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Dag 
lezer. 
D IT is het laatste nummer 

van uw weekblad voor wij 
met vakantie gaan. Het komitee 
van redakteurs knijpt er voor 
twee weken tussenuit uiteraard 
zal er tijdens die periode geen 
WU in uw bus vallen. 

Ook deze editie zit al volop in 
vakantiesferen. Behalve een 
vlijmscherpe reaktie op de rijks
begroting '85 staat dit blad bol 
van toeristische informatie en 
zomerse lektuur. Wij weten dat 
de jaarlijkse vakantie voor heel 
wat lezers reeds voorbij is, maar 
misschien hebben zij toch nog 
nu en dan een snipperdagje te 
goed. Precies daarom geven wij 
u graag enkele tips voor een 
uitstapje in eigen land, of net 
over de „schreve". Samen met 
u hopen wij dat de weermaker 
iets gunstiger gezind is, zodat 
zo'n dagje 'of avondje uit echt 
heerlijk wordt 

Op maandag 27 augustus 
zijn wij er weer: goed gemutst, 
lekker uitgerust en boordevol 
dynamisme. Om er weer een 
werkjaar lang keihard tegenaan 
te gaan: recht uit het hart van de 
Vlaamse opinie. Hoeft het nog 
gezegd dat '84-'85 politiek erg 
belangrijk zal zijn, met het oog 
op de nationale verkiezingen? 
üw weekblad wil uiting geven 
aan wat leeft bij en onder 
Vlaams-nationalisten en aldus 
meewerken aan de wording van 
een betere, reclitvaardiger en 
verdraagzamer Vlaamse staat 
üw opmerkingen, verzuchtin
gen, suggesties en mededelin
gen blijven hierbij vanzelfspre
kend heel erg welkom. 

Wij voegen er nog graag aan 
toe dat het boek „Op de barrika-
den - 30 jaar Volksunie", ge
schreven door de WU-redaMe, 
zijn voltooiing nadert en in de 
maand oktober van de persen 
loopt 

Mu reeds tekenden 1.214 
mensen in op deze uitgave. In
dien u bij vergetelheid nog niet 
inging op onze uitnodiging tot 
vóórintekening dan kunt u dit 
nog doen door het inzenden van 
de bon op biz. 11. 

Wij wensen aan hen die hun 
vakantie nog te goed hebben 
veel plezier en houden eraan 
alle lezers te danken voor hun 
blijvend vertrouwen in ons, 

uw WkNnO^ale. 
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Rugzak-info 
Op de hoogte zijn van alle merkwaardige initiatie

ven met toeristische inslag of andersgerichte vrije
tijdsbesteding is kompleet onmogelijk. Toch trachten 
we u enkele nieuwe dingen uit de boordevolle 
grabbelton te bieden. Zoals hierbij een echo over de 
„Opel Veteran Car"-klub, een nieuwe autowegen
kaart, „Op de Hoogte" in het Heuvelland, de Ede
straat in Rotterdam, Max Born en James Franck in 
eindhoven... 

D E bekende „Autosnelwe-
genkaart van België en Lu

xemburg van de uitgeverij Carto 
te Brussel heeft een grondige 
aanpassing ondergaan.' 

Naast de autosnelwegen, wor
den nu ook enkele zeer belang
rijke verbindingswegen in het 
rood aangeduid, zodat een tame
lijk volledig wegennet van eerste 
rang naar voor komt De afrit-
nummers duiden nu de afrit zelf 
aan, waardoor de opeenvolging 
van de nummers beter tot uiting 
komt De afritbenamingen zijn 
behouden gebleven. 

Deze duidelijke kaart op 
schaal 1 : 350.000 (formaat 69 x 
95 cm) van de autosnelwegen 
van België, Luxemburg en de 
aangrenzende gedeelten van 
onze buurlanden omvat verder 
het aansluitende wegennet par
keerplaatsen, bezinestations, 
eetgelegenheden en motels 
langs de autosnelwegen, en kilo
meterafstanden. De verklaring is 
in het Nederlands, Frans, Duits 
en Engels. 

De voornaamste nieuwigheid 
vormt echter de keerzijde van 
de kaart waar, naast de register 
van plaatsnamen, de vijf grote 
agglomeraties Antwerpen, Brus
sel, Charleroi, Gent en Luik op 
een kleinere schaal (1 :100.000) 
gedetailleerd zijn opgenomen. 
Daarnaast een toeristische over-
zichtskaart van Belgi^ en Luxem

burg, alsook de adressen van de 
toeristische federaties. 

(150fr. + 25fr. verzendkosten; 
op rek. nr. 000-0441659-18 van Car
to, Gaucheretstraat 139,1000 Brus
sel). 

OP de Hoogte is het blad van de 
VVV-Westvlaamse Bergen en 

van Buitenklub Heuvelland. 
Het blad dat de lezer op de hoogte 

houdt van wat er op de hoogte 
gebeurt verschijnt om de twee 
maanden met telkens 12 bladzijden 
leesstof en nieuws voor de gasten 
van onze streek (en uiteraard ook 
voor onze eigen mensen). 

Het abonnement geldt voor 12 
maanden vanaf de intekening. Abon
neren kan door storting van 
200 frank op rekening 000O482353-
69 van W V Westviaamse Bergen te 
Kemmel. 

Leden-abonnees ontvangen grabs 
de kalender (in november-decem-
ber) en in juni het deelnemingsboek
je van onze zomerzoektochten. 

A COTRA, is een vereniging zon
der winstoogmerk en heeft als 

hoofddoel de ontwikkeling en het 
vergemakkelijken van jongerenre.-
zen. Zopas heeft de vereniging een 
formule gelanceerd die de overnach
ting garandeert zonder voorafgaan
de reservatie, en dit voor jongeren 
die zich individueel in zeven Europe
se landen begeven. Duitsland: Bel
gië; Spanje; Frankrijk; Groot-Brittan-

nië; Italië en Nederland komen voor 
deze formule in aanmerking. 

Dit initiatief werd „Eurobed" ge
doopt en lost goedkoop het pro
bleem op van de overnachting van 
jongeren voor een korte periode en 
is bijzonder interessant tijdens de 
drukke penodes. 

„Eurobed" biedt een keuze tussen 
drie overnachtingskategorieën: stan
daard, toerist of suf)erieur en tussen 
kamers met 1, 2 of 3 bedden of ook 
nog slaapzalen. 

De jongeren die op deze formule 
een beroep willen doen, zullen een 
bon overhandigd krijgen voor maxi
mum vijf nachten en vijf personen 
Buiten sommige data die vooraf 
meegedeeld zijn, en voor zover dat 
de geïnteresseerden de uurregeling 
eigen aan elk land in acht nemen, is 
de formule gans het jaar geldig. 

Alle inlichtingen bij Acotra, Berg-
straat 36 te 1000 Baissel 
(02-512.55.40). 

SINDS oktober'1983 werd in het 
Limburgse Veldwezelt een 

klub opgericht die alle liefhebbers die 
een Opelvoertuig van minimum 20 
jaar oud bezitten wil verenigen. 

De „Opel Veteran Car"-klub 
meent dat er ten onzent nog vele 
oude Opelwagens zijn en is over
tuigd van de noodzaak hiervan een 
vereniging te stichten. De klub houdt 
zich bezig, zowel met „Old-timers" 
(minimum 25 jaar oud) als met „kol-
lektievoertuigen" (minimum 20 jaar 
oud). 

Een 40-tal leden maken reeds deel 
uit van deze jonge klub en momen
teel is de oudste, rijklare wagen van 
een klublid, een prachtig gerestau
reerde „Opel" van 1932. 

De geplande aktiviteiten worden 
als volgt omschreven: een babbel
avond (alle 2 maanden), de uitgifte 
van een 3-maandelijks tijdschrift met 
informatie over Opel old-timers, met 
gratis advertenties voor de leden, 
uitstappen met oude wagens, leden 

helpen met het opzoeken van oude 
onderdelen, dokumentatie e.d. 

(Meer informatie op het sekreta-
rlaat van de „Opel Veteran Club -
België", Berenhofstraat 29 te 3768 
Veldwezelt 011-71.43.06). 

TEGENOVER het Centraal Station 
van Rotterdam heeft men op 

een braakliggend terrein een Japan
se straat uit de Edo-periode (1600-
1850) nagebouwd, de tijd van de 
shoguns en samoerai. Deze straat 
brengt het oude traditionele Japan 
tot leven. De straat vormt een onder
deel van de viering van 375 jaar 
handelsbetrekkingen tussen Neder
land en Japan. Om de kulturele, 
wetenschappelijke en commerciële 
betrekkingen tussen beide landen 
verder te versterken, organizeren 
Nederland en Japan deze zomer een 
groot aantal aktiviteiten. De straat in 
Rotterdam, de „Edomachi" is tot 26 
augustus toegankelijk voor het pu
bliek. Dagelijks zijn er demonstraties 
van Japanse ambachten, zoals: het 
maken van vliegers, schilderen van 
lantaarns en lampionnen, het ver
vaardigen van Japans aardewerk en 
het weven van Japanse stoffen. Bo
vendien zijn er korte voorstellingen 
van alle aard: een zwaarddansgroep, 
tee-ceremonie en verschillende 
sporten. 

In De Doelen, een kongrescen-
trum en teater, gelegen vlak achter 
de Edomachi, zijn tot en met 19 
augustus tentoonstellingen, commer
ciële prezentaties en sportdemon-
straties. De nadruk ligt hier op het Ja
pan van vandaag. Veel aandacht 
besteedt men aan de woon- en 
werkomstandigheden van de Japan
ners. Eén van de hoogtepunten zul
len ongetwijfeld de modeshows zijn 
op 17,18 en 19 augustus. Elke show 
bestaat uit twee onderdelen: het 
eerste gedeelte geeft de invloed van 
de Nederlanders op de Japanse ont
werpen weer Het tweede deel toont 
ontwerpen van in Japan en langza
merhand ook daar buiten zeer be
kende „designers". 

Voor een brochure met het volle
dige programma: Nederlands Bu
reau voor Toerisme, Ravensteln-
straat 68 te 1000 Brussel 
(02-51Z44.09). 

Volg de 

a.u.b... 
BIz. 4: de merkwaardige Pour-

bus-tentoonstelling te Brugge. 
Blz. 5: de Artezische kust, 

waarom niet? 
Blz. 8 en 9: de achterkant van 

paradijselijk Sri Lanka. 
Blz. 10: de ontelbare dahlia's 

van Wommelgem. 
Blz. 12: de groene waterkant 

van de Amstel. 
Blz. 13: de Noordzeegouw, 

altijd meegenomen. 
Blz. 16: de 40 verrassingen 

van Vlaanderen. 

lepel & vork... 
^ 

B R O O D - BANKETBAKKERIJ - D O O P S U I K E R 

LAS AT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

DortmunderThier Braü-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel.: 016-22.86.72. 

Kon. Astridlaan 85, KONTICH 
Tel.: 03-457.30.32. 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel.: 02-218.74.89. 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel.: 056-71.15.36. 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e.a. Duitse speciali
teiten: Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tönissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten. 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westorio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer. 

Industnèle 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED B L A N C Q U A E R T 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

Sedert 1910 

J A N P A U W E L S - D E BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur. — Jaarlijks verlof december 
De familiezaak met traditie. 

(adv. 23J 

KOFFIEBRANDERIJ 
S A N O 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

H o t e l - r e s t a u r a n t - p u b 

Tower Bridge 
Op 5 min. van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort. 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40. 
Rest. zondag gesloten - Hotel open. 
Tijdens de week, suggesties van de chef + spijskaart. 
Open alle dagen - maaltijdchecks. 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
M A U R I T S G O S S Y E J O O S T G O S S Y E 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21J5.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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Rijksbegroting '85: sleclite schoenen! 
Vorige week, woensdag, heeft VU-voorzitter Vic Anciaux een eerste reaktie 

geuit op de door regering-Martens V voorgestelde rijksbegroting voor volgend 
jaar 

De begrotingsvoorstellen van de regering worden voorgesteld als een grote 
vooruitgang:het tekort werd immers beperkt tot 495 miljard en er werden geen 
nieuwe lasten voorzien. De beperking tot vlak beneden 500 miljard doet denken 
aan de wijze waarop slechte schoenen altijd enkele franken beneden het 
volgende honderdtal geprijsd worden. 

Z ELFS een regeringsgezin
de waarnemer zaf moeten 
toegeven dat het cynisme 

wel erg ver gedreven wordt 
Immers begin 1981 nog stapte 
Martens op omdat het begro
tingstekort niet beneden de 200 
miljard kon gehouden worden. 
Deze regering kan er prat op 
gaan dat zij er sinds haar aantre
den in gelukt is de overheids
schuld meer dan te verdubbelen 
van 2.000 naar 4.200 miljard. 

Het is hierbij interessant op te 
merken dat de overheidsschuld 
in 1965 slechts 405 miljard be
droeg, in 1970 621 miljard en in 
1981 werd 2,000 miljard bereikt. 

Tien jaar geleden bereikte de 
staatsschuld 39 t.h. van het BNP, 
het huidig niveau van de over
heidsschuld in Frankrijk 
(36,9 t.h.) en Duitsland (39,5 th.). 

Eind 1984 zal de staatsschuld 
opgelopen zijn tot 112,1 t.h. van 
het BNP volgens de gegevens 
van de EU-gemeenschap. Dit is 
op Ierland na veruit het slechtste 
resultaat. Zelfs Italië bereikt 
maar . 89,9 th., Griekenland 
44,9 t.h., Nederland 58.8 th., 
Groot-Brittannië 48,2 th . en Lu
xemburg slechts 17 th . 

Bij dit alles moet men rekening 
houden met de enorme inspan
ningen van de bevolking de laat
ste drie jaar. Wanneer de rege
ring thans aankondigt geen nieu
we lasten te voorzien zou ze 
toch beter wat minder pretentie 
hebben, gezien de maatregelen 
in de begroting 1984 een inleve
ring betekenden van ongeveer 
3 th . en alle maatregelen voor
zien in de verschillende herstel
wetten — waarvan er nog maar 
één is goedgekeurd door het 
parlement — nog eens een ge

middelde inlevering inhouden 
van 6 th . 

Een recente studie van het 
Instituut voor de Onderneming 
heeft aangetoond dat de reële 
koopkracht van het modaal inko
men sinds 1973 gedaald is met 
10 th . ingevolge de toegenomen 
belastingsdruk. 

De bevolking heeft dus wel 
enorme inspanningen gedaan en 

criteria de bovenhand halen. 
De overheid is er in gelukt 

62 th . van het BNP uit te geven, 
hetgeen amper beneden het peil 
ligt van een kommunistisch regi
me. De besparingen moeten dus 
gezocht worden bij de overheid 
en niet bij de bevolking zoals wij 
ook reeds in het alternatief VU-
besparingsplan hebben bena
drukt 

stelling lijkt ons erg optimistisch 

Het begrotingstekort werd be
perkt (sic!) gehouden door het 
verschuiven van de intrestlasten 
ten belope van 25 tot 30 miljard, 
die normaal in 1985 moesten 
betaald worden, naar 1986. 

Dergelijke kunstgrepen los
sen de problemen niet op. Wel 
integendeel: net als met de tech
niek van debudgettering beteke
nen deze maatregelen het voor
uitschuiven van het probleem en 
het afwentelen van de eigen 
verantwoordelijkheid op de toe
komst 

Merkwaardig in de begro
tingsvoorstellen is de sterke 
groei van de uitgaven in de eko-
nomische departementen met 
10 th., in hoofdzaak te wijten aan 
de rentelast van de gedebudget-
teerde kredieten die in het verle
den zo gul werden toegekend 

Het is immers te verwachten 
dat deze begrotingsvoorstellen 
de laatste zullen zijn vóór de 
verkiezingen. Vandaar de opge
smukte cijfers. 

Deze regering is er in ge
slaagd twee jaar na elkaar een 
grote verdwijntruc uit te voeren 
door sommige lasten naar de 
toekomst te verschuiven: 

• In 1984 was dat het geval 
met de verschuiving van de uit
betaling van de lonen van het 
rijkspersoneel van het begin van 
de maand naar het einde van de 
maand en van 31 december naar 
1 januari. 

• In 1985 worden de intresten 
verschoven naar 1986 en 1987. 

Daarom noemen wij deze be
groting ook de begroting van de 
illusies: zij verschuift opnieuw de 

INTERESTEN VAN DE 
RIJKSSCHULD 22.7% 

TRADITIONELE DEPARTEMENTEN 17.15f 

SOCIALE DEPARTEMENTEN 26.8% 

DOTATIES AAN DE GEMEEN

SCHAPPEN 5% 

CONOMISCHE DEPARTEMENTEN 12 .9X 

NATIONALE OPVOEDING 15.7J5 

heel wat ingeleverd. Tienduizen
den banen gingen verloren, maar 
de overheid blijft geld weggooi
en in onverantwoorde over
heidsuitgaven zoals de 2(X) mil
jard voor (Dockerill-Sambre, 
meer dan 1 (X) miljard legermate
rieel (vliegtuigen, helikopters en 
jeeps), waarbij dan niet eens 
objektieve maar kommunautaire 

De voorstellen 
Het vooropgesteld tekort van 

495 miljard wordt bekomen wan
neer men uitgaat van een nomi
nale groei van het BNP van 
6,6 th. hetzij 1,5 th. in volume en 
5th. in prijzen en waarbij de 
inflatie wordt beperkt tot 5,5 t.h. 
Vooral deze laatste veronder-

G^J' 

aan de staalindustrie! 

In de sektor van de sociale 
zekerheid is er volgens de rege
ring een overschot Wij veroorlo
ven ons er op te wijzen dat het 
bewijs hiervan nog zal moeten 
geleverd worden. De cijfers be
vatten immers 48,4 miljard als 
opbrengst van de loonmatiging 
en het zal nog moeten worden 
bewezen dat dit cijfer ook wordt 
gerealizeerd. 

Andere maatregelen door de 
regering vooropgesteld zijn zeer 
vaag en zullen slechts kunnen 
beoordeeld worden wanneer de 
wetteksten bekend zijn, zoals bv. 
de voorstellen inzake de loop-
baanpnderbreking, de vervan-
gingskontrakten en de kontrak-
ten van bepaalde duur. Hierom
trent rijzen heel wat onbeant
woorde vragen. Deze maatrege
len zullen geen budgettaire 
weerslag hebben. 

De regeringsvoorstellen inza
ke de beperking van het aantal 
beschermde werknemers in de 
onderneming, van de verminde
ring van de vergoedingen voor 
de vakbonden en mutualiteiten 
voor hun prestaties zijn punten 
die reeds bij herhaling door de 
VU werden verdedigd. 

Het resultaat dat door de re
gering wordt voorgelegd, is alles 
behalve rooskleurig en het is een 
duidelijke elektorale begrotings
voorstelling waarbij de echte 
problemen nogmaals verscho
ven worden naar morgen. 

problemen naar de toekomst en 
schept de illusie dat alles beter 
zal gaan. 

Drie jaar 
liberaal beleid 

De werkloosheid stabilizeert 
op een zeer hoog peil en de 
overheidsschuld blijft adembe
nemend stijgen. De eerste 6 
maanden van 1984 bedroeg 
deze stijging opnieuw 418 mil
jard, hetgeen niettegenstaande 
alle inleveringen evenveel is als 
verleden jaar 

Eén van de belangrijkste oor
zaken hiervan is de stijgende 
intrestlast op de gedebudget-
teerde overheidsuitgaven in de 
staalsektor. Het is duidelijk dat 
wij nu meer dan ooit betalen 
voor het staal 

Voor ons is het duidelijk dat er 
geen strukturele maatregelen 
getroffen werden en dat er geen 
reële besparingen in de over-
heidssektor zijn doorgevoerd en 
alle bijkomende lasten recht
streeks of onrechtstreeks wor
den afgewenteld op de bevol
king. Na drie jaar liberaal beleid 
leeft de staat meer dan ooit 
boven zijn stand. 

De enige oplossing om uit de 
vicieuze cirkel te geraken is een 
verregaande staatshervorming 
in konfederale zin, gepaard met 
de maatregelen en hervormin
gen door de VU voorgesteld in 
haar alternatief besparingsplan. 
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Tentoonstelling te Brugge 

Pieter Pourbus, 
vierhonderd jaar 
later 

Nu precies 400 jaar geleden overleed te Brugge 
de in 1524 te Gouda geboren meester-schilder Pieter 
Pourbus, Bruggeling door adoptie. Daarom loopt er 
tot einde september in het fraaie, historische Mem-
ling Museum (Sint-JanshospitaaO te Brugge een 
unieke tentoonstelling gewijd aan het veelzijdige 
werk van deze in onze schilderkunst zeer aparte en 
niet altijd voldoende gewaardeerde figuur 

DE expositie boeit niet en
kel door de veelheid van 
het bij elkaar gebrachte 

werk, maar vooral door de zeer 
uiteenlopende, maar steeds 
„vakkundige" kwaliteiten van de 
meester. Een bezoekje aan 
Brugge is tijdens deze vakantie
maand dan ook een aanbeveler. 

Meester-vakman 
Pieter Pourbus precies situe

ren IS niet eenvoudig. Doorgaans 
noemt men hem onze „renais-
sance-schilder" bij uitstek. Om
wille van zijn verreikende kuituur 
en intelligentie zeker niet ten 
onrechte. Stilistisch evenwel 
leunt hij nog te zeer bij de 
„Vlaams primitieve" traditie aan 
om hem écht tot de renaissance 
te kunnen rekenen. Toch was 
Pourbus zeker niet zomaar een 
„navolger". Integendeel, zijn inno
vaties in de fxjrtretkunst en in 
het allegorie-genre geven hem 
zelfs het allure van een „baan
breker". Al bleven die vernieu
wingen steeds binnen de beper

kingen van de burgerlijke op
drachten. 

Wie de begrijpelijke neiging 
heeft het oeuvre van Pourbus te 
gaan vergelijken met dat van zijn 
tijdgenoten, doet de meester on
recht aan. Pourbus was geen 
kreatief genie (en wilde dat wel
licht ook niet zijn), maar wel een 
subliem vakman, vooral dan in 
zijn ogenschijnlijk koele, maar 
feilloos geobserveerde portret
ten van de voorname Brugse 
burgerij. In zijn godsdienstige ta
ferelen toont de schilder zich 
eerder zwak en zelden geïnspi
reerd. Meesterlijk daarentegen 
is zijn kartografisch werk, zowel 
het geschilderde als het gete
kende. Naast zijn zuiver artistiek 
werk was Pourbus verder ook 
als dekorateur, archltekt en inge
nieur aktief, in die zin dus toch 
weer een typische renalssance-
figuur. 

Wat Pieter Pourbus boven 
elke kritiek verheft Is niet zozeer 
zijn kunstenaarschap, dan wel 
zijn mentale ingesteldheid als 
vaardig, virtuoos en vooral ge
wetensvol vakman. Wie de ten

toonstelling bezoekt leert niet 
alleen een uitzonderlijke figuur 
uit onze schilderkunst kennen, 
maar maakt er ook kennis met 
de mentaliteit en de werkelijk
heid van het Brugge uit de zes
tiende eeuw. NvB 

Pieter Pourbus 
Memllngmuseum Brugge 
tot 30 september '84 

Detail uit het rechterluik van het De Boodt-retabel, dat zich normaal 
bevindt in de Onze-Ueve-Vrouwekerk te Brugge. 

Nederland op vakantie... 

Van muggen tot 
liefdesverdriet 

Niet om u te ontmoedigen, en nog minder om u tot 
leedvermaak aan te zetten, maar louter ter algemene 
vakantie-informatie geven we u wat cijferwerk. De 
getallen komen van de Nederlandse Stichting voor 
Statistiek, en ze hebben alleen maar betrekking op 
het afgelopen jaar... 

' EN serieus onderzoek van 
die stichting wees uit dat 

' in 1983 bijna een miljoen 

Een gezellige pik-nik kan heel wat vakantieverdriet weer goedmaken . 

vakantiehoudende Nederlan
ders veel hinder hadden onder
vonden van muggen in het sleiap-
vertrek. Meer dan 650.000 wer
den gebeten door insekten of 
kwallen en 180.000 liepen een 
min of meer ernstige kwaal op. 

Klaagzang... 
Ander leed waardoor de Ne

derlandse vakantieganger vorig 
jaar werd gekweld: 

— 612 000 klaagden over lan
ge files of „eindeloze" wachttij
den voor veerboten (bij Den 
Helder duurde het soms 7 uur 
om — met de auto — een plek 
te krijgen op de boot naar 
Texel!), 

— bijna 300.000 hadden ern
stige vertraging in een station of 
op een vliegveld; 

— bijna 225 000 raakten be
trokken bij een verkeersonge
val, 

— 148000 toeristen hadden 
autopech, 

— bijna 700 000 liepen maag-
en darmstoornissen op 

Het verdriet was daarmee nog 
met op Er klaagden meer dan 
300000 mensen over slechte 
bediening (op dat gezellige ter
rasje of in dat énige kafeetje.) 

en 190.000 vonden het eten 
slecht. Schade door roof of dief
stal liepen 137.000 Nederianders 
tijdens hun vakantie op en 
275.000 klaagden over hun hotel
kamer. 

En nog andersoortig leed: 

— 327.000 verveelden zich 
een ongeluk omdat er In het 
oord waar ze hun vakantie door
brachten, niets viel te beleven; 

— 422.000 hadden langdurig 
slecht weer (en dat in die mooie 
zomer van '83); 

— 444.000 klaagden over 
overlast van andermans radio's; 

— 317.000 waren gekonfron-
teerd met stevige ruzies in hun 
reisgezelschap. 

Liefde... 
Ja, en dan was er tenslotte 

nog de kategorie vakantiegan
gers die op liefdesavontuur trok
ken. Helaas, helaas, 116 000 van 
hen moesten zich beklagen over 
de onprettige afloop. 

Het zijn dus allemaal cijfers 
van een jaar geleden Ophefma
kende cijfers, dat wel, maar ver
moedelijk heeft de doorsnee Ne
derlandse vakantie,,vierder" veel 
meer dan één klacht gehad En 
dat een groot deel van de mise-
ne ook weer snel vergeten 
wordt, blijkt uit het aantal men
sen dat aan de onderzoekende 
stichting liet weten dat ze dit jaar 
toch weer op vakantie gaan 
tweederde van de ondervraag
den i After all zijn die Nederlan
ders toch optimisten 

jeeveedee 
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Wat Parijs de „Cóte d'opale" noemt... 

De Artezische 
kust, 
waarom niet? 

Wie over Frans- of Zuid-Vlaanderen spreekt, 
denkt in feite vaak alleen aan de Westhoek. En wie 
verder ziet, omvat met die naam meestal heel het ver-
franste, ooit Dietse gebied van Noord-Frankrijk De 
ruimste naam voor het Germaanse element in 
Noord-Frankrijk luidt „de Nederlanden in Frankrijk" of 
„de Franse Nederlanden". 

DEZE naam slaat echter 
ook op gebieden die, 
althans naar de taal, 

nooit Diets of Nederlands ge
weest zijn, maar wel politiek tot 
de Nederlanden behoord heb
ben, en zeer lang een kulturele 
Nederlandse invloed ondergaan 
of zelfs uitgestraald hebben. 

In een niet meer vast te stellen 
mate zijn deze niet-Dietse gebie
den bevolkt door Franken die, na 
vermening met de vóór-Ger-
maanse geromanizeerde stam
men, hun taal prijsgegeven heb
ben. Ze hebben er wel een 
zwaar, hoekig „patois" aan over
gehouden: het Pikardisch. 

In het oude graafschap Vlaan
deren maakten de Fransen een 
onderscheid tussen „la Flandre 
flamingante" ( = Vlaamsspre-
kend) en „la Flandre gallicante" 
( = Franssprekend). Minder be
kend is dat, ten westen en ten 
zuidwesten van dit Vlaanderen, 
een landstreek, vroeger een 
graafschap, ligt met als naam 
„Artezië" (in het Frans „Artois"), 
waar eenzelfde onderscheid be
staat, of liever: bestond. Want in 
de loop der tijden is het Dietse 
gedeelte van Artezië volledig 
verfranst geraakt en op zijn 
beurt Pikardisch gaan spreken. 

Een ander 
stuk Nederland 
Dit alles om erop te wijzen dat 

er zoiets bestaat als een „Artezi
sche kust". De Franse toeristi
sche propaganda heeft de naam 
„Cóte d'opale" uitgevonden. Het 
is een typisch produkt van de 
publiciteitsagentschappen, dat 
doet denken aan een variatie op 
de „Cóte d'Azur", met alles wat 
deze gedachtenassociatie aan 
verlokkeiijks voor de geest 
roept. Zo'n naam heeft ook het 
voor Franse unitaristen met te 
onderschatten voordeel dat de 
betrokken streek haar eigen 
naam verliest. Aangezien het 
gaat om de kust van Artezie zien 
WIJ met in waarom wij ze anders 
zouden noemen dan „de Artezi
sche kust" 

Niet de „Vlaamse" of „Frans-
Vlaamse kust" dus. Met deze 
laatste is het sedert de laatste 
oorlog maar bedroevend ge
steld. Op een kleine uitloper na 
van de brede duinenstrook die 
van de Panne over Bray-duinen 
naar Duinkerke loopt, heeft deze 
kust haar bekoorlijkheid verlo
ren. 

Duinkerke is een groot haven
gebied geworden, met een nog 
groter industrieterrein — inbe
grepen kerncentrale — er rond. 
De rommel die dit meebrengt 
maakt de kuststrook tot Greve-
lingen bijna ongenietbaar. Pas na 
Kales begint de verrassing. Vrij 
plots doemen er zware, langwer
pige heuvelrijen op. Ze zijn kalk-
achtig, van bomen ontdaan en 
van gebouwen verschoond. Hoe 
verder men erin doordringt, hoe 
meer men de indruk krijgt zich te 
bevinden in een enorme gestol
de en tot aarde omgevormde 
stormzee, met hoge golfkruinen 
en ruime dalen. De kustweg 
loopt vrij dicht tegen het water 
aan, voortdurend hobbelend en 
draaiend en geleidelijk hoger bo
ven de zee uitstijgend. 

Heel dit heuvelengeweld 
schijnt uit onmetelijke zuiderse 

verten te komen opzetten en 
ploft dan plots in zee (op de 
hoogste plaats vanop 132 m). 

Dit is niet een zoveelste facet 
van het veelzijdige Frankrijk. Het 
IS evenmin een aan Oost- of 
West-Vlaanderen verwant land
schap. Het is gewoon een ander 
stuk Nederland, een weinig be
kende „parel aan de Dietse 
kroon": Artezie. De namen van 
de weinige kustdorpen en van 
diegene die meer landinwaarts 
liggen, liegen er niet om: Zandga-
te (Sangatte), Kalkwelle (Co-
quelles), Helvetingen (Herveling-
hen), Santingeveld (Saint-lngle-
vertl). 

Ze zijn praktisch zonder uit
zondering Germaans, veelal Sak
sisch. Soms zijn ze wel door 
verfransing onherkenbaar ge
maakt Zo b.v. Escalles (Skalle) 
en Pihen-les-Guines (Pittem bij 
Giezene). Er zijn niet alleen de 
namen, er is vooral de architek-
tuur. Ze worden in België, zelfs in 
West-Vlaanderen, zeldzaam, de 
dorpen, boerderijen en andere 
huizen die er zo door en door 
Vlaams uitzien als die in het 
verfranste en al zo lang uit de 
Nederlandse stam losgescheur
de Artezië. 

De Nederlanden in Frankrijk tot aan de Somme. Pas na Kales komt de 
echte verrassing: de Artezische kust 

Blankenes 
en Zwartenes 

Wie vanuit het Oosten Skalle 
nadert wordt getroffen door een 
paradijselijke aanblik. In een vnj 
diep beekdal ligt daar een dorp
je, op een paar honderd meters 
van de zee. Daar wemelen geen 
toeristen, daar staan geen toren
gebouwen, op het weliswaar 
eerder smalle strand zijn er geen 
kabientjes of andere sporen te 
zien van menselijk geldgewin 

De klip van waarop men deze 
aanblik geniet heet Blankenes 
alias Cap Blanc Nez (nes = 
kaap). Daar zijn de krijtklippen 
het steilst en het witst Verderop 
ligt Zwartenes (Cap Gris Nez), 
het punt van het vasteland dat 
het dichtst bij Engeland ligt 
(36 km) Bij klaar weer is dit 
inderdaad goed te onderschei
den. 

V « A ^ % ^ • . 

Bonen (Boulogne-sur-mer), van op het strand de overzetboten in het oog houden.. 

Daar zijn de klippen maar half 
zo hoog en ook anders van 
uitzicht Velden en weiden reiken 
tot aan hun rand, waarop een 
voetwegje danst Hier en daar 
kan men naar beneden klaute
ren, langs een kleine beekravijn 
of een daartoe vastgemaakt 
klimtouw. Het is wel geraden de 
vloed in de gaten te houden, ten 
einde door het wassend getij 
niet verrast te worden. 

Tussen Blankenes en Zwarte
nes strekt zich een prachtige, 
brede duinengordel uit langs 
weerszijden van het Herlen-
beekje dat dwarsdoor Witzand 
(Wissant) de zee in loopt Wit
zand is een gezellig, ouderwets 
badplaatsje, rustig-familiaal en 
nog zeer landelijk. Op de weg 
vandaar naar Zwartenes ligt het 
ingeslapen Terdingem (Tardin-
ghem) Wat verder komt men in 
Oudingem CAudinghen), waar 
niet veel biezonders te zien is 
buiten een buitenissig-modeme 
kerk en nieuwerwetse sociale 
woningen, die zonder meer voor* 
mooie Westvlaamse modellen in-
hun soort zouden kunnen door
gaan. 

Van aan de viersprong aldaar 
— met een groot kruis gemerkt 
zoals ginder nog wel vaker voor
komt — IS het niet ver meer naar 
Flamerzele (Framezelle), het ge
hucht achter de Zwartenes. 
Daar bevindt zich, even ten oos
ten van de vuurtoren, waar vis
sers hun boten te water laten en 
waar een onaanzienlijk maar 
gastronomisch visrestaurant de 
zgn. Franse keuken alle eer aan
doet 

De klippenkust die bij Zwarte
nes plots 45° omzwenkt en pal 
zuidelijk gaat lopen, verandert op 
verschillende plaatsen van uit
zicht Bij Oderzele (Andressel-
les), Ambleteuse en Wimereux 
wordt ZIJ zandig, met diep in het 
binnenland dnngende, deels be
boste duinen. Deze badplaatsen 
zijn met ongezellig, maar wel vnj 
druk. Zij beschikken evenwel 
over een schilderachtig, bebost 
en heuvelend hinterland. 

Verder zuidelijk trekken we 
met Eigenlijk zitten we nu al over 
de grens van het Bonense, het 
oude graafschap Bonen (Bou
logne-sur-mer) Dat IS met alleen 
een ander leenroerig gewest ge
weest, het IS ook een ander 
landschap.duidelijk verschillend 
van de weidse, boomloze Artezi
sche heuvelplooien 

De Nederlanden, ook die in 
Frankrijk, zijn njker dan wij dach
ten. 

Karel Jansegers 
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Dossier Akkermans, merkwaardig.. 

PA, 
de zondebok 

Onlangs verscheen bij de Bond Beter Leefmilieu het aangekondigde dossier-
Akkermans als extra nummer van het maandblad Milieurama. Het dokument telt 
een veertigtal bladzijden en is ingedeeld in drie hoofdstukken: ruimtelijke orde
ning, natuurbehoud en landinrichting, ofm.a.w. precies de materies die tot de be
voegdheden behoren van de gewraakte excellentie, die voor de gelegenheid PA 
wordt genoemd, omdat hij niet alleen een natuurramp voor Vlaanderen is maar 
daarbij ook de vader van al wie in dit landsgedeelte eens flink wil schoppen 
tegen iets natuurlijks, zo besluit de inleiding van dit in menig opzicht merkwaar
dig dossier 

PA wordt vooral verweten 
de openbaarheid zoveel 
mogelijk te omzeilen, de 

inspraakmogelijkheden te mani
puleren en vooruit te lopen op 
normale procedures, door voor
af informele toezeggingen te 
doen Met hem wordt ook zijn 
kabinet en de Vlaamse executie
ve gebrandmerkt, omdat zij het 
optreden van PA steunen, of 
weinig belangstelling opbrengen 
voor zijn anti-natuurbeleid 

Wanorde 
Het eerste hoofdstuk gaat 

over de handhaving van de wan
orde en behandelt achtereenvol
gens het geknoei bij de opstel
ling van de gewestplannen, de 
uitholling ervan, het gebrekkige 
beteugelingsbeleid en het regu-
larizeren van overtredingen. 
Daarbij stellen de auteurs de 
vraag wat PA's beleid te bieden 
heeft voor de stads- en dorps
vernieuwing en inzake het struk-
tuurplan als hij zich blijft ver
schuilen in het halfduister om het 
mollenwerk van de machtige lob
by's rustig te laten verdergaan? 

Tot nu toe heeft dit onder
meer geleid tot overdreven veel 
woonzones, die de behoeften 
ruim overtreffen, d.w.z. met zo
wat een kwart miljoen eenhe
den! Toch is PA zinnens om 
achthonderd hektaren die omwil
le van de taalhomogeniteit in 
1977 als woonzones op het ge
westplan werden geschrapt op
nieuw op te nemen omdat het 
gevaar voor verfransing zou zijn 
geweken! 

PA IS ook de grindboeren in 
het Maasland gulhartig ter wille 
geweest, meer bepaald te Maas-
eik-Bergerven, Dilsen-Lanklaar 
en Maaseik-Dilsen Bovendien 
werd de onwettige groeve 
„Maasland" van de N.V. Machiels 
op het betrokken gewestplan in 
1980 zo maar opeens „gelegali-
zeerd" 

Hetzelfde scenario herhaalt 
zich in 1981 maar dan met Phil
lips Petroleum te Tessenderlo. 
Verder zijn er nogal wat errata 
en drukfouten in het Staatsblad 
verschenen, die neerkomen op 
een bestemmingswijziging uiter
aard niet van rood naar groen! 
Tenslotte laat PA na, de Algeme
ne en Bijzondere Plannen van 
Aanleg, die strijdig zijn met het 
gewestplan, aan te passen Erger 
nog hij keurt van het gewest-

, 3'.1c-lOt; '' _ ^ 

plan afwijkende BPA's goed; zo
als te Herderen-Riemst, Hamme 
en Maasmechelen. 

Met de bulldozer 
Het tweede hoofdstuk be

schrijft de aftakeling van de fi
nanciële mogelijkheden om aan 
natuurbehoud te doen en het tot 
stand brengen van een natuur-
vijandige wetgeving. Dit heeft 
uiteraard een ongunstige invloed 
op het aankoopbeleid ten aan
zien van bossen en natuurgebie
den en op de gemeentelijke kap
en beplantingsverordeningen 
Terwijl wildkap woedt, laat PA 
honderden ingezonden verorde
ningen op bekrachtiging wach
ten, „omdat eerst een kapveror-
dening voor het hele Vlaamse 
gewest afgewacht wordt" 

Terwijl in 1980 en 1981 nog 
éénenvijftig landschappen en 
domeinen geklasseerd werden, 
IS dit aantal voor 1982 en 1983 
terugvallen op zeventien De be
voegdheid ligt in dit geval welis
waar bij Karel Poma, die trou
wens evenmin een groene minis
ter kan worden genoemd, maar 
PA heeft bij de bevoegdheids
verdeling in de Vlaamse execu
tieve voorafgaandelijk advies

recht opgeëist voor alle klas
seringsdossiers. Welnu, deze 
adviezen zijn meestal negatief. 

Inzake jacht, vogelvangst en 
de bescherming van wilde die
ren getuigt PA's beleid van een 
elementair gebrek aan respekt 
voor de natuur en tevens van 
een onverschilligheid tegenover 
het publiek, dat geïnteresseerd is 
in wat leeft en bloeit in de natuur 
Het niet uitvoeren van toezeg
gingen, het schrappen van de 
bescherming van sommige die
ren, het brutaal weigeren van 
rekening te houden met opbou
wende voorstellen van weten
schapsmensen en verenigingen 
en het blijven toezien als strope
rij wordt goedgepraat, zijn vol
gens de auteurs de meest tegen 
de borst stotende feiten. De uit
breiding van de vogelvangst 
geldt als simbool van PA's han
delen 

In 1982 mochten oorspronke
lijk twintigduizend vogels wor
den gevangen Maar enkele we
ken later besloot hij nog eens 
zesduizendnegenhonderd vin
ken toe te kennen aan de vinke-
niers. In een bnef aan Karel 
Poma noemde PA dit een „één
malig bijkomend kontingent". Vo
rig jaar liet hij echter opnieuw 

„Een deskundige is iemand die zo geleerd is dat ge er niet 
mee kunt klappen" 

(Paul Akkermans) 

zesentwintigduizend vogels uit 
de natuur plunderen! 

Wurggreep 
In het derde hoofdstuk wordt 

aangetoond dat in PA's visie 
landinrichting met meer is dan' 
een ietwat verruimde vorm van 
ruilverkaveling 

In de ruilverkaveling te Meer
donk bijvoorbeeld beweert PA 
zelfs dat milieugroepen er mets 
te zoeken hebben en dat ze een 
onverantwoorde houding aanne
men ten nadele van de louter 
landbouwekonomische benade
ring. Intussen worden klasse-
ringsbesluiten inzake landschap
pen uitgehold. PA zegt trouwens 
openlijk dat klasseringsvoorstel-

Over de dramatische vervuiling van de Noordzee kunnen boekenkasten vol rapporten en studies gevuld 
worden Ook de verloedering van strand en duinen vormde het gesprekstema van verschillende werk-
g°oepen" en .kommissies". En wat is er al niet geschreven tegen de makelaars en de bouwpromotoren 

langsheen de kust Maar wanneer doet men er eindelijk eens iets aan 7 

len totaal overbodig zijn, vermits 
de gewestplannen voldoende 
bescherming bieden! 

Tenslotte negeert PA gere
geld de adviezen van de groene 
raden m b t de bossen, de jacht, 
de riviervisserij en het natuurbe
houd en vindt hij dat de vzw's op 
grond van hun statuten alleen 
geen voldoende belang kunnen 
aantonen, vermits hierdoor hun 
rechtstreeks en persoonlijk be
lang nog niet is bewezen. Het 
doel met alle wettelijke middelen 
te Ijveren voor het behoud en de 
verbetering van de kwaliteit van 
het leefmilieu is een doelstelling 
die meer aansluit bij het alge
meen belang dan bij het per
soonlijk belang, en zegt PA, het 
is aan de overheid om te waken 
over het algemeen belang! 

Gelukkig is er de Raad van 
State nog. Die erkent wel het 
recht van milieuorganizaties om 
in beroep te gaan inzake milieu-
dossiers. 

Roeland Dirks 

Het integraal dossier Akker
mans is te verkrijgen bij de 
Bond Beter Leefmilieu, Aarlen
straat 25 te 1040 Brussel - tel. 
02-230.94.10. 

PA, drijft door! 
De jongste twee weken ver

dedigde PA met klem zijn ont-
werpdekreten op de ruimtelijke 
ordening vóór de Vlaamse 
Raad en de Vlaamse Exeku-
tieve. 

Volgens de Bond Beter Leef
milieu zijn de teksten on
aanvaardbaar omdat ze de 
gewestplannen afbreken, de 
ruimtelijke ordening ontrege
len, amnestie voor bouwmis-
drijven mogelijk maken en de 
milieuorganizaties buiten spel 
zetten. Hij spreekt ronduit van 
een kaakslag voor de milieube
weging, 't Zal PA een zorg 
wezen™ 
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In 1844 liet de schrijver 
Domien Sieeckx zich ver
oordelen omdat hij een 
franstalige geboorteaan
gifte voor zijn kind wei
gerde. 

In 1858 liet Michiel Van 
Der Voort zijn inboedel 
publiek verkopen omdat 

I hij een franstalige belas-
tingbrief geweigerd had. 
Er werd een nationale In
schrijving georganizeerd. 

In 1863 werd J. Karsman 
tot 5 fr. boete veroordeeld 
omdat hij een dichtstuk 
zonder naam van drukker 
had uitgegeven. 

In beroep kreeg zijn ad-
vokaat, Julius Vuyisteke, 

geen toelating om in het Vlaams te 
pleiten. 

Het Hof van Beroep te Brussel 
velde een arrest waarbij het 
Vlaams taalgebruik verboden werd 
en Karsman kreeg drie maand ge
vangenis. 

Bij die gelegenheid lieten de pro-
kureurs-generaal bij het Hof van 
Beroep en bij het Hof van Verbre
king zich beledigend uit over onze 
taal. 

Vlaming 
zijn 

strafbaar? 
In 1872 eiste een fransonkundige 

arbeider, J. Schoep, te Sint-Jans-
Molenbeek een Vlaamse geboorte
akte voor zijn kind. 

Hij werd bestraft 
Het Hof van Beroep te Brussel 

deed de Vlaamse pleidooien woord 
voor woord vertalen maar weigerde 
de vertaling van het franstalig 
requisitoir. 

De zaak kwam voor het Hof van 
Verbreking waar de advokaat-ge-
neraal hen, die in het Vlaams wilden 
pleiten, als onwaardige grappenma
kers bestempelde. 

Bij arrest verbood het Hof het 
gebruik van het Vlaams. 

Nog in 1912 werd een hoofdklerk 
van de posterijen te Gent bestraft 
om eentalig-Vlaamse dienstorders 
te hebben doorgegeven. 

Naast de enkele durvers die re
volteerden onderging de Vlaamse 
massa lijdzaam de taaldwang want 
het gebruik van de talen is vrij in 
België, aldus artikel 23 van de 
grondwet-

In Terugblik van 29 augustus 
vertelt Maurtis van Haegendo-
ren over de scholierenrevolte 
van 1876, beter gekend als De 
Groote Stooringe. Een opstand 
als een storm in een glas vs^ater 
maar met maritieme gevolgen... 

HTDEipiïJ 
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Van Tamils 
en Singalezen... 

Sri Lanka heeft zowat viermaal de oppervlakte van Vlaanderen. Tegenwoor
dig bedraagt het aantal bewoners er naar schatting achttien miljoen. De Tamils 
bewonen het noorden en de oostkust; de Singalezen de rest van het groene 
eiland. Deze twee gemeenschappen hebben een eigen taal en kuituur De Singa
lezen spreken Singalees, dat in 1956 door premier Salomon Bandaranaike tot 
officiële taal werd verheven en zijn in hoofdzaak aanhangers van het boeddisme. 
De Tamils spreken Tamil, een minderheidstaal en blijven meestal de hindoe
godsdienst trouw. 

^ • O W E L de Jaffna-Tamils als 
^ ^ de Singalezen wonen van 
• • • oudsher op Sn Lanka. De 
India-Tamlls daarentegen kwa
men sedert het begin van de 
eeuw als goedkope arbeids
krachten vanuit Madras in India 
naar het centrale bergland rond 
Nuwara Eliya, waar ze nu nog al
tijd in marginale omstandigheden 
werken in de teeplantages. Daar
naast zijn er nog een beperkt 
aantal Burghers van Europees-
Ceylonese afkomst Uiteraard 
zijn er ook moslims op Sn Lanka, 
zowel bij de Singalezen als bij de 
Tamils en heeft het knstendom 
er vaste voet vooral rond 
Negombo. 

De huidige president Junius 
Jayewardene leidt een konser-
vatief kabinet dat de steun ge
niet van de Eenheidspartij, die 
een ruime meerderheid heeft in 
het parlement 

Te Colombo en nagenoeg 
langs de hele Westkust waait nu 
de zomermoesson vanuit het 
zuidwesten. Het is er winderig, 
vochtig en warm. Dit minder aan
genaam weer duurt van mei tot 
september. Deze periode valt 
dus duidelijk buiten het toeris
tisch seizoen. Aangezien het 
centrale bergmassief de wolken 
tegenhoudt is het in dezelfde 
periode aan de oostkust droog 
en heet Het klimaat is er dan bie-
zonder goed. Het is daar nu 
volop hoogseizoen. 

Van december tot februari 
doet zich de omgekeerde situa
tie voor Dan waait de winter-

moesson vanuit het noordoos
ten. Het is dan minder prettig in 
Trincomalee en elders aan de 
oostkust maar uitstekend weer 
aan de westkust 

In de bergen in het binnenland 
wordt het algemeen klimaat gun
stig beïnvloed door de hoogte. 

De eindeloze stranden aan de 
zuidkust, oostwaarts voorbij 

Tangalla. 

Toch valt er nu veel regen op de 
westelijke flanken rond Nuwara 
Eliya. Het is er betrekkelijk koud, 
terwijl het nu overwegend droog 
en zonnig is op de oostelijke 
helling rond Ella. 

High-life. 
Het toerisme, edelstenen 

(vooral blauwe safirs rond Rat-
napura), tee, specerijen, bloe
men (vooral orchideeën), hout 
(hoelang nog?), fruit groenten, 
vis en... goedkope arbeidskrach
ten (tegenwoordig veel voor het 
Midden-Oosten) zijn de grootste 
ekonomische troeven van Sri 
Lanka. De tegenstellingen zijn er 
enorm. De teepluksters bij voor
beeld verrichten er slavenwerk 
tegen een hongerloon en leven 
er als paria's. Ze hokken in line-
rooms van twaalf vierkante me
ter, waar ze met hun kroostrijke 
gezinnen leven, eten en slapen. 
Met een open riool voor de deur 
en de nachtelijke kou zijn ziektes 
onvermijdelijk. Voor verzorging 
is er geen geld. De helft van de 
dertig frank die ze per dag ver
dienen, wordt noodgedwongen 
aan een kom rijst besteed. 

Anderzijds is er ook de high-
life, die vaak in ongelooflijke luxe 
leeft. Ze bestaat uit regerings
ambtenaren, familie van de presi
dent, leden van Lions Rotary en 
andere klubs, managers, zaken
lui, enz. 

Wie echter zin voor avontuur 
heeft, zijn zorgen wil vergeten en 
vooral van de natuur wil genie
ten, kan op Sri Lanka nog leven 
als in een droom. 

4 

t 

i 

De 3 gezicht 
van Sri Lan 
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Een 
kostbare tuin 

Natuurbehoud is op Sn Lanka nauw verbonden 
met het boeddisme. Daarvan getuigt volgend op
schrift in de Ruwanveli Dagoba te Anuradhapura: 
bij tromgeroffel gaf hij opdracht om geen dieren te 
doden in een ruime straal rond de stad. Meteen 
schonk hij veiligheid aan de dieren. Hij beveiligde ook 
de levenskansen van de vissen in de twaalf grote wa
terreservoirs... Hij beval hen geen vogels te vangen 
en gunde aldus de vogels hun vrijheid..." Dit uittreksel 
uit het dekreet van koning Kirthi Nissanka Malla van 
Polonnaruwa werd uitgevaardigd in de tweede eeuw 
na Kristus. 

VANDAAG telt Sri Lanka 
zes Nationale Parken, 
met elk een specifieke 

fauna en flora: Ruhuna, Yala 
Oost Wilpattu, Uda Walawe, La-
hugaia en Gal Oya. 

Langs de zuidkust zijn vooral 
de haven van Galle, met zijn 
historische vestingen uit de Por
tugese en Hollandse periode en 
Tangalla, gelegen aan een lieflij
ke vissershaven, met bijhorende 
baai en eindeloze eenzame 
stranden, het beleven waard 

Vandaar rijdt je best door tot 
Tissamaharama, gelegen aan 
een uitgestrekte tank, die van 
groot belang is voor de be-
vloeiing van de streek In het 
water leven krokodillen en op de 
eilanden broeden tal van vogels. 
Een indrukwekkende gerestau
reerde dagoba domineert de 
omgeving. Van hier uit heb je 
gemakkelijk toegang tot het Ru-
hunapark, dat je bij voorkeur per 
jeep en 's morgens heel vroeg 
bezoekt, wil je olifanten, luipaar

den en beren zien. Een ommetje 
naar Kirinda, waar de Japanners 
momenteel een nieuwe haven 
bouwen, loont zeker de moeite. 
Vanop de rotsen heb je er een 
enig uitzicht op de kust van de 
Indische Oceaan. 

Strandhut 
Na een bijna eindeloze tocht 

door de jungle rond Ruhuna en 
Yala en dwars door het olifanten
reservaat van Lahugala bereik je, 
via Pottuvil, Arugam Bay. Hier 
kan je uitrusten, zwemmen en 
surfen, of de vissers helpen bij 
het binnenhalen van de netten. 
Je kan er gemakkelijk en goed
koop een naar de plaatselijke 
normen, komfortabele hut huren 
op het strand. 

Inginiyagala is het volgende 
trefpunt van de natuurliefhebber. 
Het ligt aan de voet van het Gal 
Oya-park, een natuurreservaat 
dat zich uitstrekt rond een reus
achtige tank. Alleen bij lage wa-
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terstand loont een bootsafan de 
moeite, omdat het wild zich daar 
dan ophoudt. 

Vandaar ben je verplicht om, 
bij gebrek aan wegen, ofwel te
rug te keren, ofwel naar de oost
kust te rijden via Amparai. Boven 
Batticaloa tref je het vermaarde 
strand aan van Kalkudah, met 
zijn helder water, kleurrijke vis
sen en koralen. Op deze plaats 
vernielde een vloedgolf in 1979 
nagenoeg alle huizen en aan
plantingen. De sporen van deze 
natuurramp zijn daar nu nog 
merkbaar. 

Polonnaruwa ligt landinwaarts 
en is zeker een bezoek waard. 
Deze historische stad ligt even
eens aan een grote tank en telt 
tal van ruïnes, paleizen, tempels, 
dagoba's en andere monumen
ten van grote waarde en verbluf
fende schoonheid. De jaarlijkse 

parade bij de eerste volle maan 
van de maand juni is een erva
ring zonder weerga. Ze maakt 
deel uit van de poson-feesten, 
die drie dagen duren. Tiendui
zenden komen dan vanuit alle 
windstreken naar Polonnaruwa 
afgezakt, vaak met huisraad en 
huisdieren inbegrepen. De tafe
relen doen denken aan een ware 
volksverhuizing. 

Tand van boeddha 
Tachtig kilometer verder naar 

het noordwesten ligt Anuradha-
pura, waar zich de belangrijkste 
monumenten van het boeddisme 
bevinden. Deze voormalige 
hoofdstad van het eiland is nu 
nog de heilige plaats van de 
boeddisten. Vandaaruit ligt het 
Wilpattu-park binnen je bereik, 
ofwel kan je naar het zuiden 
rijden, om vla Dambulla de meest 
aangename stad van Sri Lanka 
te bereiken. Kandy is Inderdaad 
een paradijs. Vooral rond het 
meer en in de botanische tuin Is 
het biezonder mooi. Het klimaat 
is er uitzonderlijk aangenaam. 
Een bezoek aan de plaatselijke 
tempel „met de tand van boed
dha" mag je niet missen; even
min een voorstelling van de ver
maarde Kandy-dansers en -vuur-
eters. 

Verder zuidwaarts kan je met 
eigen ogen zien, hoe de India-Ta
mils in de teeplantages leven en 
werken. Als je warm gekleed 
bent, kan je zelfs vrij gemakkelijk 
de hoogste top van het eiland 
beklimmen. De Pidurutalagala ligt 
vlakbij Nuwara Eliya op een 
hoogte van 2.524 meter. Op de 
top bevindt zich een door militai
re bewaakte televisiemast. 

Hij die van wijdse bergland
schappen houdt mag Ella zeker 
niet links laten. Vanaf deze berg
plaats kan je bij helder weer 
zelfs Kirinda, aan de zuidoost
kust zien liggen. 

Vla Ratnapura, met zijn edel-
steenmijnen, diep in de bodem of 
in de rivierbedding, kom je terug 
in de hoofdstad Colombo, die je 
wellicht zo vlug mogelijk zult 
willen verlaten, omwille van de 
drukte, het lawaai en de stank. 

De omgeving van Ella met in
drukwekkende berglandschap
pen en een aangenaam klimaat 
Ella ligt twintig kilometer ten 

zuiden van Badulla. 

De keerzijde 
van het paradijs 

In „Wij" van 1 september 1983 besloot H. Ooster-
huys een artikel over de gespannen rust op Sri Lan
ka na het bloedbad tegen de Tamils als volgt: „Met 
het gevaar dat, nu de mogelijkheid verdwenen is om 
de Tamil-grieven via legale weg in het parlement tot 
uiting te brengen, klandestiene akties en gewapend 
verzet vroeg of laat weer versterkt zullen opduiken." 

zeker niet naar Trincomalee in 
het noordoosten, waar het on
veilig zou zijn. Voorbijrijdende 
wagens zouden er worden te
gengehouden en geplunderd 
door roversbenden, waartegen 
de politie machteloos is, enz. 

Kortom, wij hebben duidelijk de 
indruk dat de Singalezen ons 
willen weghouden uit de Tamil-

J : * » - ^^^J^\. 

IN juni jongstleden was het 
inderdaad onrustig op Sri 
Lanka, alhoewel daar in de 

wereldp)ers weinig van is door
gedrongen. De perscensuur 
werkt in Sri Lanka blijkbaar effi
ciënt, als het erop aan komt de 
toeristen niet af te schrikken. 
Terwijl president Junius Jaye-
wardene achtereenvolgens op 
bezoek was bij zijn kollega's Ro
nald Reagan op het Witte Huis 
en Indira Gandi in India en daar 
steun vroeg voor wat hij zijn 
strijd noemt tegen het internatio
naal terrorisme, werd het ge
welddadig verzet In zijn land 
geregeld in de kiem gesmoord. 

Uitgaansverbod 
In Arugam Bay aan de oost

kust worden wij daar voor het 
eerst mee gekonfronteerd als 
om halfzeven 's avonds een le-
gerjeep door de straten rijdt en 
een soldaat een uitgaansverbod 
afkondigt van zes uur 's avonds 
tot zes uur 's morgens. De zon
dag wordt dit verbod zelfs de 
hele dag van kracht. Niemand 
weet precies waarom. Vage ge
ruchten over onlusten doen de 
ronde. Een jeep met enkele mili
tairen is op een mijn gereden; 
politieposten worden bestookt 
door onrustzaaiers, enz. Op weg 
van Pottuvil naar Batticaloa ver
nemen wij dat het de moslim-
Tamlls zijn, die zich verzetten 
tegen de aanstelling in het leger 
van een aantal Israëlische advi-
zeurs. In de dorpen zijn opschrif
ten geschilderd tegen Israël en 
de Verenigde Staten. Politiepos

ten zijn met zandzakjes be
schermd en hier en daar zijn de 
straten gebarnkadeerd. 

Een goede week later horen 
wij in Kandy een aantal getuige
nissen over de wreedheden van 
vorige zomer tegen de Tamils; 
die gebeurtenissen zijn nog lang 
niet verwerkt. „Auto's met Tamil-
families werden gewoon tegen
gehouden en in brand gestoken. 
De inzittenden verkoolden le
vend. Bij ons worden de tegen
standers van het regime ten min
ste nog neergeschoten", zegt 
een Filippijnse, die het allemaal 
meemaakte, cynisch. En presi
dent Jayawardene in Amerika 
maar verklaren dat de mensen
rechten in zijn land worden ge-
respekteerdl 

Daags nadat ik Kandy heb 
verlaten, verneem ik dat er zwa
re onlusten zijn uitgebroken op 
de campus van de universiteit. 
Ten minste twee studenten wer
den door de politie neergeko-
geld; er zijn verscheidene ge
wonden en heel wat materiele 
schade. Tegelijkertijd zijn In Co
lombo een aantal bussen tegen
gehouden en in brand gestoken 
Deze studentenopstand is inge
geven door een vrijheidsdrang, 
die sterk op de proef is gesteld 
door de recente beslissing om 
op de campus van elke universi
teit een politiepost te openen. 
Dat nemen de studenten met; 
vandaar hun verzet Pogingen 
om ook de scholieren te betrek
ken bij de aktie mislukken. Alle 
scholen worden enkele dagen 
gesloten; de universiteiten ruim 
een week. 

Terug in Colombo sporen de 
Singalezen ons aan om niet naar 
Jaffna in het noorden te gaan en 

gebieden. Ondanks de moeilijk
heden in Pottuvil, Kandy en 
Colombo blijven ze beweren dat 
daar weinig of niets aan de hand 
is. 

Met de trein bereiken wij een 
paar dagen later Trincomalee, 
waar het opvallend rustig is. In 
de stad zien we wel hele huizen
rijen die eind juli van vorig jaar 
door regeringstroepen werden 
verwoest Dezelfde sporen van 
het treffen tussen Tamil-tijgers, 
Singalese extremisten en het le
ger zijn trouwens ook In Colom
bo merkbaar. Zelfs op de leger
basis rond de bekende Swami 
Rock is er geen vuiltje aan de 
lucht Eén van de soldaten zegt 
ons dat er nog één Tamil-tijger 
gevangen zit 

Als wij na een week terugko
men In Mount-Lavinia aan de 
westkust verneem ik dat onbe
kenden een bom tot ontploffing 
hebben gebracht in het vermaar
de Lanka-Oberoi hotel in Colom
bo Daarbij is een kamermeisje 
als het ware aan stukken gere
ten , van haar stoffelijk overschot 
werd nauwelijks iets terugge
vonden. De materiële schade is 
aanzienlijk. 

Kortom, de keerzijde van het 
paradijs mag niet worden ver
zwegen, al zal de vakantiegan
ger, die in het besloten wereldje 
van het toerisme blijft hangen, 
daar weinig hinder van ondervin
den. Augustus is trouwens vol-
geboekti Toch groeit ook bij ons 
het besef dat het samenleven 
van Singalezen en Tamils op het 
groene eiland almaar moeilijker 
wordt omdat beide gemeen
schappen door de centrale rege
ring ongelijk worden behandeld. 

Roeland DIRKS 
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Zondag 26 augustus is het weer zo ver 

De 100.000 dahlia's 
van Wommelgem 

Hoeveel Antwerpenaren weten dat onder hun 
sinjorenneus de mooiste bloemenstoet van het land 
uitgaat? Nochtans ligt Wommelgem maar een 7 km 
van de Metropool Maar hoe geraak je in Wommel
gem? O, zeggen die van Wommelgem: „Dat is 
eenvoudig, te voet, met de fiets, met de wagen of met 
bus 42 van aan de Geuzenhofkens, het Victoriaplein. 
Maar daar weten de Antwerpenaren meer van. Hoe 
dan ook, op zondag 26 augustus trekken we naar 
Wommelgem. Goed op tijd, want even na de middag 
begint het al... 

IN de stoet zelf zullen 14 
bloemenwagens rijden. 
Deze worden voortgeduwd 

door mensen, die onder de wa
gens voor de nodige PK's zor
gen. Dus geen storende traktors 
maar „zelflopende" tuigen. 

Dahliafestival 
De bloemenwagens zijn de 

vrucht van een gans jaar samen
werking van buurtgemeen
schappen of groeperingen van 
welke aard ook. Jaarlijks worden 
tienduizenden bloemknollen van 
diverse dahliasoorten geplant en 
verzorgd tijdens de groei en de 
bloei. 

Nadat de wagenontwerpen 
uitgetekend werden, moeten de 
wagenonderstellen klaarge
maakt. Hierop worden de kar
kassen in hout getimmerd als 
„fundering" Daarop komen de 
basisvormen van het uit te beel
den onderwerp. Deze basisvor-

Programma 
Wat is er allemaal te Wom

melgem op 26 augustus? 

— Vanaf 13 uur boeren-
markt In een van de straten 
nabij het centrum. 

— Vanaf 15 uur vertrek van 
de stoet, die tweemaal voorbi j
trekt aan de tribunes. 

— Na de stoet worden de 
bloemenwagens tentoonge
steld op het marktplein; terwij l 
er in een tent diverse attrakties 
zullen plaatshebben. 

men worden gemaakt van diver
se materialen en moeten gemak
kelijk te doorprikken zijn met 
nagels die met de hand aange
bracht worden Stevig genoeg 
ook om de opgeprikte bloemen 
op te houden tijdens de rondrit 
Meestal uitgevoerd in dik piep
schuim en afgedekt met kippen-
gaas, of een ander materiaal. 
Met deze werkzaamheden zijn 
enkele mensen per groep weken 
lang „zoet" 

De vrijdag vóór de stoet barst 
de aktiviteit helemaal los. De 
bloemen dienen geplukt en in 

bakken verzameld, soort bij 
soort, kleur bij kleur. Nadien 
moet in het hart van elke bloem 
een nagel gestoken worden. 
Dan begint het grote werk, het 
steken van de bloemen op de 

wagens. Soms worden per m2 
zo'n 500 a 600 bloemen gebruikt 
Bij dit steken komt ook veelvul
dig knipwerk te pas, waar tafere
len als schilderijen worden uitge
beeld, of aflijning noodzakelijk is. 
Op sommige delen worden de 
bloemen gekleefd met speciale 
lijm. Gezichten van menselijke 
figuren worden soms bkjem-
blaadje per bloemblaadje ge
kleefd. Het steken van de bk)e-
men moet „vakkundig" gebeu
ren, want de btoemen mogen 
niet loskomen tijdens de r i t 
Wanneer men een bepaalde 
soort of kleur van bloemen niet 
of te weinig heeft worden die bij 
andere wagenbouwersgroepen 
gehaald en geruild. 

Per wagenbouwersgroep zijn 
minstens 30 en nneestal 50 tot 60 
en soms meer mensen betrok
ken. Gans de zaterdag en een 

Wommelgem is vindingrijk genoeg om jaar na jaar nieuwe onderwer
pen te bedenken... 

stuk in de nacht van zaterdag op 
zondag zijn er honderden in de 
weer om de pronkstukken klaar 
te maken; want de bloemen 
nnoeten zo fris mogelijk op de 
wagens steken. Zondag, hoog
dag, zijn ze allen fier op hun 
weric Een stuk volkskunst dat 
door de jaren ervaring uitge
groeid is tot een geraffineerd 
vakmanswerkstuk kan getoond 
worden. 

Telkenjare komen de meest 
uiteenkïfjende onderwerpen aan 
bod: de aktualiteit spreuken en 
gezegden, grote Vlaamse figu
ren, sprookjes, mytologie, tech
niek enz. -i, ;,iKrea<iiit».MflSiKft*S,'1^ 

Wanneer de bloemenstoet door het centrum van Wommelgem trekt wordt het muisstil De honderden 
kijkers zijn dan een en al bewondering voor de ontelbare kunstig verwerkte dahlia's.. 

T 

De wagens worden gekeurd 
door een onafhankelijke jury. Er 
worden punten gegeven voor 
kleurschakering, opbouw, afwer
king, frisheid en originaliteit 

De bloemenstoet werd gebo
ren uit de 40-jarige viering in 
1953 van de Koninklijke Land- en 
Tuinbouwmaatschappij „Natuur
schoon". De leden wilden dit 
vieren met iets speciaals en dat 
werd dan de éérste bloemen
stoet van Wommelgem. Zij had
den nooit durven dromen dat 
hun eerste stoet meer dan 30 
jaar later nog zou uitrijden. 

„Kleine stoet" 
Vermelden wij ook nog dat 

tijdens de dag van de Bloemen
stoet en de maandag daarop 
deze vereniging een prachtige 
tentoonstelling op het getouw 
zet Bloemstukken in een oog
strelende opstelling en meestal 
nieuwe en zeldzame of moeilijk 
te kweken dahliasoorten. 

Een andere vereniging, de 
heemkundige kring „De Kaeck" 
richt ook jaarlijks tijdens de 
tweedaagse van de bloemen
stoet een tentoonstelling in. De 
meest uiteenlopende onderwer
pen zijn reeds aan bod gekomen 
en dit jaar wordt de tentoonstel
ling verzorgd door de leden van 
de „Kleine Bloemenstoet". De 
„Kleine Bloemenstoet" van, voor 
en door de jeugd van Wommel
gem gaat uit in september, dit 

^ I * ! matige WIJ-
^^^m I lezer zal wel 
^ B ^ ^ gemerkt heb

ben dat Wommelgem een zeer 
aktieve VU-afdeling heeft Tal van 
VU-leden werken in verschillende 
verenigingen mee aan de bloemen
stoet 

Wie Wommelgem bezoekt kan 
een kijkje gaan nemen in hun 
Vlaams huis, het alomgekend lo
kaal „Den Klauwaert", dat gelegen 
is in de Dasstraat 25 te Wommel
gem. Een frisse pint is altijd meege
nomen-
jaar op 16 september Deze kin
deren, helpertjes tijdens de „gro
te" bloemenstoet, komen jaar
lijks op de proppen met soms tot 
70 „bloemenwagentjes", gaande 
van versierde kinderwagentjes, 
pirrewitjes, karretjes allerhande 
tot bloemenwagentjes de grote 
bloemenstoet waardig voor de 
kleinste kategorie. 

Heel Wommelgem loopt hier
voor te kijk en stelt vertederd 
zijn hoop op de toekomstige 
wagenbouwers. 
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Tönissteiner Sprudel 

Het levende water 
Mijnheer Beylemans, onder-
j)ostontvanger van Roosbeek, is 
de oude Romeinen heel erg 
dankbaar. Wat nu volgt is een 
verhaal dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romeinen 
zou stemmen. 
Ongeveer negen jaar geleden 
zat de heer Beylemans aardig 
geplaagd met nierstenen. Wie 
ooit een nierkrisis kreeg zal het 
lijden en de pijn van de postont-
vanger best kunnen aanvoelen. 
Gelukkig hoorde de held van 
dit verhaal ergens praten over 
Tönissteiner sprudel, naar sa
menstelling en smaak een echt 
wonderwater. Dan maar naar 
Duitsland geschreven, waar de 
waterbronnen zich bevinden. 
Er kwam snel een antwoord 
met het adres van de alleenver
deler voor de Benelux Abts, 
Tiense steenweg 63 te Bierbeek. 
Pijn maakt echter skeptisch en 
onze postontvanger kocht één 
enkel flesje bij vader Abts en 
liet tevens de inhoud van dit 
flesje grondig analyzeren. En 
waarachtig, er bleek calcium, 
magnesium en natrium en al 
wat op het Duitse etiket ver
meld stond, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend dok
ter, die overigens nu ook een 
overtuigd Tönissteiner-drinker 
is, bevestigde dat de in Tönis
steiner aanwezige mineralen 
goed zijn tegen hartziekten, 
maag- en darmkwalen, nier- en 
galstenen, enz... 
Met de moed der wanhoop van 
iemand die ten koste van alles 
een operatie wil voorkomen, 
begon mijnheer Beylemans 
bakken Tönissteiner bij zich 
thuis op te slaan. A rato van 
2 flessen per dag dronk hij van 
het genezende water. En waar

achtig, het leek wel wonderwa
ter te zijn. 
De postontvanger genas en 
heeft nu reeds meer dan 8 jaar 
geen nierkrisis gehad. 
Vandaar de dankbaarheid van 
de heer Beylemans ten opzich
te van de oude Romeinen die 
2.000 jaar geleden de wondere 
bronnen van het levend water 
in Duitsland hebben ontdekt. 
Het verhaal gaat dat Tönisstei
ner sprudel een water zou zijn, 
dat onder de grond met de vul
kaan in aanraking komt en 
daar zijn wonderbare samen
stelling bekomt. 
Het water, en daar ben ik per
soonlijk getuige va'n, heeft een 
zeer aangename smaak. De 
heer Beylemans sprak zelfs 
van zijn „verslaving" omdat het 
zo lekker is. 
Tönissteiner sprudel is speciaal 
aanbevolen bi] volgende be
strijding. 
1. Ziekte der urine- en afvoer
kanalen 
a) reinigen der nieren, blaas, 
urinewegen, prostatis; 
b) reinigen bij nierstenen; ook 
fosfaat- en karbonaatstenen. 
2. Kronische maagslijmvlies-
ontsteking. 
Herstellen na darmontsteking. 
3. Kronische ontsteking der 
luchtpijpen. 
4. Urinezuur diathese met haar 
gevolgen van jicht. 

Wie meer wil weten over Tönis
steiner, het levende water, 
neemt best kontakt op met va
der Abts, Tiensesteenweg 63 te 
Bierbeek, tel. 016-46.63.11. Hij 
zal er dan wel voor zorgen dat 
je dit levenswater gemakkelijk 
bij u thuis krijgt. 

(publ. mededeling) 
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Zeldzame stukken ten toon 

De zwaarden 
van het 
Vleeshuis 

De reserves van het Museum Vleeshuis te Ant
werpen zijn schatkamers waaruit oneindig kan geput 
worden. Dezer dagen verlaat een verzameling van 
14 ijzeren zwaarden uit 450-100 v. C. uit de zg. La 
Tène-tijd de reserve om blijvend in het museum te 
worden getoond. 

DE zwaarden, waarvan 
sprake, bevonden zich 
in de kollektie van prof. 

dr. G. Hasse, die in 1956 door het 
Museum Vleeshuis werd ver
worven. Uit de gegevens van 
wijlen professor Hasse bleek dat 
alle vindplaatsen gelokalizeerd 
zijn in het Scheldebekken: Den-
dermonde, Schoonaarde, Melle 
en Oudenaarde. Eén zwaard is 
afkomstig van Battel (Mechelen) 
aan de Dijle, rivier van het Schel
debekken. 

Bij verwerving staken de 
zwaarden' nog in hun schede. 
Met het doel ze eruit te verwijde
ren en tevens een preventieve 
behandeling te bezorgen, wer
den ze in 1958 overgebracht 
naar het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium te Brus
sel 

Tijdens hun langdurig verblijf 

daar Ctot 1975) weden ze onder
zocht door tal van deskundigen. 
Zij kwamen allen tot het besluit 
dat omtrent de autenticiteit van 
de zwaarden geen twijfel be
staat 

De aanwezigheid van 14 der
gelijke zeldzame stukken in één 
verzameling wordt algemeen be
schouwd als een unicum. Boven
dien is hun staat van bewaring 
voortreffelijk. Dit is grotendeels 
te wijten aan het feit dat de 
zwaarden onder het water niet 
blootgesteld waren aan de oxy-
derende werking van de lucht 

Deze La Téne-wapens wor
den voor het eerst tentoonge
steld en wel in twee vitrinekas-

- ten op het gelijkvloers van het 
Vleeshuis. 

Het museum is elke dag (be
halve maandag) toegankelijk van 
10 tot 17 uur. 

Het verhaal 
van de Vlaamse Natie 

in wording... 

Een boeiend lees- en kijkboek, een 
onmisbaar naslagwerk. Minstens 350 
blz., groot formaat 30 x 21 cm. Stevig 
vollinnen band. 

Het verhaal van de Vlaamse natie in 
wording, binnen het spectrum van de 
binnenlandse en internationale 
ontwikkelingen. 

De geschiedenis van de Volksunie, 
met een historische inleiding van 
mr. Fr. Van der Eist. 

Honderden foto's en documenten. 
Boeiende gegevens en cijfermateriaal. 
Een uitgave, die getuigt voor de 
degelijkheid van Vlaams 
uitgevers-ambacht. 

I Ja, ik doe mee en ga in op uw aanbod 1 
11< ondergetekende, 
(naam, voornaam en adres) 

I 
verklaar hierbij, in te schrijven op de 
luxe-editie van "30 jaar Volksunie op de 
bamkaden' Ik verbind er mij toe. bij het 
verschijnen in het najaar 1984 op eenvoudig 
verzoek de voor-intekenpnJ!i van 1500 fr te 
kwijten 

(Handtekening) 

D Door deze verbintenis en mits betaling word 
ik in het bezit gesteld van een genummerd t 
exemplaar van de bibliofiele uitgave, 
persoonlijk voor mij gesigneerd door de dne f 
VU-voorzitters • 
D Ik ben solidair en wens vermeld te worden (I) 
niet vermeld te worden (I) 
in de in het boek afgedrukte liist van de 
voor-intekenaars 
Ik verlang vermelding in de lijsl in deze vorm: 

(naam en voornaam of initialen) 

(gemeente) 

(titel of functie) 

11) Schrappen wal niel pasi 

9 AUGUSTUS 1984 
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Ontsnappen aan de grootstad 

Twee 
wandeltochten, 
nét buiten 
Amsterdam 

Als je Amsterdam verlaat, duurt het een hele tijd vóór je vanuit het dichtbe
bouwde stadshart door uitgebreide woonwijken of zogeheten „tuinsteden" echt 
buiten bent geraakt Maar er zijn twee plekken waar je van tussen de huizen en 
winkels en de verkeersdrukte zomaar ineens de stad achter je kunt laten liggen. 
Daar gaan we wandelen! 

AA N de zuidwestkant van 
de Nederlandse hoofd
stad hoef je vanaf de 

verkeersweg die naar het ver
maarde bloemencentrum Aals
meer voert slechts de eerste de 
beste zijweg in te slaan of je 
bent werkelijk buiten. Men kruist 
het spoorlijntje waar op zomerse 
zondagen elektrische museum
trams rijden met niet alleen Am
sterdamse, maar ook Berlijnse 
en Weense wagens, en dan lo
pen we het „Amsterdamse Bos" 
al in Het is met zijn 900 hektaren 
zowat even groot als het Bois de 
Boulogne in Parijs en twintig 
keer zo groot als het Vondelpark 
waar in de „flower-power"-tijd de 
jeugd van overal dag en nacht bij 
elkaar Was. 

Het Amsterdamse bos heet 
bij Amsterdammers nog altijd 
„Bosplan". Het heeft indertijd na
melijk meer dan 25 jaar van 
plannen maken geduurd vóór in 
1934 in het poldergebied bij het 
Nieuwe Meer begonnen werd 
met de aanleg van het bos. 

Duizenden werklozen hebben 
er in de dertiger krisisjaren aan 
gewerkt, want het ging hier om 
een objekt van werkverschaf
fing. Nu ligt er een prachtig bos 
met bijna 140 km wandelpaden, 
laantjes waar de zon nauwelijks 
door het bladerdek dnngt. afge
wisseld met open ruimten, licht 
hellende weiden, grachten en 
vijvers Aan de rand van het bos 
is de roeibaan aangelegd waar 
internationale wedstnjden ge
houden kunnen worden. 

buitenlandse studenten komen 
om zich in de Nederlandse flora 
te verdiepen. 

Via een andere bos-uitgang 
kom je dicht bij het Amsterlveen-
se gemeentehuis dat sierlijk ge
bouwd is aan de Poel, een plas 
met een omtrek van 5 km, waar 
je dus in een uur omheen kunt 
wandelen. Als men aan de over
kant van de Poel is, lijkt het 
gemeentehuis geleidelijk uit het 
water op te rijzen, een imposan
te aanblik, ook door de vorm van 
het gebouw dat doet denken aan 
een brede piramide van harmo
nisch aangelegde terrassen. Aar
dig is om na de Poelwandeling 
nog een stukje door het oude 
dorp te lopen, het restant van 
wat Amstelveen was toen het 
zo'n dikke vijftig jaar geleden 
nog maar enkele duizenden in
woners telde (nu zeventigdui
zend) en de gemeenteraad ver
gaderde in het nog altijd be
staande café „Het dorstige hert". 
Ook het oude gemeentehuis, het 
niet meer gebruikte station, het 
vroegere politiebureau en het 
voormalige postkantoor zijn in 
het oude dorp blijven staan. 

Een tweede plek waar je van
uit de stadsdrukte ineens met 
een buitenwandeling kunt begin
nen, vind je aan de zuidoostkant 
van Amsterdam, namelijk langs 
de Amstel. Het is de rivier waar
aan de hoofdstad haar naam én 
ontstaan te danken heeft. Dat 
ontstaan moet gesitueerd wor
den in de 12de eeuw. Overigens 
was Amsterdam hier niet de 
eerste nederzetting. Dat was 
Ouderkerk, een rustiek plaatsje 
waar je nu in een kleine drie uur 
naar toe kunt wandelen. De Am-
stel maakt hier fraaie bochten 
zodat je telkens nieuwe uitzich
ten hebt Vroeger stonden hier 
tal van dure landhuizen, maar 
daar zijn er maar weinig van 
overgebleven. Een daarvan is 
„Amstel-rust", een magnifiek bui
tenverblijf waar tegenwoordig 
het konsulaat van de Afrikaanse 
republiek Togo is gevestigd. Bui
tenlanders weten de mooie plek
jes kennelijk wel te vinden. Trou
wens, aan de overkant van de 
Amstel ligt het prachtige land
goed „Oostermeer" dat in de 
oorlog als buitenverblijf diende 
voor de Duitse rijkskommissaris 
Seyss-lnquart 

Halverwege de route Amster
dam-Ouderkerk, steeds langs 
het rustige Amstel-water waar 
weinig scheepvaart is, staat een 
standbeeld van Rembrandt vlak 
bij de Riekermolen. Deze is van
uit een heel ander gebied hier 
opnieuw opgebouwd en doet 
nog dienst bij de afwatering van 
de streek. Weer even verder 
passeren we het punt waar tot 
twintig jaar geleden de herberg 
„Het Kalfje" stond. Het was een 
uitspanning waar hele generaties 
zondags naar toe wandelden, 
bezongen in oude liedjes en 
vaak gememoreerd in romans 
die zich in Amsterdam afspelen. 
Aan de naam herinnert nog de 
Kalfjeslaan, tegenwoordig een 
wandelpad dat van hier naar-
Amstelveen loopt 

Waar verderop thans de hoe
ve „Sloterdijk" staat was inder
tijd het kasteel Kostverloren, 
door Rembrandt in menige teke
ning vastgelegd. Het bouwwerk 
dankte zijn naam aan de gewel
dige sommen gelds die voor het 
onderhoud nodig waren omdat 
het kasteel steeds maar weer in 
de slappe veenbodem wegzak
te. Dan naderen we Ouderkerk, 
waar de weg langs het oude 
dorp loopt Achttiende-eeuwse 
huizen doen er nog steeds 
dienst onder andere „Paarden-
burg" en het langgerekte „Ja-
gershuis", vroeger een pleister
plaats voor de mannen die de 
trekpaarden van de vrachtschui
ten (van Amsterdam naar 
Utrecht) menden. 

Voorbij Ouderkerk kan men 
dan, nog altijd langs de Amstel, 
tot aan het dorpje Nes lopen, 
weinig huizen maar met een kerk 
die tot in de verre omtrek te zien 
is. Ze werd gebouwd door de 
vermaarde architekt Cuijpers die 
ook het Centraal station van 
Amsterdam en het Rijksmuseum 
ontwierp. Van hier zou je via het 
Nesserlaantje nog een wande
ling kunnen maken naar de Poel, 
die we in onze eerste route al 
noemden. Maar de autobus die 
langs Nes rijdt (al is het dan niet 
elk kwartierD brengt u ongetwij
feld terug naar de woelige 
hoofdstad. Waar je dankbaar 
zult zijn voor die twee „ontsnap-
pingsga£rtjes" die je in staat stel
len zomaar pardoes vanuit de 
grootstad enkele kostelijke wan
deltochten buiten Amsterdam te 
ondernemen. 

jeeveedee 

Langs 
de Amstel 

Het bos ligt in zijn volle lengte 
opzij van de Amsterdamse buur
gemeente Amstelveen. Langs 
een van de vele uitgangen van 
het bos kunnen we in deze 
plaats even het park inlopen dat 
naar de bekende natuurliefheb
ber (en schrijver van bloemen
en dierenalbums) Jac P Thijsse 
is genoemd. Het is een „heem
park", wat wil zeggen dat er 
zoveel mogelijk bomen, planten 
en heesters zijn bijeen gebracht 
die in Nederland voorkomen. 
Een unieke plek waar nogal eens 

•i-ff».'.'*"? Waar de Amstel Amsterdam binnenkomt, de stad in zicht en toch buiten. 
'M'; i-»'"s 

Als u dan toch 
in NL bent... 
^ E gemeente Callantsoog in de 
^^ buurt van Den Helder, in 
Noordhollands Noorden is in het 
bezit van een beroemd natuurreser
vaat Dit sfeervolle badplaatsje heeft 
er sinds juli een tweede attraktie 
voor natuurliefhebbers bij: een wan
delroute langs het Kooibosch. U kunt 
deze route op twee plaatsen begin
nen. Vanaf beide startplaatsen, de 
Jewelweg bij het zogenaamde VVV-
bosje en bij de parkeerplaats nabij 
de Westerweg, brengen paaltjes u 
op het juiste spoor 

Het VVV-bosje is in de jaren twin
tig door de inwoners van Callant
soog aangeplant Het duingebied de 
Heidenollen (een nol is een duin), is 
nu met heide begroeid. Hier treft u 
een schaapskudde aan die ervoor 
zorgt dat de plantengroei in stand 
blijft 

Een tweede bosgebied is het 
Kooibosch. Vroeger bevond zich 
hier een eendekooi, nu is het een 
prachtig bosgebied dat men onder 
leiding van iemand van Staatsbosbe
heer kunt bezoeken. U dient zich 
hiervoor tijdig op te geven bij VVV-
Callantsoog, Jewelweg 8, tel. 
02-248.15 41. Het gebied is van grote 
waarde, vanwege de zeldzame plan
ten, waaronder orchideeën, die hier 
groeien. 

T O T 2 september organizeert het 
' Rijksmuseum Króller-Müller in 

Otterio een zeer bijzondere Van 
Gogh-tentoonstelling Uit de kelders 
van het museum zijn alle schildenjen, 
tekeningen en prenten van deze 
beroemde Nederlandse schilder op
gediept die door mevrouw Kroller-
Müller in twintig jaar tijd zijn verza
meld. Dat leverde een oogst op van 
92 schilderijen, 183 tekeningen en 
drie prenten. Vooral de tekeningen 
baren opzien, omdat die vrijwel nooit 
in de openbaarheid zijn gebracht en 
wegens hun kwetsbaarheid ook niet 
veel meer tentoongesteld zullen wor
den. 

(Kröller-Müller is dagelijks ge
opend van 10 tot 17 uur. Maandag 
gesloten). 

ONDERDEEL van het Holland 
Festival is het Festival Oude 

Muziek in Utrecht dat wordt gehou
den van 24 augustus tot 2 septem
ber. Het programma biedt muziek uit 
de Middeleeuwen, Renaissance, de 
Barok en iets uit de klassieke peno-
de. Daarbij besteedt men aandacht 
aan zowel bekende als minder be
kende komponisten. 

Bijzonderheid van dit Festival is 
dat een aantal optredens worden 
verzorgd in vele van de talloze 
grachtenhuizen die Utrecht kent 

Deze koncerten, gegeven door 
„aankomende" ensembles en solis
ten, zijn gratis toegankelijk. Het Festi
val-programma vermeldt verder le
zingen, studiedagen, videovoorstel
lingen, een orgelestafette, canllon-
koncerten en een Oude Muziek 
Markt 

(Holland Festival, Paulus Potter
straat 12, 1071 CZ AMSTERDAM. 
Tel. 00-31-20.725.055). 

HET wereldberoemde muziekge
zelschap Band of the Grena

diers Guard uit London, dagelijks te 
bewonderen bij de aflossing van de 
wacht voor Buckingham Palace, 
komt dit jaar naar de Taptoe van 
Breda. Deze negende taptoe duurt 
van 23 augustus tot en met 1 sep
tember 

Aan deze taptoe nemen ruim vijf
tienhonderd mensen deel De taptoe 
begint elke avond om negen uur en 
duurt tot middernacht 

(Voor meer inlichtingen: Brigida-
straat 8, 4834 WJ Breda. Tel. 
00-31-76.249.111) 
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Uit de grabbelton 
van de 
Noordzeegouw 

West-Vlaanderen is een heerlijke vakantieprovin
cie. Ongetwijfeld Tijdens de zomerdagen is er ook 
van alles te beleven. Wij maakten een hoogst eigen
zinnige selektie uit de „evenementenkalender" van 
de komende weken. Keuze te over! 

W IJ beginnen onze ka
lender morgen vrij
dag met een strand

wandeling, zo zet u het weekein
de reeds sportief in. 

10 aug. te Bredene, strandloop. 
Inschrijven vanaf 17 u. 30 op het 
Feestplein, Driftweg 6. 
10 aug. te Nieuwpoort avond-
markt 
10 tot 19 aug. te Oostende, 
North Sea Filmfestival. 
11 en 12 aug. te Blankenberge, 
openlucht- en folkloremarkt 
11 tot 19 aug. te Oostende, 
watersportweek. 
11 aug. te Stene-Dorp, avond-
markt. 
11 aug. te Veurne, avondmarkt 
11 aug. te Vosseslag (De Haan), 
avondmarkt 
12 aug. te Koksijde, koetsen-
tocht 
13 aug. te Wenduine, dag van 
het Gezin. 
14 aug. te Westende, warme
luchtballons om 19 u. 
14 aug. te Zeebrugge, avond
markt. 
15 aug. te Brugge, processie 
van O.-L-V.-van Blindekens om 
9 u . 
15 aug. te Knokke, zeewijding. 
15 tot 19 aug. te Oudenburg, 
licht- en klankspel Sint-Arnoldus, 
21 u. 30. 
15 aug. te Sint-ldesbald, garnaal-
kruiersdemonstratie. 
15 aug. te Veurne, kunst- en 
folklore (oogstshow en park-
feest). 
16 en 22 aug. te Lombardsijde, 
avondmarkt 
17 tot 26 aug. te Brugge, inter
nationaal Beiaardfestival, vanaf 
21 u. 
17 aug. te Knokke, warme
luchtballons, om 20 u. 
17 aug. te Oostduinkerke, hon-
denshow, om 20 u. 
18 en 19 aug. te Brugge, dagen 
der kantwerksters 
18 aug. te De Panne, elegantie-
en veterancarshow. 
18 en 19 aug. te Izegem, veteran
carshow. 
18 aug. te Kachtem, triatlon. 
18 aug. te Middelkerke, antiek
en ambachtenmarkt 
18-»en 19 aug. te Middelkerke, 
kampioenschap valschermsprln-
gen. 
18 en 19 aug. te Sint-ldesbald, 
deltavllegtuigenshow. 
18 aug. te Vosseslag (De Haan), 
garnaalfeesten. 
19 aug. te Passendale, kaas-
stoet 
19 aug. te Roesbrugge, hoeve-
dag. 
19 aug. te Sint-Andries, jacht
feesten. 
19 aug. te Viyenkapelle, lande
lijk feest. 

20 aug. te Knokke, vertelavond 
voor kleintjes, om 19 u., op het 
Heldenplein. 
22 tot 25 aug. te Blankenber
ge, straatbraderie. 
22 aug. te Oostduinkerke, gar-
naalvissen voor kinderen. 
23 tot 26 aug. te Diksmuide-le-
per-Nieuwpoort Vierdaagse van 
de IJzer. 
24 tot 26 aug. te Rollegem, fol-
klorefeesten. 
25 tot 26 aug. te Alveringem, 
Breughelfeesten. 

Sint-Arnoldus 
te Oudenburg 
NEGENHONDERD jaar gele

den stichtte de Heilige Ar-
noldus te Oudenburg de Sint-
Retersabdij. Dit eeuwfeest 
wordt nu gevierd. 

De geschiedenis van Ouden
burg begint in het Romeinse tijd
vak. Het lag toen aan de Noord-
zeekust en de Romeinen trok
ken er een legerbasis op. Enkele 
jaren geleden werden er opgra
vingen verricht en het meest 
intakte grafveld van Europa 
werd er teruggevonden. Ettelijke 
eeuwen later zou de H.-Amoldus 
er een abdij stichten. Ter herin
nering hieraan werd een ten
toonstelling opgezet 

De tentoonstelling wil een 
overzicht brengen van de rijke 
geschiedenis van de abdij. Tot 
de voornaamste abten behoort 
Rafael de Marcatellis, bastaard
zoon van Filips de Goede en 
later hulp-bisschop van Gent De 
rijke schat aan miniatuurboeken. 

die hij liet maken, zijn nu ver
spreid in ettelijke musea en in
stellingen over de wereld. 

De geschiedenis van dit „con
vent" is a.h.w. traditioneel: de 
Franse revolutie en voorheen de 
Beeldenstorm lieten weinig heel 
van de oorspronkelijke abdij. En
kel het abtsgebouw en de ze-
ventiende-eeuwse hoeve blijven 
de stille getuigen. Deze boerderij 
is niet alleen een pronkstuk van 
landelijke architektuur, maar 
drukt door zijn schilderachtige 
ligging een stempel op de stad. 

Naast de geschiedenis van de 
abdij, die uitgebeeld wordt door 
handschriften, edelsmeedwerk, 
dokumenten, schilderijen en 
beelden, wordt ook aandacht be
steed aan de heilige zelf. Deze 
patroonheilige van de bierbrou
wers schijnt overbekend, vooral 
In Vlaanderen. Het leven van 
deze bisschop-kluizenaar en zijn 
Ikonografie worden samen met 
de tijdsgeest weergegeven aan 
de hand van beelden, prenten, 
devotlonalla, textiel, miniaturen.. 

Te bekijken van 18 augustus 
tot 30 september. 

Passendaalse 
Kaasfeesten 
p A S S E N D A L E heeft bekend-
' held verworven als centrum 
van „Bekroonde Kazen". Gele
gen In het rustige Vlaamse Heu
vellandschap leek dit plaatsje 
ah.w. een gedroomd decor voor 
het inrichten van een Kaasstoet 
naar een ontwerp van Frans 
Vroman. Deze stoet is opgevat 
als een wandelend toneel, vol 
variatie en met een populair ka
rakter, maar indrukwekkend, 
stijlvol en spectaculair. Een uit-
zonderiijke. Internationale ge
beurtenis voor de landbouw- en 
zuivelindustrie. 

Afspraak op 19 augustus. 

Reuzenspringkussens, waar zelfs de meest energieke rakkers zich to
taal op kunnen uitleven. Aktie in „Carioca", het nagelnieuwe totaal

speelplein in het Meli-park te De Panne. 

Lego-show 
ELK kind is er blij mee en 

bovendien betreft het „edu
catief verantwoord speelgoed". 
U kent ze wel: de Lego-blokjes. 
In Blankenberge loopt hierover 
een leuke tentoonstelling. 

Heel de vakantie door kun je, 
tegen slechts 20 fr., terecht In 
het (Casino van Blankenberge 
voor een unieke Lego-expositie. 
Verrassend en kreatief. Uitslui
tend met behulp van de gekende 
plastieken bouwsteentjes wer
den alleriei bekende gebouwen 
en/of tuigen nagebootst Het 
Amerikaanse Vrijheidsbeeld, de 
Parijse Eifeltoren, de Space-
shuttle en... het stompzinnige 
„Manneken Pis" (die dan als 
hoogtepunt van Belgische kui
tuur moet doorgaan!). 

Loop eens langs tijdens één 
van die mottige regendagen, de 
lieve gids An helpt je wel en het 
Is nog leuk ook. Er is zelfs een 
heuse knutselhoek, waarin kin
deren en volwassenen kunnen' 
uittesten hoever hun bouwken
nis nog reikt 

„Carioca", 
in de Meli 

Wie is er niet eens geweest 
n.av. een lang vervlogen school
reis? In de „Meli", te Adinkerke-
De Panne. Ondertussen veran
derde er wel één en ander. Een 
Vlaams pretpark dat vaak echt 
prettig Is. 

Direkteur A. Rorizoone is af
komstig van Veurne-Ambacht 
Het „bijenhouden" zat de familie 

Brugge, altijd een overstapje waard. 

in het bloed, maar hij wilde er 
méér van maken. Door hard la
beur slaagde hij erin honing 
meer bekendheid te doen ver
werven. De naam „Meli" werd 
zelfs verbonden met dit lekkere 
natuurprodukt Het ene bracht 
het andere mee en de zaak 
breidde steeds verder uit tot een 
groots park, een gigantisch com
plex. Niemand dacht in 1935, bij 
de eerste bijententoonstelling, 
dat een halve eeuw later „Meli" 
gelijk zou staan met vakantie en 
spel. 

Aanvankelijk een simpel dool
hof, iets later een dierenpark en 
een sprookjestuin, in 1957 de 
befaamde dansende en muzikale 
fonteinen en daarna een groot 
speelplein. Recentelijker de 
mono-rail, de keverbaan, een 
boottochtje, het tuftuf-treintje en 
dit jaar „Carioca" met het „Liege
beest", het vliegend tapijt en de 
Jumbo-roe tsjbaan. 

Eén van de interessantste 
troeven van een pretpark, zoals 
de Meli, is dat men slechts één 
keer toegang moet betEÜen. Bij 
de ingang leg je 250 fr. neer per 
ki ld en 280 fr. als volwassene 
(kinderen jonger dan vijf zelfs 
gratis) en de rest van de dag 
kunnen allen zich eindeloos uitle
ven, zonder voor elke attraktie 
telkens opnieuw te moeten be
talen. 

Auto
diefstallen: 
een plaag 
D IEFSTALLEN van en in voer

tuigen zijn een ware plaag 
geworden. Vooral tijdens de zo
mermaanden blijken grote en 
kleine boeven biezonder aktief 
en niet zelden zijn toeristen de 
weerloze slachtoffers. Politie en 
rijkswacht wijzen er echter op 
dat nogal wat vakantiegangers 
te nonchalant zijn en daardoor 
potentiële dieven nog een extra
steuntje geven. 

Hieronder volgen enkele 
vuistregels die de kans op auto
diefstallen verkleinen: 
— laat geen voorwerpen zicht

baar in uw voertuig achter; 
— laat het ledig handschoen

kastje open staan; 
— laat geen boorddokumenten 

achter; 
— sluit alle deuren af; 
— schakel het stuurslot steeds 

in; 
— noteer fabrikatienummers 

van ingebouwde toestellen; 
— parkeer zo weinig mogelijk 

op afgelegen plaatsen en 
draai de wielen in de richting 
van de stoeprand. 
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„Vlaanderen morgen" 84/2: 

Brok ernstige 
vakantielektuur 

Er bestaan duizend en één manieren om je 
vakantie door te brengen. Sommigen houden ervan 
kilo's literatuur door te nemen, waarbij Agatha Chris
tie en Xaviera Hollander hoge verkoopcijfers halen. 
Misschien behoort u echter tot het iets ernstiger 
genre vakantie-lezers. Het jongste cahier van de 
werkgemeenschap „Vlaanderen Morgen" is op uw 
maat gesneden. 

D EZE groep van radikale 
Vlamingen die zich wil 
beraden over de evolu

tie van de Vlaamse Beweging en 
over de toekomst van ons volk in 
de wereld, publiceerde enkele 
weken terug het tweede num
mer van de lopende jaargang. 
Behalve door de knappe, ver
zorgde vormgeving en het ge
bruik van een iets groter letterte
ken nodigt dit „cahier" vooral uit 
door zijn boeiende inhoud. De 
redaktle is er inderdaad in ge
slaagd enkele biezdnder lezens
waardige teksten bijeen te krij
gen, geschreven door deskundi
gen... en tóch leesbaar voor geïn
teresseerde leken. 

'n Kortstondige 
Waalse illusie 

Het redaktioneel stuk — „De 
koning is naakt" — brengt een 
vlijmscherpe beschouwing rond 
het stilzwijgen van de niet-partij-
politieke Vlaamse Beweging. 
Hierop volgt een stuk van Her
man Van Impe onder de veelbe
lovende titel „De Vlaamse ont
voogding". Deze VUB-hoogle-
raar overvliegt a.h.w. tientallen 
jaren Vlaamse ontvoogdings-
strijd, mét zijn kanttekeningen 
ernaast Vlaanderen is volgens 
hem inderdaad zelfstandiger ge
worden, maar „in de eerste 
plaats zouden wij moeten besef
fen dat wij allen (in mindere of 
meerdere mate) nog heel slecht 
spreken". Ook waarschuwt Van 
Impe, niet ten onrechte, voor het 
gevaar van centralizatie dat ook 
de Vlaamse deelstaat bedreigt 
Bovenal moet het nieuwe Vlaan
deren erover waken niet een 
'door zuilen bevoogde samenle
ving te worden. 

Een uitvoerig artikel van de 
hand 'van de Gentse historicus 
Chris Vandenbroeke brengt een 
nieuwe visie op de Vlaamse 
streekekonomie tijdens de 18de 
en 19de eeuw. Aan de hand van 
andere bronnen slaagt hij erin 
een verrassend nieuwe tesis te 
ontwikkelen over de omvorming 
van de traditioneel agrarische 
maatschappij in een industrieel 
georiënteerde groeiekonomie, 
de problematiek rond de „indus
triële revolutie" dus. Op de zijn 
gekende, ongezouten wijze re
kent Vandenbroeke af met nogal 
wat mythes die hierrond en hier
voor bestaan. Het beeld van 
„Arm Vlaanderen" wordt terug

geschroefd naar zijn ware pro
portie. Enkele begrijpelijke tabel
len illustreren zijn helder betoog. 
Vooral ook zijn konklusies zijn 
het na-denken waard. Volgens 
deze specialist in historische de
mografie zijn de Vlaamse volks
kracht en de Vlaamse koop
kracht in de opeenvolgende fa
zen van de ekonomische ge
schiedenis van Wallonië altijd on
misbare steunpunten geweest 
om het gemis aan slagkracht te 
helpen opvangen. „De industriële 
ontplooiing van het Waalse bek
ken is met meer dan een kort
stondige illusie geweest en 
waarbij de Vlaamse inbreng niet 
eens was weg te denken". 
Vlaanderen heeft zijn relatieve 
voorsprong uit de 18de eeuw 
echter niet weten te verduurza
men en daardoor werd het ruim 
een eeuw lang naar de periferie 
verwezen. (Een historische les 
voor vandaag?) 

Kuituur 
evenredig 
met toelagen? 

Het voorliggende eksemplaar 
is ook fantastisch proper geïllus
treerd door enkele kleurrijke re-
produkties van werken van de 
onlangs overleden Jef Verhey-
en, gekommentarieerd door 
Henri-Roris Jespers en Ivo Mi-
chieis. Verder is er een knappe 
bijdrage van Jan Hollants van 
Loocke, de ambassadeur van 
België te New Delhi, die pleit 
voor een betere samenwerking 
tussen Vlaanderen en de Derde 
Wereld. 

, Voorts lezen we een artikei 
van Hilde Maelstaf omtrent 
„ Werkloosheidsbegeleiding: wat 
nu?". Traditioneel sluit dit cahier 
af met de „notities van Candide". 
Dit stuk bevat een reflektie om
trent het merkwaardige „Mani
feste pour la culture wallonne" 
dat onlangs verscheen, Den
kend en artistiek Vlaanderen 
moet het hierbij ontgelden: „In 
tegenstelling tot de Vlaame kun
stenaars en intellektuelen die het 
debat slechts voeren op het vlak 
van de uiteraard gebrekkige be
toelaging — alsof de levendig
heid en levensvatbaarheid of 
niet van de Vlaamse kuituur 
recht evenredig zou zijn met de 
ter beschikking gestelde finan
ciële middelen... — plaatsen hun 
Waalse kollega's het probleem 
op het enig juiste niveau, nl. dat 
van de natie- en staatsvorming". 

U krijgt dit mooie tijdschrift, 
samen met het eerste nummer 
van '84 en de vier nog volgende 
afleveringen, door overschrijving 
van 500 fr. op rekeningnummer 
„410-0714891-24", ten name van 
„Vlaanderen Morgen". Het re-
daktle-adres is gevestigd op de 
Te Couwelaeriei 134 te 2100 
Deume. Warm aanbevolen! 

(pvdd) 

Deze zeer bekende 
Nederlandse schrijver 

van reisgidsen be
handelt in deze ver
kenningen Vlaande-
ren, het Nederland-
stalige België. Vooral 
de sociale, economi
sche en politieke as
pecten van de regio s 
komen aan bod Zeer 
interessant zijn de toe
ristische gegevens, 
overzichtelijk gepre
senteerd 
Met dit boek leert men 
met alleen Vlaande
ren beter en anders 
kennen, maar het 
doet ons ook begrij
pen waarom anderen 
zo'n duidelijke be
wondering hebben 
voor de samenleving 
in Vlaanderen. 

De bewonder/ng van 
een Nederlander voor 

Vlaanderen. 

389 pagina's 
Btr 790 gebonden 

?rï' 

Langs monumenten en natuurschoon 

Wandelen 
te Gnmbergen 

Een twaalftal kilometer ten noorden van Brussel 
ligt Grimbergen. Het is een residentiële gemeente. 
Maar behalve riante woonwijken bezit ze ook heel 
wat schilderachtig groene hoekjes en merkwaardige 
gebouwen, die getuigen van een rijk en welvarend 
verleden. 

De abdij van Grimbergen en omgeving volgens een Sanderus-gravure 
uit 1726. De abdij bevatte naast de boerderij de tuinen en een vijver 

ook monumentale toegangspoorten. 

H ET dorpscentrum zelf 
wordt beheerst door de 
imposante kerk van de 

Norbertijnerabdij, één van de 
mooiste barokmonumenten in 
ons land. Vlakbij bevindt zich het 
Prinsenbos met de ruïne van een 
16de-eeuws waterslot. En langs 
de Maalbeek draaien nog twee 
watermolens. Beide geven nu 
onderdak aan een museum voor 
de oudere technieken. Heerlijk 
om wandelen is het ook tussen 
de akkers en weiden te Hum-
beek of onder de lommerrijke 
bomen langs de oever van het 
kanaal van Willebroek. 

Kortom, in .Grimbergen en om
geving valt heel wat moois te 
ontdekken. En al dat mooie kunt 
u nu ontdekken langs drie be-

wegwijzerde toeristische rond
wandelpaden. Het zijn de „Prin
senwandeling" en de „Maalbeek-
wandeling", die vertrekken op 
het dorpsplein van Grimbergen 
en de „Humbeekwandeling" die 
vertrekt aan de kerk van de 
gelijknamige gemeente. 

Deze wandelingen worden 
uitvoerig beschreven in een han
dige, rijk geïllustreerde brochure 
van een 65-tal bladzijden. Ook is 
in deze brochure ruime aandacht 
besteed aan de geschiedenis 
van het dorp en de abdij en aan 
het kunsthistorisch patnmonium 
van de abdijkerk. 

Deze brochure is te koop te
gen 50 fr. bij de Toeristische 
Federatie van Brabant, Gras
markt 61 te Brussel, post
rekening 000-0057401-74 en bij 
de Toeristische Dienst van 
Grimbergen, gemeentehuis te 
Grimbergen, postrekening 
000-O<ji:J632-24. Wanneer de 
brochure dient te worden toege
stuurd, gelieve dan het bedrag te 
vermeerderen van 16 fr. voor de 
portkosten. 

9 AUGUSTUS 1984 



Elke dag tot 15 september 

Achtste Bachten de Kupe-zoektocht 
Ook dit jaar een aantrekkelijke 

route met uitsluitend landelijke we
gen van het ene kleine naar het 
andere al niet grotere dorp. Wulpen, 
Eggewaartskapelle, Lampernisse, 
Booitshoeke, Oudëkapelle... enz. 
Kronkelend langs sloten en beken 
tussen wilgen, akkers en weilanden 
met hier en daar een boerderij die 
aan de horizon van ons eindeloos 
lijkend vlakke land effen de kop 
opsteekt. Precies of de tijd hier is stil 
blijven staan. Echt een verademing 
voor wie na een vol jaar aktiviteit 
voor een poosje de teugels neerlegt. 

Het inrichten van een zoektocht 
vraagt veel voorbereiding. Reeds 
maanden vooraf Is de 46 km lange 
route uitgestippeld en na afloop hier
van wist Maurice Boucquez ons te 
vertellen dat het bij de 8ste uitgave 
gaat over een route die ons uitslui
tend langs kleine landelijke wegen 
voert en in vergelijking met vorige ja
ren als het meest rustige parkoers 
kan beschouwd worden. 

Aan de hand van te herkennen 
foto's langs de weg dienen een der
tigtal vragen beantwoord te worden. 
Vragen die geen vallen of strikken in
houden en waarvoor geen naslag
werken dienen gebruikt te worden. 
Met een weinig doorzicht en wat 
nuchter verstand kunnen alle vragen 
beantwoord worden. 

De zoektocht kan gereden wor
den met de fiets of met de auto tot 
15 september 1984. Deze „Bachten 
de Kupe" zoektocht wordt ingericht 
in samenwerking met de plaatselijke 
VTB-VAB-afdeling en met medewer

king van de ASLK en de toeristische 
diensten van Koksijde. 

In afwijking tot vorige jaren kun
nen de deelnemingsformulieren u 
toegestuurd worden. Dit na 
overschrijving van 300 fr. -I- 30 fr. 
portkosten op rekeningnummer 
001-1385166-82 onder „Inschrijving 
Zoektocht BDK", Fazantenpark
straat 31 te 8460 Koksijde. Met 
vermelding „Autozoektocht '84". 

De inschrijvingsformulieren aan 
300 fr. en 270 fr. voor VTB-VAB-
leden kunnen verkregen worden in 
de ASLK-kantoren van Adinkerke, 
De Panne, Koksijde, Veurne, Oost-
duinkerke en Nieuwpoort, bij de soci-
aai-kulturele medewerkers van ̂  de 
Vlaamse Toeristenbond van. Oost-
duinkerke en Koksijde, alsook in de 
vissersherberg „de Peerdevisscher 
Estaminet" gelegen aan het plein van 
het visserijmuseum In Oostduinker-
ke, waar de start van de zoektocht is 
voorzien. 

Het eindpunt van de zoektocht 
brengt ons terug In de nabijheid van 
Oostduinkerke. De antwoordformu
lieren dienen teruggestuurd aan 
adres van Maurice Boucquez, Kon-
terdljk 19, 8458 Oostduinkerke te 
Wulpen. 

De prijsuitreiking gaat als gewoon
te door In het casino van Koksijde. 
Dit jaar op zaterdagavond 27 okto
ber '84 om 19 u. 30. Er is een prachti
ge prijzentafel voorzien ter waarde 
van 150.000 fr. aan prijzen, waar voor 
elke deelnemer een waardevolle 
prijs zal te vinden zijn. Deze prijs zal 
zelf mogen gekozen worden In volg-

M E U B E L E N - D E KEIZER> 
Salons - Kleinmeubclen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 

VAN HET GOEE 
ZITMEUBEL 

Openingsuren: Oi. ii. van 13 tot 19u. 30 
I 10 tot I9U. 30 

M tot 18 u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts is km van Brussel centrum) 

orde van de bekomen plaats in de 
rangschikking volgens het aantal ver
diende punten. 

De eerste prijzen zijn: 1 fototoe
stel, 1 stereo-installatie, 1 herenfiets, 
1 damesfiets, meerdere kunstwer
ken, elektrische apparatuur, kaas-
schotels, enz. Dit is een greep uit de 
eerste twintig prijzen. En... voor de 
winnaar nog een herinneringsge
schenk van de gemeente Koksijde. 
Ook de eerste Koksijdenaar zal met 
een herinneringsgeschenk bedacht 
worden. 

m 
uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 

Opstel en èamenstelling; 
het komltee van redakteurs 
(H. De Schuyteneer, Johan Ar-
tois, Pd Van Den Driessche, M.~ 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten). 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk. 
000-0171139-31 van „WIJ', Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. 
(Tel. 02-219.49.30). 
Jaarabonnemente 800 fr. 
Halfjaarlijks 475 fr. 
Dnemaandelijks 275 fr. 
Losse nummers 22 fr. 

Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Strooper-
laan 142, 1020 Brussel. 
Publlclteitschef: de h. Karel Se
vers, tel. 02-219.49.30, toestel 25 
Cs voormiddags) of privé Alsem-
bergsesteenweg 41b, 1512 
Dworp. Tel. 02-380.04.78. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst 
heeft de hiernavolgend* funktie opengesteld: 
- 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist in de neuro

chirurgie. , . r 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende bnet 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gasthuis
straat 40,9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken uiterlijk 
tegen 20 augustus 1984 ter bestemming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot eko-
nomische heroriëntering van 4.8.1978, genaamd anti-krisis-
wet, is de opengestelde funktie toegankelijk voor mannen en 
vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de 
h. Humbert Barrez, direkteur ziekenhuis, tel. 053-78.33.66 
binnenpost 110. 

• Dame, 23 jaar en wonende In de 
omgeving van Herentals zoekt werk. 
Diploma: Licenciaat Politieke en So
ciale Wetenschappen, geaggregeer
de H.S.O. Goede noties van het 
Engels en het Frans, is bereid om in 
het buitenland te gaan werken. Ref. 
nr. 0169. 

• Juffrouw, 19 jaar en wonende in 
de omgeving van Lier wenst te wer
ken als kinderverzorgster. Noties 
van dactylografie. Ref. nr. 0228. 

• Man, 23 jaar en wonende te 
Puurs zoekt een betrekking. Diploma 
A2-sekretariaat-talen, aanvaardt ook 
ander werk. Ref. nr. 0235. 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Bomers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoerings
plein 1, 2800 Mechelen, tel.: 
015-20.95.14. Gelieve het ref. nr. te 
vermelden. 

m> 

Bezoek,' op rondreis in ons land, 
de stemmige 

DORTMUNDER 
THIER-BRAÜ-HOVEN 
aangewezen om er een rustje te 
nemen in een gezellige Vlaamse 
sfeer, waar uw thuishaven ook is U 
kan er terechtkomen langs gekende 
wegen, waar men alle sympatie 
voor u heeft: 

Leuven: Tervuursevest 60 
Oude markt 

Hulste: Brugse stwg 11 
Beringen: Markt 

Kontich: Astridin 84 
Torhout: stwg Torhout-

Lichtervelde 

steeds eten en drinken tegen demokratische prijzen. 
Bieren van ,,DortmunderThier-Braü", ook het sportbier 
zonder alkohol „Vitamaiz" en het door de ,,Akademie 
voor geneeskunde" erkend als mineraal water,,Levende 
Water - Tönissteiner Sprudel". 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

pELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

Tel. 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Exf)Ort 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

STUDIO 
DANN 

02-42a69.84 

(Adv. 54)_ 

— Industriële fotografie 
— Mode/archltektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOil 
Littoral 

uttgebreide keus bemeubelde villa's • appart. - en studio's 
tn alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

LEOPOLD II-IAAN 1205 
I45< OOSTDUINKERKE 
TEL.0SI/II.2S.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19u. 30 Zondag en maandag gesloten. 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-sehoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 4Z39.16 

• t - ; . -

Loodgieterij, sanitair, zink, gas. 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders. 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19J9 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

^ Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.3636 
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Van een Nederlander moet je het hebben.. 

40 verrassende 
verkenningen in Vlaanc 

ULVENHOUT (Breda) — Aan het idyllisch-groene pleintje, Berkenhof 
genaamd, woont de auteur van een lijvig boekwerk; „ Veertig verkenningen van 
Vlaanderen". In tegenstelling tot vele verkavelingen bij ons dekt de plaatsnaam 
hier nog tenvolle het karakter van het woord. Hier staan effektief nog berken. De 
Nederlander van Egeraat woont inderdaad aan een hoffelijk pleintje. En precies 
hier woont een Nederlander die een lieflijke bewondering heeft voor Vlaande
ren; niet in het minst wat betreft de groene troeven van onze kontreien. Noch
tans, bijvoorbeeld, van bij hem thuis tot aan de Belgische grens is het langs de 
landelijke weg een lust voor fietsers, terwijl de rodeo-rijders via zeer hobbelige 
wegen het leven zuur wordt gemaakt. Net over de grens, bij ons, is het precies 
andersom. Geen millimeter fietspad meer en een nette asfaltweg die joyrijders 
uitdaagt. Desondanks... 

Van een Nederlander moet je het hebben... 

40 verrassende 
verkenningen in Vlaanderen 

derlander moet je het hebben.. 

assende 
ningen in Vlaanc 

a) — Aan het idyllisch-groene pleintje. Berkenhof 
3ur van een lijvig boekwerk; „ Veertig verkenningen van 
illing tot vele verkavelingen bij ons dekt de plaatsnaam 
akter van het woord. Hier staan effektief nog berken. De 
it woont inderdaad aan een hoffelijk pleintje. En precies 
nder die een lieflijke bewondenng heeft voor Vlaande-
t betreft de groene troeven van onze kontreien. Noch-
tij hem thuis tot aan de Belgische grens is het langs de 
^oor fietsers, terwijl de rodeo-rijders via zeer hobbelige 
ordt gemaakt. Net over de grens, bij ons, is het precies 
ter fietspad meer en een nette asfaltweg die joyrijders 

NL-gids L. Van Egeraat 

Het „lelijkste land ter Gereld?" En toch... lintbebouwing doorbreken en 
achter de industriële ravage kijken: dan pas ontdek je pracht van 

mensen, plekjes en verademende dingen, (foto Zafar) 

VAN die Nederlander kun
nen wij duidelijk nog 
veel over onszelf en 

onze streek leren. En de Neder
landers zelf nog veel meer. 

Deze direkteur van een 
School voor Toeristische Vor
ming heeft (bij De Standaard
uitgeverij) een qua opzet merk
waardig boek gepubliceerd. 

Hierin vervat hij veertig unie
ke (omwille van hun originali
teit) verkenningen van Vlaan
deren. 

Het is niet „zomaar" een toe
ristische reisgids. Hoewel, op 
menig domein toch veel kon-
kreter en praktischer bruikbaar 
dan tal van andere gidsen die 
tot op heden over onze gewes
ten verschenen. De toeristi
sche verkenningen van Ulven-
houtenaar van Egeraat zijn 
geen zeemzoete wissewasjes, 
geïllustreerd met relaxerende 
kleurenfoto's. 

Verkenningstochten met Van 
Egeraat vragen niet alleen fy
sieke, maar ook duidelijk men
tale inspanning. Om kandidaat-
dagjestoeristen af te schrikken: 
in dit merkwaardig boekwerk 
over Vlaanderen staat zelfs 
geen halve illustratie. Geen 
postzegelfoto, geen halve teke
ning: niets. 

De 372 bladzijden zijn kom
pleet voorbehouden voor kom-
pakt-gebalde informatie. 

Toeristische kap
stok 

L Van Egeraat: „Met de op
maak van dit boek ben ik jaren 
bezig geweest. Zeker in de zo
mermaanden vertoef ik haast 
meer dan een halve week „er
gens in Vlaanderen" 

Verkenningstochten die mij 
telkens weer blijven fascineren. 
Maar Ik moet inderdaad stellen 
dat het toeristisch luik In dit boek 
(hoewei tientallen konkrete tips 
voor trips bevattende) uiteinde
lijk de funktie heeft van kapstok 
waaraan mijn andere horizont-
verruimende verkenningen in 
Vlaanderen opgehangen wor
den. 

De bedoeling was van meet af 
aan: Vlaanderen door de Neder
landers beter te leren kennen. En 
ik besef maar al te best dat met 

deze nieuwe gids slechts een 
kleine stap voor betere ver
standhouding werd gezet. 

— U is entoesiast over tal 
van dingen die Vlaanderen te 
bieden heeft. Dit lelijkste stukje 
land ter wereld, zoals het wel 
eens lakoniek wordt zwartge-
veegd? 

L Van Egeraat: „Inzake bij
voorbeeld verkavelingswoede 
heeft het „Amerikanisme" ook in 
de Vlaamse gemeenten wild om 
zich heen gegrepen en vernie
lende sporen nagelaten. Op veel 
plaatsen werd de llntbebouwing 
slechts doorbroken door even 
verder enorme stukken bos te 
grabbel te gooien aan de eigen-' 
domslust van nieuwe rijken. 

Een andere ervaring Is duide
lijk ook dat, bij het binnennjden 
vanuit onze streken, België echt 
ongezellig aanvoelt. Je krijgt als 
toerist, vanuit Nederland met 
meteen de beste indruk van 
Vlaanderen. Maar die merkwaar
dige diversiteit bemerk en waar
deer je slechts na een verdere 
verkenning. 

Ook is er de onbetwistbare 
slotsom dat de Vlaamse gewes
ten hoegenaamd met als lelijk 
dienen afgeschilderd te worden 

Er Is uiteraard veel verknoeid. 
Maar er zijn nog zoveel meer 
merkwaardigheden die ik in het 
zoveel uitgestrekter Nederland 
niet terugvind En, het zal dan 
ook allicht veel te maken hebben 

met een mentaliteit; een levens
wijze. ^ 

Het zijn voor mij nog Immer de 
ontelbare kleine dingen die een 
gemeenschap al dan niet groots 
maken. Wie bij jullie als „verken
ner" de llntbebouwing door
breekt die kan unieke uithoeken 
ontdekken. 

En ik denk hierbij zelfs niet 
meteen aan beschermde natuur
parken, of provinciale domeinen. 

Vlaanderen is wellicht „unifor
mer" dan Nederland; alhoewel. Is 
het karakterieel onderscheid tus
sen Groningen en Friesland gro
ter dan tussen Limburg en West-
Vlaanderen...? Voor mij is Vlaan
deren kultureel, sociologisch én 
op gebied van natuurrijkdom 
een avontuurlijk boeiend verken
ningsterrein. 

Een kleine anekdote: in het 
Antwerps Peerdsbos kon je on
langs duizenden lelietjes zien 
bloeien Zomaar „in het wild". Bij 
ons, In Nederland, wordt alles 
hetzij kompleet schoongemaald, 
hetzij weggeplukt ten behoeve 
van lukratleve bezigheden. 

Nog iets wat Ik nooit zal ver
geten: het manusknpt voor mijn 
verkenmngsboek mocht Ik bij de 
uitgever In Antwerpen, aan de 
vooravond' van een verlengd 
weekeind, in een open brieven
bus stoppen. Het heeft mij slape
loze nachten gekost. Tot dan 's 
maandags bleek dat de teksten 
er met werden uit ontvreemd of 
verscheurd. De knsis blijft uiter
aard ook In Vlaanderen van 
langsom meer wonden aanrich
ten. 

De Gentenaars hoeven zich 
bijlange niet gekrenkt te voelen, 
maar Ik meende toch de ervaring 
te hebben dat de stad Gent 's 
avonds „ietwat harder" begint te 
worden." 

Machten onmacht 
Het is alleszins een merk

waardige ontdekking te realize-
ren hoe een Nederlander 
Vlaanderen heeft ontdekt. En 
dan verre van oppervlakkig. 

Over zijn verkenning van 
Vlaanderen schreef de uitgever 
zelf: „Dit standaardwerk geeft 
een volledige analyse van de 
deelstaat Vlaanderen. De schrij
ver IS een Noordbrabander die 
met dit werk een grootse poging 
heeft gedaan om iets te doen 
aan de In Nederland vaak be
staande onbekendheid met 
Vlaanderen, maar die het boek 
ook schreef voor de Vlamingen 
zelf. Geen enkel facet van Vlaan
deren, in het heden maar ook in 
het verleden, blijft onbesproken. 

Uitvoerig aan de orde komen 
de samenleving in Vlaanderen, 
de maatschappelijke verhoudin
gen, de pers, de organizatles, de 
demografie, het verkeerswezen, 
de ruimtelijke (wan)orde, het 
landschap, de kunst, de geschie
denis, de industrie, de land- en 
tuinbouw, de werkgelegenheid, 
de verstedelijking, het Kleln-

Amerlka, de steden en hun pro
blemen, maar verder ook onder 
meer de Vlaamse Beweging en 
de Vlaamse strijd, de macht en 
onmacht van Vlaanderen, het 
federalisme, de Volksunie en het 
Vlaams Blok, het probleem Brus
sel... 

Het Is voor het eerst dat een 
niet-VlamIng een zo diepgaand 
boek heeft geschreven over alle 
facetten van Vlaanderen". 

Ruim perspektief 
De veertig verkenningen van 

Vlaanderen, middels het relaas 
van L Van Egeraat, vormen sa
men een indrukwekkend stu-
dleboek. Telkens is er, behalve 
konkrete toeristische triptlps 
ook een uitgebreide beschou
wing over het Vlaamse wel en 
wee. In de streek. In historisch 
perspektief. 

In het kader van de huidige 
sociaal-ekonomische strubbe
lingen. 

Drie voorbeelden. 
De vierde verkenning heeft 

als titel-blikvanger: Sire, er zijn 
geen Belgen. Van aktivisme, 
over Leuven-Vlaams, tot de 
werking van de Vlaamse rege
ring. Daarbij hoort dan een aan
duiding van interessante mu
sea en een verkenning in Diks-
muide. 

De 19de verkenning: de land
bouw en Haspengouw. Een pa
noramisch beeld over de land-
bouw-aktlviteiten in Vlaander-
ne, met daarbij horend een toe
ristische verkenning in Has
pengouw. 

Of nog: de „Negentien van 
Brussel", met het relaas over de 
erfenis van de Oostenrijkers, 
de olievlek en het FDF; En 
bijhorend alweer: een opmerke
lijk originele verkenning van de 
19 Brusselse gemeenten. 

Dr. L Van Egeraat: „Alle toe
ristische verkenningen die ik 
aanstip heb Ik zelf „bewandeld" 
of bij een autotrip verkend. Mijn 
nieuwe auto heeft er nu reeds 
30.000 km in Vlaanderen opzit
ten. 

Ik hou van uw volk; van uw 
enorm boeiende streken. Niet 
alleen omdat winkelen in Vlaan
deren voor mijn vrouw een feest 
Is. Of omdat Ikzelf mij opperbest 
voel tijdens een „simpele" wan
deling aan de Durme. 

Misschien is het uiteindelijk 
mijn grote bedoeling dat Vlamin
gen en Nederlanders mekaar 
eindelijk beter zouden leren ken
nen en waarderen. 

Trip-gids 
— Veertig verkenningen van 

Vlaanderen is een uniek ver-
kenningsboek. Hoegenaamd 
niet bestemd voor de konsu-
ment van massatoerisme. 

Des te meer is het een nutti
ge trip-gids; ook voor Vlamin
gen die hun eigen streek en 
andere Vlaamse gewesten be
ter willen leren kennen. 

Van een Nederlander moet je 
het hebben_ (hds) 

Veertig Verkenningen van Vlaande
ren, Or. L Van Egeraat, Standaard 
Uitgeverij. 790 fr„ 372 tekstbladzij
den. 
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