gens haar ouderdom (Xllle eeuw) 
en haar massale, stompe toren 
waarvan men met zou zeggen 
dat hij 50 m hoog is 

Dwars door de polders zoeken 
WIJ onze weg naar Uitkerke en 
WENDUINE Meteen staan wij 
aan het Noordzeestrand Men 
treft hier nog een mooi duinen-
landschap aan Ook een heem-
en volkskundig museum is te 
bezichtigen 

Langsheen de kust gaat het naar 
OOSTENDE, waar — naast vele 
andere mogelijkheden — een be
zoekje aan het James Ensorhuis 
en aan het schoolschip Mercator 
misschien aan te bevelen zijn 
Tenzij men de voorkeur zou ge
ven aan het oorlogsmuseum, 
meer bepaald het herinnenngsmu-
seum 1940-1945 
Ovengens biedt Oostende, als 
grote badplaats, nog een over
vloed aan ontspanningsmogelijk
heden 

In NIEUWPOORT houden wij 
toch even halt bij de IJzersluizen 
die door toedoen van sluiswach-
ter Cogge zo'n belangrijke rol 
hebben gespeeld in de oorlog 
van 1914-1918 Even voorbij de 
sluizen staat trouwens het natio
naal monument Koning Albert I 
Van de twee musea kan men mis
schien eens het museum van 
vogels en schaaldieren bezoe
ken Tenzij het oorlogsmuseum 
Nieuwpoort 1914-1918 de voor
keur zou wegdragen 

Nog steeds de kust volgend berei
ken WIJ DE PANNE, waar op het 
strand het monument staat dat 
hennnert aan het feit dat onze 
eerste koning, Leopold I, daar 
voor het eerst voet zette op Belgi
sche bodem 
Vandaar gaat het naar Adinker-
ke Hier kan men een heerlijke 
wandeling ondernemen in het na
tuurreservaat De Westhoek, hon
derden hektaren groot, maar 
voorzien van bewegwijzerde wan
delpaden In ADIN KERKE be
vindt zich ook het attraktiepark 
Meli, met zoo, sprookjesbos, 
speelpleinen, enz 
Dan gaat de tocht naar VEURNE, 
de stad van de beroemde boete
processie Men kan er o m het 
Baretta-museum bezoeken 
Via Pervijze gaat het naar KAAS-
KERKE, waar een bezoek aan de 
Dodengang — een loopgracht uit 
de oorlog 1914-1918 — met mag 
gemist worden 
Evenmin natuurlijk als even ver
der op de IJzer in Diksmuide een 
bezoek aan de IJzertoren en de 
Paxpoort 
Wie even tijd heeft doet er goed 
aan even van de reisweg af te wij
ken, en eens tot VLADSLO te 
gaan, naar het Duitse soldaten-
kerkhof (25 000 graven), meer be
paald voor het ptachtige beeld 
« De Ouders » van Kathe Kollwitz 
In WOUMEN kan men het natuur
reservaat De Blankaert bezoe
ken 
in BOEZINGE - gehucht Pittem 
— liggen de Bretonse kalvarie en 
dolmens en op de plaats Steen
straat het verzoemngskruis herin
nerend aan de gasaanval van 
april 1915 
Aan de Eerste Wereldoorlog her
innert ook veel in lEPER Zo o m 
de Meensepoort, waar nog iede
re avond de Last Post geblazen 
wordt, en het Franse militaire 
kerkhof leper is echter ook ande 
re bezienswaardigheden rijk, zo

als de halle en het belfort, met 
daann het zeer mooie Museum 
voor Moderne Kunst Ook nog bij
voorbeeld de Vleeshalle 

De Muur 
Van leper zakken wij verder af 
naar het zuiden naar WESTOU-
TER Daar kan de Wulfhille, een 
museum voor grotendeels ver
dwenen ambachten, bezocht wor
den, en de sportleven kunnen 
alvast ev/en oefenen op de Rode-
berg alvorens naar DRANOU-
TER te gaan In Dranouter kan 
men zich even gaan vermaken 
met oude volksspelen — ook al 
deels verdwenen elders — in de 
Speelberg, en kan men — mis
schien met de nodige afspraak — 
de sterrenwacht van Danny Car-
doen bezoeken 

Nabij de KEMMELBERG kan 
men het Frans Ossuarium gaan 
bezichtigen, en in WIJTSCHATE 
de mijnkrater «The pool of pea
ce» 
Langs HOLLEBEKE, ZAND-
VOORDE en GELUVELD wordt 
(hopelijk zonder al te veel zoe
ken) BESELARE bereikt, een ge
meente die in 14-18 totaal werd 
verwoest 
DADIZELE IS een bedevaartoord 
sedert de middeleeuwen Er is 
een oorlogsmuseum, en een at
traktiepark met zoo 
Via MOORSELE (met kasteel Gri-
maldi) GULLEGEM en HEULE 
(waar Tineke dus vandaan kwam 
en Stijn Streuvels) gaat de tocht 
verder naar KORTRIJK 
Hier zal weer een keuze moeten 
gemaakt worden uit de beziens
waardigheden de Broeltorens 
(Ingehlborchtorre en Speyetorre), 
overblijfselen van de stadsves
tingen, of het Belfort met de 
uurslagers Manten en Kalle Of
wel het Begijnhof met het mu
seum in het huis van de Grootjuf
frouw Misschien ook een wande
ling in het Groeningepark of een 
bezoek aan het streekmuseum 

Keuze te over, en tijd te weinig 
waarschijnlijk 
WIJ njden verder over ZWEVE-
GEM — met zijn twee oude 
molens — en AVELGEM naar de 
KLUISBERG, waar vanzelfspre
kend een sportief exploot wordt 
geleverd 

Vanop de Kluisberg gaat het dan 
in feite in een lange glijvlucht naar 
RONSE, de stad van Tavi Een 
bezoek aan de Sint-Hermeskerk 
met de Romaans-gotische crypte 
loont de moeite Er is ook een 
museum voor plaatselijke folklo
re De heuvels in de omgeving bie
den verder gelegenheid voor 
mooie uitstappen 
Via een van deze heuvels (Tour 
Notre-Dame), Elzele en Vloes-
berg — met toeristisch centrum 
D Hoppe — kunnen wij dan langs 
Zarlardinge naar GERAARDS-
BERGEN Hier staat vanzelfspre
kend de Muur op het programma 
Op het gotische Marktplein kijken 
WIJ even uit naar het beeldje dat 
ook Brussel siert namelijk dat 
van Manneken-Pis dat in Ge-
raardsbergen al eeuwen aktief is 
Er IS ook een uitgestrekt rekreatie-
park waar men eventueel even 
de benen kan gaan strekken 
In BALEGEM kan men eventueel 
op zoek gaan naar sporen van de 
Steengroeven, nu uitgeput, maar 
die in de XVe en XVIe eeuw gro
te faam genoten 

In OOSTERZELE staat nog de 
« Vinkemolen >• uit de XVIIIe eeuw, 
en in LAARNE natuurlijk het kas
teel, waarvan de oudste delen 
dateren uit de Xle eeuw In het 
kasteel een museum van wapens, 
wandtapijten, meubelen, enz 
In de bloemengemeente LO-
CHRISTI kunnen de liefhebbers 
gaan kijken naar de begomavel-
den, en via het bedevaartoord 
OOSTAKKER, met zijn Lourdes-
grot en het monument ter nage
dachtenis van de verzetsstrijders 
uit de Tweede Wereldoorlog op
nieuw Gent bereiken 
Waarmee onze Ronde van Vlaan
deren dan rond is 

Dit IS maar een kleine greep uit 
de toeristische mogelijkheden 
langs een volgroute Er zijn dui
zend andere dingen te zien, en 
duizend andere wegen te nemen 
Uitgesloten ook om dit in een 
dag allemaal te bezoeken 
Onze Ronde van Vlaanderen 
had enkel deze bedoeling aanto
nen dat wie kijken wil ook in 
Vlaanderen een schat aan toeris
tische merkwaardigheden kan 
ontdekken 
Een enkel groot verzoek om te 
eindigen als u onze ronde rij
den wil, beperk u niet tot het vol
gen van deze tips Vul ze aan, en 
verbeter ze ' Zij geven immers 
een veel te flauw beeld van de 
Vlaamse toeristische rijkdom 
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KUST TREKT TERUG 
Het seizoen 1978 wordt geen 
sukses. Dat kon 
adjunkt-direkteur-generaal 
Vanhove van de 
Westvlaamse G O M reeds 
zeggen in april. En nu, 
midden in het 
vakantieseizoen, blijkt hoe 
slecht het gaat aan de kust, 
de hoofdmoot van de 
toeristische sektor in 
Vlaanderen. Er waren in juli 
30 o/o minder toeristen dan 
vorig jaar. De hotels kenden 
25 % minder bezetting en de 
kampeerterreinen lagen 
halverwege vorige maand 
nagenoeg verlaten. Brouwers 
en ijsventers zetten niet eens 
de helft af van in juli 1977. De 
textielhandelaars proberen 
massaal met « solden » hun 
jaaromzet toch iets aan te 
dikken. 

Naar de redenen mag je dnemaal 
raden Hoewel twee keer vol
staat het weer en de prijzen Ver
der hoef je het niet te zoeken 
Ons weer is een oude vaste ver
anderlijke waarde Daarmee kun
nen WIJ niet konkurreren tegen de 
zonnelanden De ekonomische kn-
818 had allicht de vakantiegangers 
wat dichter aan huis kunnen bin
den Waren er met de pnjzen, de 
nieuwe vaste veranderlijke waar
de Die werden zo verhoogd dat 
de kust zichzelf een krisis be
zorgd heeft 

Wie toerisme zegt in Vlaanderen 
moet ook en vooral Kust zeggen 
In Antwerpen, Brugge en Gent 
kan je wel heel wat toeristen 
tegen het lijf lopen en heel wat 
Vlamingen brengen hun vakantie 
door in de Kempen en Limburg 
De trekpleister is toch de kust 
Daar worden nagenoeg 30 mil
joen overnachtingen geboekt Zo
lang de Vlaming nog meer in 
eigen land blijft dan hij naar het 
buitenland op vakantie trekt, 
wordt daa'r de hoogste omzet 
geboekt (16 tot 17 miljard) en het 
meest personen (20000) tewerk
gesteld van de hele toeristische 
sektor, luchthaven en reisbu
reaus ten spijt 

Krjsis was 
te voorzien 

Achteraf beschouwd was de kri
sis te voorzien Maar de tekenen 
aan de wand worden al lang mis
kend De globale toeristische 
groei bedroeg van 1965 tot 1974 
eigenlijk slechts 12 % De daarop
volgende oliekrisis, politieke on
rust in Spanje en de uitzonderlij
ke zomer van 1976 hebben de 

Weer en prijs 
doen zee en zon 
in il et Yiater 
vaiien 

kust zo gediend dat de aktiviteit 
in 1976 t o v 1965 gestegen was 
met 24,8 % 
De toenstische index was in 1976 
wel met 5 % gestegen Maar die 
vooruitgang was voornamelijk 
het resultaat van de maanden juli 
en augustus En, was alleen te 
danken aan de bezoekers voor 
één dag De verhuring van appar
tementen en villa's daalde dat 
jaar immers al met 2 % over het 
hele seizoen In mei werd 32 % 
minder verhuurd, in september 
7 % minder 
In 1977 ging die achteruitgang 
verder De toenstische opkomst 
lag toen in juli al 5,6 % en in 
augustus 11,3 % lager De over
nachtingen in hotels daalden met 
12,5 % in juli en 18,5 in augustus 
Tijdens die maanden waren er 
respektievelijk 14 en 25 % min
der kampeerders 
Was 1977 daarmee bekeken, dan 
had men 1978 nog met gezien 
Nog vóór de vakantie — als het 
ware in volle winter — begon, 
werden opnieuw minder apparte
menten en villa's verhuurd Ruim 
30 % minder De reserveringen in 
de hotels haalden met eens de 
helft meer van vorig jaar Dit 
werd in juli zelf gedeeltelijk goed
gemaakt, maar de bezetting ligt 
er toch nog een vierde lager dan 
in 1977 

Als eerste verantwoordelijke 
voor die krisis aan de kust hoor je 
er makkelijk de knsis in het land 
vernoemen De overheid heeft 
ook hier inkomsten voor haar 
overdadige uitgaven gezocht Het 
BTW-tarief werd verhoogd tot 
16 % , de verlagingen wogen im
mers helemaal met op tegen de 
verhogingen En sedert nieuwjaar 
moet een taks van 7,5 % betaald 
worden op de gemeubelde vakan
tieverblijven Die taks rekenen de 
eigenaars van appartementen en 
villa's «vanzelfsprekend» door 
aan de huurders 
De gevolgen bleven met uit De 
Westduitsers, die de grootste 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzetteiaan 56 brugge 
baan brugge-kortrijk 
telefoon 050/357404 

verlichting tegen betaalbare prijzen! 

steeds aan de spits 
met de meest recente creaties 

nu .. • speciale voorwaarden! 

groep buitenlanders geworden 
waren aan onze kust, lieten veel 
minder van zich horen Velen die 
al een paar duizend fr aan waar
borg gestort hadden, gaven er de 
voorkeur aan dit bedrag kwijt te 
spelen en hun kontrakt te verbre
ken Sommige makelaars zouden 
op die wijze slechts een derde 
van hun omzet gehaald hebben 
Wat het buitenland betreft, speelt 
de internationale krisis een rol De 
Franse en Britse munt maken het 
die trouwe bezoekers met aan
trekkelijk om hier alleen al tegen 
hoge wisselkoersen te komen ver
teren Dezelfde zwakte van de 
Franse frank, evenals die van de 
lire en de peseta maken het 
bovendien financieel aantrekke
lijk voor de Belgen om naar het 
zuiden «zon verzekerd » te trek
ken 

Prijzen 
Deze krisisinvloeden op de prij
zen versterkten alleen een evolu
tie die al langer aan de gang was 
Een hotelkamer was immers van 
1970 tot 1975 reeds 56 % duur
der geworden In de restaurants 
bedroeg de gemiddelde prijsstij
ging in diezelfde penode 62,4 % 
Zonder bijkomende BTW betaal
den we dus al de helft en twee 
derden meer 
Alsof dat alles nog met genoeg 
was deden de kustgieren er hun 
eigen schepje bovenop Hotels en 

restaurants deden er immers dit 
jaar zelf nog 10 % bij En de eige
naars van appartementen en vil
la's verhoogden hun prijzen met 
1 5 % 
Dit heeft blijkbaar de maat doen 
overlopen Ook voor de Belgen 
die al onder de krisis lijden En zij 
stonden nog steeds in voor 86 % 
van het kusttoerisme De over
nachtingen in villa's en apparte
menten waren goed voor de helft 
van alle overnachtingen aan zee 

Zeeziekte 
Die pnjzen zijn trouwens zowat 
een zeeziekte Alles omdat men 
«op een paar maanden een heel 
jaar moet goedmaken » Koffie en 
een pilsje kosten er makkelijk bij
na het dubbele van elders in het 
land Zelfs brood is er duurder, en 
groente en fruit En bij de slager 
en de visboer betaal je meer dan 
thuis De doodgewone goederen 
en diensten kosten aan de kust al 
zo'n 5 % meer dan elders En 
waar er dienst moet betaald wor
den, heb je alle kans dat die met 
in de prijs begrepen is 
Al kan wie wat uitkijkt toch bespa
ren op die overmatige uitgaven 
Een voorbeeld In Westende loopt 
een vrij lange straat van het dorp 
naar de zee De prijs voor een 
simpele «mosselen met friet» 
daalt er naarmate je verder van 
de zee naar het dorp toegaat met 
meer dan een derde 

Dat er overdreven wordt, lijkt stil
aan ook tot hen door te dringen 
die met het kusttoensme begaan 
zijn Bunjemeester Content van 
Blankenberge pleit nu voor een 
«inclusieve prijzenformule» Vol
gens Vanhove van de G O M heb
ben de winkeliers aan de kust 
een verkeerde ingesteldheid En 
direkteur van Westtoerisme An-
noot zegt dat overdreven wordt 
en hoopt dat iedereen daar de 
nodige lessen zal uit trekken. 

Mentaliteit 
Makkelijk zal dat met zijn Want -
de toenst is lang een makkelijk 
«melkkoetje» geweest Zo sterk 
leefden een aantal mensen van 
het toensme dat er geen geld 
beschikbaar was voor industnele 
investenngen Er werd hoofdzake
lijk belegd in grondspekulatie en 
bouw van hotels, appartementen 
en villa's 
Handel en diensten staan in de 
kustarrondissementen in voor 
55 % van de werkgelegenheid 
De industrie, zelfs de bouwsektor 
inbegrepen, slechts voor 37 % 
De werkloosheid in de kustge-
meenten behoort voor mannen 
en meer nog voor vrouwen dan 
ook tot de hoogste van het hele 
land En de seizoenwerkloosheid 
maakt die toestand nog erger 

Er worden aan de kust maatrege
len gevraagd. De plaatselijke 
wensen lulden : verlaging van de 
BTW, afschaffing van de taks, 
premies voor nieuwbouw en ver
nieuwing van hotels, rentebonifi-
katies voor de horeca, meer mar
keting en promotie, en nog vele 
andere... 
Laten wij daar dan maar aan toe
voegen : wegwerken van de wan
toestanden en prijsbeheersing. 
En, voor hen die aan de kust 
leven . meer investeringen In de 
nijverheid opdat de werklozen 
van nu er straks ook zouden kun
nen met vakantie gaan. 

pdb 

Bekendmaking 
Het kollege van burgemees
ter en schepenen van de ge
meente MIDDELKERKE 
brengt ter kennis dat volgen
de betrekking te begeven is 

EEN PLAATS 
VAN REDDER 

gemeentelijk zwembad, in tij
delijk verband 
Voorwaarden en inlich
tingen zijn te bekomen in het 
gemeentehuis, personeels
dienst 
Aanvragen in te dienen ten 
laatste op 26 augustus 1978 

Voor het schepenkollege 
De sekretaris, 

De burgemeester, 
J DESSYN A INGHELRAM 
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WAT ZIT IN 
ONZE BODEM? 
Moet men heus naar de Alpen of naar de Dolomieten om mooie kris
tallen en fossielen te vinden ? Op het eerste zicht schijnt onze goede 
Vlaamse vaderlandse bodem uit niets anders te bestaan dan klei en 
zand, met hoogstens een enkel keitje daartussen. Het lijkt wel hope
loos om in de eentonig-egalige grondlaag die Vlaanderen bedekt 
naar wat anders te zoeken dan naar een weggegooid bierkapsulletje. 
Zo hopeloos is het echter niet. Ook in Vlaanderen komt af en toe de 
ondergrond aan de oppervlakte en bestaat er gelegenheid om een 
mooie oogst op te doen aan kristallen en fossielen. Wellicht geen 
kanjers zoals in de Alpenspleten of in de Jurarotsen, maar de moeite 
van het vinden in ieder geval waard. En zeker de moeite van het zoe
ken. Wie mineralen en fossielen gaat zoeken, ontdekt een nieuwe 
dimensie in de natuur. 

Een beetje wetenschap 
Helemaal zonder v\/etenschap 
gaat het niet wie zicin interes
seert voor fossielen en mineralen, 
moet toch léts kennen van de 
geologische geschiedenis 
Zo'n zestig-zeventig miljoen jaar 
geleden, aan het begin van het 
Tertiair, begon de wereldbol er uit 
te zien gelijk wij hem nu nog ken
nen. De vastelanden hadden bij
na hun huidige vorm. Het klimaat 
was overal op de wereld vrij 
zacht, alhoewel er reeds een nei
ging was tot kouder worden. De 
aardkorst was nog volop in bewe
ging De Alpen werden gevormd 
en ons land werd bedekt met 
nieuwe afzettingen, die we van
daag nog terugvinden 
Van boven naar beneden zien die 
lagen er in grote lijnen uit als 
volgt Helemaal aan de oppver-
vlakte zit doorgaans de verweer
de sedimentlaag Daarrond vindt 
men een dichte klei, die soms wel 
eens de -«klei van Asse» wordt 
genoemd Nog dieper zitten zan
den en kalkhoudende' zandste

nen die het Ledlaan genoemd 
worden, omdat ze in de omgeving 
van het Oostvlaamse Lede aan 
de oppervlakte komen. Nog die
per zitten de kalkhoudende zan
den van Gent en Aalter die, wee
ral in deze beide gemeenten, aan 
de oppervlakte komen Deze rus
ten op hun beurt op de dichte klei 
van het leperiaan, genoemd naar 
leper 
Er zitten dus in de Vlaamse onder
grond zowat overal zanden en 
zandstenen Door de erosie ko
men ze op sommige plaatsen aan 
de oppervlakte Dergelijke plaat
sen zijn dan onze vindplaatsen 
voor gesteenten en fossielen 
Soms IS het echter ook zo, dat de 
ondergrond opengelegd wordt 
door menselijke aktiviteiten, in bij
voorbeeld zandgroeven of kleiput-
ten Ook dat kunnen goede vind
plaatsen zijn 

Met dit heel klem beetje basiswe
tenschap kan men aan de slag 
om in zijn eigen omgeving eens 
rond te neuzen naar gesteenten 
of fossielen Doorgaans hoeft 
men met eens zo heel ver te 

lopen I Als we ons eigen voor
beeld even mogen citeren • we 
wonen te Aalst en in een straal 
van 15 km zijn er een viertal met 
onaardige vindplaatsen. Om u 
even op de weg te helpen, geven 
we hieronder een paar vind
plaatsen per provincie. 

Limburg 
In Limburg zorgt de menselijke 
aktiviteit er voor, dat op een aan
tal plaatsen de ondergrond naar 
boven gehaald wordt. 
Er zijn in de eerste plaats de ter-
nls van de Limburgse koolmijnen 
Wie in zo'n ternl rondsnuffelt, 
vindt al gauw gesteenten met dui
delijke afdrukken van planten 
Steenkool is namelijk gevormd uit 
de samengedrukte en versteen
de lagen plantenresten uit het 
zgn Kolenwoud De mooiste af
drukken vindt men doorgaans 

renplant, die zo'n driehonderd mil
joen jaar oud is. 
Ook waar Maasgrind gebaggerd 
wordt, IS er wel wat te beleven 
Tussen de keien liggen vaak, bij
na onherkenbaar omdat ze door 
het water gerold zijn, heel wat fos
siele resten Een geoefend oog 
vindt ze vrij vlug En gelukkig zijn 
sommige eksemplaren gaaf geble
ven 

Antwerpen 
In de provincie Antwerpen zijn er 
plaatsen, waar men gewoonweg 
over miljoenen en miljoenen fos
sielen heenwandelt De recente 
opspuitingen op de nieuwe indus
trieterreinen van de Linkeroever 
zijn allemaal gebeurd met sterk 
fossielhoudend zand, vooral schel
pen De meeste fossielen zijn tij
dens het baggeren gebroken 
Wie echter een beetje zoekt, 
vindt ook gave eksemplaren 
Beenderen van vissen en mam-
moets zijn geen zeldzaamheid 
In de Rupelstreek, in de omgeving 
van Boom en Niel, loont een 
bezoek aan « het gelaag » altijd de 
moeite. In de kleiputten van de 
steenbakkerijen zijn er fossielen 
te rapen Men vindt er ook mooie 
kristallen Goedgevormde gips-
knstallen van meef dan een vuist 
groot bijvoorbeeld Of blinkende 
pyrietkristallen, die schitteren als 
goud Men vindt ze in de zgn. sep-
tarienbroden, de grote ronde en 
platte stenen die in grote hoeveel
heden op de bodem van de klei-
putten liggen Een septariensteen, 
doorgeklopt met de hamer, geeft 
een rijkdom bloot aan kleine schit
terende knstalletjes en aan tere 
laagjes gips 

Brabant 
Heel grote kristallen vindt men in 
de leemgroeve van Begijnendijk 
Waarschijnlijk is dat de beste 
vindplaats van Vlaanderen voor 
grote knstallen, die ongemeen 
mooi zijn zacht glanzend, met 
naar alle richtingen uitgegroeide 
kristalvormen van gips. 
Men moet zelfs met de natuur in 
om fossielen te vinden In de noor
delijke berm ban de Neptunus-
laan te Brussel vindt men miljoe
nen nummulieten. fraaie ronde 

kalkskelletjes die hun naam ontle
nen aan het feit, dat ze aan munt-
stukjes doen denken 

Wie even gaat rondneuzen in en 
rond Brussel, waar zand- en 
gronddepots aangelegd zijn voor 
het stockeren van de aarde die 
men uit de metrotunnels haalt, 
vindt weer heel veel nummulieten 
en haaientanden 

Oost-Vlaanderen 
Voor haaientanden kan men te
recht in de oude steengroeven 
van Bambrugge, Balegem en Oos-
terzele De twee eersten zijn 
moeilijk betreedbaar geworden 
Te Oosterzele echter kan iede
reen zijn gading gaan zoeken aan 
haaietanden, tenminste toch wan
neer de zandwinning de goede 
laag blootlegt. Als die goede laag 
op een bepaalde plaats uitgeput 
IS, kan het wel eens enkele maan
den duren vooraleer ze even ver
der weer wordt blootgelegd 

Wie altijd zeker wil zijn van vond
sten, moet naar Steendorp. In de 
kleigroeve van de steenbakkerij 
zijn heel mooie, grote en glanzen
de haaietanden te vinden Ook 
visbeenderen liggen er in vrij gro
te hoeveelheid. 

West-Vlaanderen 
Zelfs een wandeling op het 
strand aan de zee kan fossielen 
opleveren Van Knokke tot Cad-
zand in Zeeuws-Vlaanderen zijn 
er, vooral na een storm, haaietan
den te vinden die losgewoeld zijn 
uit de fossielhoudende zandbank 
enkele kilometers buiten de kust 
Men vindt er tevens schelpen 
van een en dezelfde soort, waar
bij de enen fossiel en de anderen 
recent zijn 

Aan de top van de Westvlaamse 
bergen te leper vindt men rolste-
nen en afgerolde keien, die be
staan uit vuursteen of uit ijzerhou-
dende zandsteen Deze rolstenen 
bewijzen, dat ook de top van de 
heuvels ooit onder de waterspie
gel heeft gelegen Het zijn zoge
naamde « getuigeheuvels » zij ste
ken uit boven het omnngende 
landschap, omdat dit landschap 
weggeerodeerd is. 

Wandelen 
ntet de neus in de grond 
aan de bovenkant en ae onder
kant van de steenkoollagen, daar 
waar de kool en het omliggende 
gesteente mekaar raken. Die 
vindt men in massa terug op de 
ternis Met een heel klem beetje 
geduld en geluk is men vlug m het 
bezit van bijvoorbeeld de tere en 
haarscherpe afdruk van een va-

Toeristen, 
Wat kan 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 Smt-Rochusverlich-
tmg op 15 augustus. 

Voor inlichtingen: 

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

Fosielptaten, 400 miljoen jaar oud 
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Feest in Voeren 
• Viering 15 jaar Voerstreek bij Limburg 

• Feestweek 13-20 augustus 

• Viering 10e Verbroederingschuttersfeest 

In de toeristische folders wordt 
de Voerstreek een oaze van rust 
genoemd. Deze rust wordt de 
laatste tijd weer fel verstoord 
door enkele taalperikelen die 
ten zeerste misplaatst zijn. Door 
deze spijtige ophitsing van de 
taalkwestie zijn verschillende 
verenigingen langs Vlaamse zij
den voor nieuwe moeilijkheden 
komen te staan. 
Het zijn de aloude verenigingen 
die steeds door hun volledige 
inzet de Vlaamse aard van de 
streek hebben verdedigd en 
door hun onverpoosde werking 
de Vlaamse Kuituur verdedigd 
en verspreid hebben. Voor de 
leden van deze verenigingen is 
niets te veel, geen inspanning 
wordt er te zwaar bevonden; 
met hart en ziel zetten zij zich in 
voor het welslagen van hun akti-
viteiten. 
Eén van deze feestaktlviteiten 
wordt georganizeerd van 13 tot 
20 augustus in St.-Martens-Voe-
ren. 
• Op 13 augustus: Viering 15 
jaar Voerstreek bij Limburg 
Wandeltocht: vertrek te 13 en 15 
uur. 
Marstocht: vertrek te 12 uur. 

Fietstocht: vertrek 12u. 30 en 
14 u. 
Te 17 u.: volksdans, kleinkunst, 

zang en folklore ; te 20 u.: volks
bal. 
• Dinsdag 15 augustus: Vie
ring 15 jaar Voerstreek bij Lim
burg. 
t e 20 u. 30 in Het Paviljoen : « Ont
dek de Ster», zang, kleinkunst, 
orkestenconcours door jury be
oordeeld ; «Verkiezing Voerprin
ses 1978», kandidaten vanaf 17 
jaar. Begeleidend orkest: The Ge
nerals (7 uitvoerders). 
Inlichtingen en inschrijvingen; 
Feestkomitee, Veurzerveld 28B, 
3790 St.-Martens-Voeren, tel. 
041-76.65.08. 

• Zondag 20 augustus : Tiende 
Verbroederingsschuttersfeest: 

Limburg-Voerstreek. 
Voor de tiende maal komen schut
tersverenigingen van de beide 
Limburgen naar St.-Martens-Voe
ren om er te verbroederen met 
de plaatselijke schutterij St.-Marti-
nus. 
Te 14 u. optocht: Een folkloris
tisch schouwpel - klank en kleur; 
te 14u. 30 show: Keizersparen, 
koningsparen, keizers, koningen, 
bielemannen, e.a...; te 15 u.: 
drumbandwedstrijd: vlagge-
zwaaien, optreden van eventueel 
aanwezige muziekmaatschappij
e n ; te 15 u.: schietprijskamp : 
zestallen, drietallen, individueel. 
Zestallen kampen voor de wissel-

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 km. uitgestippelde 

wandelwegen 

Inl ichtingen: 

V V V , Graa f de Brocquevil lestraat 5, 

2 4 0 0 Mol 

beker Voerstreek, nu in het bezit 
van de schutterij Sint-Anna van 
Voorshoven (er wordt geschoten 
met de buks) (individueel-flo-
bert) ; te 19 u. 30 verbroederings
bal in het Paviljoen. 
De deelneming van vele Vlaamse 
verenigingen zal een steun zijn 
voor de inrichtende verenigingen 
die een moeilijke tijd doormaken 
in de Voerstreek. 
Moge deze dagen een trefpunt 

worden van al de belangstellen
den en sympatizanten, maar mo
ge het op de eerste plaats een 
bewijs worden dat WIJ niet alleen 
staan maar dat Vlaanderen zich 
ook wil inzetten door hun aanwe
zigheid. 
Daarom vragen w i j : vele vereni
gingen die deze dagen vrij kun
nen kiezen om eens een uitstap 
te maken naar de Voerstreek om 
er ons feest op te luisteren (mu

ziekverenigingen, drumbands, 
volksdansgroepen, zanggroepen, 
orkesten en zeker de schutterij
en). Alle wandelklubs, wielertoeris-
tenklubs en individuele deelne
mers, families en iedereen is har
telijk welkom op onze hoogda
gen. 
Inlichtingen, inschrijvingen: se-
kretariaat Schutterij, Veurzer
veld 28B, 3790 St.-Martens-Voe-
ren, tel. 041-76.65.08. 

Vlaamse Ardennen 

opnieuw in de verf 
In 1971 zetten twee Oudenaard
se vrienden-kunstenaars, Mare 
De Coninck en Rigobert Haeck, 
een lang gekoesterde idee in 
werkelijkheid om : zij zouden ge
durende enkele vakantieda
gen een openluchtatelier voor 
landschapschilderen organize-
ren. Onder het motto « Maak een 
schilderij van uw vakantie» 
werd op het einde van juli 1971 
dit seminarie een revelatie voor 
ruim 30 entoesiaste deelnemers. 
Zowel gedegen landschapschil-
ders als beginnelingen konden 
er immers aan hun trekken ko
men én omdat de organizatoren 
hen met raad en daad en, zo 
nodig, met materiaal bijstonden, 
én omdat de unieke schoonheid 
van de Vlaamse Ardennen voor 
de meeste deelnemers op een 
nieuwe manier werd «gezien» 
en beleefd. Vanzelfsprekend 
werd op het einde van de werk
periode van het gepresteerde 
werk, een tentoonstelling ge
houden in de gelagzaal van het 
«Domein Visvijvers» te Nuker-
ke, waar VASA (Vlaamse Arden
nen Schilders Atelier) zijn thuis
haven had. 

Sindsdien werd dit verrijkende ex
periment elk jaar herhaald voor 
een steeds groter aantal liefheb-
bers-schilders. Samen met de or-
ganizatie van VASA groeide ook 
de groep monitors-leraren, 
meestal kunstenaars die met 
geestdriftige vnendelijkheid de 
deelnemers goede raad gaven, 
maar ze overigens volledig vrij lie
ten in de keuze en de uitwerking 
van de onderwerpen. 

Een andere thuishaven 
Naast enkele organizatorische 
veranderingen — VASA is intus

sen een v.z.w. geworden, zodat 
het meer armslag krijgt — wor
den tevens de doelstellingen ver
ruimd ; aldus liggen plannen op 
tafel om o.a. de Oudenaardse 
tapijtweefkunst te laten herleven. 
Vooral belangrijk echter is het feit 
dat VASA dit jaar het vertrouwd 
«Domein Visvijvers» heeft ge
ruild voor een andere thuis
haven, nl. het ultramoderne re-
kreatie-oord «Kluisbos» gelegen 
te midden van de bossen van 
Kluisbergen, 

Dit rekreatie-oord, waar de VA-
SA-deelnemers over ruime facili
teiten zullen kunnen genieten, is 
ruim 3 ha groot en omvat 3 zwem
baden, ligweiden, ruime gastrono
mische voorzieningen e.d. De 
niet-schilderende deelnemers kun
nen langs uitgestippelde wande
lingen genieten van het prachtige 
Kluisbos of o.a. het kunstenaars
dorp Kwaremont bezoeken. 

Praktisch 

Om meer gegadigden in de gele
genheid te stellen deel te nemen 
aan de achtste zomerkursus van 
VASA, worden drie lange week
ends voorzien, gespreid over de 
hele vakantie, nl. 13, 14, 15 juli, 17, 
18, 19 augustus en 24, 25, 26 
augustus, telkens vanaf 15 uur. 

De plaats van samenkomst is het 
rekreatie-oord «Kluisbos», Polet-
sestraat 49 te Kluisbergen. De 
inschrijvingsprijs bedraagt 200 fr. 
en de kinderen onder de 12 jaar 
mogen kosteloos deelnemen. In 
dit bedrag is de toegang tot het 
rekreatie-oord « Kluisbos » begre
pen voor de deelnemers en hun 
gezinsleden. Voortaan zullen de 
leraren-monitors een algemene 
inleiding geven bij het begin van 

een schilderdag en de beginne
lingen met grote bereidwilligheid 
en met kennis van zaken initiëren 
in de kreatieve kunstwereld. De 
vernissage van de traditionele ten
toonstelling zal plaatshebben op 
zaterdag 16 september Verdere 
inlichtingen kunnen verkregen 
worden op VASA vzw — L. Van 
de Fonteynelaan, 23 - 9700-Ou-
denaarde. (S.D.L) 

Uloams nationaal Uleekblad 

Werkten mee 
aan dit nummer : 
Maurits Van Liedekerke (Lie
dekerke), Mieke Van de Vel
de (Antwerpen), Roger Cor-
ty (Brugge), Staf De Lie 
(Antwerpen), Nik Van Brug
gen (Antwerpen), Johan Ar-
tois (Herent), Toon Van 
Overstraeten (Erembode-
gem), P.d.B. (aan zee), Hugo 
De Schuyteneer (Pellen-
berg), Sergius (Wemmei), 
Sport-observator (Grimber
gen), Karel Severs (Dworp), 
Brasser (Schepdaal). 

Verantw uitg Hugo Schiltz, Te 
Couwelaerlei 134, 2100 Dourne 

Publiclteitschef; de h Karel Se
vers, tel 02/219.49 30 toestel 25, 
('s voormiddag) of privé Alsem-
bergsesteenweg 41b, 1512 
Dworp. Tel.. 02/3567844 
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Hoppeland 
ŝ -̂ ft; 

Wie Poperinge bezoekt of wie 
rondwandelt in het 
l lchtgolvende Pajottenland 
wordt geboeid door het 
wisselend schouwspel van de 
groene hoppevelden. 

Spaarpot 
De hop IS een klimplant die tot 
zes meter hoog wordt, en waar
van het werkzaam gedeelte, de 
lupuhne, aangewend wordt om 
aan het bier zijn aroma en bittere 
smaak te geven 
De hopteelt heeft eens deel uitge
maakt van Vlaanderens roem 
over de wereld Reeds in een 
Akte van Schenking (768) van 
Pepijn de Korte aan de abdij van 
St-Denijs is er sprake van hopvel-
den De meeste abdijen en groot
grondbezitters beschikten in de 
middeleeuwen over een hopast 
Onder Maria-Theresia, in de 18e 
eeuw, werd Vlaanderen het hop-
veld van West-Europa genoemd 
Daarna is de hopteelt fel achter
uitgegaan, ondanks alle inspannin
gen van het Ministerie van Land
bouw om de hopkultuur opnieuw 
op te dnjven In 1970 telde het 
gewest Popennge nog 813 ha, 
het gewest Asse-Aalst, eens de 
belangrijkste hopstreek, 300 ha 
Heel wat hopasten werden ge
rooid of liggen er verwaarloosd 
bij 

Door de planters is de hopteelt 
steeds beschouwd als een soort 
«spaarpot», een nevenaktiviteit 
op het bedrijf naast de andere 
teelten of het vee Ging het goed, 
dan was de opbrengst van de 
hop een welkom supplementair in
komen Lagen de prijzen te laag, 
dan trok het bednjf zich op aan 
de andere aktiviteiten en was er 
dat jaar geen spaarpot 

Hoppekeesten 
De hopkultuur heeft met alleen de 
agrarische, maar ook de folkloristi
sche en gastronomische rijkdom 
versterkt 
Vooral de oogst van de hopbellen 
IS volledig tot de folklore gaan 
behoren De mechanizenng heeft 
aan deze gebeurtenis al haar 
charme ontnomen Vroeger wa
ren er bij de oogst zo'n 12 tot 
15000 plukkers en pluksters be
trokken Hele buurten trokken 
naar de hopast, de meest onge
looflijke verhalen deden de ronde, 
heel wat arbeidsliederen vinden 
hier hun oorsprong, paartjes von
den mekaar Maar deze sociale 
funktie van de hop is helaas 
teloor gegaan en folklore gewor
den, nog te bewonderen in de 
driejaarlijkse hopstoet van Pope
nnge Hienn wordt een kleurrijk 
beeld opgehangen van de hop-

bouw door de eeuwen heen De 
reus-hoppeplukkers, «maai" en 
«tjeppen » voeren er de zwierige 
hommelpapdans uit Ook de 
meest gevreesde vijanden van 
de hop komen aan bod Voor
eerst de «hopduvel» of in de 
streek van Aalst «Zwarte Ma
dam » genoemd Dit is de vaak 
stormachtige septemberwind die 
heel wat schade kan aanrichten 
in een hopast En dan de rups of 
« wuppe rupse », die zich vervaar
lijk door de straten van de stad 
slingert 

De beste tradities 
overleven de tijd. 

Gastronomisch moeten we alles
zins de zgn « hoppekeesten » aan
bevelen Dit zijn de ondergrondse 
scheuten van de hop, peperduur 
(dit jaar zowat 500 fr per kilo), 
maar een befaamde seizoenscho-
tel in een aantal gastronomische 
restaurants van de hoppestreek, 
en in het Brusselse Een typisch 
gerecht uit de streek, bereid zoals 
asperges, maar heel wat fijner 
van smaak 

Het Vlaamse land kent twee hop-
streken, het Popenngse en de 
omgeving van Aalst-Asse De 
hoofdstad van het Hoppeland is 
evenwel Poperinge 

Gelegen in de uiterste Westhoek, 
aan de voet van de heuvelrij van 
de Westvlaamse bergen Ge
groeid uit een Romeinse nederzet
ting, beleefde Poperinge een gou
den dertiende eeuw met een 
bloeende lakennijverheid De he
dendaagse «popehne» getuigt 
nog van de vaardigheid waarme
de het weefambacht er als specia
liteit werd beoefend Onder druk 
van Gent, Brugge en leper ging 
de lakennijverheid er teloor, on
danks het hardnekkkige Pope
nngse verzet Daarvoor kregen 
ze de bijnaam «keikoppen» De 
landbouwbevolking ontdekte 

evenwel een nieuwe levensbron 
de hopkultuur 
Drie monumentale kerken getui
gen nu nog van de vroegere luis
ter van Poperinge, dat destijds 
deel uitmaakte van de Vlaamse 

Hanze van Londen en van de 
Hanze der XVII steden 
Voor de toerist blijft Popennge in 
de eerste plaats de Westvlaamse 
stad waar ongeveer driekwart 
van de Belgische hop wordt ge
teeld Wie als natuurvriend nog 
met de kans kreeg om van nabij 
kennis te maken met de eigen 
kenmerken van de hoppestreek, 
moet tijdens de zomermaanden 
beslist eens een autotrip maken 
via de pittoreske Hoppelandrou-
te Het trajekt loopt over landelij
ke, goed berijdbare wegen, die 
het Popenngse gewest omschrij
ven vanaf de gemeente Watou 
tot Elverdinge Vijftig kilometer, 
een heerlijke namiddaguitstap' 
De natuurvriend zal zijn gading 
vinden in het glooiend landschap 
van de Westhoek, in de kleurnjke 
plantengroei op de militaire be
graafplaatsen, in de bossen en 
landerijen De nieuwsgierige toe
rist kan er de hop ter plaatse 
leren kennen en wie houdt van 
kunst, zal in de prachtige kerken 
van de streek verrassende merk
waardigheden aantreffen Wie de 
grote stad en het lawaai wil ont
vluchten, zal op de hopperoute 
stilte en rust vinden, want zelfs op 
het marktplein van Watou kan je 
luisteren naar het gefluit der vo
gels, en misschien dringt zelfs de 
geur van het gistend bier in een 
nabije brouwerij tot je door Want 
een lekker glas Patersbier mag 
op deze trip geenszins ontbre
ken I 

I Stella Artois. Al het goede van onze bodem. , 
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NIEUWE REISFORMULE 
Een vrij recent tot bloei gekomen reisformule 
waarin steeds meer tour-operators zich specia-
lizeren is de mini-trip: meestal rond een week
end gekoncentreerde reizen van 4 tot 5 dagen, 
met toch vrij verre bestemmingen. De prijzen 
van deze reizen schommelen nogal, maar zijn 
doorgaans verrassend voordelig. Nemen we 
Athene, een gewone heen-en-terug-lijnvlucht 
kost u 22.000 frank, een 5-daagse mini-trip er 
naartoe 7.500 frank (vluchten, meer dan be
hoorlijk hotelverblijf en halfpension inbegre
pen). De redenen van deze gunstige prijs lig
gen niet alleen in de konkurrentiële sfeer, 
maar vooral in het feit dat de mini-trips door
gaans buiten het hoogseizoen geprogram
meerd worden, 
Dat de reizen buiten het hoogseizoen vallen 
hoeft geen bezwaar te zijn. Kies evenwel in 
funktie van uw bestemming een toch nog aan
vaardbare periode (dat kan best), en kies geen 
afgelegen hotel, zodat u — mocht het weer 
toch tegenvallen — niet te geïsoleerd bent. 
Trouwens, al bieden verschillende mini-trips u 
heel wat zonne-kansen, ze zijn toch vooral 
geschikt voor een meer stedelijk toerisme met 
kulturele exploratie en vaak mooie shopping-
gelegenheid. Eén nadeel. Hoewel de mini-trips 
veelal een weekeinde bevatten, moeten men
sen in vaste loondienst toch een paar snipper-

dagen voorbehouden, of een verlengd week
end als njen omwille van een of andere feest
dag de « brug» maakt (in deze laatste gevallen 
is het dan wel tijdig reserveren geblazen). 

Nog altijd tsaristisch: 
Leningrad 

Deze maal 'ns anders : in klubverband zelf 
georganizeerd, in samenwerking met Intourist, 
Aeroflot en de Russische ambassade. Iets duur
der ook, voor hetzelfde 11.500 frank per per
soon, en dan supermarkt-hotel en gaarkeuken-
restaurant. Wij vertrokken in maar t van dit 
jaar vanuit Zaventem, al had de Tupolev van 
Aeroflot welwillende tests gemaakt om de eer
ste rechtstreekse vlucht Antwerpen-Leningrad 
tot stand te brengen (weliswaar vergeefs, start
baan te kort). Maar Leningrad was er niet min
der om, al was het op de dag dat hier de lente 
begint daar nog altijd - 10 graden Celsius. 
Vriendelijke mensen, niet écht argwanend — 
al is het verschil duidelijk — wel een beetje 
wereldvreemd in hun maatschappij van «be
heerste» welvaart. En we werden op het stad
huis ontvangen, waar alle historische Hansa-
banden met Antwerpen aan het licht kwa
men... en ieder, van de «president» tot de 
« bode» zijn loon opbiechtte, ontstellend gering. 

Ï&4&H^>K ^.^y>»4caMÏN^-

maar wel met kwasi gratis huur, géén energie
kosten (en dat moet daar wat kosten) en niet 
eens 5 frank per vierkante meter aa,n apparte-
menthuur (maar dan moet je wel in het circuit 
zitten, zo dachten we maar). Eln eigenlijk een 
ook verrassend gering «toezicht», je kan over
al naar toe en roebels wisselen kan je tegen 
een tienmaal mindere koers op elke straat
hoek, onder het oog van van «officiële» gids 
zelfs. . al kan je tijdens een kort bezoek met 
deze deviezen weinig uitrichten (toch wel een 
maaltijd in het exclusieve Europa-Hotel met 
kaviaar, zalm, champagne en vodka... voor met 
z'n beidjes niet eens 250 frank, dat wel). 
Te bekijken: uiteraard het Kirov Ballet (reser
veer uw plaatsen ter plaatse, goedkoper, en u 
bent zeker het échte Kirov te krijgen en n ie tde 
reserves), uiteraard ook de Hermitage, die als 
museum best naast het Louvre en het Vatikaan 
mag s taan (met flink wat Vlaamse primitieven 
en een goede doorsnee van de Hollandse 
school), maar als bureaukratische museum-ex
ponent nogal wat schoonheidsfoutjes vertoont 
(en de modernen blijven Picasso, Matisse, en 2 
Kandinsky's en Chagals ten spijt onbekend... 
de kelderkollektie die zowat ruim honderd wer
ken van Malevitch moet bevatten, blijft taboe... 
«Zo'n groot meester, maa r het volk is er nog 
niet rijp voor », weet de konservator te beweren, 
en gelijk heeft hij, want de partij maakte hem 
tot konservator, aldus.) Loop gerust 'ns uit 4e 
band die Intourist voor u klaarstoomde... zo 
ging ik «alleen» naar het Poesjkin-Huis, waar 
de grote dichter stierf, na zijn ongelijk 
duel-om-de-eer met een of andere ijzervreter. 
Er zijn géén toeristen, maa r wel een konstante 
stroom aan Russen... en dan vraag je jezelf af 
waarom dit k a n : deze eindeloze rij van het indi
vidu-erkennende mensen, in vroomheid, voor 
de persoon van een romantisch dichter, juist in 
dit land van bureaukratie en dissidenten. 
Je stelt je in Leningrad vele vragen. Eén niet, de 
stad zelf. . de pracht van de paleizen, straat na 
straat, een zuiderse luister in een poolklimaat. 
Leningrad is door duizenden gebouwd op hek-
taren moerassen (slaven gelijk waren zij), het 
heeft de tot m onze eeuw durende feodaliteit 
van het tsarisme gekend (ook de ontstellende, 
niet uit te roeien weelde daarvan), de afschuwe
lijke 1000 dagen belegering van de nazistische 
horden (en de afgrijselijke wonden daarvan), 
het kommunisme met zijn vernederingen, 
maar ook met zijn brood, warmte in huis, en 
minder luisterrijke nivellering. Toch is Lenin
grad een stad van mensen gebleven, en je moet 
ze zien om haar en hen te begrijpen. 

Paradijselijk Dubrovnik 
Het adembenemend mooie Dubrovnik ligt aan 
de Zuiddalmatische rivièra, op 'n goeie 100 kilo
meters van de grens met Albanië. We gingen 
er met Allerheiligen (1977) naartoe (heen- en 
te'rugvlucht, 5 dagen volpension in 't Dubrov-
nic Palace, 6.600 frank per persoon). Zijn 
sprookjesachtige, gaaf gebleven schoonheid 
dankt het vestingstadje (31.000 inw.) aan zijn 
Venetiaans verleden. Onder de naam Ragusa 
groeide de kleine stad-staat in de middel
eeuwen uit tot een welvarende republiek, die 
omwille van haar strategische ligging de be
scherming genoot van het machtige Venetië. In 
de 15e eeuw werd zij omringd door een brede, 
onneembare en zelfs door geen aardbeving 
(1667) klem te krijgen stadswal. Deze is er nog 
steeds en behoedt de stad nu tegen de invasie 
van auto's en hotels die het allemaal verderop 
moeten gaan zoeken. 
De bezienswaardigheden liggen m Dubrovnik 
als 't ware opgestapeld, vanop de stadswal 
ziet u ze in adelaarsperspektief: het haventje, 
de Venetiaanse fonteinen, het rektorenpaleis, 
het paleis van de bisschop, het stadhuis, de 
dom, de vele kerken en kloosters. En u mag 
niet nalaten een bezoek te brengen aan het 
prachtige zee-aquarium in het Sveti Ivan fort, 
het Ikonenmuseum in de Servisch-Ortodoxe 
kerk (de enige m het overwegend katolieke 
Dubrovnik) en de Oude Apoteek in het francis-
kanerklooster (een van de oudste apoteken m 
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E: MINI-TRIPS 
Europa die sedert 1317 onafgebroken In ge
bruik is). Maak in elk geval ook een roeitochtje 
naar Lokrum, een idyllisch eilandje vlak voor 
de oude stad, met een unieke natuurtuin. En, 
als u de tijd ervoor vindt, huur een auto en 
maak een dagtocht naar Cetinje, de hoofdstad 
van Montenegro. Geen boeiend stadje, behalve 
dan het toch Vî el fasemerende Biljardaslot. dat 
zijn naam dankt aan het biljart dat dichter-dik-
tator Petar Njegos op de rug van ezels over de 
immense bergen liet aanvoeren om de verve
ling in zijn hoofdstad wat te verdrijven. De ber
gen zijn een verhaal op zich en bi) de beklim
ming ervan begrijpt u waarom Montenegro tot 
in de tweede wereldoorlog onafhankelijk bleef, 
en als zeer klein gebied in het federale Joego
slavië als een van de zes officiële deelstaten 
toch een gelijkberechtigde positie inneemt. 
Slotbemerking; op 2 november hebben we in 
het (niet verwarmde) zwembad van het hotel 
nog een prettige duik genoten. 

Rome, eeuwig natuurlijk 
Rome is 'n stad « for all seasons ». Zelfs onder 
die regentjes van datzelfde najaar (1977). Heen-
en terugvlucht, 4-daags verblijf in een luxe-ho
tel achter de klassieke tuinen van de Villa Borg
hese, 6.700 frank per persoon... maar dan wel 
enkel met ontbijt. Geen nood, want de eethuis
jes zijn even prettig, lekker als overvloedig 

-daar, én goedkoop (stel je voor, niet eens 900 
frank voor z'n^tweeën in een door de Michelin 
met een ster uitgerust restaurant, inclusief de 
voortreffelijke Apennijnse rode). Rome is 'n 
bevreemdende ervaring: vol antieke groots
heid, zuiderse charme en spontane levens
kunst. .. maar vaak op grimmige wijze ontluis
terd — ook op de historische monumenten — 
door de spuitbusoorlog die de rode brigades en 
de fascistische milities onafgebroken leveren. 
Het Colosseum is uiteraard indrukwekkend, 
maar je voelt er ook de boosaardigheid van 
zijn toenmalige bestemming. Veel liever was 
me het Forum, ook groots en aangrijpend, 
maar veel speelser dan b.v. de restanten van de 
Griekse kuituur in Athene. De Hellenen waren 
ongetwijfeld grotere geesten, maar aan zin 
voor ornamentiek en praal, aan wellustige f an-
tazie en gekultiveerde dekadentie hebben ze 
het tegen hun latere overweldigers toch wel 
moeten afleggen. Kerken vind je in Rome in 
elke gewenste hoeveelheid, in alle formaten en 
allures, stuk voor stuk mooi, en stampvol 
kunst : van het allerbeste in de grote, van een 
overdadige maar wat zielige doorsnee in de 
andere. Treffend is er doorgaans de sfeer van 
de devotie; een aftands triomfalisme gepaard 
aan een overleefde gelatenheid. Behalve dan 
in Sint-Pieters, daar is en blijft de macht troef. 
Het Vatikaan ligt dan ook om de hoek, met de 
meest overrompelende kunstverzameling — 
antiek tot abstrakt — die ik ooit samenzag (en 
naar het schijnt is dat slechts het puntje van de 
ijsberg). Vergeet in Rome de shopping niet, in 
de gezellige wandelstraatj e's rond de Piazza 
d'Espagna of m de Via Veneto Wie dacht dat 
Pari]s de exclusiviteit van de mondaine elegan
tie bezit, komt vlug tot betere gedachten (en de 
lire is er nog veel erger aan toe dan de Franse 
frank, aldus) 

Tot slot dit: de 2 mooiste cafés ter wereld bevin
den zich in Italië... de Florian in Venetië, en ex-
aequo de Greco in Rome, een bevallig mengsel 
van voorname allure, kunstzinnige kuituur en 
speelse wuftheid. De koffie en de grappa zijn 
er weergaloos 

Feest in Lissabon 
Amper 'n dikke twee uur vliegen en u bent er. 
Wij deden dat half november van vorig jaar 
(vluchten en volpension m het 4 sterren Flon-
da-Hotel, 6.400 frank per persoon, 5 dagen 
alweer), mooi weer, toch een weinig neerslag 
en zwemmen was er niet meer bij. Lissabon is 
geen grootse stad, met evenwel toch nog een 
aantal relieken van de welvarende Moorse tijd, 
waarvan de monumentale architektuur in 1755 

door een verschrikkelijke aardbeving (meer 
dan 30.000 doden) werd weggevaagd. Resultaat: 
Lissabon vertoont nu vooral een vroeg 19e-
teeuwse stedebouw, te danken aan de voortva
rende premier van toen, Marquês de Pombal, 
die vanop de Praga die zijn naam draagt de 
benedenstad beheerst. Allure heeft deze archi-
tektuur wel, maar ze mist zuiverheid, al heeft 
het mengsel van classicisme, Moorse invloe
den en vroege, speelse art nouveau zijn char
me. 
Maar charme kenmerkt heel Lissabon. De men-

Wie in Lening dd geen bontmuts draagt is gek of er 
vreemd, aan u de keuze wat betreft Wij's relsredakteur. 

}Nii testte(n) er 
enkele voor u,„ 

sen, de parken, de haven, de zwarte zwanen in 
de wat zielige tuintjes op de Avenida da Liber-
dade... en natuurlijk, de even schilderachtige 
als volkse Alfama-buurt waar de hartverscheu
rende Fado's uit elk cafeetje klinken (maar 
maak de Fado alsjeblief écht mee in een van de 
vele eethuisjes waar de zangeressen hun op
bod van smart en weemoed houden). Lissabon 
is een stad van heuvels. Vergeet dan ook niet 
een ritje met de kabeltram (ongeveer 1 frank," 
jawel), of overbrug het niveauverschil met een 
van de liften die Eiffel (ja, die van de toren in 
Parijs) er bouwde, en die nog steeds gelden als 
zeldzame monumenten van avant-gardeme-
taalbouw. Vergeet ook al 'ns uw volpension in 
het hotel en bezoek een van die vele restaurant
jes aan de haven: kreeften en zeevruchten a 
gogo... voor géén prijs. De «bars» m Lissabon 
zijn 'n verhaal op zichzelf: alles kan er, maar 
niets moet Immers, Lissabon is een stad van 
vreugde, ongedwongen hartelijkheid... de men
sen zijn er blij en vriendelijk, de soms wat uit 
de hand gelopen anjer-revol *̂ ie heeft wel wat 
gevolgen nagelaten, for the better and the wor
se wellicht, maar zeker geen rancunes. 

Als bezoek, één grote «must» : de Gulbenkian-
Stichting, een museum en kultureel centrum 
dat een cadeau is van de excentrieke Armeens-
Portugese petroleummagnaat van die naam, 
en een kollektie herbergt die gaat van Oude 
Egyptische Kunst, over Perzische miniaturen, 
met alles daartussen... tot en met een ter 
wereld unieke zaal Jugendstiljuwelen Van al 
deze periodes uit de kunstgeschiedenis heeft 
de stichting met de monumentaalste voorbeel
den, maar zeker van de allergaaf ste (de kreati-
viteit van een groot verzamelaar, of van zijn 
advizeurs). Als Vlaming mag je ook het Mu
seum van Oude Kunst niet missen, de kollektie 
omvat o a zéér fraai werk van Breugel, Bosch, 
Matsijs, Teniers en Van Dijck... plus Dürer, Hol
bein, Murillo, Velasquez. Waagt u zich — doe 
het gerust — aan een tocht, dan moet het Sin-
tra (33 km van Lissabon) zijn, het «glorieuze 
Eden» zoals Byron het noemde, met zijn op 
fraaie heuvels gelegen koninklijk paleis, waar
in u op naïeve, maar toch overtuigende wijze 
zowat alle oude Portugese stijlen terugvindt: 
Moors, gotisch en het heel typische manuelij ns. 

Nic van Bruggen 
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Vakantie is ooic lelctuur 
Enkele 
Salamanders 
van Querido 
HET EINDE VAN HET SPEL 
CThe end of the affair) van 
Graham Greene is ongetwij
feld een hoogtepunt in het 
oeuvre van deze bekende 
Britse schnjver De hoofdfi
guur van deze knap en so
ber geschreven roman is 
een schrijver die in de ik-per-
soon de liefde beschrijft die 
hij voor de vrouw van een 
van zijn vrienden koestert 

HIJ beschrijft deze «affaire» 
met grote openheid doch 
met zoveel afgunst dat de 
«zaak» wordt vertekend 
Het spannend verhaal ein
digt met de verzuchting van 
het hoofdpersonage, gericht 
tot God «U hebt mij van 
genoeg beroofd, ik ben te 
moe en te oud om te leren 
liefhebben, laat mij voor altijd 
met rust» 190 biz 

DE LAATSTE WINTER van 
Gerrit Kroll. De auteur voert 
twee nogal zonderlinge figu
ren ten tonele de Russische 
fysicus Paul Kolodner en de 
Schotse verkoopspromotor 
John Ax Het enige dat ze 
gemeen hebben is de reis 
die ze vijftien jaar geleden 
per vliegtuig maakten naar 

Zuid-Amenka en dat ze 
geen van beiden naar Euro
pa zijn teruggekeerd Kolod
ner IS een dagdromer Ax is 
verbonden aan de Bntse am
bassade te Lima, waar hij 
filmavonden inncht, parties 
bijwoont en «zaakjes» doet 
die altijd anders verlopen 
dan hij had gedacht en ge
wild Een kurieuze mengeling 
van een even aangenaam 
als Uitzichtloos leven 
124 biz 

DE HANEN EN ANDERE 
VERHALEN van Doeschka 
Meijsing. Met deze verhalen
bundel debuteerde Doesch
ka Meijsing in 1974 Intussen 
publiceerde ze de romans 
«Robinson» en «De kat 
achterna» De auteur weet 
door stijl en scheppingsver
mogen alledaagse gebeur
tenissen tot markante ge
schiedenissen om te wer
ken Dit debuut werd des
tijds uitzonderlijk genoemd 
omdat de vormgeving van 
deze verhalen, waarbij niets 
aan het toeval wordt overge
laten kwasi-perfekt is 109 biz 

TABEE NEW YORK van F. 
Springer is een dartel en fris 
verhaal, van de Nederlandse 
vice-konsul te New York die 
op een feestje van Indisch-
Nederlandse immigranten 
zijn jeugdvriendinnetje Dollie 
ontmoet Maar nu heet ze 
Dola en is ze gehuwd met 
Rudy's vroegere rivaal in de 
hefde Beiden herleven in het 
verleden maar de terugblik 
duurt slechts een nacht 
Daarna zeggen ze weer « Ta
bee, New York» Aantrekke
lijk en vlot verhaal, dank zij 
ook de lichte ironie 110 biz 

VAARWEL KOLOMBUS 
door Philip Roth (1933) 
wordt met Nabokov, Updike 
en Samuel Bellow be
schouwd als een der belang
rijkste Amerikaanse schrij
vers Toen hij 26 was kreeg 
hij met «Vaarwel Kolom
bus » een der voornaamste 
Amerikaanse literaire pnjzen 
de National Book Award 
Hier hebben we te maken 
met een korte roman en vijf 
verhalen Het hoofdtema is 
de integratie van de joden in 
de Amenkaanse samenle
ving, een onderwerp dat 
schrijver blijkbaar nauw aan 
het hart ligt, vermits zijn ro
man « Portnoy's klacht» over 
hetzelfde vraagstuk handelt 
We maken de botsing mede 

van de burgerlijke taboes en 
de verlangens en idealen 
van een minderheid Verta
ling uit het Amenkaans door 
NICO Pollak en Fie Zegeri-
nus Denk nu maar met met 
een droog betoog te maken 
te hebben, integendeel het 
zijn levendige verhalen, waar
in de dialogen een voorname 
rol spelen 252 biz 
Vooral het laatste verhaal 
«Eli, de fanaticus» is een 
schokkende belevenis 
DE WINGERDRANK door F. 
Bordewijk Deze bundel be
vat een keus van Borde-
wijks belangrijkste novellen 
zoals «Huissens» welke no
velle J C Bloem in Kntisch 
Bulletin volgende beschou
wing ingaf «Als Bordewijk 
nooit iets anders had ge
schreven dan zou hij zijn 
plaats als een onzer eerste 
prozaïsten volkomen heb
ben verdiend » 
Bordewijk lijkt het onwezen
lijke met het wezenlijke te 
kunnen verzoenen, eerder 
fantastisch dan surrealis
tisch Niet te verwonderen 
dat de kritiek de wereld van 
Jeroen Bosch ter vergelij
king aanhaalt 

Van Bordewijk verschenen 
eveneens als Salamander 
De laatste eer. Rood Paleis, 
BIJ gaslicht. Noorderlicht en 
Tijding van ver 172 biz 

Een groot kampeerboek 
Wie nog een ferme hap vnje tijd 
overhoudt en wel wat voelt voor 
kamperen, krijgt momenteel een 
praktisch geschenk aangeboden 
van de « Werkgroep Vakantiege-
noegens VZW» 

Julien Van Remoortere « en ande
ren», publiceerden zopas een 
" Groot Kampeerboek» Zowel 
de uitgever als minister Chabert 
gewagen in hun voor- en na
woord van een «unieke aangele
genheid » 

Dit kampeerboek is alleszins een 
eerder zeldzame verschijning met 
allerlei praktische wenken over 
om kampeerformules, uitrusting, 
technische probleempjes met au
to, tent karavan, onderhoud van 
kampeermatenaal en dies meer 

Men zou deze lijvige gids (ruim 
450 biz) een perfekt hulpje kun

nen noemen voor vakantiegan
gers die een luxueus onderdak 
willen mijden, maar anderzijds 
toch een luxueuze openlucht-
kuur betrachten Waarmee de am
bities van dit «Groot Kampeer
boek» meteen strak omlijnd zijn 
Immers, de auteurs geven nauw
gezette (en aktuele. dus vluchtig 
vergankelijke) informatie over 
allerlei prijzen, dokumenten, syste
men, reglementeringen evenals 
enkele wissewasjes, zoals de uit
leg wat precies een grondzeil is 

Een uitstekend boek voor diege
nen die de kampeerformule voor 
het eerst in beste omstandighe
den willen ontdekken 
Waar de uitgever schrijft dat dit 
boek eveneens een vervolma-
kingskursus is voor de doorgewin
terde kampeerder, overdrijft hij in 
niet geringe mate 

Wie bievoorbeeld in het deeltje 
" winterkamperen» (toch wel 
voor doorwinterde kampeer
ders ?) praktische gegevens 
zoekt om er met de tent eskimoot-
le te spelen, komt bedrogen uit 

De auteurs zijn hier alleen bekom
merd om het lot van de caravan
toeristen, en om het onderhoud 
van de auto, alle informatie dus 
over spijkerbanden, maar niets 
over het schoeisel van «trek
kers » 

Overigens treffen we in dit kam
peerboek ook nog informatie aan 
over het bereiden van «Aubergi
nes farcies», en amusante teke
ningen van Danui Dacpuin (hds) 

. HET GROOT KAMPEERBOEK », Ju-
lien Van Remoortere e a Reinaertuit-
gaven, Zele 428 fr 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirboan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor hen die fuU-service wensen uitgevoerd door 
specialisten. 

Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meu-
belaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk. 

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend 
ontwerp en prijsopgave. 
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Enkel toonzaal 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
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Over het huiselijk 

geluk en andere 

gedachten 
De auteur van dit boek, Gerrit 
Krol, heeft feitelijk in deze uitga
ve teksten, die vroeger versche
nen in de VPRO-gids, gebundeld 

HIJ fungeerde twee jaar als voor
ganger van de VPRO-gemeente 

De schnjver getuigt van zich zelf, 
dat hij zich al die tijd als een hard
loper gevoelde, die op de finish 
komt en vaststelt dat hij nog een 
rondje moet lopen, elke week 
opnieuw Hoewel met altijd even 
goed geïnspireerd wijzen deze 
verzamelde teksten toch op een 
filozofisch inzicht in het leven van 
elke dag, het gezond verstand 
dat altijd juist reageert op alle
daagse belevenissen Een van 
zijn uitspraken is treffend « Men 
ontdekt dat bepaalde ideeën pas 
bestaan als je ze opschrijft» Een 
boek dat op een prettige ontmoe
ting neerkomt 

118 biz. Em. Quendo's Uitgeveri j 
BV, Singel 262, A'dam. Prijs : 260 
fr. (ca) 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PAHUEobUb 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen 

Tel 031-3U5.83 

Het ontplofte 

gedicht 
J. Bernlef verzamelde in deze 
bundel een aantal kritische be
schouwingen over minder geken
de dichters, hoewel b v b een 
Pablo Neruda sinds zijn bekro
ning met de Nobelprijs en de 
gebeurtenissen in Chili wereldbe-
kendheid verwierf Andere dich
ters voor wie hi| aandacht vraagt 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Niilen - Tel 031/818841 

Zijn César Vallejo, Fernando Pes-
soa, Hans Magnus Enzesberger, 
Vasko Popa, Marin Sorescu, Ro
bert Lowell, Weldon Kees, Elisa
beth Bishop, Enk Satie, Hans 
Favery, Octavio Paz en Francis 
Ponge 

De auteur ziet in de eerste plaats 
poëzie van anderen als een kon-
frontatie met zijn eigen poëzie 
Vandaar dat deze selektie volko
men subjektief is en dus geen 
aanspraak maakt op een antolo-
gie De ontleding en de beschou
wingen bij deze gedichten zijn er 
met minder belangwekkend om, 
te meer daar de auteur soberheid 
aan kernachtigheid paart, waar
door zijn «essays» ook voor de 
minder in poëzie beslagen lezer 
goed overkomt 139 biz., 280 fr. 
Em. Querido's Uitgeverij BV, Sin
gel 262, Amsterdam. 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

fteriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 
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5, 6,12,13,15 augustus in Meldert 

Claerhaegse Komedie speelt 
De Vlasschaard' iif 

Als een sarrende uitdaging, als eer 
openbare opstand tegen zijn gezag 
maalde Vermeulen het gerucht in de 
oren Aan de kronk van de wegel 
kreeg hij het uitzicht vnj op de 
vlaschaard en daar v\̂ as de hele slij
tersbende zoppenat geweldig aan 't 
dansen 

HERMES / 5 0 . 
SCHOOL W 

De boer bleef als vernageld aan de 
grond, hij voelde een slag in de hart-
aders en al zijn bloed stond stil Er 
was hem iets in de benen geschoten 
en de opvlammende gramschap stik
te hem in de keel Hij wilde er naar toe 
lopen, vloeken, bulderen, maar hij 
bleef staan en uit zijn krop kwam 
niets tenzi) een dof gegrol 

DE VLASCHAARD 
Drama in 4 bedrijven naar het boek 

van 
\ STIJN STREUVELS 

!laan 54 55 M Lemjjnnierlaan 209 211 l\ •• 
VOLLEDIG SEKRETARIAAT 
STENO-DAKTYLO - TALEN 

BOEKHOUDEN Tel I02I51'00 33 Bruss 

50 jaar ervaring in het 
SEKRETARIAATS 

ONDERWIJS! 
Het heeft Zijne Majesteit de 
Konmg behaagd eervolle on
derscheidingen toe te ken
nen aan Mevrouw J BOTHY, 
de heer J DE PAUW, direktie-
leden van de School 

(Medegedeeld) 

Speeldata zaterdag 5 augustus om 
20 u , zondag 6 augustus om 15 u 
(gratis voor zieken, gehandicapten en 
bejaarden). zaterdag 12 augustus om 
20 u ; zondag 13 augustus om 20 u , 
dinsdag 15 augustus om 15 u Reser-
vedata maandag 14 en vrijdag 19 
augustus om 20 u 
Duur 2 1/2 u 
Reservatie tel 053-700915, 052-
356907 
— Opvoering op de binnenkeer van 
hoeve Van Cauwelaert, Nieveldries-
weg, Meldert 
De Claerhaegse Comedie is een so-
ciaal-kultureel gerichte groep die zich 
vooral tot doel stelt volkstoneel te 
brengen in het unieke kader van een 
Brabantse hoeve 

Kleinkunst, rock, 
pop en folk 
in augustus 

DONDERDAG 3 AUGUSTUS MUNTPLEIN, BRUSSEL met Sier-
kus Radeis, Prettig gestoord talent, tentoonstelling, stands, 
speelbus, folk van Rue du Village, Wagenspel. Circus Titi, en van 
18 u. John Kirkpafrick & Sue Harris (ex-Steeleye), Swami Songh 
(NL) de Red Clay Ramblers (VSA), Claude Besson. 

VRIJDAG 4 AUGUSTUS • Claude Besson in Zoeten Inval, KALMT-
HOUT. Begin folkfestival DRANOUTER: Sean McGuire, John 
Doonan en een 10-tal groepen 

ZATERDAG 5 AUGUSTUS- Ed Kooyman, Dirk van Esbroeck en 
Juan Massondo, de Ierse Bothy Band en de Britse Albion Band 
in Park van de Goede Herder, Picardiestraat, EVERE-BRUSSEL -
DRANOUTER folk: groepen uit Galllcie. - Brussels Rock 78 met 
Blue Rock, Climat, Guts, Sunhouse, Spirit Free en funky Honolu
lu Beach, Groenteater aan Atomium, LAKEN-BRUSSEL - Folkfes
tival DRANOUTER groep 1544, volksdansen. 

ZONDAG 6 AUGUSTUS: Tjens Couter en Once More te HULST
HOUT 

DONDERDAG 10 AUGUSTUS : BILZEN : amateursfestival en spe
ciale gast Raymond van het Groenewoud (VL). 

VRIJDAG 11 AUGUSTUS . Once More in VEURNE. - BILZEN . festi
val met Cataract. Partner (NL), Filip Catherine (B), Larry Corryell 
(VSA) en John McLaughlin 

ZATERDAG 12 AUGUSTUS: BILZEN- festival met Tyla Gang, 
Japan, Lindisfarne (!) Nazareth, AC-DC (Australië) en dé 
KINKS! - Waso in OOSTENDE, Once More te OPWIJK. 

ZONDAG 13 AUGUSTUS BILZEN festival met de Kids, de Plea-
sers, Gruppo Sportivo, the Jam, Boomtown Rats en Lou Reed 
(punk en new-wave) - Once More te LOKEREN - Tjens Couter te 
ROOSDAAL, Kapelleweide, 16 u. - te SCHELLE, Jeugdh. Zwam, 
te 21 u. 

DONDERDAG 17 AUGUSTUS MUNTPLEIN: Radeis, tentoonstel
ling, animatiefilm, De Snaar, Flup en Jubedrijf-straatteater, John 
Lundstrom, Belgian Bells Leuven, De New Hnita-jazzkwartet, 
Happy Traum, folk-USA, Passadena Roof Orchestra - Once 
More te OOSTENDE. 

ZATERDAG 19 AUGUSTUS - Tjens Couter op voetbalplein, BREE. 
16 u.; openluchtfest. BOXTEL, 22 u. - MALLEMUNT in Jetse 
Jeugdpark, De Smet de Naeyerlaan, met Stage Beast, Misj Ver
helen Kwartet, Herman Brood en de Britse pioniersrockers 
Darts. 

ZONDAG 20 AUGUSTUS: Waso te EKSAARDE, Tjens-Couter te 
GLASBEEK (18 u.), en Once More te NINOVE 

MAANDAG 21 AUGUSTUS Tjens Couter te MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS: Folk te HEUSDEN met Rue du Village-
volksdans. 

ZATERDAG 26 AUGUSTUS . Once More te POPERINGE - Tjens 
Couter te HERZELE (16 u.) en Velodroom OOSTENDE (22 u.) -
HEUSDEN : folk met De Snaar, Bialek, Rosenbaum 

ZONDAG 27 AUGUSTUS . Tjens Couter in het Park te AALST (16 
' u.), Openluchtfestival - Waso te BEVEREN-WAAS - Once More 

eveneens te AALST - HEUSDEN : folk met Wannes, Ossian, Pig
sty Hill Light. 

DONDERDAG 31 AUGUSTUS: MALLEMUNT stand, sfeer, film, 
tentoonstellingen op het Muntplein, straatorgel Verbeek, kracht
patser Albert Maas, De Cardini's, goochelaars en de klown 
Frans Bogner. Swingjazz van Waso, folk met Art Rosenbaum, 
Roy Harper en Andy Roberts, en het Amsterdamse festival of 
Fools '78. 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER: laatste Mallemuntkoncerf met Once 
More, Kris De Bruyne, Big Bill, en wellicht ook de Kinks, in het 
Roodebeekpark te St.-Pieters-Woluwe. 

De blinde planeet 
Een werkelijk zeer boeiend SF-
verhaal van John Vermeulen, dat 
nu eens echt in mets moet onder
doen voor de meesters in het gen
re, en zonder overdreven gewich-
tigdoenerij met technologie enzo 

Het verhaal blijft menselijk Op de 
planeet Gibeon Cm 2021 ontdekt O 
leven de afstammelingen van 
mensen, die er zich vestigden tij
dens de pionierstijd in de ruimte 

Op het ogenblik dat het verhaal 
begint hebben de Gibeonezen 
hun hoogtepunt achter de rug Dit 
hoogtepunt bestond in het vermo
gen, hun denken dank zij o m een 
groot koncentratievermogen in 
materie en energie om te zetten 

Ze zijn echter blootgesteld aan 
blindmakende stralingen, zodat 
een reddingsaktie vanop aarde 
zich opdringt De Gibeonezen ma
ken van deze reddingsoperatie 
misbruik Ze willen door een inva
sie de Aarde onderwerpen Hoe 
dit wordt verijdeld wordt U diets 
gemaakt in het tweede deel van 
deze spannend-ontspannende 
SF-roman 105blz 275 fr Uitgave 
W. Soethoudt, Antwerpen. 

Ik heb je nooit 
een rozetuin 
beloofd 
In die weinig belovende roman 
van Hannah Green (Hollandiauit-
gaven), wordt het wedervaren 
van een geestesziek meisje ver
teld, waarmee de gehele psychia
trie op een nogal realistische wij
ze wordt weergegeven 

Een zestienjarig meisje, Deborah 
Blan, leeft sinds haar pnlle jeugd 
in een waanwereld, het koninkrijk 
Yr 

In het begin vlucht ze weg in dat 
koninknjk, telkens er haar iets 
onaangenaams overkomt Dan is 
de wereld van Yr nog mooi, en de 
bewoners ervan zijn haar vnen-
den Later wordt ze zonder reden 
door haar waanwereld overvallen 
en de bewoners ervan plagen en 
tiranizeren haar Deze wereld 
heeft een eigen taal en een bij
zondere tijdrekening. 

Het wordt haar ondraaglijk en 
Deborah moet opgenomen wor
den in een psychiatrische kliniek, 
en wel op de afdeling waar de 
meest gestoorde mensen verblij
ven 

De beschrijving van deze afde
ling, vooral van Deborah, is fasci
nerend en, zoals reeds gezegd, 
realistisch Men treedt, zij het een 
beetje, binnen in de wereld van 
de gestoorde mensen 

Men kan begrijpen waarom ze er 
onverzorgd bijlopen , waarom ze 
agressief reageren, enzomeer 
Dokter Fried, de hoofddokter van 
de instelling, wil Deborah uit haar 
waanwereld halen Dr Fried zegt 
haar «ik beloof je geen rozentuin 
in de wereld waann je zal terecht
komen, maar het is de enige ech
te wereld » Vandaar de titel van 
het boek, een zeer menselijk 
boek 

In een tijd waarin er veel gespro
ken wordt over neurosen, psycho
sen en terapieen, loont het de 
moeite dit boek eens te lezen, 
beter dan vele teoretische boe
ken over de psychiatne die alom 
werden gepubliceerd (SB) 

— \k heb je nooit een rozentuin 
beloofd Hannah Green Hollandia uit
gaven 281 biz 

lannoo'sautoboek 
benelux 
voor vakantie-uitstapjes bij huis 

Een geheel up-to-date weg
wijzer voor hen, die besluiten 
' thuis' vakant ie te nemen, om 
in eigen land of bij onze 
noorderburen aantrekkel i jke 
plekjes te gaan ontdekken. 
Een unieke gids voor Benelux : 
al le toerist isöhe plaatsen wor
den aangestipt en beschre
v e n : bezienswaardigheden, 
bi jzondere evenementen, recreat iemogel i jkheden, gastro
nomische t ips. Verder een gedetai l leerd toerist isch portret 
met duidel i jke p lat tegrond, hotel- en restaurantl i jst van 
21 steden. 

— Tweede, geheel herziene druk 
— 288 bIz. 
— 22 toer ist ische kaarten In k leurendruk 
— 21 inzichtel i jke stadsplannen 
— 500 afbeeldingen in kleur 
— uitgebreid register van plaatsnamen 
— stevig gebonden 

— pri js : 580 fr. - ƒ 39.90 

lannoo | tielt | amsterdam 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30 29 33 36-38 
Tel 053/2140 60 

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

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei tiirnkledi| riiiteriiitrustingen - ping-
|)ongt.ifels badkleding en alle toebelioorten - rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen - ttirngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken autoï go-carts traktoren • pop-

poppenwagens en -wiegjes b.reien - lessenaars • borden -pen 
fietsjes He gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken • school

tassen borden - tuinmeubelen - tuinschonimels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

A L ~ A 1 J keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG • 
J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel 011/22.23.22 Hasselt (centrum) 

ZANHER 
Wasautomaten - koelkasten - diepvrl 
verwarming. 

ZANKER-CENT] 
Gilbert Dezutter', 

Wingenestraat 7, 
9880 Maria-Aalter 

Tel. 091-74.19.50 

Duitse topkwaliteit met goede service. Zeer 
zen. 

ezers en 

ER 

lage prij-

adv 87 
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JE WEG ZOEKEN 

IN DE ANTWERPSE HAVEN 

Toen het Algemeen Polders Verbond op het einde van de vijftiger jaren 
een eerste toeristische folder ui tgaf, werd daar in reeds een r e i sweg 
o p g e n o m e n die een v o o r a f b e e l d i n g zou zi jn van wat later de « Haven rou -
te » werd . De o f f ic ië le d iens ten hadden m die t i j d ech te r geen o o g v o o r 
deze t oe r i s t i sche w e g die toen nog van aan de K r u i s s c h a n s door een 
haast ongerep t po lde r l andschap , ach ter s toere S c h e l d e d i j k e n over de 
g rens w ip te , om v ia de Putse en S t a b r o e k s e b o s s e n te rug te keren in de 
r i ch tmg van de Sche ldes tad . 

Vandaag duiden de zeskantige bor
den de weg aan voor een veel gevolg
de havenroute, waar men ternauwer
nood nog een glimp opvangt van de 
vroegere dorpjes, van de vele polder
landschappen en de majestatische 
boerderijen met hun schuren als kate-
dralen 
In korte tijd is hier zeer veel veran
derd oeroude gemeenschappen wer
den volledig van de kaart geveegd 
Van Oosterweel rest nog alleen het 
kerkje, weggedoken achter een krom
ming van de Scheldelaan Wilmars-
donk, of althans de plaats waar dit 
dorp lag is nog terug te vinden door 
de kerktoren die als een merkteken 
behouden bleef tussen dokken kraan
armen en scheepsmasten Van Oorde
ren — het eens zo mooie dorp dat 
omzoomd werd met dijken waarop lin
debomen — schiet nog een enkele 

boerderij over deze van landbouwer 
Kerschot, gelegen aan de rand van 
het grootste rangeerstation van West-
Europa En Lillo Van dit langgerekte 
straatdorp met zijn drie gehuchten 
bleef de vesting bewaard Lillo Fort, 
bolwerk van de Nederlanden Het viert 
vandaag z'n vierhonderdjarig be
staan I 

Een keizer en een koning 
Maar laten we met vooruitlopen op de 
Havenroute Die begint eigenlijk op het 
gekende Steenplein vlakbij de Schel
de waar het beeld van Lange Wapper 
de weg wijst naar de eerste zeshoek 
die zich aan de Ernest van Dijckkaai 
bevindt 
Over Antwerpen zelf schrijven we 
met Dat moeten anderen maar doen 
die meer Sinjorenbloed in de aderen 

hebben Bovendien kan men op de ste
delijke toeristische dienst voldoende 
folders krijgen over de Scheldestad 
Zo ook trouwens de beschrijving van 
de Havenroute mits betaling van 15 
frank (21 fr franco) 
Wie de aanduidingen volgt komt aller
eerst voorbij het Bonapartedok dat in 
1811 werd aangelegd onder Napo
leon, die van Antwerpen een oorlogs-
haven wilde maken Een voorloper van 
de Fuhrer, maar die z'n naam zien we 
nog zo gauw met aan een Antwerps 
dok geven i 

Als doekje voor het bloeden is er ook 
het Willemdok, genoemd naar koning 
Willem I, die van 1815 tot 1830 over de 
wederverenigde Nederlanden regeer
de We zullen deze/onze vorst nog 
ontmoeten op de weg die we volgen 

Oosterweel 
Langs de Kattendijkbrug (met een 
mooi uitzicht op het Sint-Anneke en de 
Bocht van Oosterweel) komen we in 
het gebied der droogdokken met Be-
liard-Murdoch en de nog beter geken
de Mercantile De scheepsherstellings-
bedrijven (de stedelijke zijn flink terug
lopend en verlieslatend) hebben alles 
bijeen nog een zakencijfer van rond 
de 3 miljard) 
Over de Royerssluis (eens de eerste 
grote zeesluis van Antwerpen met een 
lengte van 180 m, een breedte van 22 
m en een diepte van 11,30 m ) wordt 
de Oosterweelsesteenweg bereikt Dit 
IS de oude grens van Polder en Stad 
Tot hier strekten zich de onafzienbare 
weidevlakten uit waar destijds de Ant
werpse slagers hun schoonste slacht
vee haalden en de vetste melk van
daan kwam Hier lag Oosterweel, tot in 
1929 een onafhankelijk dorp met zijn 
laatste burgemeester Jef van Look, 
tegelijk molenaar, een man die de wind 
en de stroom kende en weerstand 
dierf bieden tegen Kamiel Huysmans, 
Antwerpens oppergaai in die tijd Oos
terweel was al bekend vier eeuwen 
terug, tóen de Spanjaarden hier een 
schepenbrug bouwden als onderdeel 
in hun beleg van Antwerpen, toen 
hoofdstad van het Geuzenrijk, het ene 
echte Vaderland dat wij als Nationalis
ten zouden dienen te herstellen 
Hier rest zoals gezegd alleen de kerk 
geprangd tussen nieuwe wegen en in 
aanleg zijnde waterverbindingen Leeg-
gestolen ook sinds hier de laatste 
bewoners (Nonkel Jan met een school 

Ter gelegenheid van de kermis (dit jaar 

op 5 en 6 augustus) is er altijd iets 

unieks te beleven 

voor verlaten kinderen) verdwenen Er 
IS ook nog een stukje van het vroege
re Noordkasteel met z'n houten wind' 
molen, eens het «ontspanningsoord» 
van de Sinjoren Thans vereenzaamd 
en onttakeld 

Spek en eieren 
Graansilo's, graanzuigers (11 000 ton 
per uur) Amerikadok, Vijfde Haven-
dok, houtopslagplaatsen, de eerste pe
trochemische nijverheden en dan de 
Scheldelaan die de stroom volgt Na
men als Polysar, U S I Union Carbide, 
Petrochim Twee « Eiffeltorens » ook, 
die hoogspanningskabels over de 
Schelde schragen 
Het oude land bevindt zich zes meter 
dieper onder de zandlaag die hier 
opgespoten werd Wie rechts de baan 
volgt tussen de industnegebouwen 
ziet het « Cafe-restaurant Spek en Eie
ren» nieuw heropgebouwd na af
braak van de oorspronkelijke afspan
ning die dezelfde naam droeg en waar 
generaties voerlui hun paarden kwa
men drenken en zelf met een praatje 
of een vloek op het weer het nodige 
nat opdeden « Spek en eieren » is nog 
altijd eigendom van de legendarische 
Oosterweelse familie Driessen die de 
reusachtige autobusonderneming <• De 
Polder» uitbouwde 

*5| P 

Lillo, dorp aan de Schelde, 38 inwoners, een vissersboot 
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op het Marktplein in de aloude Jagers-
rust of in de Martinushoeve waar ze 
nog eieren per kilo verkopen. 
Hop naar Berendrecht, zoals Zandvliet 
en Lillo in 1958 bij Antwerpen aange
hecht en overspoeld door «inwijke-
lingen ». Ook door reigers, die nestelen 
in het Hof van Delft bij de kerk. Op het 
Solft — een Frankische dnes met lin
debomen die door de vooi ouders 
zodanig geplant werden dat zij dien
stig zijn bij het ganzenrijden — vindt 
men de historische Berenpaal. Geen 
kaak, wel een verheerlijking van het 
Berendrechtse wapenschild dat in 
1820 door koning Willem de eerste 
der Wederverenigde Nederlanden 
werd geschonken 

Het gansrijden — dit oeroude volks-
spel — zal men in deze tijd van het 
jaar niet zien. Het wordt in vijf Polder
dorpen in zwang gehouden door ze
ven maatschappijen, maar enkel in de 
karnavaltijd. 

Staf De Lie 

Verder naar de Kruisschans, het oude 
gehucht van Oorderen waar de twee 
werkelijk grote zeesluizen van de nieu
we Antwerpse haven werden ge
bouwd . de Van Cauwelaertsluis (vroe
ger Kruisschanssluis) en de Boude-
wijnsluis, twee ongelukkig gekozen na
men. .. 

Feest op Lillo-Fort met zijn 49 inwoners 

« Eenhoorn » 
Wie de bruggen overschrijdt om de 
havenroute te volgen (bij opstand kan 
men enkel over de Boudewijnse sluis
deuren rijden I) komt op een industrie
eiland, gevormd door de Schelde en 
door het nieuwe zeekanaal Kruis-
schans-Zandvliet. Het zijn meestal 
Creusachtige) Duitse bedrijven die hier 
een vestigingsplaats vonden. Bayer, 
Degussa, Basf, Albatros. . En dan 
plots tussen Schelde en Scheldelaan 
een groene vlek met het zadeldak van 
een kerktorentje erboven : Lillo. 
Maar eerst ziet ge de molen. De « Een
hoorn», vroeger een goeie duizend 
meter verder staande, op de kruising-
der wegen, op het gehucht Kruisweg 
Malende het graan reeds van in 1745 
en bezig gebleven onder de laatste tel
gen van het molenaarsgeslacht De 
Jongh tot in 1965, toen hij moest wij
ken voor de aanleg van het zeekanaal. 
Steen voor steen ontmanteld en over
gebracht Heropgebpuwd op deze 
stomme plaats aan de uitgang van de 
Tijsmanstunnel die onder het eerstge
noemde kanaal doorloopt I Het is het 
gevolg van een betwisting tussen (de 

inmiddels overleden) schepjen Tijs-
mans en de (nog altijd springlevende) 
graaf Le Grelle 
Hij had in Lillo moeten staan, op de wal
len of op de Scheldedijk. Dan had hij 
kunnen kijken naar de molen van Doel 
aan de overkant! Het zal wel nooit zo 
zijn. Gedaan ermee. 

Lillo 
Volg in godsnaam de borden links « Lil-
lo-Fort». Dit is heilige grond voor al wie 
het hart op de rechte Dietse plaats 
draagt. Vierhonderd jaar geleden 
heeft Willem de Zwijger, Graaf van 
Nassau, Pnns van Oranje, Stadhouder 
der Nederlanden, deze vesting laten 
bouwen. In de vorm van een ster met 
vier punten, net zoals het tweelingsfort 
Liefkenshoek aan de overkant. Om dit 
te gedenken werden er voor dit jaar 
allerlei feestelijkheden en plechtighe
den op het getouw gezet en hadden 
wij de grote eer de oude Geuzenvlag 
in negen banen Oranje blanje-bleu te 
hijsen vóór het monument op het 
marktplein dat Lillo symbolizeert onder 
de vorm van een oud moederke Ga 
een historische folder halen in de alou
de herberg «De Seeven Saeligheden» 
of (op zaterdag- en zondagnamiddag) 
in de kunst- en oudheidkamer «Den 
Prins van Oranjen» op diezelfde Ha-
venmarkt tussen kerk en gemeente
huis Bezoek 's zondags het Poldermu
seum dat heel veel laat zien over het 
vroegere leven in de verdwenen 
streek Volg het «Geuzenpad» over 
de histonsche wallen die nimmer door 
de Spanjaarden konden ingenomen 
worden Wie tijd te over heeft kan ook 
(gratis) met het staatsveerpont over
zetten naar Doel en Liefkenshoek. 

Berenpaal 
W I J echter spoeden ons verder langs 
de Scheldelaan naar de Zandvlietsluis. 
Lange tijd als de grootste ter wereld 
betiteld: 500 m lang, 57 m breed en 
een waterdiepte van 17,50 m Toen de 
eerste spadesteek werd gegeven 
door de (Franssprekende) minister 
Merlot hebben boeren en nationalisten 
destijds krachtdadig betoogd. Dat be
lette met dat het kunstwerk in 1967 
werd opengesteld 
Personenwagens kunnen over de 
brug rijden of over de sluisdeuren. Uit
kijken ! Men bereikt het Basf-eiland 
met meer dan 400 ha fabrieksterrein 
Hier lagen de voorvaderse boerderij
en I 

Over de Schelde-Rijnbrug (die het 
gelijknamige kanaal overspant) komt 
men in de laatste polder die in deze 
streek nog overblijft en die een beeld 
geeft van het vroegere uitzicht: Zand
vliet. Uitgeroepen tot Dorp van het 
Jaar, maar zo zullen er wel meer zijn in 
Vlaanderen... 
Geboorteplaats van Nicasius De Key-
ser, schilder die zijn naam gaf aan Ant-
werpens beroemdste lei, maar wiens 
geboortehuis (boerderij) stomweg, 
zonder enige noodwendighed, enkele 
jaren geleden werd afgebroken I Zoek 
er dus niet naar, maar toef misschien 

Nuttige adressen 
Antwerpen Provincie: 
Toenstische Federatie Provincie Antwer
pen, Kon Elisabethici 22, tel 031/37.28.00 
Open • werkdagen 8 u. 30 tot 17 u 

Antwerpen Stad: 
Dienst voor Toerisme, Suikerrui 19, tel. 031 / 
32.01.03 en 32 22.84 Open werkdagen 8 u 
30 tot 18 uur, zaterdag 10 tot 18 uur, zon
dag en feestdagen 9 tot 17 uur 
Onthaalpaviljoen, Kon. Astndplein tel 031/ 
3305.70. Open werkdagen van 8 u 30 tot 
20 uur, zaterdag 10 tot 20 uur, zon- en feest
dagen 9 tot 17 uur 

Antwerpse Polder: 
Lillo De Prins van Oranje, Havenmarkt 4 
Open zaterdag en zondagnamiddag van 2 
u 30 tot 6 uur De Seeven Saeligheeden, 
Havenmarkt Open alle dagen vanaf 10 
uur, uitgenomen dinsdags 

De haven slokte bloeiende polderdorpen op. Hier de Zandvlietsluis, met 
in de achtergrond de 2 overblijvende gemeenschappen Berendrecht 

en Zandvliet. 

C H A T E A U C A R A V A N 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 

Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA PVBA 

3 AUGUSTUS 1978 
WIJ 13 



VAKANTIE '78 

Aanbevolen huizen 
CAFE-FRITUUR 

DE SNOECK 
Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49. 9230 Melle -
tel 091-300653 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

KerkwegS 1760 Roosdaal Stri|tem 
Tel 054/33 37 56 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10 
ST-NIKLAAS 
Tel 031/7673 44 

Restaurant met verschil len
de specialiteiten Taverne 
met Vlaamse specialiteiten 
zoals konijn, Vlaams stoof 
vlees, hutsepot Keizer Ka-
rel 
Feestzaal ter beschikking 
tot 120 personen 

PVBAJ BORREN^ANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

V\/ij bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVENJoief 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affligemstraat 18 1742 TER
NAT (St-Kat-Lombeek) Tel 
053/6682 36 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053/6687 40 

FRAVANCA-DOG-HOME 

Assesteenweg 298 A 
1680 St Kwintens Lennik 
Tel 02 582 2014 
Kweker i j pension alles voor uw 
hond 

D A N N V S CLUB pvba Cafe Snack 

Zaal voor feesteli jkheden Koolmijn-

laan 15, BERINGEN - 011-436376 

Typo-offset De Riemaecker 
pvba Nukerkeple in 9, 9681 
MAARKEDAL 
uitvoerder «Wij Vlaamse 
Ardennen». Tel. 055-21.14.04. 
Eén- en meerkieurendruk-
werk, ontwerpen en kleu-
renmaquettes. 

• • 

JEF T H I J S 

Al le v e r z e k e n n g e n 

Koning Leopoldlaan 1 
3 1 8 0 W e s t e r l o Tel 0 1 4 - 5 4 4 8 0 7 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg t STAMPKOT 
St Maria Latem ZWALM 

Boerenbrood Hesp Kaas 
Tel 055/49 94 76 
Dinsd gesloten 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/588581 
Alle dag en weekbladen 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69 2874 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge 

sloten 

V O E D I N G - D E P O L D E R . 

Po lders t raa t 12, 8 4 5 8 O o s t d u i n -
kerke 

Fruit en groenten enz 
D u b b e l e va lo is -zege ls aan al le 
leden 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

-U ILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742 Ternat 
Tel 5821345 

Votksunielokaal 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandtieelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
N a 1 8 u 4254642 

D E C R A E N R O M p v b a 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom sanitair Atle 
herstellingen 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook 
nnedikale en anti-allergische ma
trassen 
Platteau-Lievens Portugees
straat 9, 1780 Teralfene tel 
053/66 74 56 

FEESTZAt.CN SALONS 
DE LANCiSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Sctiilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

Brandstoffen VANDUEREN pvba 
Harmoniestraat 6 BERINGEN — 
011-4337 07 Levenngen mazout — 
mogeli jkheid gespreide betaling — 
onderhoud centrale verwarmingske 
tel 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel 031-8 1568 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markt) 
2000 Antwerpen Ternat 
031-364531 02-58222 22 

Tips voor minitrips 

Boottocht Brugge-

Damme-Brugge 
Na een onderbreking is het thans 
weer mogelijk met de boot van Brug 
ge (Dampoort) naar Damme te varen 
Het tochtje duurt een half uur een 
half uur lang genieten van het prachti
ge polderlandschap en op het boven 
dek van de -Zeehond>• of in de bar 
van deze uitstapboot Er is plaats 
voor 110 personen Vertrek Noor-
weegse Kaai (bus 4) In juli en augus
tus om het uur van 10 tot 17 u Vanuit 
Damme ieder uur van 10 u 30 tot 
17 u 30 

BRUGGE-DAMME 
per boot en bateau 
by boat perSchiff 

^i^ 

St.-Baafsrefter 

te Gent 
De refter van de Gentse Sint Baafsab-
di] (12e eeuw) werd onlangs gerestau
reerd en IS thans dagelijks toeganke 
lijk van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u 
Blikvangers zijn de gerekupereerde 
grafstenen uit de middeleeuwen (van 
de 12e tot de 15e eeuw) Deze graf 
stenen vormden een belangrijke bron 
voor de studie van de beeldhouw 
kunst de heraldiek de mode de 
wapens enz De belangrijkste is wel 
deze voor Hubert Van Eyck broeder 
van Jan Van Eyck de beroemdste 
middeleeuwse schilder Aan het be
staan van Hubert Van Eyck wordt 
echter getwijfeld 

Ook de Romaanse muurschilderingen 
zijn het bekijken waard maar worden 
momenteel gerestaureerd 

Limburg is anders 
Wie te Brussel een paar uren vrij 
heeft loopt even binnen in Passage 44 
Kruidtuinlaan Het werd geen expo 
van kunstschatten maar van wat Lim
burg onderscheidt van de andere 
provincies De tentoonstelling sluit 
zeer nauw aan bij de aktualiteit 

De helft van de Limburgse bevolking 
IS jonger dan 25 Limburg bezit meer 
groen dan de overige Vlaamse provin 
cies samen Met foto s dia s en video 
wordt aangetoond dat het werklozen-
vraagstuk in Limburg belangrijker is 
dan in Wallonië 

Uiteraard komen ook de kulturele en 

ZO<K€K] 
Studentenkamer te huur, w en 
k water c v rustig gelegen nabij 
Groenplaats op 10 mm van 
UFSIA, ml tel 031-334224 na 18 
u (N64) 

— Bediende Cm of v) deeltijds 
voor de dienst-receptie en plan
ning Zich wenden tot gemeente
raadslid Herman Thuriaux 
Vorst, tel 426 85 94 N-65 

rekreatieve aktiviteiten aan bod Basi-
lica-koncerten te Tongeren Boknjk 
het Romeinse Tongeren de omloop 
van Zolder het Oud-Limburgs Schut 
tersfeest Karnaval in het Maasland 
de Hasseltse jenever de Haspen 
gouwse fruitteelt, en een evocatie van 
de Limburgse fauna en flora Ook het 
Limburgse bedrijfsleven komt aan 
ood Toegang vrij 

« Kinderspelen » in 
de Speelberg 

De zomertentoonstellingen op 
« de Speelberg » tot 27 augustus 
zijn een traditie geworden Na de 
bolders- en schutterstentoonstel
ling en die over het pijproken, 
komen nu de « Kinderspelen » aan 
bod 

Het IS weer een gezellige voorstel
ling geworden waarvoor extra
hulp kwann van het Gentse mu
seum voor Volkskunde van het 
Wervikse stadsbestuur en van de 
heer Goetinck uit Brugge De ten
toonstelling die dagelijks (behalve 
op dinsdag) geopend is tot 27 
augustus bevat naast allerlei 
speelgoed ook een boeiende se
rie volksprenten rond het kinder
spel 

<<De Speelberg» Bellestraat 5, 
8951 Dranouter, tel 057-4452 26 

Antwerpse musea 
Wie de Antwerpse musea wenst te 
bezoeken moet er rekening mee hou 
den dat de meeste ervan s maan
dags gesloten zijn 

OCMW-EDEGEM 
De raad van het OCMW van Edegem maakt bekend 
dat een betrekking met volle dagtaak van bestuurs-
sekretaris met weddeschaal 16 80 te begeven is bij 
aanwerving 
Aanvangswedde 273 480 a 100 % 
Maximumwedde 448 380 
De aanwervingsvoorwaarden alsmede alle nodige 
inlichtingen zijn verkrijgbaar op het sekretanaat 
van het OCMW ,̂ Terlindenlaan 1 te Edegem, tel 
57 17 10 (binnenlijn 51) 
De kandidaturen moeten bij aangetekend schrijven 
en ten laatste op 31-8-1978 toekomen bij de voorzitter 
van het OCMW, Terlindenlaan l 2520 Edegem 

Te Edegem op 21 juni 1978 
Namens de raad van het OCMW van Edegem 

De Sekretans, De Voorzitter, 
get J Van Assche get L Van der Aa 

(Adv 137) 

Beauvoorde (Veurne) 
S i n t - A u d o m a r u s k e r k - V i n -
kem 
tentoonstelling 

Het dorp 
van 21 juli tot 15 oogst 1978 

Open van 14 tot 19 u — 
zondag ook van 10 tot 12 u 
Deze tentoonstelling van 

beeldend werk, rond tien 
schilderijen van Fons Rogge
man werd georganizeerd 
ter gelegenheid van «Het 
Jaar van het Dorp » door het 
Opbouwwerk Ijzerstreek 
v z w met medewerking van 
de kunstcriticus Jan D'Hae-
se 

•it OMSHMJ ^yc^AA^ -Uxi ISI&LL t u t ^MM^ Xe-^^oa/dj 

l -foto/J, CnA^tldUl'^ 

QUA e t QAX) 

Het ^aling^utó 
1910- 1975 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VBIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

JAN PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 
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Zinvol trekken in Zwitserland 
Zwitserland is van oudsher gekend om zijn genees
krachtige berglucht en zijn zuivere, kristalheldere 
bronnen. 
Kuuroorden zoals St. Moritz, Bex-le-Pains en Baden 
zijn veel bezochte plaatsen. Ook het vakantietoeris-
me neemt gestadig toe. Jaarli jks brengt een groot 
aantal vakantiegangers een skiverlof door in de win
terse sneeuw en 's zomers komen wandelaars en 
natuurminnaars ten volle aan hun trekken in het over
weldigende kader van zonovergoten bergen, hier en 
daar nog een bergtop bedekt door de eeuwige 
sneeuw, en met een weelde aan bloemen, planten en 
dieren. 
Door de enorme toename van het toerisme heeft ook 
dit prachtige, uitgestrekte land te kampen met vervui
ling. Sedert lang echter heeft Zwitserland begrepen 
dat alles in het werk dient te worden gesteld om alle 
kuurplaatsen, bergen en dalen, rivieren en heel wat 
mooie plekjes te beschermen tegen verloedering. 
Door allerlei maatregelen blijft dit land van meren en 
bergen een Eden voor de toerist. 
Natuurlijke fauna en flora blijft behouden en be
schermd in verscheidene natuurreservaten. 
Een der belangrijkste en mooiste, is het Zwitserse 
Nationale Park. 

Het Zwitserse 
Nationale Park 
Dit prachtige natuurreservaat ge
legen in het Oosten van Zwitser
land IS zeker een bezoek waard 
Dit uitgestrekte Alpengebied on
geveer 17 000 ha groot werd 
reeds in 1914 officieel als natuur
reservaat erkend Het wordt op 
prachtige wijze beheerd en be
schermd door de gemeenschap 
waarvan het ook het bezit is 
De natuur kan er nog spontaan 
evolueren Planten en dieren uit 
het hooggebergte leven er vrij 
van menselijke invloeden Bomen 
sterven, waaien om en worden 
niet opgeruimd Dieren kunnen er 
in alle vrede en stilte leven, want 
jagen is er verboden 
In 1964 werd door de jeugd met 
een enorme aktie geld ingeza
meld om het natuurpark te be
houden en een parkmuseum op 
te richten De uitverkoren plaats 
om dit museum te situeren was 
het lieflijke en typische dorpje 
Zernez Bezoekers knjgen er in
formatie over het natuurreser
vaat via een permanente tentoon
stelling Van hieruit worden ook 
geleide wandelingen met gids ge-
organizeerd Deze wandelingen 
kunnen naar keuze een duur heb
ben van een dag tot vijfdaagse 
tochten door het park Het park is 
onbewoond Om de wandelaars 
toch gelegenheid tot overnach
ting te bieden werden enkele 
blokhutten gebouwd Een enkele 
verkeersader van Ofenberg Zer
nez - naar Val Mustair doorsnijdt 
het gebied Langs deze route ligt 
een kleine enclave «II Fuorn » met 
een hotel en het laboratorium van 
de Zwitserse Vereniging voor Na
tuurwetenschappen 
Aan de Italiaanse grens vlakbij 
het park bevindt zich de stuwdam 
van Spoel en nabij Zernez langs 
de parkrand werd een kompensa-
tiedok gebouwd Nieuwe kon-
strukties zijn uitgesloten 
Hoewel er nog enkele toegangs
wegen zijn, wordt Zernez terecht 
de toegangspoort tot het reser
vaat genoemd 
Een wonderlijke wereld opent 
zich voor je ogen Je betreedt 
een bosrijk berggebied tussen de 
1500 en de 3000 meter hoogte, 
waarvan slechts weinige toppen 
deze hoogte overschrijden In de 
zomer wanneer de zon de 
sneeuw smelten doet blijven er 
slechts twee kleine gletsjers over 
De oppervlakte van het park is 

voor een derde bebost, vooral 
met grove den, spar en lork, die in 
de herfst een gouden glans over 
de berghellingen strooien Eender
de zijn weilanden en de rest is 
ruwe onvruchtbare rotsbodem 

Flora 
De lente in de Alpen gaat geleide
lijk aan Het grote hoogteverschil 
zorgt ervoor dat heel de lente en 
zomer door bloemen te vinden 
zijn in de bergen 
Einde mei begin juni neemt de len
te aanvang in het dal Geleidelijk 
aan met het voortschrijden van 
de zorr.er vind je ook hogerop tot 
in de eeuwige sneeuw een onver
moed leven aan dieren en plan

ten Zeldzame of merkwaardige 
planten zijn hier zonder moeite te 
bewonderen Men vindt in het 
park de viltachtige Edelweiss de 
blauwe gentiaan de rode Alpen
roos de gele anemoon en de 
paarse Campanula's Hoger vindt 
men pnmula's, het bergviooltje en 
het Alpenklokje En de moedig 
sten die het wagen tot in de eeu
wige sneeuw kunnen de tere Sol-
danella haar kleine kopje door de 
sneeuw zien boren 
Om al deze schoonheid te be
schermen IS de wandelaar gebon
den aan een streng reglement 
dat voor de natuurminnende 
mens echter met zwaar door
weegt en hem als vanzelfspre
kend voorkomt Bij het begin van 
een wandeling wordt ook een 
boekje meegegeven met de ver
melding en de afbeelding van de 
zeldzame planten- en bloemen-
soorten die men met mag pluk
ken Word je betrapt op het pluk
ken van een dezer soorten dan 
moet je onmiddellijk een zware 
boete betalen 

Zo beschermt Zwitserland zijn 
zeldzame planten 

Fauna 
Tijdens de korte zomer gonst het 
gebergte van leven Niet alleen 
het plantenleven komt tot bloei 
ook de fauna kan nu in volle 
expansie door een opmerkzaam 
wandelaar in al zijn pracht wor
den waargenomen Een ontelbare 
vanante aan insekten zoemt rond 
de in bloei staande planten Zo 
kan je de Alpenapollovlinder zien 
dartelen van bloem naar bloem, 
of zie je de gnjsbruine ratelspnnk-
haan voor je voeten weg-
spnngen 
Wanneer je vroeg uit de veren 
bent dan kan je vanuit schuilhut-
ten de schuwe herten en reeen 
gadeslaan 

Overal waar op de bergweiden 
neergestorte rotsblokken liggen, 
weerklinkt het schnl gefluit van 
de Alpenmarmot Wanneer je dit 
diertje in het vizier kan krijgen, zal 
je er veel plezier aan beleven 

De kleine Alpenmarmot vertoeft 
dikwijls in het gezelschap van de 
Alpensteenbok Het zijn als het 
ware de wakers die bij het min
ste onraad de steenbok wijzen 
op naderend gevaar 

De steenbok wordt gerekend tot 
de wilde geiten In de Alpen komt 
hij voor tot waar de eeuwige 
sneeuw begint De geiten, de jon
gen en iets oudere jongen blijven 
in kudden bij elkaar De steenbok
ken vormen een afzonderlijke 
groep Slechts in de paartijd ko
men de twee groepen samen 

In de lente daalt de steenbok af 
tot in de valleien op zoek naar 
voedsel door de honger gedre
ven IS hij dan minder schuw Met 
de zomer trekt hij hoger op tot 
boven de boomgrens bijna tot 
aan de eeuwige sneeuw 

De raszuivere steenbok werd in 
de loop der eeuwen bijna totaal 
uitgeroeid, door bijgeloof en 
kwakzalvenj Elk deel van het dier 
werd gebruikt tegen allerhande 
kwalen Het was een wandelende 
apoteek Ook de stroperij als 
sport had zijn aandeel in het uit
sterven van de steenbok Einde 
vonge eeuw was de steenbok 
totaal uitgestorven in het Zwitser
se gedeelte van de Alpen Enkele 
raszuivere eksemplaren vond 
men nog in het gebied van het 
natuurreservaat «Gran Paradi
se » over de grens in Italië De eer
ste Zwitserse steenbokken wer
den uit Italië naar Zwitserland 
gesmokkeld en later raszuiver 
verder gefokt en terug uitgezet in 
het Nationale Park Nu zijn er 
naar schatting terug een tiendui

zendtal in de Alpen, waarvan h( 
aantal sterk mindert in de winte 
tijd door lawines, kou en honge 
Ook de enige natuurlijke vijar 
van de steenbok, de steenaren 
kan je nog bewonderen in hi 
Zwitserse Nationale Park 

Er nestelen nog een zestal paai 
tjes in het park Elk paar hee 
een zeer ruim jachtgebied va 
100 km^ nodig om in zijn voedin 
te kunnen voorzien Daar waa 
het territorium van de steenbo 
eindigt begint het gebied van d 
gemzen Deze sierlijke, zeer schi 
we dieren zijn moeilijk te benade 
ren omdat zij naar de mees 
ontoegankelijke gebieden trel-
ken Enkel de moedigste wande 
laars zullen de kans hebben hei 
te zien 

De zomer in dit natuurgebied i 
spijtig genoeg heel kort De lent 
gaat er snel over in de zomer er 
eind augustus kan reeds de eer 
ste sneeuw vallen Toch blijft di 
park mooi in elk jaargetij De lent( 
en zomer met hun overvloed aar 
bloemen, de herfst met zijn gouc 
verkleurende lorken en zelfs de 
winter met zijn eindeloze stilte 
verlatenheid en witheid blijven ge 
tuigen van een onsterfelijke er 
steeds herlevende natuur 

Zwitserland en vooral reserva
ten zoals het Zwitserse Nationa
le Park maken het de moderne 
mens in deze steeds drukker wor
dende wereld duidelijk dat de 
Zwitserse natuur aan iedereen 
de noodzakelijke rust en gezond
heid in de toekomst zal kunnen 
blijven bieden 

Het Zwitserse Nationale Park be
zoeken waarborgt een onvergete
lijke belevenis, en is ongetwijfeld 
een hoogtepunt voor een Zwitser
se vakantie 

Mieke van de Velde 

Een indrukwekkende vaardigheid in de klimkunst kenmerkt de steenbok en helpt hem om in dit onhertiergzaam gebied te overleven 
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PASTOOR DE WOLF: 

«We/kom in het rijk 

van Lobo» 
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W A A R B E K E — Het is nog vroeg in de morgen als wij het goed-
omlijnde kerkpleintje van dit klein Oostvlaams dorpje oprijden. 
Nu zijn er (nog) geen eendagstoeristen, geen schoolkinderen, 
geen wandelaars. Nee, het pleintje ligt leeg en je hoort enkel de 
hoge schreeuw van een of andere rare vogel uit het Rijk van 
Lobo, het dierenpark van pastoor De Wolf. De pastoor is een 
naam in de wereld van de kleine dierenparken én van de cler-
gy-men. Hij bezocht zowat alle dierentuinen van Europa en een 
paar jaar terug werd een hoogstaand teologenkongres in de 
Verenigde Staten stilgelegd om de vraag te beantwoorden of 
het mogelijk is dat iemand tegelijk aktief priester is en daar
naast een echte, onvervalste dierentuin heeft... 
Pastoor De W o l f : « In Frankrijk is er ooit een konkurrent 
geweest, maar de man is er mee opgehouden. Een dierenpark 
houden is niet zo erg, men moet de beesten ook de beste ver
zorging en voeding kunnen geven, want daar hebben ze recht 
op. Dan ook voelen ze zich gelukkig !» 

Pastoor De Wolf Is afkomstig van 
Leupegem bij Oudenaarde waar zijn 
vader geneesheer en burgemeester 
was. Zijn moeder, die veel van bloe
men en vogels hield, was afkomstig 
van Moorsele en familie van de 
bekende politicus Arthur Muiier die 
een belangrijke rol speelde In de 
Katolieke Vlaamsche Landbond. (Mu
iier was er voorstander van de provin
cies te laten versmelten tot gewes
ten . een soort federalisme dus). Toch 
heeft pastoor De Wolf van zijn ou
ders de speciale liefde voor de bees
ten niet meegekregen. 

Pastoor De Wolf: «Integendeel, mijn 
drang om vogels te observeren en te 
houden werd afgeremd want de stu
dies moesten voorrang krijgen Het 
was maar pas op het seminane dat ik 
mij kon bezighouden met mijn hobby 
vogels observeren en nabootsen 
Ik werd een van de eerste leden van 
de Wielewaal, maar kon mij slechts 
pas echt uitleven wanneer ik een 
eigen pastorij had waar ik een verza
meling vogels opbouwde Ik werd er 
echter door de ratten geplaagd zodat 
ik mij een wasbeer aanschafte om 
deze te verdrijven Eens kontakt met 
zo'n wild dier geraak je er met meer 
los van » 

— U bent dan pastoor geworden te 
Eine en in 1961 kom je naar Waarbe-
ke Hoe heeft de verhuis van je kleine 
dierentuin zich afgespeeld ? 
Pastoor De Wolf . «De inhaling van 
een nieuwe herder gebeurt steeds 
met veel vertoon Komt daar nog bij 
dat het dit keer een pastoor was met 
een grote verzameling vogels, een tij-
gerkat, een ren wasberen en twee 
leeuwen Plechtig ogenblik van zo'n 
inhaling is de eerste stap in de nieuwe 
pastonj De belangstelling was zeer 

groot maar de leeuw wou niet mee 
binnen Ik heb dan eerst, achterna gelo
pen door de aanwezigen, een wande
lingetje rond de kerktoren gemaakt en 
dan wou het beest de deuropening 
door 

«Paris Dimanche» bracht over dit 
gebeuren een groot, maar met altijd 
korrekt verhaal Ik zou, aldus die krant, 
op het matje geroepen zijn door de bis
schop die dacht dat wilde dieren hou
den zou schaden aan mijn apostolaats-
werk Het verhaal van de Parijse krant 
wilde dat ik de bisschop diende te 
overtuigen van de kombinatie dier-
apostolaat Het zou zelfs de roepingen 
bevorderen » 

En het verhaal besluit «Zelfs de bis
schop was ontroerd i» 

— En de beminde parochianen ' 
Pastoor De Wolf : «In den beginne 
keek men hier in Waarbeke vreemd 
op De vrees voor de wilde beesten 
speelde daar een rol in Niet lang, moet 
je weten Je kan nu op de trein naar 
Brussel fiere Waarbekenaren horen 
vertellen onze leeuw heeft vannacht 
welpjes gekregen » 

— Heel wat mensen houden thuis wil
de dieren, wat denk je daarvan ? 
Pastoor De Wolf : «Ik ben radikaal te
gen de import van wilde dieren Je kan 
de dag van vandaag al te gemakkelijk 
wilde beesten uit hun land van her
komst kopen Laat ons die beesten 
a u b houden waar zij zijn, er zijn er 
haast geen meer De dierentuinen kun
nen gerust verder met de beesten die 
hier reeds tientallen jaren leven en 
voortkweken En denk met dat die 
ongelukkig zijn Kijk hoe ze zich voort
planten, hoe gezond ze zijn, hoe oplet
tend en tevreden Allemaal eigen
schappen van gelukkige dieren » 
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Pastoor De Wolf heeft zijn dieren
park Het Rijk van Lobo genoemd 
naar de wolfshond uit een Walt Dis-
neyfilm maar ook een beetje om zijn 
eigen familienaam... 
Om de vijf jaar blaast de pastoor ver
zamelen in zijn park voor alle Vlamin
gen met een familienaam van een 
dier. Zo'n 2000 «Vossen, Wolven, 
Beren, Honden, Mussen, Katten, Leeu
wen enz.» komen dan samen om te 
feesten, te kwissen, over beesten te 
klappen... 

Pastoor De Wolf is ook de stichter
voorzitter van de Faunaklub, een 
organizatie waarbij iedereen mag aan
sluiten die minstens één wild dier in 
bezit heeft Er zijn zo'n 35 leden. 

op uitgekeken Voor deze kollektie 
vinken had niemand oog Ik heb de 
deuren wagenwijd opengezet en de 
vogels laten vliegen » 

— Staat de natuur er slecht voor? 
Pastoor De Wolf : «Ik denk zelfs, zeer 
slecht Ik liep verleden maand langs de 
Zwalm in de Vlaamse Ardennen, eens 
zo prachtig, nu zonder leven Er moet 
grote verandering komen in deze on
evenwichtige t i j d ' Een voorbeeldje 
men strooide rattenvergif met als ge
volg dat mijn (mooiste) uilen die op mui
zen en ratten jagen gestorven zijn De 
mens maakt zichzelf kapot wanneer 
hij zogezegd onnuttige dieren verdelgt 
Het IS één kringloop waaraan wij met 
kunnen ontkomen » 

— Heeft het nauwe kontakt met wil
de dieren je wat geleerd ? 
Pastoor De Wolf: «Het heeft mij 
geleerd dat zachtheid en nodige ge
strengheid je de beste vnend van het 
wildste dier maken, dat b v de wolf 
zachtaardig is als je hem probeert te 
begrijpen Er is echter eén voorwaar
de de liefde voor het dier, voor de 
natuur i 
Een dier mishandelen is jezelf vernede
ren Er zijn tientallen voorbeelden van 
veeartsen die door dieren gekwetst 
werden omdat ze het beest eerder 
onnodig pijn hadden gedaan En je 
weet toch ook dat een hond zo slim is 
als zijn baas slim 

Het jarenlange kontakt heeft mij de 
stellige zekerheid gegeven dat de die
ren de mensen beter kennen dan de 
mensen de dieren i En wat dat apos
tolaat betreft, de kontakten in dit dieren
park hier hebben er vaak toe geleid 
dat ik de meest diepzinnige gesprek
ken heb kunnen voeren met mensen 
die, voor ze hier kwamen nog nooit 

haast allen direkteurs van kleine die
renparken waarmee de voorzitter re
gelmatig in het buitenland dieren
parken bezoekt en bestudeert. Na
tuurlijk draait ons gesprek uit op de 
dierenbescherming en de aftakeling 
van het leefmilieu. Als fervent dieren
beschermer is pastoor De Wolf ech
ter niet te spreken over bepaalde al 
te sentimentele vormen van dierenbe
scherming. Hij aanvaardt niet dat 
men zieke dieren op kunstmatige wij
ze in leven houdt en dat de dierenbe
scherming voor de jacht is maar 
tegen het vinkenzetten en het spelen 
met duiven... 

Verder is hij ongelukkig met de 
opvoeding bij de jeugd daar waar het 
om de dieren gaat. 
Pastoor De Wolf: «Ik bezat hier de 
meest komplete verzameling vinken 
van gans het land en het viel mij op 
dat geen enkele leraar zijn klas attent 
maakte op deze verzameling De aap
jes en de leeuwen zijn natuurlijk spec
taculairder maar men is er ook vlugger 

over het leven hadden nagedacht 
Er was zelfs een jongetje dat zonodig 
pastoor wilde worden maar er 
moest een leeuw bij zijn i» 

MVL 

Het Rijk van Lobo ligf in Waarbeke op 6 
km van Geraardsbergen (waarmee het 
samengevoegd is) en Ninove Het is het 
ganse jaar bezoekbaar Tel 054/331785 
Pastoor De Wolf is eveneens voordracht
gever over zijn ervaringen mef wilde die
ren en vertoont fi lms van zijn (foto-)safa-
n's in Afr ika 
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