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De kern 
van het drama 

In een aanbeveling van 23 juli 1981 spreekt de Euro
pese Kommissie haa r bezorgdheid uit over het dra
matisch financieel beleid van de Belgische regering. 
Terecht! Ondanks de a lmaar stijgende fiskale en 
paraf iskale lasten zal het tekort van het lopende be
grotingsjaar oplopen tot 7 percent van het bruto 
nationaal produkt. Waarmede de kritishe grens 
ruim bereikt is. Overigens zal het financieringste
kort van de Belgische overheid niet beperkt blijven 
tot 12 percent, maar oplopen tot 14,5 percent van het 
bruto nationaal produkt. Het gemiddelde van de 
Europese gemeenschap bedraagt 4 percent! 
Deze aanbeveling houdt zonder meer een vernieti
gend oordeel in over het gevoerde regeringsbeleid in 
België. 
In een Open Brief aan Gaston Thorn, voorzitter van 
de Europese Kommissie, erkent VU-voorzitter Vic 
Anciaux dan ook het belang van deze tekst. Tegelijk 
betreurt hij evenwel dat volkomen voorbijgegaan 
wordt aan de kern van het Belgische drama: de ont
hutsende regionale verscheidenheid in België. 
De jongste wetenschappelijke analyses duiden nog 
maa r eens in die richting. Het is toch meer dan bete
kenisvol dat het lopend tekort op de totale rijksbe
groting slechts voor 2,5 percent toe te schrijven is aan 
Vlaanderen. De overige 97 percent worden veroor
zaakt door Brussel en Wallonië. 
In 1979 bij voorbeeld bedroeg het Belgische deficit op 
de lopende verrichtingen 100 miljard. Nauwelijks 
2,6 miljard daarvan kon aan Vlaanderen verweten 
worden. Wallonië was verantwoordelijk voor 
80,4 miljard en Brussel voor 16,9 miljard. 
Nauwelijks één jaar vroeger, in 1978, kende Vlaande
ren op het eigen bruto regionaal produkt nog een 
overschot van 1,1 miljard. Wallonië zag toen reeds op 
tegen een deficit van 65,4 miljard. 
Deze cijfergegevens bewijzen ondubbelzinnig dat 
Vlaanderen tot één van de meest welvarende en 
ekonomisch levenskrachtige gebieden van de Euro
pese Gemeenschap behoort. Via een eigen financiële 
en ekonomische aanpak is het ongetwijfeld in staat 
een vernieuwd industrieel- en tewerkstellingsbeleid 
te voeren. 
Vermaard om haa r objektieve ekonomische analy
ses zal de Europese Kommissie deze zienswijze zeker 
kunnen beamen. In zijn Open Brief nodigt Vic An
ciaux haa r uit tot een nieuwe aanbeveling over de 
Belgische ekonomische en financiële situatie. Maar 
dan geventileerd over de Vlaamse en de Waalse re
gio. Dergelijke analyse zou een eerste konkrete 
uitvoering zijn van de beleidsopties die de Kommissie 
zich onlangs voornam: meer aandacht voor de regio
nale aanpak en herwaardering van het Europees re
gionaal fonds. 
Bovendien zou ze de Belgische regering ongenuan
ceerd konfronteren met de kern van de zeer diepe 
Belgische malaise. Want het kan haast niet anders of 
de Kommissie moet tot het besluit komen dat Vlaan
deren voldoende kredietwaardig is om model te 
staan in de Europese regionale kontekst. En dat het 
gebrek aan een eigen Vlaamse aanpak van de ekono
mische en financiële problemen de voornaamste 
hinderpaal is voor een efficiënt en volgehouden 
herstelbeleid. • 
Slechts in dat licht kan een aanbeveling van de Euro
pese Kommissie positief bijdragen tot een oplossing 
van de noodsituatie waarin België verzonken is en 
waarin Vlaanderen mede ten onder dreigt te gaan. 
Maar dan moet duidelijk de kern van de Belgische 
ziekte blootgelegd worden! 

En toch IS het even zomer geworden. Donderwolken blijven nochtans over de Wetstraat hangen. 
Het Is nu hoe dan ook de gelegenheid om even op adem te komen. Want het najaar belooft turbulent te 
worden... 

De truuk met de cijfers 
De politieke wereld heeft de 
jongste weken en maanden blijk 
gegeven van een ongekende 
werkijver en fantazie. Wat er aan 
besparingsvoorstellen werd uit
gedokterd en bekendgemaakt, 
het heeft geen naam. 
Het werd werkelijk een heus op
bod want zelfs de „back-ben
chers" die met een P-plaat rond
rijden maar in normale parlemen
taire zittijden vooral van zich 
laten horen bij optekening van de 
afwezigen, zelfs deze mandaat
houders zochten mekaar op om 
originele bezuinigingsmaatrege
len op papier te zetten. Die waren 
dan wel zodanig „origineer dat 
ze meteen door de partijvoorzit
ters van de betrokken politici 
werden afgeschoten. Inmiddels 
willen de Vlaamse regeringspar
tijen alsnog voor mekaar niet 
onderdoen, zodat het er gaat op 
lijken dat (als het besparings-
werk goed voortgezet wordt) we 
volgend jaar nog een overschot 
op de rijksmiddelenbegroting 
zouden noteren-
De ministers van Financiën en van 
Begroting hebben even opgehou
den nnet mekaar om de oren te 

slaan. Maar de vetes, die uitge
vochten worden op kap van de 
burger, blijven vooralsnog latent 
aanwezig. Met een handige truuk 
— het opmaken van de begroting 
'82 in twee fazen — hebben de mi
nisters zichzelf een grote vakantie 
gegund. Middels een verklaring 
hier of daar zal nog wel een 
vuurtje aangewakkerd worden. 
Evenwel is nog nauwelijks één 
minister bezig met ernstige bespa-
I ringsplannen. Wordt er nog een 
.verklaring over vrijgegeven dan 
gaat het telkens over bezuinigin
gen bij de buurman in het Brussel
se Wetstraatwereldje. De CVP-
en SP-excellenties munten inder
daad uit door vindingrijkheid op 
het gebied van besparingen... op 
de begroting van de regeringskol-
lega van de andere partij. De 
perspektieven van dit land blijven 
vooral miezeng omdat de besluite
loosheid in het najaar dreigt uit te 
monden in een komplete impasse 
Het IS ver gekomen dat (overigens 
broodnodige) besparingen het 
voorwerp zijn geworden van elek-
toraal opbod. 

Inmiddels wordt evenwel in alle 
stilte verder „geïnvesteerd" in pro-

jekten waarvan het nut nog moet 
bewezen worden. Zoals de storm-
stuw van CVP'er Chabert bij voor
beeld. 
Zoals de miljardenkoop van de 
F-16 en de miljardeninjektie in de 
Waalse Staalbekkens... 
Zoals het wanbeheer van Brussel
se gemeentebesturen. Slechts 
door het toespelen van financièle 
verantwoordelijkheid naar de 
overheden die het gemeen
schapsgeld potverteren kan een 
begin gemaakt worden van sane-
nng in het staatshuishouden. Al de 
rest IS goed voor politieke oogver
blinding. 
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den de 
deel). 

schreve toe (450 fr. per 

Traditiegetrouw is dit eerste nummer van 

augustus een vai^antienummer. Opnieuw 

brengt de redal<tie een greep aan valont ie-

mogelijkheden in eigen land, Vlaanderen én 

Nederland. Dus geen groot toerisme maar uit

stappen binnen de eigen vertrouwde grenzen. 

In de hoop dat de warmte van eind juli ook in 

augustus en september doorloopt wenst de 

redaktie alle lezers een deugddoende vakan

tie. 

Ook „Wij" trekt er voor een paar weken op uit 

en is terug op donderdag 27 augustus. 

Tot dan! 

Boeken die doen... 

...kijken met verstand 

Lannoo vaker gewoon zijn. Het 
grootste deel van de inhoud wordt 
in beslag genomen door prachtig 
fotomateriaal. 
Aan de hand van deze drie Lan-
noo-uitgaven is men voor een hele 
tijd aan uitstappen boven en bene-

Van een heel andere aard zijn de 
drie Heideland-Orbis-atlassen 
over de „Gewervelde fossielen", 
de „Ongewervelde fossielen" en 
de „Mineralen". Volgens de gebrui
kelijke werkwijze bij grote naslag
werken en atlassen, zijn het Ne
derlandstalige aanpassingen van 
standaardwerken met internatio
nale verspreiding; in dit geval ge
beurde de redaktie in Italiè en 
komt het wetenschappelijk illustra
tiemateriaal uit Italiaanse musea en 
kollekties. 

Zoeken naar fossielen en minera
len is al lang geen bezigheid meer 
die alleen door wetenschapslui 
wordt beoefend. Tal van amateur
geologen hebben er een boeiende 
en leerrijke hobby van gemaakt. 
Wie met alleen zomaar wildweg 
stenen gaat kloppen en verzame
len, maar wie daarbij ook wat 
kuituur en wetenschap wil opste
ken, legt zich doorgaans een klei
ne vakbiblioteek aan^De drie Hei-
deland-Orbis-atlassen zullen daar
in een prettig en nuttig kijk- en na
slagelement zijn. 

Voor wie het nog niet zou we
ten: de paden van zowel de ama
teur-geologen als die van de kul-
tuurhistorische en nationaal-be
wuste toerist kruisen mekaar op 
menige plaats in de Franse Neder
landen. Enkele van de geologische 
mokka's uit onze omgeving liggen 
inderdaad „beneden de schreve": 
van de oudste steenlagen langs 

de Franse Maas naar de gekende 
vindplaats Kaap Blankenese bo
ven Bonen. 

De drie delen van deze atlas zijn 
stevig gebonden, dus bestand te
gen voortdurende raadpleging. De 
quadrichrome illustraties en kleur-
foto's zijn van uitstekende kwali
teit (per deel 300 fr.). 

Eveneens bij Heideland-Orbis ver
scheen een prettig kijk- en lees
boek van een totaal andere soort: 
Japan, in de Larousse Landense-
rie. Wie zich voor Japan interes
seert — en wie zou dat niet, t.o.v. 
een land wiens expansie een der
gelijke direkte weerslag heeft op 
ons — heeft hier bijeen in groot 
formaat de teksten en de vele 
fraaie illustraties — o.m. tal van 
kleurenfoto's — die een vlotte 
kennismaking toelaten (795 fr.). 
En wie na Japan nog belangstel
ling heeft in nadere Aziatische 
kontreien, schaffe zich het won
dermooie fotoboek „Indonesië' 
van Co Rentmeester en Hella 
Haasse aan, uitgegeven door Else
vier Voor een prikje (iets minder 
dan 1000 fr. is in dit geval een 
prikje) krijgt men een subliem kijk
boek in huis. Het werk beperkt 
zich tot de Indonesische hoofdei
landen Java, Sumatra en Bak Het 
geeft de onvergetelijke schoon
heid van de „Gordel van smaragd" 
op fascinerende wijze weer. 

Dat het al aan zijn derde druk toe 
is, hoeft dan ook niet te verbazen. 
Bijna 200 biz., waarvan 160 fotopa
gina's in vier kleuren, stevig ge
bonden met stofomslag. 

Een drietal recente uitgaven van 
Lannoo zijn van aard, de liefheb
bers van dag- en weekenduitstap-
pen in de late zomer en de herfst 
een nasmaak van vakantie te ge
ven. 
In de reeks Toeristische uitgaven 
van Lannoo is er vooreerst de 
Autogids „Le Nord" en „Pas de 
Calais" van Alain Coursier Deze 
handige gids, die door Robert De-
clerck uit het Frans werd vertaald, 
behandelt de Franse Nederlanden 
die — blijkens de ondertitel — 
„onbekend, niet onbemind" zijn. 
Het boekje, in een handig formaat 
dat in de binnenzak van een toeris-
tenvest past geeft in een 200-tal 
bladzijden, niet minder dan 15 toe
ristische routes en 5 stadswande
lingen. 
Het bevat voor iedere route en 
wandeling een uitstekend kaartje 
en het is overvloedig geïllustreerd. 
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Wijzelf hebben sommige van de 
reisroutes uit deze gids getest 
tijdens een paar zomertochten 
„over de schreve": we zijn aange
naam verrast geweest zowel door 
het gemak van de raadpleging als 
de overvloed aan gegevens. Een 
register achteraan in het boekje 
vergemakkelijkt nog de opzoekin
gen. De in de gids behandelde 
streek strekt zich uit, zoals de titel 
het zegt: over de twee noorderde
partementen (398 fr.). 

In de nieuwe Lannoo-reeks „Oud
heden in West- en Frans-Vlaande-
ren" verschenen als deel 1 en 2 
respektievelijk „Vensters in West-
Vlaanderen"en „Huisgevels te St-
Winoksbergen", allebei geschre
ven en samengesteld door Luc 
Devliegheren Miek Goossens. De 
uitgeverij wenst met deze reeks, 
aan de hand van handzame boe
ken, deelfacetten, van het kultu-
reel erfgoed in West- en Frans-
Vlaanderen te bestuderen. De 
reeks wordt uitgegeven in samen
werking met de provincie West-
Vlaanderen. 

Het eerste deel is een kultuurhis-
torisch overzicht van de venster
bouw in West-Vlaanderen. Ven
sters zijn architektonisch en kul-
tuur-historisch zeer belangrijk. Als 
de gevel het gelaat van een huis Is, 
dan zijn de vensters daarin de 
ogen. Dit boekje is een ware kijk-
vreugde zowel voor architekten 
als voor kunst- en bouwliefheb
bers in het algemeen. 
Het tweede deeltje, over de huis
gevels in Sint-Winoksbergen in 
Frans-Vlaanderen, is een juweeltje 
dat men best meeneemt voor een 
lange wandeling — of meerdere 
wandelingen — door het vesting
stadje. Het bevat, naast de afbeel
ding van de platte gronden, een 
beknopte schets van de geschie
denis van dit oervlaamse stadje 
waarna dan de eigenlijke gevelstu
die begint 

Beide inderdaad handzame boek
jes zijn juweeltjes, zoals we dat bij 

Voor u met 
vakantie gaat... 

Vakantie! Heerlijke tijcJ... 
vooral als u ze goed hebt voorbereici. 
Zo bieden wij u naast een gamma van veilige 
reisverzekeringen, tal van vlotte en makke
lijke betaalmiddelen : 
eurocheques en Eurochequekaart, Euro
card, reischeques en vreemde munten ... 
Kom eens langs. Meer dan 740 kantoren van 
de Kredietbank staan voor u open. 

^?^P««i^!^' 
KREDIETBANK 

X ^ >«»-, 
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Kontinuïteit in het beleid zoek geraakt 

Alweer stoeltjewip na de vakantie? 
Méér vri jeti jd, méér 
vakantiebesteding in het 
binnenland. Daartoe werd een 
paar jaar geleden, in de ti jd 
toen chartermaatschappijen in 
Oostende en Zaventem nog 
geen curator-moeilijkheden 
hadden, een gedegen 
staatssekretariaat voor het 
toerisme opgericht. CVP'er 
Jan Piers werd er de enige 
en tot op vandaag ook unieke 
titularis van. 
De CVP heeft destijds 

'gehamerd op de noodzaak 
van het toerisme in eigen 
land. Zo is het nogal 
beiamelijk dat burgemeester 
Piers van Oostende een poos 
staatssekretaris voor 
Toerisme was. Hij is met stille 
trom — en niet in het minst 
op eigen verzoek — van het 
strandtoneel afgevoerd. 
Partijgenoot Chabert die ook 
de Vlaamse badsteden niet 
onbemind is, heeft even de 
toerisme-fakkel overgenomen. 
Maar toen werd het al een 
kumuljob. Uiteindelijk bleek er 
geen ministerieel brood meer 
te zitten in het toerismebeleld, 
want dit aparte kabinet 
werd bij volgende 
regeringsformaties van het 
verlanglijstje afgevoerd. 
Om maar, aan de hand van 
het toerisme, aan te tonen dat 
sinds verscheidene jaren in 
dit land een koherent beleid 
is zoek geraakt Veelal zijn er 
de prachtige 
beleidsverklaringen, 
en wordt er in het dagelijks 
regeerwerk vooral op de 
feiten nagehinkt 
De vrije tijd zou de nnaatschappij 
in de jaren '80 grondig ten goede 
veranderen. Diegenen die van
daag getroffen worden door de 

harde ekonomische realiteit van 
de werkloosheid, denken er al
licht het hunne over. Er is slechts 
in beperkte gevallen een glimp 
van begeleiding te bespeuren. 
En zo blijven we geplaagd zitten 
met een politiek van warm en 
koud blazen. Waar aanvankelijk 
het toerisme in eigen land door 

tijd om te becijferen hoe de 
konsumptie-gewoonten als ge
volg van de Maribel-operatie en 
andere door de overheid in de 
hand gewerkte prijsstijgingen 
worden gewijzigd. 
Alleen nog maar door de forse 
verhoging van de verplaatsings
kosten wordt het binnenlandse 

erbij zijn» 
Zoals het met het toerisme is 
verkeerd gelopen — tenminste 
met het toerismebeleid waarvan 
we nauwelijks een glimp moch
ten opvangen — zo gaat het ook 
mis met een trits andere belang
wekkende ekonomische aange-

•JA-

de ekonomische miserie waar
mee we geplaagd zitten, op
nieuw een goede kans kreeg, 
dreigt met de forse stijging van 
de levensduurte ook dit soort 
buitenhuis-vakantie aan belang
stelling te verliezen. 
Statistici hebben nog de nodige 

toerisme afgeremd. Buitenland
se reizen naar „goedkofje lan
den" worden daardoor weer 
aantrekkelijker. Hoewel het er 
dik inzit dat vooral de doe-het-
zelf-winkels tijdens de vakantie 
een behoorlijke klandizie boe
ken... 

Deze week dit... 
Velen hebben de jaarlijkse 
vakantie al achter de rug. 
Sommigen zijn volop aan het ge
nieten van de welverdiende rust. 
Anderen hebben de dolce 
farniente nog te verwachten. 
Hoe dan ook, augustus is 
meestal de maand van de 
politieke komkommertijd. Dan 
gebeurt er weinig of niets. 

In deze periode van windstilte 
hebben we de tijd eens rustig 
na te denken. Niet te diep en te 
vermoeiend. Zeker niet piekeren. 
Losweg je gedachten laten gaan 
over het voorbije jaar. Een jaar 
van hard zwoegen. Frontale 
konfrontatie met een 
dramatische neergang van de 
welvaart. De katastrofe van de 
Belgische politiek. Een jaar lang 
voortdurend hameren op 
dezelfde spijker; de broodnodige 
Vlaamse staatsvorming. 
Mag ik in dit verband een 
leerrijk spelletje aant)evelen. 
Schrijf eens op hoe vaak er 
afbreuk gedaan wordt aan onze 
Vlaamse eigenheid. Hoe 
vanzelfsprekend onze Vlaamse 
gemeenschap veronachtzaamd 
wordt. Hoezeer we verbelgischt 
zijn. Ik bedoel hier niet de grote 
feiten, de ondraaglijke 
vernederingen. Neen, vandaag 
wil ik wijzen op de dagdagelijkse 

spreektrant, een onbedachtzame 
houding, zelfs op die terreinen 
waar de autonomie 
grondwettelijk erkend heet te 
zijn. Enkele voorbeelden? We 
kijken en luisteren nog steeds 
naar een BRT. Nog altijd geen 
Vlaamse Radio en Televisie. Het 
„Belgisch" Olympisch Comité 
moet volgens onze Vlaamse 
CVP-kultuurminister, absoluut 
Belgisch blijven. Hoewel bijna 
alle voetbalklubs Vlaams zijn en 
zeker de spelers, blijft de 
„Belgische" Voetbalbond het 
schoon en slecht weer bepalen. 

Hetzelfde kan gezegd van de 
„Belgische" Wielrijdersbond. 

Daarvan kunnen Lucien Van 
Impe en Eddy Planckaert 
meepraten. Zij vlogen naar de 
reserve-bak, omdat de BWB 
oordeelde dat België niet zonder 
Walen kan meekoersen in het 
Wereldkampioenschap. 
Wanneer zullen onze 
journalisten van de verschillende 
media eens leren te spreken of 
te schrijven van „Vlaamse" 
atleten, voetballers,, wielrijders, 
kunstenaars enz... in plaats van 
ouderwets, konservatief, het 
woord „Belgisch" in hun mond 
of pen te bewaren. 
Er zijn nog meer voorbeelden. 
Het lijken onbenullige akkefietjes. 

Toch niet. Het zijn verkeerde 
ingeburgerde gewoonten. Een 
bewuste wijziging zou 
psychologisch grote invloed 
hebben op de onbewuste 
massa. 
De tijd van de Nederlandstalige 
Belgen en het Nederlands 
taalgebied in de Belgische Staat 
is afgedaan. Voor goed. We zijn 
Vlamingen met een Nederlandse 
kuituur, letterkunde, kunst.. Wij 
willen bewoners zijn van de 
Vlaamse Staat... Wij streven naar 
een Vlaamse natie en een zo 
breed mogelijke integratie met 
Nederland. 
Ik wens alle WIJ-lezers, heel het 
kader en al onze militanten een 
deugddoende vakantie. Zelf trek 
ik er ook enkele weken uit. Flink 
uitrusten en veel vitaminen 
opdoen is nu geboden. Vanaf 
1 september is verzamelen 
geblazen. Alle hens aan dek! 
Dan zien we elkaar weer. Klaar 
voor de slag. We weten dat het 
er hard zal aan toe gaan. Samen 
zijn we sterk. Samen kunnen we 
het aan! 

: ^ ^ ' 

Vic ANCIAUX 

legenheden. Niet alleen door het 
feit dat de ministeriële departe
menten om de haverklap van 
titularis veranderen. Maar duide
lijk vooral wegens de onvoldoen
de interesse van de excellenties 
voor het beheer van de sektor 
van ons maatschappelijke leven 
die hen wordt toevertrouwd. Het 
lijkt er de jongste tijd meer en 
meer op dat kandidaten voor 
een regeringsfunktie weinig kies
keurig zijn bij de verdeling van 
de portefeuilles. Er is slechts de 
ambitie „van erbij te zijn", liefst 
als vcolwaardig minister, en als 
het echt moet als staatssekreta-
ris-toegevoegd-aan... 

Het toerisme is maar één voor
beeld. Maar wat voor soort mi
nisteries, met de meest gekke 
kombinatie van bevoegdheden, 
we de jongste jaren al gezien 
hebben, grenst aan het ongeloof
lijke. Het is een pracht van een 
onderwerp voor een licentiaats
verhandeling waarbij de kontinuï
teit in het beleid zou kunnen 
belicht worden, of vooral de af
wezigheid ervan. 

De voorbije twee politieke werk
jaren hebben we drie (of is het 
vier?) ministers van begroting 
zien defileren. Eenzelfde intense 
stoeltjeswip geschiedde op het 
kabinet van financiën. Ook de 
portefeuille van Binnenlandse 
Zaken wisselde meer dan één 
keer per jaar van titularis. En ga 
zo maar door... 

Niet alleen op ministerieel ni
veau, maar ook bij de overheids
diensten zelf staat de verhuiswa
gen bij herhaling voor de deur. 
Dat komt vooral doordat door de 
overheid almaar diensten in het 
leven worden geroep>en die dan 
even later hetzij een nieuwe op
dracht krijgen, hetzij met bijko
mende dossiertaken worden be
last, maar die zelden worden 
afgeschaft 

vooral veel vetes 
Dikwijls komt de dienstverlening 
aan de burger in het gedrang 
door aan Kafkaiaanse toestan
den grenzende administratieve 
én politieke perikelen. Ook het 
bedrijfsleven is daar het slacht
offer van. 
Men belooft steunmaatregelen 
aan bepaalde sektoren en Ijedrij-
ven, maar door het opbod tus
sen excellenties blijkt achteraf bij 
voorbeeld dat de expansiekre
dieten voor een groot deel een 
slag in het water werden, omdat 
de overheidssteun niet immer bij 
die ondernemingen terecht
kwam die deze zuurstof in feite 
het meest behoefden. 
Nog erger: voor bepaalde soor
ten overheidshulp blijkt er nau
welijks geld voorhanden te zijn, 
terwijl het op hetzelfde moment 
mogelijk is dat met één p)enne-
trek miljarden worden gestort in 
sektoren die de toekomst niet 
meer voor zich hebben... 
De wijze waarop de overheid 
momenteel de bouwnijverheid 
laat verkommeren is ongehoord. 
Voor de galerij wordt er wel 
uitgepakt met premies en toelei-
gen, die daarbij nog in belangrij
ke mate in verkeerde handen 
dreigen terecht te komen, maar 
van een koherent relancebeleid 
is nauweijks sprake. 
Maar wat wil je, in de regering 
wordt de jongste tijd vooral veel 
tijd verspild aan het beslechten 
van partijpolitieke en persoonlij
ke vetes. Er zijn natuurlijk statisti
sche rode cijfers die onze kre
dietwaardigheid ten overstaan 
van het buitenland doen weg
kwijnen. 

Maar, wat te denken over het ge
ruzie tussen een minister van 
begroting en een minister van 
financiën bij het opstellen van 
een rijksmiddelenbegroting. De 
schade die door zo'n zwaar inci
dent aan onze ekonomie wordt 
berokkend is onmeetbaar. 
De enige uitweg die nog moge
lijk is bestaat erin opnieuw de 
politieke beslissingsmacht te 
koppelen aan verantwoordelijk
heid voor de genomen beslissin
gen. 
En dat moet ook doorgetrokken 
worden tot op het niveau van de 
gemeenschapp)en in dit land. Dat 
zal slechts het geval zijn wan
neer de manke staatsvorm van 
vandaag — met een verwarring 
van beoegdheden van jewelste 
— door een sterk doorgedreven 
ekonomisch federalisme zal ver
vangen zijn. Dan kan alvast de 
kwaal van het p>arasitisme weg-
gesnoeid worden. En dan kun
nen ministeries en overheids
diensten opnieuw gesneden 
worden op maat van de gemeen
schappen waarvoor ze funktio-
neren. 

Handelaars... 
. . .zelfstandigen (enz.) 

voor uw publicitaire bood 
schap In «WIJ» neem kon 
takt met 

Kere l SEVERS (onze publi 
citeitsman) 
02/219.49.30... 
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lan en Piet 
zo ! IK SA HET 

VAKAt/T/E . EVÓKEN5 ZOU OOK 
BEST ZÜ/V KOffE/^S 

PAKKEry / 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn Aalst 

De raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Aalst, heeft bij het administratief 
personeel, het werkliedenpersoneel, het verplegend en ver
zorgend personeel en het verpleegkundig bijstandsperso
neel respektievelijk volgende betrekkingen opengesteld. 
— Klerk (2) 
— Stenotyplste-sekretaresse 
— Geschoolde chauffeur-keukenhelper 
— Verpleegassistente 
— Klinische laborante Al 
In tegenstelling tot het eerder gepubliceerd bericht moeten 
de kandidaturen bij ter post aangetekende bnef virorden ge
stuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gasthuisstraat 40 
te 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op 
zaterdag 15 augustus 1981 ter bestemming te zijn 

(Adv. 130) 

Maribel 
Uit eerste vaststellingen van het 
Westvlaams Ekonomisch Studie
bureau blijkt dat de ekonomische 
krisis zich ook op het gebied van 
het binnenlands toerisme laat ge
voelen. Na en forse inzet van het 
voorseizoen, in de maand april, 
taande de belangstelling voor 
huur van appartementen en vil
la's aan de kust 
Het barre weer zal er ook wel 
voor iets tussengezeten hebben, 
maar uit andere gegevens blijkt 
duidelijk dat ook de kustbezoe-
kers behoorlijk bezuinigen in hun 
uitgaven. En daar zal Maribel dan 
wel in hoofdzaak verantwoorde
lijk voor zijn. 

Slag in 
't water 
Als gevolg van de Maribel-ope-
ratie kunnen we ons nu verheu
gen in een forse toename van de 
inflatie. Anderzijds zijn er geen 
tekenen dat het bedrijfsleven 

verademt en de tewerkstelling 
voorzichtig kan toenemen. 

Het gelag... 
en de rekening 
„In 1982 zal ons land gefaktureerd 
worden voor de groeiende exces
sen uit de voorgaande jaren. Een 
cascade van devaluaties en kollek-
tieve verarmingen ligt in het ver
schiet Want zonder drastische 
sanering van het overheidsbudget 
en zonder echte kostenbeheer
sing zal het buitenland België, en 
dus de frank, als de pest beginnen 
te mijden". 
Twee ekonomisten van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
hebben op hun beurt professor 
Mark Eyskens, huidig premier (ge
wezen minister van Begroting) 
met de vinger gewezen. Maar de 
man beweert nog immer het beter 
te (kunnen) doen dan zijn partijge
noot Wllfned Martens Het gelag 
dat in het najaar zal betaald wor
den is toch niet voor zijn rekening. 

KONTICH 
Kon. Astridpl. 85 
Tel. 031-57.30.32 

BRUSSEL 
Nieuw Brugstr 28 
Tel. 02-218.74.89 

LEUVEN 
Tervuurse Vest 60 
Tel. 016-22.86.72 

HULSTE 
Brugse Baan 1 

Tel. 056-71.15.36 

KOUD BUFFET 
KRACHTVLEES-
SCHOTEL 
Pate - ossentong - var
kensvlees - worst - sla -
tomaten - boerenbrood -
boter 130 fr. 
2 sneden boerenbrood -
boter - 2 eieren 50 f r 
2 sneden boerenbrood -
boter - Trappistenkaas 
van Chimay 50fr 
2 sneden boerenbrood -
boter met boerenhesp 

80 f r. 
2 sneden boerenbrood -
boter - Ardense boeren-
leverpastei 50 fr. 
2 sneden boerenbrood -
boter - 2 Frankfurter-
worstjes 50 fr. 
• Op verzoek ook wit 

brood 
In onze keuken 
wordt uitsluitend 
VERSE BOTER ge
bruikt. 

• Voor groepen De 
Brabantse koffieta
fel! Eten naar harte
lust brood, boter, 
varkensvlees, pate, 
kaas, konfituur, ap-
pelkompot, eieren, 
suiker, koffie 130 f r 

• GROTE PARKEERTERREINEN 

Zalen vrij voor feesten, bals, 
banketten, trouwfeesten e.d 

NU, in deze „DORTMUNDER THIERBRAUHOVEN: Duitse specialitei
ten, „Dortmunderthier - Bier van 't vat" - „'t Levende water -
Tönissteiner Sprüdel" er nu ook te proeven en te koopl 

ONZE SPECIALITEITEN 

Ajuinsoep 
Hongaarse Goulache 
Kip aan 't spit (950 gr.) 

brood - boter of aardappelen - sla 
of appelcompotte 

Thier-Braü-uitsmijter (spek met eieren) 
uit Grootma's ti jd! 

Zuurkool met wijn (Sauerkraut mit Eisbein) 
ham (ongev. 1 kg) - aardappelen 
of boerenbrood met boter 

50 f r. 
80 f r. 

150 fr. 

100 fr. 

250 fr. 

Een kwart eeuw geleden 
In een aantal dorpjes van de Abruzzen of de zuide
lijke punt van de Italiaanse laars worden dezer da
gen voorbereidingen getroffen voor een trieste 
verjaardag. Op 8 augustus zal het een kwart eeuw 
geleden zijn dat 261 mijnwerkers de dood vonden 
in de Waalse koolmijn Bois-du-Cazier te Marcinel-
le. Van die 261 waren meer dan de helft — om 
precies te zijn 136 — Italianen. En de 95 dode 
landgenoten waren praktisch allemaal Vlamingen. 
Goeddeels mannen uit de streek van Heist-op-
den-Berg, Aarschot en Leuven. Onder de slachtof
fers zelfs kinderen van veertien jaar Over hen zeg
de de toenmalige minister Rey dat niets hen 
belette om in de mijn te werken — en te sterven — 
als zij maar aan de schoolplicht hadden voldaan-
Marcinelle is een van de grote, tragische schok
ken geweest die de verhouding tussen Vlaanderen 
en Wallonië hebben beïnvloed. In die jaren werden, 
zoals thans voor het staal, miljarden in de Waalse 
steenkoolputten verloren gegooid. Die dienden 
onder meer om een wrakke ratteval zoals de Bois-
du-Cazier open te houden: een mijn waarin zelfs 

de meest elementaire veiligheidsbegrippen wer
den bespot. 
De ramp op 8 augustus 1956 werd veroorzaakt 
door een wagentje met kolen dat uit de mijnlift viel. 
Het wagentje beschadigde een elektrische hoog
spanningskabel, waardoor op min 900 meter een 
vuurhel ontstond die dagenlang zou blijven laaien. 
Er lekte uit dat de hoogspanningskabel slechts 
door een houten plank afgedekt was. Evenmin 
bleef verborgen dat de vuurschotten, die volgens 
voorschrift uit metaal dienden te zijn, in de Bois-
du-Cazier bestonden uit gammele houten deuren. 
Onmiddellijk na de ramp, toen honderden radeloze 
familieleden voor de poort van de Bois-du-Cazier 
samentroepten, bood de Westduitse regering 'aan 
om uit het Roergebied speciale reddingsbrigaden 
over te laten komen. Deze hulp werd 70 uur lang 
geweigerd: het naoorlogs Belgisch patriottisme 
achtte hulp uit Duitsland volkomen overbodig en 
ongewenst. Uiteindelijk mochten de Duitsers toch 
komen, echter niet nadat hen de belofte was 

afgeperst dat ze het stilzwijgen moesten bewaren 
over wat zij in de ondergrond van de Bois-du-Ca
zier zouden zien en vaststellen. 
De ramp gebeurde in volle zogenaamde vakantie
periode. Een aantal ministers van de toenmalige 
regering-Van Acker onderbraken er zelfs hun 
zogenaamde dienstreizen niet voor. 
Marcinelle werd in heel Europa op een kreet van 
verontwaardiging onthaald. De vraag werd ge
steld, hoe de inspektie van het Belgische mijnwe
zen een dergelijke ratteval in werking had gelaten. 
De internationale arbeidersQrganizaties kloegen 
het schuldig verzuim van de Belgische syndikaten 
aan. Vooral in Italië was de beroering reusachtig. 
In Vlaanderen ervoer men met een schok dat 
miljarden werden betaald voor het openhouden 
van de Waalse sterfputten, waarin geen enkele 
Waal meer wilde afdalen. De lange lijst met namen 
van Vlaamse en Italiaanse slachtoffers zorgde 
voor een kortstondig trauma. Voor het eerst drong 
tot de Vlamingen door dat de rotte Bois-du-Cazier 
bij voorbeeld hogere dividenten uitbetaalde dan 
de veilige en produktievere Limburgse mijnen. 
De zichtbare Vlaamse beroering werd echter vlug 
overspoeld door de golven van de schoolstrijd, 
die toen hoog sloegen. 

In de Abruzzen echter, in de tip van de Italiaanse 
laars en in vele Hagelandse dorpen heeft men 
nooit de gelegenheid gehad om Marcinelle te 
vergeten-
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De Bachten de Kupe auto- en fietszoektocht aan 
de vijfde uitgave toe 
Het sukses — meer dan 1000 
deelnemers uit meer dan honderd 
verschillende gemeenten — deed 
de organizatoren besluiten dit ini
tiatief — de Bachten De Kupe 
auto- en fietszoektocht — telkens 
te herhalen Dit jaar voor de vijfde 
keer Inmiddels is het zover en de 
eerste inschrijvingen voor deze 
toeristische autozoektocht lopen 
reeds binnen 
De hoofdbedoeling van de organi
zatoren IS de toeristen enkele fijne 
zomerdagen te bezorgen Hiertoe 
hoeft men met een of andere druk 
bezochte toeristische pleister
plaats op te zoeken Een fascine
rend dagtripje tussen de paarde-
vissersgemeente Oostduinkerke 
en het middeleeuws polderstadje 
Lo bieden mogelijkheden te over 

Rond dit eenvoudig gegeven werd 
een aantrekkelijke foto-zoektocht 
uitgebouwd waarbij een aantal op 
te lossen vragen voor de nodige 
afwisseling zorgen 
Buiten het spel-element dat meer 
spitsvondigheid vergt dan op het 
eerste zicht zou blijken, is het in de 

eerste plaats de bedoeling van de 
inrichters de aandacht van de 
deelnemers te vestigen op de dui
zend en een opmerkelijke toestan
den die er bij ons nog in het 
Bachten-de-Kupelandschap ver
scholen zitten 
De tocht vangt aan op het binnen-

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke degelijke en 

waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet tiet minste onder 
houd 

• Vaste breedte van 280 m en 
variërend m lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst I'' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 1) 

DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - T IJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

15 augustus te Brugge 

Bedevaart van 
O.-L-V. van Blindekens 

pleintje van het visserijmuseum te 
Oostduinkerke, waar men in „esta-
minet de peerdevisscher" de in
schrijvingsformulieren ontvangt 
De deelnemingskosten bedragen 
300 fr waarna men het wedstrijd
reglement, het fotoblad, het route
blad, de vragenlijst en het ant
woordformulier bekomt 

Meerdere inschrijvingen per wa
gen zijn toegelaten Deze slenter
route met een omloop van 30 km 
leent zich uitstekend voor fietsers 

Deze tocht kan verreden wor
den op een dag naar keuze tot 
15 september Wie wil deelnemen 
Bachten-de-Kupe ontdekken en 
meteen nog zijn deel van de 
100 000 fr prijzen wil wegkapen, 
kan starten in estaminet, de Peer
devisscher ' te Oostduinkerke Er 
IS altijd iemand die daar op je 
wacht 

Niets blijkt dus een nieuw sukses 
van deze foto-zoektocht in de weg 
te staan Als u er de vorige uitga
ven niet bij was, krijgt u hier een 
mooie kans om dit aanbod te 
aanvaarden De anderen hoeven 
waarschijnlijk niet meer overtuigd 
te worden 

Toen in 1304 de Brugse gemeen
tenaren met het Vlaamse leger 
mee optrokken om strijd te leve
ren tegen het machtige Franse 
her, kwam het tot een treffen op 
de Pevelenberg Het werd een 
moedige strijd waarna de Brugge
lingen de gelofte deden om, uit 
dank aan O-L-Vrouw, op de vijf
tiende van elke Oogstmaand een 
grote kaars te offeren Deze gelof
te werd voor de eeuwigheid vast
gelegd 
Ook in 1981 zal de Processie van 
O -L -Vrouw van Blindekens, zoals 
de plechtigheid later genoemd 

werd, door de Brugse straten trek
ken 

Om 9 uur vertrekt de kleurnjke 
groep der Brugse vrouwen met de 
grote offerkaars en het mirakuleu-
ze beeld van de Moeder Gods aan 
de Kapel van O-L-Vrouw van 
Blindekens in de Kreupelenstraat 
(zijstraat van de SmedenstraaÜ 
Om 10 uur komt de processie aan 
in de Kapel van de Potterie (via 
't Zand, Steenstraat Spiegelrei 
Pottenerei), waar een eucharistie-
vienng plaatsheeft Ten slotte 
wordt de terugtocht naar de Kapel 
van Blindekens aangevat 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031-86.71.21 

Voor •AL» uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031-361011 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel 091-2Z45.62 

Een merkwaardige tentoonstelling! 

Vlaamse kunst 

op perkament 
Onder de titel „Vlaamse Kunst op Perkament" loopt tot 
18 oktober 1981 in het Stedelijk Gruuthusemuseum dit is het 
voormalig paleis van de heren van Gruuthuse een unieke ten
toonstelling van handschriften en miniaturen georganizeerd 
Deze tentoonstelling ontleent haar zeldzaamheidswaarde aan 
het feit dat handschriften meestal zeer zorgvuldig bewaard 
worden in de kluizen van de biblioteken Zo heeft er sedert 
1927 te Brugge geen specifieke tentoonstelling van hand
schriften en miniaturen meer plaatsgehad 
In de tentoonstelling .Vlaamse kunst op perkament' wordt de 
nadruk gelegd op handschriften afkomstig uit Brugse instellin
gen en vervaardigd tussen de 12de en de 16de eeuw 
Zodoende krijgen de bezoekers een overzicht van de strenge 
Cisterciënzer handschriften uit de beroemde Vlaamse kust
streek-abdijen van de Duinen en van Ter Doest de daarente
gen meer rijkelijk versierde boeken van de kanunniken van het 
verdwenen St -Donaatskapittel, en een representatieve keuze 
ten slotte uit de twee meest schitterende ,libnjen" uit het 
laatgotische Brugge de bib|ioteken namelijk van Lodewijk van 
Gruuthuse (1422-1492) en van abt Jan Crabbe (t 1488) De 
tentoonstelling „Vlaamse kunst op perkament" behelst in totaal 
een 120-tal handschriften 

Openingsuren 9 u 30-18 u 
Inkom 80 fr groepen 40 fr , scliolen 20 fr 
De wetenschappelijke catalogus is samengesteld door een mternationaal team 
van specialisten en behelst ongeveer 350 biz. en 120 illustraties (400 fr) 
De Belgische Spoorwegen verlenen 50 % reduktie aan reizigers naar de ten
toonstelling (min 40 km) Het (enkel)-treinbil|et voor de terugreis laten geldig 
maken in het Gruuthusemuseum waar tevens 50 % wordt verleend op het 
tentoonstellingsticket 

Bourgondische 
zomer 1982 
Zomer 1982 zal in het teken staan 
van Vlaanderen-Bourgondie Het 
IS volgend jaar immers precies 500 
jaar geleden dat Maria van Bour-
gondie te Brugge overleed Het 
idee werd opgevat bij de her
ontdekking van het graf in de O -
L-Vrouwekerk Na een eerste 
werkvergadenng op 1 april II op 
het kabinet van schepen van Kui
tuur Omer Dombrecht werden 
volgende voorstellen aan het 
stadsbestuur voorgelegd evoca
tie van het tragische leven van 
Mana van Bourgondie in een 
avondlijke stoet watersteekspe
len op de stadsreien, een toeristi
sche en commerciële Bourgondi
sche 14-daagse, een kerkelijke 
plechtigheid in de O-L-Vrouwe-
kerk Ook het Festival van Vlaan
deren zal voor een groot gedeelte 
in het teken van Mana van Bour
gondie staan Voor de uitwerking 
van deze „Bourgondische zomer" 
werd een beroep gedaan op de 
volgende specialisten Y Vanden-
berghe, doctor in de geschiedenis, 
Tony Willems, regisseur en F Vro-
man, organizator 

Dit wordt beslist een hoogstaande 
kulturele en historische aktiviteit 
waarbij de luister van Bourgondie 
en Vlaanderen van weleer op
nieuw groots zal zijni 

Pulinx 

achterna 
Hendrik Pulinx (1698-1781) is een 
ietwat vergeten Brugs kunstenaar 
uit de 18de eeuw Hij was in zijn 
tijd een belangnjk architekt beeld
houwer en keramieker Dit jaar is 
het precies 200 jaar geleden dat 
Pulinx te Brugge overleed Daar
om werd een herdenkingskomitee 
opgencht Deze werkgroep heeft 
het volgende Pulinx-programma 
opgesteld 
• een beperkte tentoonstelling 
van het werk van H Pulinx in het 
Arentshuis 
• geleide wandelingen door het 
verlichte Brugge langs plaatsen 
die in verband staan met de kun
stenaar of zijn werk 
• een wedstrijd rond de figuur 
van Pulinx 
De data van de geleide wandelin
gen zijn 28, 29 30 augustus en 4, 
5, 6, 11, 12, 13, 18 19 en 20 
september vanaf 20 uur, met start 
in het Arentshuis Een wandelbro
chure begeleidt de deelnemers op 
hun tocht o m doorheen de Meer
sen Het buurtwerk De Meersen 
zet zich hierbij ook aktief in, waar
voor onze dank De brochure be
vat ook de vragen en het wed-
stnjdformulier 
Meer inlichtingen kunnen verkre
gen worden bij de stedelijke 
dienst voor kuituur. Naaldenstraat 
7 Tel 331082 Vragen naar de 
heer P Van Leirsberghe 
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13-19 augustus Hof ter Linden 

6de Internationaal Volksdansfestival van Edegem 
ledereen die ooit het Edegems 
Volksdansfestival meemaakte, zal 
dit ervaren hebben als één groot 
volksfeest 
Deze feestelijke, volkse en ge
moedelijke sfeer is karakteristiek 
voor dit volksdansfestival, dat uit
gegroeid is tot één van de groot
ste kulturele gebeurtenissen en 
een begrip is geworden tot ver 
over onze grenzen. 
Ook dit jaar heeft het festival 
plaats in het prachtig park van het 
Hof ter Linden van baron de Roest 
d'Alkemade. De ingang van het 
Hof ter Linden ligt in de Drie 
Eikenstraat recht tegenover de 
Sint-Antoniuskerk Dit jaar zullen 
volkskunstgroepen uit Basken
land, Canada, Italié, Luxemburg, 
Slowakije, Turkije, Zweden en na
tuurlijk ook Vlaanderen hun volks
dansen voorstellen. 
Alhoewel het element „spektakel" 
vast niet zal ontbreken wordt de 
nadruk vooral gelegd op de ver
broedering tussen deelnemers, 
bezoekers en gastfamilies, die de 
kans krijgen met elkaar kennis te 
maken en eikaars kuituur beter te 
leren begnjpen. 

Het festival wordt ingericht door 
het Edegems Volkskunstkomitee 
(EVK), met de medewerking van 
het gemeentebestuur van Ede
gem en talrijke organizaties en 
verenigingen uit Edegem en om
geving. Hieronder het lijstje van de 
deelnemende groepen en het pro
gramma. 

Argi en EIgar Oinka 
Deze twee populaire volkskunst-, 
groepen komen uit Hasparren,^ 
een dorp met 5.000 inwoners, | 
25 km van Bayonne gelegen. 
Zij brengen de volkskultuur uit de 
7 provincies van Baskenland (Eus-
kadi) waarvan er 3 op Franse en 
4 op Spaanse bodem liggen. De 
dansen worden door de jongens 
en de meisjes afzonderlijk uitge
voerd. De groep wordt muzikaal 
begeleid door hun muziekgroep 
Txixtularis Biligarroak, met typi
sche Baskische instrumenten zo
als de Txistu (een soort fluit met 
3 gaatjes) en de Ttun-Ttun (een 
trom). 

Loup-Garou 
Deze groep brengt folklore uit de 
streek van Quebec, waarvan trou
wens haar naam uit een oude 
legende komt Haar lijfspreuk „Le 
folklore, eest un peuple qui se 
souvient de sa jeunesse", wil de 
sfeer van deze vrij jonge groep 
weergeven. 

Gii Aurunci 
De groep is afkomstig uit San 
Castrese di Sessa Aurunca, dat 
gelegen is in Midden-ltalië (provin
cie Caserta). 
De klederdracht van de mannen 
bestaat uit een versierd vestje, 
een wit hemd met brede mouwen 
en korte broek, bedekt met brede 
rode band die in de zijde afhangt 
De schoonheid van de kleder
dracht van de meisjes gaat uit van 
de nauwgezette afwerking en de 
rijkelijke opsmuk, dat geldt in het 
biezonder voor de hoofdbedek
king. Deze kledij is karakteristiek 
van de vrouwen uit Campanië en 
bij feestdagen wordt deze rijkelijk 
opgesmukte klederdracht nog 
met trots gedragen. 

Vallée des 7 chateaux 
De oorspronkelijke bedoeling van 
de groep was het opluisteren van 
boerenbruiloften. Later werden 
oude Luxemburgse dansen, en 
dansen die door de kasteelheren 
in de Middeleeuwen werden ge
danst aan hun programma toege
voegd. Hun klederdracht stamt uit 
de „Biedermeier-periode" en de 
muzikale begeleiding wordt ver
zorgd door koperen blaasinstru
menten. 

Kopaniciar 
Dit zang en dans-ensemble heeft 
in Tsjechoslovakije reeds diverse 
prijzen gewonnen. Het bestaat 
reeds sinds 1955 en biedt een 
ideale ontspanning voor jonge ar
beiders en studenten van de 
streek Myjava. De groep beperkt 
zich echter niet alleen tot de folk-

De meisjes uit Myjava (Slovakije). 

De zwaard-schilddans door Ataköy uit Istambul. 

Ire van eigen streek maar brengt 
de kultuur van heel Tsjechoslova
kije dichterbij. De groep bestaat 
uit 45 leden vi/aarvan 9 muzikan
ten. 

Ataköy 
Turkije, dat Europa met Azië ver
bindt en daardoor ook een veel
heid van kuituren in zich verenigt 
weerspiegelt ook in zijn folklore 
een grote verscheidenheid van 
invloeden, waarvan de voornaam
ste echter teruggaan tot de tradi
tie van het Ottomaanse rijk, dat 
eens heerste over een groot ge
deelte van Azië, Afrika en Europa. 
De dansen worden door de jon
gens en de meisjes dikwijls afzon
derlijk uitgevoerd. Een van de 
meest spectaculaire dansen is de 
„Zwaard-Schilddans", uitgevoerd 
door de jongens. 

Föreningen 
Söderringen 
Söderringen Is tijdens het festival 
te gast bij de Vlaamse volkskunst
groep Gelmei uit Schoten. 
Söderringen bestaat uit verschil
lende werkgroepen. Zij hebben 
een dans- en muziekgroep, een 
sportwerkgroep, een kleder
dracht- en handwerkgroep, een 
reiskomitee en een kinderwerk
groep. 

Vlaanderen. 
De volkskunstgroepen Gelmel 
(Schoten), Susfceiv/et(Wijnegem), 
Edelhart (Zottegem), Pallieterke 
(Lier), De Mandoerse (Reet) en 
Hutsekluts (Edegem) zullen hun 
beste beentje voorzeten om dit 
aan het publiek voor te stellen. Op 
enkele eigen kreaties na zullen zij 
enkel autentieke Vlaamse dans, 
muziek en zang brengen. 

Programma 
Donderdag 13 aug. om 20 u.: 
Voorstelling door de groepen Gel
mel (Schoten), Loup-Garou (Ca
nada en Föreningen Söderringen 
(Zweden), gevolgd door een ver
broederingsavond. 

Vrijdag 14 aug. om 20 u.: Voorstel
ling door de groepen Suskewiet 
(Wijnegem), Ataköy (Turkije) en 
Kopaniciar (Slovakije), daarna ver
broederingsavond. 
Zaterdag 15 aug. om 10 u.: Eucha
ristieviering in de basiliek van 
O.-L-Vrouw van Lourdes. 
Om 14 u. 30: Festivalvoorstelling in 
het Hof ter Linden met: Vallée Des 
7 Chateaux (Luxemburg), Gli Au
runci (Italië), Kopaniciar (Slova
kije), Edelahrt (Zottegem), Loup-
Garou (Canada) en Ataköy, Tur
kije. 
Om 20 u.: Voorstelling door de 
groepen Loup-Garou (Canada), 
Hutsekluts uit Edegem en Gli Au
runci uit Itaiïe, gevolgd door een 
verbroederingsavond. 
Zondag 16 aug. om 13 u. 30: Folk-
lorestoet Vertrek gemeenteplein. 
Om 14 u. 30: Festivalvoorstelling in 
het Hof ter Linden met de groe
pen: Goiz Argi & EIgar Oinka (Bas
kenland), Pallieterke (Lier), Ataköy 
(Turkije), Loup-Garou ((Canada), 
Gii Aurunci (Italië) en Kopaniciar 
(Slovakije). 

Om 20 u.: Internationale verbroe
deringsavond met alle binnenland
se en buitenlandse groepen. 
Maandag 17 aug. om 20 u.: Voor
stelling met Goiz Argi & EIgar 
Oinka (Baskenland), de Mandoer
se (Reet) en Kopaniciar (Slova
kije). Daarna verbroederings
avond. 
Dinsdag 18 aug. om 20 u.: Af
scheidsavond, geopend door een 
optreden van de groep Ataköy 
(Turkije). Daarna verbroedenngs-
avond met alle aanwezige groe
pen. 
Alle inlichtingen op het sekretari-
aat van het Edegems Volkskunst
komitee vzw. Onafhankelijkheids-
straat 34 te 2520 Edegem 
(031 -57.04.10). Tijdens de kantoor
uren: 031-57.22.33. 
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Maak in augustus eens een ééndagstrip 
naar Aartselaarsteenweg te Antwer-
pen-Boom, en stop er aan de grootste 
kledingzaak in Vlaanderen „SKM" -
Succes Kleding Meyers heeft voor elk 
wat wils!! 

• 's Middags kan je een volledig dag
menu krijgen a 225 fr. per persoon. 
BTW en dienst inbegrepen. 

• Elke dag is de koffieshop open van 9 
tot 19 u. Zaterdag van 9 tot 18 u. Tot kijk 
in Aartselaar! 

•̂ fe;=ï. 'J^Ö::''?V/ '^-- ;•••''• ̂ ifJ /''/ 

SUCCES KLEDING MEYERS ° ' " S H Z . 
lOOMSESTEENWEG 35 A A D T C B I A A D tot 2rour 
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Elke maandagavond 
beiaardkoncert op Antwerpse 
Handschoenmarkt 
Elke maandagavond is het erg 
druk op de Handschoenmarkt en 
onmiddellijke omgeving. Duizen
den mensen komen luisteren naar 
de hemelse beiaardklanken die 
naar beneden komen dwarrelen. 
Op alle binnenkoertjes, kleine 
steegjes zie je mensen zitten luis
teren naar de mooie klanken door 
Jo Haazen uit zijn klavier geto
verd. 
Beiaard is een stuk echte Vlaamse 
volksmuziek. De eerste beiaarden 
vinden we terug op het einde van 
de 15de - begin 16de eeuw in 
Duinkerke, Leuven en Oudenaar
de. 
Stilaan geraakte de nieuwe kunst
vorm verspreid over de hele Ne
derlanden. We kunnen het bei-
aardspel en het daarmee gepaard 
gaande klokkengieten dan ook ais 
een specifieke Vlaams-Nederland
se kunstuiting beschouwen. Ste
den wedijverden onder mekaar 
om de grootste, de zwaarste, de 
beste en de meeste beiaarden te 
bezitten. Vooral in de 17de eeuw 
kende deze nieuwe kunst een 
grote bloei, In het begin van de 
18de eeuw waren er nog wel 
enkele grote beiaardkomponisten, 
uit hun werk wordt nu nog geput 
om de programma's van heden
daagse beiaardkoncerten samen 
te stellen. 
Aan de Mechelse stadsbeiaardier 
hebben we de hoge opbloei van 
de beiaardkunst in de twintigste 
eeuw te danken. In 1922 stichtte 
hij de wereldberoemde en tot in 

Het Boeken-
borgpark 
te Merksem 
Benoorden Antwerpen, aan 
weerszijden van de drukke Breda-
baan, ligt de belangrijke nijver-
heidsgemeente Merksem. Niette
genstaande haar talrijke fabrieken, 
werkhuizen en opslagplaatsen 
rond de gemeentelijke haven en 
het Albertkanaal heeft ze, geluk
kig, toch nog grOene zones. Daar
toe behoren, benevens gemeente
park, Runcvoorthof en park Ro-
zendaal, het vóór enige tijd door 
de gemeente verworven domein 
Boekenborg. 
Hugo Delanghe, Merksemnaar, 
koos dit domein als onderwerp 
voor een brochure met boven
staande titel, nr. 269 in de reeks 
van de Vlaamse Toeristische Bi-
blioteek. Na de gebruikelijke histo
riek maken we kennis met een 
gedetailleerde beschrijving van 
het goed. Kasteel en afhankelijk
heden zijn niet zo uniek. Flora en 
fauna echter maken hierop uitzon
dering. In zijn vrij verwilderde toe
stand heeft het park zijn charme. 
Veel wilde planten, die elders in' 
deze streek zeldzaam zijn of ver
spreid voorkomen, vindt men hier 
bijeen en ook op het gebied van 
de avifauna is dit bospark enig te 
noemen. De auteur, natuurgids, 
heeft dit alles met een merkwaar
dige nauwgezetheid beschreven, 
zodat de brochure niet alleen voor 
historici maar ook, en'vooral, voor 
natuurliefhebbers een aanwinst is. 

De brochure is te koop in al de VTB-boek-
handels tegen 30 fr. per eksemplaar: 33 fr. 
als over de post moet worden toegezonden. 

de jaren '50 ook de enige beiaard
school in Mechelen. De betekenis 
van Staf Nees in de moderne 
beiaardkunst is minstens zo groot. 
Hij werd de opvolger van Jef 
Denyn. In de jaren vijftig werden 
nog twee beiaardscholen opge
richt in de historische Nederlan
den: Bergen en Amersfoort, waar 
leerlingen van de Mechelse bei
aardschool de leiding van hadden. 
Sinds het ontstaan van de Mechel-

Nog tot 14 
september! 

se beiaardschool werden de 
meeste beiaardkomposities voor 
beiaarden met 4 oktaven of onge
veer 48 klokken geschreven. 
Nochtans kunnen we in de Ver
enigde Staten (waar anders?) 
toch ook beiaarden aantreffen tot 
74 klokken. Historisch hoort een 
beiaard thuis in één of andere 
toren: kerktoren of belfort maar 
tegenwoordig vinden nu ook al 
reizende beiaardspelen, zodat het 
beiaardspel echt tot bij de gewone 
man in de straat kan gebracht 
worden. Enkele jaren geleden kon
den we Jo Haazen bewonderen 
op zulk een beiaard op het Vlaams 
Nationaal Zangfeest en ook op de 
IJzerbedevaart, voor dat de defini
tieve beiaard vooraan te toren 
hing, konden we luisteren naar het 
klokkenspel van zulk een reizende 
beiaard. 

Als Vlaming doet het mij telkens 
deugd op maandagavond zovele 
luisteraars te zien rond de Ant
werpse katedraal. De meeste zul
len wellicht niet weten dat ze naar 
een typische Vlaamse kunstuiting 
komen luisteren. Jo Haazen 
brengt, als overtuigd Vlaming, dan 
ook wekelijks heel wat volksmelo
dieën, liederen van Vlaamse kom-
ponisten zoals Armand 
Preud'homme, Emiel Hullebroeck, 
Jef Van Hoof, de twee grootmees
ters van de Mechelse beiaard
school Jef Denyn en Staf Nees, 

enz_. Maandagavond is beiaarda-
vond voor Antwerpen. En het 
moet gezegd dat de stad moeite 
doet om het de luisteraars zo 
aangenaam mogelijk temaken. 
Waar het vroeger op de Hand
schoenmarkt erg rumoerig was, 
maar tevens erg sfeerrijk, moeten 
de omliggende herbergen een 
toontje lager zingen tijdens het 
koncert, en wordt ook het publiek 
tot stilte aangemaand. Als je ech
ter echt wil genieten van de mu
ziek, moet je ergens een weinig 
bekend binnenplein gaan opzoe
ken. Je kan er naast de muziek in 
de anders zo drukke binnenstad 
ook nog genieten van een stukje 
natuur. Tussen de verschillende 
stukken door heffen de vogeltjes 
hun lied aan, maar aldra worden ze 
overstemd door het volgende mu
ziekstuk dat uit de hoge toren naar 
beneden komt gedwarreld. Je 
waant je haast terug enkele eeu
wen vroeger, in een rustige oude 
stad. Heerlijk om tot rust en bezin
ning te komen. 

Winfried Vangramberen 

* Nog tot 14 september is er elke 
maandagavond van 2t u. tot 22 u. het 
beiaardkoncert. Het programma van 
deze koncerten is te koop tijdens bet 
koncert voor de ingang van de kate
draal aan de Handschoenmarkt 

Vakantiebus 
Zoo-Flandria 
Gedurende de maand augustus 
kunnen de bezoekers van de Zoo 
via een pendeldienst van MIVA de 
aanlegsteiger van de Rederij Flan-
dria bereiken. Het trajekt Kon. 
Astridplein-Ernest Van Dijckkaai 
wordt afgelegd zonder tussenhal-
tes. Vertrek aan de Zoo om het 
uur vanaf 9 uur. Aan de E. Van 
Dijckkaai om het half uur met 
laatste vertrek om 17 u. 30. Wijzi
gingen, aangepast aan het vertrek 
van de Flandriaboten, zijn steeds 
mogelijk. 
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Jazzfestival te Antwerpen 
Van dinsdag 11 tot en met zater
dag 15 augustus heeft voor de 
dertiende maal het internationaal 
Jazz Middelheim-festival plaats in 
het park „Den Brandt" te Antwerp 
pen. 
De hoofdaktiviteiten van het festi
val hebben traditioneel plaats in de 
grote tent die achter het kasteel in 
het prachtige park wordt opge
steld. 
Nevenaktiviteiten en namiddag-
koncerten worden gekoncen-
treerd in de gebouwen van de 
„Singel" op enkele honderden me
ters van het park. Elke dag van het 
festival kan u er gaan kijken naar 
vertoningen van jazzfilms, en ten
toonstelling van plastische kunst 
rond jazz en jazzmusici en de 
open herhalingen van het BRT-
jazzorkest De toegang tot al deze 
aktiviteiten in de „Singel" is gratis. 
Voor de koncerten in het park 
„Den Brandt" is de toegangsprijs 
125 fr. per dag (500 fr. voor de 
5 dagen). Een uitgebreide pro
grammabrochure met biografieën 
van alle optredende artiesten zal 
verkrjcht worden aan 100 fr. 
Voor alle verdere inlichtingen en 
vcor plaatsbespreking kan men 
zich wenden tot: Stad Antwerpen, 
Centraal Bestuur 6de Direktie, 
Stadhuis, 2000 Antwerpen, tel. 
031-31.16.90. 

Het volledig programma ziet eruit 
als volgt: 
Dinsdag, 11 augustus, 18 tot 
19 u. 30: ACT Big-Band; 20 tot 
21 u.: Sax kwartet André Goud
beek, John Chicai, P. Jeanneau, 
P. Maté; 21 u. 30 tot 23 u.: Kwar
tet Jay Hoggard, D. Andrews, Rick 
Rozie en Pheerom Akioff. 
Woensdag, 12 augustus, 18-19 u.: 
K. Mulligan, E. Verhees, 
B. Castellucci en G. Cabay; 19.30-
21 u.: Martial solal big band; 21.30-
23 u.: B. Altschul, R. Andersen en 
M. Hellas (USA). 
Donderdag, 13 augustus: 18-
19 u.: C. Loos, G. Bardolato, S. 
Lazarevitch, J.-L Rassinfosse, F. 
Simtaine; 19.30-21 u.: L Black
burn, C. Green en Trio Van Haver-
beke; 21.30-23 u.: S. Blue, M. 
Crisp, H. Hmura, R. Bavonne 
(USA). 

Vrijdag, 14 augustus, 18-19 u.: 
Celluloid en Sophie; 19.30-21 u.: 
Kwartet E. Rava, A. Romano, F. 
Dandrea; 21.30-23 u.: Duo Toots 
Thielemans-Roland Hanna. 
Zaterdag, 15 augustus: 15-16 u.: 
Vaalbeek Community Cleansing 
orchestra o.l.v. N. Langenhuyzen; 
17-18 u. 30: De Toekomst (8 mu
sici); 19-20 u. 30:BRTJazzorkest 
o.l.v. E. Verschueren, Featuring 
Frank Foster; 21-22 u. 30: Ameri
kaanse groep. 

J.GERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

K^lSK^As door de ANTWERPSE 

4^ WIJK 

Een biezonder interessant kwartier van de stad Antwerpen is 
ongetwijfeld de vierde wijk, de parochie van Sint-Andries, ook 
genoemd de parochie van miserie. 

Toon de Jonck, geboren en getogen Sint-Andriezenaar, 
schetst ons, aan de hand van een uitgebreide wandeling, het 
wel en het wee, vooral het wee, van dit Antwerps stadsdeel, in 
een brochure uitgegeven in de Vlaamse Toeristische Biblio-
teek. 

De verdwijning van de aan folklore zo rijke Boeksteeg en haar 
omvorming tot Nationalestraat, thans de hoofdader van de 
wijk, werd door de bewoners snel heroverd en de oude volkse 
spontaniteit bleef behouden. In die lui, steeds strijdend voor 
hun hard bestaan, zit kruim, want deze buurt mag er op bogen 
de wieg te hebben gedragen van vooraanstaande Vlamingen, 
zoals de liefdadige Constance Teichmann, de dichters Theo-
door van RIjswIjck en Karel van den Oever, de schrijvers 
Hendrik Conscience, Domien Sleeckx en Lode Zielens, de 
politicus Edward Coremans en de industrieel Lieven Gevaert 
In dit werkje maken we tevens kennis met heel wat merkwaar
dige architektuur, w.o. vooreerst de vóór enkele jaren geres
taureerde hoogst belangrijke Sint-Andrieskerk, en verder 
typische gevels, poorten, heiligenbeelden en gangetjes. Aan 
de Vrijdagmarkt, sinds de 16de eeuw veilingplaats voor oude 
meubelen en huisraad, paalt het beroemde drukkerijmuseum 
Plantin. 

Alleszins een goed vademecum én voor de Antwerfjenaar én 
voor de vreemde bezoeker. 

— Kriskras door de Antwerpse 4de wijk, 60 fr. bij VTB-VAB. 
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Vijf landschappen 
binnen 
twee kusten 
Het bezit twee zeer verschillende 
kusten en binnenin een onver
wachte verscheidenheid aan land
schappen. 
De oude Noordzeekust dateert uit 
voorhistorische tijden, toen de 
kustlijn nog niet doort>roken was 
en er dus nog geen Waddeneilan
den bestonden. Men kan rustig 
stellen dat dit het oerbeeki is vai 
de kust onzer Lage LarKlen. Wij 
kunnen het ons nauwelijks voor
stellen. Dertig kik)meter lang onge
repte zandige kust een zeer getei-
delijk dalend strand, dat dus bij 
ebbe heel breed wordt en waar de 
vloed dan ook verraderlijk vlug 
vooruit snelt Langsheen het 
strand en soms vrij diep het land in 
liggen blonde duinen. Slechts op 
éih enkel punt (paal 8) staat er 

een hotelrestaurant vergezeld 
van een troepje villa's. Die zijn 
evenwel vanop het strand niet 
zichtbaar (2). 
De duinen zijn landinwaarts met 
struikgewas bedekt en hier en 
daar met een vennetje. Al had 
Terschelling alleen maar dat dan 
ware het al merkwaardig genoeg: 
een kust half zo lang als die van 
West-Vlaanderen, die er overal 
uitziet zoals aan het Zwin. 

Skylge 
(Terscheliing), het derde Waddeneiland 

Doch dit is slechts een begin. 
Van west naar oost volgt een, af 
en toe onderbroken, ketting van 
bossen en bosjes: naald- en loof-
bomen, waar de wind onophoude
lijk in zingt Evenwijdig daaraan 
liggen weidegronden: groot oud 
en door vele knoestige, hoogop-
geschoten hagen en struiken om-
tulnd. Daar is het dat aan het oog 
goed onttrokken, vele kampeer
ders met tent en caravan een 
onderkomen vinden. Ongeveer op 
eenzelfde west-oost-lijn, aan de 
rand van deze weiden, liggen de 
nederzettingen van de mensen. 
Aan het westelijke uiteinde is dat 
Westerschelling, kortaf West in 
het midden is het Midsland en in 
het oosten Oosterend. 
West heeft een kleine, maar vrij 
diepe haven, de enige verbinding 
met de buitenwereld. Vroeger was 
het een belangrijke thuishaven 
van walvisvaarders. Op het eiland 
vindt men links en rechts groente
tuintjes, onder meer door walvis-
kaken (kaketx}nke) afgepaald. In 
West staan enkele zgn. kapiteins
huizen, kleine maar met veel 
smaak gebouwde en ingerichte 
18de eeuwse-woningen, waar ka
piteins ter lange omvaart bij hun 
gezin kwamen overwinteren. Een 
paar van zulke huisjes zijn tot 
(aantrekkelijk) museum omge
vormd. 

West is geen Noordzee-even-
beeld van Bretoense of Spaanse 
vissershaventjes. Er zijn niet vele 
oude gebouwen te zien (3) maar 
ook geen hoogbouw. Het blijft er 
gezellig. Even buiten het stadje 
wordt het anders: daar rijzen al en
kele grootschalige bouwsels uit de 
grond, vakantiepaleizen voor mas-
sa-toerisme; weliswaar meestal 
voor bejaarden. Duitsers uit het 
Ruhrgebied komen hier in groten 
getale heen. In West ziet men dan 
ook kaartjes met „Zimmer zu ver-
mieten". 
Midsland is veel bescheidener 
maar tevens veel mooier: als lang
durige vestigingsplaats van het 
Hollands gezag kreeg het metter
tijd een oude gemoedelijke dorps
kern rond kerk en kerkhof. Er 
staan hoogstammige bomen in de 
straten en men kan er pannekoe-
ken eten met (of zonder!) gember. 
Tussen West en Midsland en 
vooral meer naar het oosten toe, 
staan soms alleen, soms in groep. 

Skylge, zo heet met 
zijn ware. Friese 
naam het eiland dat 
wij in 't Nederlands 
Terschelling noemen. 
Het is het derde van 
de Waddeneilanden, 
indien wij beginnen 
te tellen vanaf de 
noordpunt van de 
provincie Noord-
Holland, die lange 
tijd de naam West-
Friesland heeft ge
dragen. Het is het 
westelijkste officieel 

Friese eiland, ook al 
is het dit pas sedert 
de oorlogsjaren (1). 
Dat het Fries is. valt 
een buitenstaander 
niet zo dadelijk op. 
Onze cliché-voor-
stellingen van Fries
land roepen meren 
op, kanalen, sloten, 
eindeloze weiden, 
zeilboten en boerde
rijen met oeieborden. 
Terschelling (4.000 
inwoners) heeft wei
nig van dit alles. 
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heel wat typische, mooie boerde
rijen. De Terschellingse boerde
rijen vormen een eigen variante 
op het Friese type, doordat de 
schuur er een zij-Ingang heeft 
Terschelling Is echter wel degelijk 
Fries. 

Dit blijkt o.m. uit de grafopschriften 
in MIdsland. De oude zijn Neder
lands, de jonge zijn Fries. Het 
straatbeeld evenwel Is, op de fami
lienamen na, door het Nederlands 
beheerst; men hoort nauwelijks 
Fries spreken. Dit Is niet verwon
derlijk als men weet dat op de 
dorpsschool het Fries geen ver
plicht vak Is. 
De dorpen zijn met elkaar verbon
den door een west-ooststeenweg 
en enkele omwegen. Zij liggen 
allen een paar kilometer weg van 
de Noordzee, weggedoken achter 
de duinengordel tegen de felle 
noordwestenwinden. Met duinen 
en stranden hebben zij nooit veel 
te maken gehad. Die dienden (en 
dienen) als drinkwaterbekken, als 
plaatsen waar men konijnen kon 
stropen en jutten. 
Veel meer dichtbij ligt de kust van 
de Waddenzee (4). Deze bestaat 
uit modderige zware dijken, die 
polders aaneenrijgen en doorkrui
sen. Dit is bloot, boomloos weide-

Wat valt er op Terschelling 
te beleven? 
Laat ons vooraf duidelijk 
stellen: dit is geen oord voor 
dreunend volksvermaak. Er 
bestaat geen uitgaansleven. 
Misschien vindt wen in 
West één bioskoop, mis
schien zelfs een diskoteek, 
maar voor het overige moet 
men het houden bij panne-
koekenhuisjes, banketbak
kerijen met verbruikzaal en 
een zeldzame herberg. 
Wij zijn hier ver van de 
luxueuze strandlanen die 
een bezoeker van de West-
Vlaamse kust de indruk ge
ven dat hij verloren gelopen 
is in een verlengstuk van de 
Brusselse winkelstraten. 
Terschelling is een eiland 
dat alleen in de smaak valt 
van wie eenvoud, stilte, rust 
en natuurbeschouwing ver
langen. 

Dit betekent niet noodzake
lijk stil zitten. Het klimaat 
werkt dit trouwens niet in de 
hand. Al is het er gemiddeld 
enkele graden warmer en 

land, met grazend vee en een 
overvloed aan watervogels. 
Op een lengte van dertig kilome
ters en een breedte van drie tot 
vier treffen we dus, als het ware in 
speklagen, aan: strand, duinen 
bossen, omtuinde weiden, dorfjen, 
polders en dijken. 

Laat uw 
wagen 
aan wal 
Daaraan dient toegevoegd dat het 
oostelijke uiteinde van het eiland, 
de Bosplaat, bijna een derde van 
het geheel, een totaal onbewoond, 
wild natuurreservaat is. Het be
staat uit duinen en gemakkelijk 
overstromende platen en stran
den. Tijdens het broedseizoen is 
het volledig afgesloten. Aan het 
noordoostelijke uiteinde staat een 
schuilhut voor schipbreukelingen. 
In die wateren komen inderdaad 
nog steeds schipbreukelingen 
voor. 

Hoe geraakt men op Terschelling'? 
Op een halve dag tijds spoort men 
van Brussel naar Harlingen, Fries-
lands grootste (en mooie oude) 
haven, op zichzelf een lang week
einde waard. Op de kaaien vangt 

ook minder regenachtig dan 
op het Friese vasteland. 
De zeiler kan vanuit West al 
de Waddeneilanden aan
doen en het waterrijke 
Friesland binnen en buiten
varen. 

De zwemmer beschikt over 
een uitgestrekt en onbedor
ven strand, waar hij of zij 
alleen zulke mensen aan
treft die de moeite genomen 
hebben tot daar te komen 
voor water, wind en duinen; 
gelegenheid tot mondaine 
parade ontbreekt volkomen. 
Wie belang stelt In kustflora 
en waterwild komt in een 
paradijs terecht Een verre
kijker met vogelhandboek 
moet trouwens iedereen 
worden aangeraden. De 
Waddeneilanden vormen 
een belangrijk steunpunt 
voor de grote vogeltrek, zo
dat daar vaak uitzonderlijke 
dwaalvogels voorkomen, 
vooral tijdens de herfst 

Ook de doodgewone na-
tuurminnende wandelaar 

een groot parkeerterrein allen op 
die met eigen wagen tot daar 
verkiezen te rijden. 
Vanuit Hariingen vertrekt twee, in 
het badselzoen driemaal daags 
een kanjer van een overzetboot 
naar West Die doet daar een paar 
uren over omdat er op hoge tijd 
moet gewacht en met een boog 
gevaren, teneinde gebruik te kun
nen maken van een zeegleuf. 
Het IS niet verboden, de eigen 
wagen over te zetten. Men maakt 
het u echter moeilijk: het Is duur 
en het vergt lang vooraf bespro
ken plaatsen. Wat kan men er op 

vindt er zijn gading. Hij be
schikt er over een over
vloed aan paden en paadjes 
(zonder de in Nederland zo 
bekende verbod-plaatjes). 

Bovendien kan hij in een 
groot gedeelte van het ei
land lopen zoals hij het ver
kiest, zonder enige weg te 
volgen. 

het eiland trouwens mee aanvan
gen? Er is hoop en al 20 km rijweg, 
alle dorpen worden met bussen 
verbonden en er bestaan uitge
breide rijwielverhuurdlensten. 

Toch bedreigt het lawaaierge mas-
satoensme ook Terschelling, zoals 
het de andere Waddeneilanden en 
alle Europese kusten bedreigt 

Elke toegeving aan het gemak van 
de toensten die de levenswijze 
van de eilandbewoners en de 
sfeer van hun omgeving aantast, is 
een stuk afbraak van de eigenheid 
en van de bekoring die van het ei

land uitgaat Het vele volk dat er 
vakantie neemt (in 1956 reeds 
50.000) IS al overrompelend ge
noeg. Wat moet dat worden als ze 
allemaal ook hun eigen wagen 
meebrengen' 

De auto thuis of in Hariingen laten 
is dus een dienst bewijzen aan 
Terschelling en uiteindelijk ook 
aan zichzelf. En dit Is hard nodig. 
Want ook daar slapen de plannen
makers niet Zij dromen van af
sluitdijken, van militaire oefenplei
nen, van zoetwaterbekkens, van 
jachthavens, van vooruitgescho
ven havens voor de petrochemi
sche nijverheid, van inpolderingen 
en nieuwe steden. 

Het IS goed, zich zo mogelijk daar 
tegen te verzetten. Het is tevens 
realistisch, een bezoek aan Ter
schelling niet lang meer uit te 
stellen. 

Karel Jansegers 

(1) Doch terecht Skylge - schei
ding, namelijk grens tussen (Hollands 
en Fries. 
(2) Deze beschrijving slaat welis
waar op een ervaring van enl(ele 
jaren terug. 
(3) De haven werd in 1666 door 
Engelsen platgebrand. 
(4) De doorwaadbare zee: bij lage tij 
een modderige slibvlal(te, met diepe
re watergeulen doorsneden en be
gaanbaar (wad-lopen) doch alleen 
onder leiding van deskundige gidsen. 
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Augustus vol muziek 
Na een paar smaakvolle festivals 
als aperitief in juli blijft augustus 
dan toch dé maand, waarbij het 
soms niet makkelijk is te kiezen uit 
de overvloed. Want het tweede 
weekeinde brengt meteen ook het 
grote pakket met een driedaagse 
te Dranouter-aan-de-Schreve 
(niet ver van leper) en drie dagen 
Folk en Blues te Hasselt, terwijl de 
Lokerse Feesten (van 1 tot 9 
augustus) worden afgerond met 
Paula Lockheart (8 augustus) in 
de Oude Vismijn te Lokeren waar 
telkens de toegang vrij is. Deze 
negencfaagse brengt Johan Ver-
minnen, Wim De Craene, Sofie, de 
Antwerpse TOY, Jan Akkerman 
en ouwe rakker Henk van Mont-
foor t (Info telefoon 

091-230.13.30). 

Te Dranouter opent vrijdag 
(7 augustus) Pat Kilbride van de 
Battlefieldband, waarna de Snaar, 
de Hongaarse groep Vizonto, en 
de plaatselijke jazzgroep „de Ha-
zegrauwers". Ook kunnen liefheb
bers tussendoor op de planken. 
Zaterdag komt de Schotse Fisher-
family met traditionele volksmu
ziek, Juan Masondo en Dirk Van 
Esbroek (van Rum, met Argentijns 
getint werk), de country-pionier 
Derroll Adams, André Bialek en de 
dansgroep van Maurice Le Gau-
lois uit Picardië. Zondag eveneens 
Paula Lockheart-trio, die ook de 
Sfinks te Bouchout aandeed en op 
donderdag (6 augustus) om 20 u. 
op Mallemunt is, de folkgroep Le 
Grand Rouge, onze flink inge
speelde Madou en Rue du Village 
om met»volksdans traditioneel af 
te sluiten. Plaats: even buiten de 
dorpskern van Dranouter. Een 
dagkaart kost 200 fr., een week-
eindkaart 450 fr. Vrijdag betaal je 
150 frank. Er is kampeerplaats 
voorzien. Informatie kan via nr. 
057-44.48.90. 

Hasselt folk en blues start vrijdag 
met een vrij podium, en voor zater
dag en zondag komen op een 
rijtje: de English Country Blues 
Band (met Maggie Holland, Sue 
Harris en Ian Anderson), Duitse 
liederen van „Zeitenklang", blues
pianist Bob Hall, de Engelse gitarist 
Dave Peabody, foiksinger Spider 
John Koerner, en countrymuziek 
en dans met de Old Swan Band. 
En de Vlaamse groep Kasper is 
ook erbij met blues, ragtime en 
country. Weer op de Kinderboer
derij de Hasselt-Klewit, een dag
kaart kost 190 fr., voorverkoop 
170 fr. Er is kinderanimatie en 
camping. 

Vrijdag 7 augustus wordt een vrij 
interessante dag op de Brusselse 
Mallemunt met komponist en mul
ti-instrumentalist (wat en woord!) 
Bob Downes, Kris de Bruyne in 
een akoestische beurt klown Pe
pijn en Puits aux Images voor de 
kinderen en manusje-doe-al Guy 
Bleus, met een Afrikaans geuren-

- spectrum. 
Jazz Middelheim: van dinsdag 11 
tot en met zaterdag 15 aug., in zo
wel de „Singel" (BRT-gebouw) als 
in het Park den Brandt Met dage
lijks in de Singel om 9 uur repetitie 

van het jazz-orkest om elf jazz 
clinic met arrangeur Frank Foster, 
om 14 u. jazzfilms en de volgende 
twee uren middagkoncerten door 
twee groepen in BRT-2 studio. In 
het Park een hele resem namen, 
met op dinsdag (11 augustus) de 
Act Big Band van bij ons om 18 u., 
gevolgd door het Sax Kwartet, het 
kwartet Jay Hoggard. Op woens
dag om 19 u. Kevin Mulligan op gi
taar, begeleid door Evert Verhees, 
Bruno Castellucci en Cabet Guy 
op de vibes. Na hen het Martial 
Solal Big Band en om 21 uur Barry 
Altschull groep. Donderdag zet 
Charles Loos met kwartet in om 
18 u., om 19 u. is trombonist Lou 
Blackburn en trompet Charles 
Green er, begeleid door het trio 
om 21 uur. Vrijdag Sofie met haar 
Celluloid-groep, het Kwartet Enri
co Rava, en Toots Thielemans met 
begeleiders in een „tribute" aan Bill 
Evans. Zaterdag Vaalbeek Com
munity Orchestra uit Nederland, 
onze Tars Lootens met zijn zeven
koppige groep De Toekomst om 
17u. 30; en om 19u. het BRT-
Jazzensemble van Etienne Ver-
schueren. McCoy Turner rondt 
dan af. 

De twee laatste Mallemunt-dagen 
staan dan alweer voor de deur, 
met donderdag 13 augustus het 
Teater Manarf, om 19 uur de dich
ters Eddy Van Vliet en Guido 
Lauwaert, uit Engeland om 20 uur 
de veelbelovende Durutti Column, 
zijnde gitarist Vin Reilly en drum
mer, circusmuziek door De Nou
fa's, door muzikanten van onze 
sfeer volle groep Parisiana. Tus
sendoor is ook Guy Bleus er weer 
bij vanaf 17 uur met „Administrati
ve Performance". 
Vrijdag 14 start De Snaar precies 
op de middag, waarna op een rijtje 
Teater Stekelbees, de Speelbus, 
het pittige Cirque du Trottoir, het 
Vélo Teater, de Fanfare Jo Bithu-
me, en doe-al-klown en animator 
Jango Edwards om met de glim
lach af te ronden. Mallebal in de 
Ancienne Belgique vanaf 21 u. 30. 
Inkom 150fr. 

Te Middel kerke gaat de eerste 
Baccara-beker van start, met vijf 
provincies die elk drie zangers 
afvaardigen, met als respektieve 
ploegleiders ouwp ratten van het 
vak: Johan Stolz, Lily Castel, Mi-
cha Marak, Joe Harris en Will Tura. 
Op elf, twaalf en dertien augustus, 
in het Casino van Middelkerke, 
voor liefhebbers van schlagermu-
ziek en dito nieuw talent van bij 
ons. Op de laatste dag eveneens 
Gaston en Leo-show, 

Jazz Bilzen '81 
Een vernieuwde jazz-Bilzen dit 
jaar, met terecht extra aandacht 
voor de suksesvolle nieuwkomers " 
van eigen bodem: vrijdag 
(14 augustus) de Lierse Kreuners, 
de Brusselse Employees, en de 
Leuvens-Oostendse T.C, Matic, 
plus speciale gast Inkom 150fr. 
Zaterdag, vanaf 16 uur op een 
rijtje: de Wolvertemse The Bet de 
Britse Polecats, Jango Edwards, 
supergroep van toen Slade, onze 
Jo Lemaire en Flouze, en lijsttrek-

20 jaar 

ker de lan Hunter Band. Voorver
koop de schappelijke prijs van 
300 fr , inkom wel 350 fr. 
Zondag, tegen zelfde inkomprij-
zen, vanaf 14 uur: jazzdag. Met de 
Vlaamse Jazz Circle (van ex-Ver-
minnen drummer J.L Van Lom^ 
mei) de Rock & Jazz machine, lan 
Carr's Nucleus (I), groep Basso-
rah (sfeervol op Brossella-jazz ge
weest), de Riverside Jazzband, 
Toots Thielemans, en de uitge-
friekte jazztonen van John 
McLaughlin, Paco de Lucia en Al 
di Miola. Verdere Info op tel. 
011-41.29.02 van Jazz Bilzen '81. 
Ook de Brabantse groep „Der 
Polizei" zit onder kontrakt voor 
Bilzen (vrijdag), zaterdag zijn ze te 
Brecht, en donderdag (20 augus
tus) in de tent te Diepenbeek. Dit 
vierde weekeinde staat in het te
ken van Hitring, ingericht door 
BRT-televisie, op het jachthaven-
plein te Blankenberge, met in een 
tent die slechts 3.000 man kan 
onderbrengen een twintigtal na
men die elk twee nummers zullen 
brengen. Met onder meer Wim De 
Craene, Scooter, Verminnen, de 
Machines, de Kreuners, misschien 
ook Desmond Dekker (weet je 
nog, van „It mek") en Shaking 
Stevens. 

Zaterdag 22 (derde dag) worden 
nog enkele grote namen ver
wacht Van 24 tot 29 augustus is 

er zoals reeds aangekondigd de 
Stage voor Tradtitionele Volksmu
ziek, die plaatsheeft in het provin
ciaal Trefcentrum „Baljuwhuis" te 
Galmaarden. Lesgevers zijn on
der meer Wannes van de Velde 
(voor zang) en Herman de Wit 
(van 't Kliekske) voor instrumen
tenbouw, maar ook alle traditio
neel gebruikte instrumenten zoals 
doedelzak, vlierenfluit en draailier 
kunnen er worden beoefend in de 
namiddag. Bij valavond zijn er kon-
certen rond oude en klassieke 
muziek en volksdans en informa
tieavonden. Deelneming: 3.000 fr., 
kinderen 1.500 fr. Overnachting in 
tenten. Info tel. 031-37.93.92. 

Damme: 
vedettenparade 
voor Komen 
En we ronden augustus af met op 
zaterdag 29 in een reuzentent om 
20 uur een grote Oberbayern-
avond met de Djaasvliegele uit 
Voeren, Alex Andry en Conny 
Collins, en prezentator Luk Apper-
mont Zondag, vanaf 15 u. prezen
tator Walter Capiaux die Jef Ei
bers, Bobby Ranger en Zjef Van-
uytsel komt voorstellen. Ten voor
dele van de Vlaamse school van 
Komen, en men verwacht zowat 
5.000 man aan de Middelburgses
teenweg te Damme-Moerkerke. 

Sergius 

Winesburg Ohio 
Sherwood Anderson (1876-1941) was één der wegbereiders van de 
realistische Amerikaanse literatuur. Hl] verwierf vooral bekendheid . 
met „Winesburg, Ohio", verhalen uit het leven van een kleine 
provinciestad die In 1919 voor het eerst verschenen. 
De verhalen krijgen hun beslag In het Amerikaanse midden-westen 
aan het einde van de 19de eeuw. 
Eigenlijk gebeurt er In Winesburg, Ohio niets ongewoons, niets spec
taculairs. De karakters die aantreden zijn evenzeer herkenbaar in 
onze (zo vaak ten onrechte gewraakte) helmatllteratuur. 

De vijfentwintig verhalen staan 
apart, maar doorkruisen deson
danks elkaar. Ze vormen een ge
heel dat de lezer nooit loslaat De 
centrale figuur is de jonge journa
list George Willard. De ene keer 
treedt hij handelend op, de andere 
keer is hij de vertrouwensman die 
de levensgeschiedenissen „vorm" 
geeft. 
Het werk veroudert niet omdat de 
menselijke beperktheid onver
bloemd wordt weergegeven. An
derson, in zijn beste momenten 
een voorloper van Faulkner en 
Hemingway, is een scherp waar
nemer. Hij kijkt doorheen de bui
tenkant van het leven. Deson
danks wordt hij nooit door bitter
heid bevangen. Hij zet de karak

ters neer met weemoed en humor, 
met mildheid en begrip. Zijn werk 
straalt mensenkennis en relative
ringsvermogen uit De lezer ziet 
de figuren van vlees en bloed 
„leven". Hij wordt deelgenoot aan 
het leven van het plattelandsstad-
je. Het kernachtige en suggestieve 
taalgebruik zijn daar uiteraard niet • 
vreemd aan. Anderson is vooral 
geïnteresseerd in de essentie, de 
dominerende krachten van het le
ven. Winesburg, Ohio is literatuur 
die niemand onberoerd laat omdat 
zij de mens niet verhult, maar 
integendeel in eenvoud recht 
overeind zet. 

Winesburg, Ohio - Sherwood Anderson. 
219 biz. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage 
- Tweede druk 1981. 
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De eerste toeristische gemeente 
in onze provincie is Mol" 

(Gouverneur Kinsbergen.) 

Bij het binnenrijden van de gemeente Mol merk je het 
onmiddellijk: dit is een prachtige gemeente! Mol kreeg 
van het kommissariaat-generaal voor Toerisme het 
label GROEN VAKANTIEOORD en BLOSO maakte er 
een sportgemeente van. Nu wil len kwoteringen niet 
meer zeggen dan dat, maar meteen weet je dat je in het 
groen zult verzinken en dat groen rust is en rekreatie 
en vakantie en vrije tijd. En dat al deze dingen heden 
ten dage goud waard zijn. Dus, op naar Mol! 
Vanuit het binnenland kom je Mol binnen langs de wijk 
Ezaart. Mol heeft zo'n hele resem gehuchten. (13) Het 
was trouwens vóór de samenvoeging van de gemeenten 
de grootste gemeente van dit koninkrijk. 
W U dus naar Mol om een kijkje te nemen en een babbel 
te doen met Carlo Van Eisen, schepen van Toerisme, 
van deze door meren en dennen en heide gezegende 
gemeente. 

Carlo Van Eisen: „Van de 
wijk Ezaart tot de abdij van 
Postel kun je 25 km lopen. De 
fusies gingen aan Mol voor
bij De oppervlakte bleef 
11.500 ha en wij zijn met onge
veer 30.000 Mollenaars. Wan
delen is hier heerlijk, 300 km 
uitgestippelde wandelwegen 
liggen op de vakantiegan
gers te wachten". 

Wij kunnen ons indenken 
dat de Molse bevolking tij-

^ 4 

„Jakob Smits" 
Met een ontroerende teder
heid bewaart men te Mol de 
artistieke erfenis van de inti-
mistische Kempische schil
der Jakob Smits. De schilder 
(1855-1928) van Nederland
se afkomst vestigde zich in 
1888 in het Achterbos, een 
verlaten stuk natuur in de 
buurt van MoL Wie deze 
prachtige Kempense ge
meente aandoet moet vast 
het Smitsmuseum bezoeken, 
het loont de moeite! Wie ech
ter beter de wereld rond Ja
kob Smits wil leren kennen 
abonnere zich het best op 
het driemaandelijks tijdschrift 
„Jakob Smits" dat telkens 
voortreffelijke bijdragen pu
bliceert over het leven en het 
werk van de schilder en zijn 
tijdgenoten. Het tijdschrift is 
tevens de spiegel van alles 
wat zich op plastisch gebied 
in en rond de Smitsgemeente 
afspeelt 
.Jakob Smits", driemaandelijks tijd
schrift uitg. door Vrienden van het 
Jakob Smits-museum. Sluis 155 te 
2400, Mol. 250 fr. voor 4 nummers, 
rek. 413-3057001-06. 

dens de vakantiemaanden 
aangroeit? Met hoeveel en 
vanwaar komen ze? 

C. Van Elsen;„Mo7 staat be
kend om zijn campingtoeris-
me tijdens de vakantiemaan
den juli en augustus. Wij no
teren hier 300.000 overnach
tingen per jaar. Vooral jon
gen mensen en families. 
Vanwaar komen ze? Nogal 
wat stadsmensen uit Antwer
pen en heel wat jeugdbewe
gingen. Met zekerheid kun
nen wij echter zeggen dat 
50 % van onze vakantiegan
gers Nederlanders zijn! De 
grens ligt hiet ook vlakbij". 
—Wat is er nu zo aantrekke
lijk in Mol? 
C. Van Eisen: „Je hebt er de 
meren en de stranden: het 
Zilvermeer, het Zilverstrand 
en het Familiestrand. Fami
lies kunnen hier rustig wan
delen, je kan alle sporten 
doen, ongebreideld wande
len, een tentoonstelling mee
pikken. Bij slecht weer een 
uitstap ondernemen of ge
bruik maken van de gemeen
telijke sportinfrastruktuur 
die hier zeer „sterk uitge
bouwd is"! 
—Heeft Mol een traditie in de 
rekreatiesektor? 
C. Van Eisen: Onze gemeente 
heeft steeds een grote aan
trekkingskracht op wande
laars en mensen die van de 
natuur houden. Alhoewel het 
hotelwezen slechts langzaam 
wordt uitgebouwd, zijn er en
kele typische, gezellige over-
nachtingsmogelijkheden". 
—Een paar aanraders door 
dagjesmensen in Mol? 
C. Van Eisen: „Het Zilvermeer 
biedt natuurlijk heel wat om 
een fijn dagje te beleven, om 
niet te spreken van andere 
stranden met alle kansen 
voor kampeer-, roei- en 
zwemgenot Een gemeentelij
ke visvijver, een natuurreser
vaat, het sport en rekreatie-
centrum Den Uyt, het Jacob 
Smitsmuseum en natuurlijk 
de prachtige abdij van Postel 
en omgeving. U ziet, wie 
dacht dat Mol alleen de ge
meente van het atoomcen
trum was, heeft het verkeerd 
voor. In Mol is wat te beleven 
en bij deze zijn al de „WlJ"-le-
zers van harte welkom"! 

Wandel- en fiets- _ 
paden 
— Mol is de draaischijf van 

de gezondmakende wan- — 
del- en rijwielsport 

— 30 km fietspaden in Postel _ 
— 300 km uitgestippelde 

wandelwegen; door de 
Molse VVV. werden 7 ~ 
wandelwegen uitgestip
peld, bewegwijzerd en be- — 
schreven. Voorzien van 
een kaartje, afstanden, be
schrijving en situering _ 
t.o.v. de andere wandelwe
gen vormt dit mapje een 
onmisbare gids voor wie _ 
Mol wandelend wil leren 
kennen. 

— Wandeling rond Mol 
(Mol-Om -80 km) ~ 

Het ganse jaar 
door feest 
— Karnavalstoet: zaterdag 

van halfvasten 
Jaarmarkt, dinsdag na 
halfvasten: foor vanaf za
terdag voor halfvasten 

Mol groen en bloem: der
de zondag van mei 
St.-Jansstoet: zondag rond 
24 juni 
Praalstoet H. Doorn: 
27 september 
Lichtstoet Rozenberg: za
terdag voor de tweede 
zondag van september 
Lichtstoet Ginderbuiten; 
zaterdag voor de laatste 
zondag van september 
Beiaardkoncerten, iedere 
dinsdag om 11 u., iedere 
zaterdag van 17 tot 18 uur 
Juli en augustus: iedere 
zaterdag om 20 u. koncer-
ten door gastbeiaardiers 
Marktdag: elke dinsdag
voormiddag op Rondplein 
en omgeving 

— Pluimvee- en dieren
markt: elke zondagvoor
middag op het Rondplein 

Zilvermeer 
— Rekreatiecentrum tot 

over de grenzen bekend 
— Gelegenheid tot kampe

ren, zwemmen, roeien en 
zeilen 

Rekreatiecentrum 
Den Uyt 
— Olympisch openluchtbad 

(50 bij 21 m) met instruk-
tiebad, peuterbad, zonne
weide en minigolf 

— Overdekt bad (25 bij 
15,5 m). In beide baden 
temperatuur van 25° c. 
verzekerd 

— Omni-sporthal en tennis-
terreinen 

Adres: Rode Kruislaan 20 te 
2400 Mol (014-31.46.95) 

(Adv. 136) 

MOL WAPENSCHILD 

- GROEN 
VAKANTIEOORD 

- SPORTGEMEENTE 

BEZOEK IN MOL 

SPORTGEMEENTE 
VAN VLAANDEREN 

— Het Jacob Smitsmuseum. 
— Het Zilvermeer en andere stranden. 
— Het prachtige complex „Den Uyt" 

(sporthal/zwembaden). 
— De abdij van Postel. 
— De 300 km uitgestippelde wandelwegen. 
— Het torenmuseum met beiaard. 
— Wandelzoektocht in juli en augustus. 

Inlichtingen: 
VW-infokantoor 
Markt 22 
2400 MOL 

GROENGEMEENTE 
TOERISTISCH OORD 
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Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbat ing: 
Erna Van Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Tijdens een uitstapje loopt u langs één of andere merkwaardigheid. 
Een mooie kerk bij voorbeeld. Of en abdij. Aan de buitenkant kunt u 
die monumenten makkelijk bewonderen, maar binnenin geraakt men 
bijna nooit. En dat is begrijpelijk ook. Hoeveel kunstschatten werden 
reeds niet uit onze dorpskerken geroofd? De kerkdeuren blijven dan 
ook — zeer wijselijk — gesloten. Andere monumenten zijn bewoond 
of hebben een funktie die permanent bezoek onmogelijk maakt. 
Maar toch zou u eigenlijk wel eens een kijkje binnenin willen nemen? 
Dat maakt de toeristische federatie van Brabant mogelijk. Monumen
ten of merkwaardigheden die gewoonlijk niet kunnen bezocht wor
den, wil men één keer of een paar maal per jaar toegankelijk stellen. 
Dat gebeurt dan tijdens een „open dag". De bezoeker zal die dag niet 
alleen een warm onthaal te beurt vallen, bekwame gidsen zullen hem 
ook rondleiden. 

Toeristische open dagen 
in Vlaams-Brabant 
Voor 1981 heeft de toeristische 
federatie 34 monumenten bij deze 
aktie weten te betrekken. De lijst 
van monumenten en de bezoek-
data staan vermeld in een folder 
„open dagen" die gratis kan ver
kregen worden bij de toeristische 
federatie van Brabant, Grasmarkt 
61 te 1000 Brussel. 
Zo'n reeks opendeurdagen begint 
in de lente en loopt tot eind sep
tember. Dus nog «vens de tijd om 
er nog enkele van mee te pikken. 
Wij zetten ze voor u op een rijtje. 
15 augustus - Diest: Lindenmo-
len (Ringlaan). 
Deze 18de-eeuwse standaardmo-
len, herkomstig uit het naburige 
Assent, werd te Diest wederopge-
bouw in 1968. Geleide bezoeken: 
van 10 tot 12 u. en van 13 tot 19 u. 
Toegang: gratis. 
15 augustus - Huldenberg: Onze-
Lieve-Vrouwkerk. 
De fraaie gotische parochiekerk 
van Huldenberg werd in de 13de 
en 14de eeuw opgetrokken in 
witte zandsteen. Opmerkelijk is de 
zonnewijzer tegen de gevel van 
het zuidelijk zijkoor. Het krono-
gram herinnert aan de verganke
lijkheid van het leven met de wijze 
les: „de tijd helaes! ziet, Vergaet, 

aLs Die teeCken Vroegh en Laet". 
Geleide bezoeken. om 15 en 16 u. 
Toegang: gratis 
29 augustus - Sint-Kwintens-Len-
nik: de Sint-Kwintenskerk. 
De Sint-KwIntenskerk werd in de 
14de eeuw gebouwd, ter vervan
ging van een toen haast drie eeu
wen oude romaanse kapel De 
kerk zelf is gotisch en herbergt 
heel wat kerkschatten die ter gele
genheid van deze „open dag" zul
len tentoongesteld worden. Gelei
de bezoeken: om 15 u. Toegangs
prijs 20 f r, 

29 en 30 augustus, 5 en 6 sep
tember - Perk: kasteel de Ribeau-
court 
In een mooi, bebost, domein ligt 
het kasteel van Ribeaucourt, ge
bouwd in de 17de eeuw, maar in 
de daaropvolgende eeuwen her
haaldelijk uitgebreid en gerestau
reerd. Tijdens deze „open dagen" 
zal er ook gelegenheid zijn om In 
het kasteel zelf te eten. Geleide 
bezoeken: van 13 u. 30 tot 18 u 
Toegangsprijs: 50 fr. (leden toeris
tische en kulturele verenigingen 
40 fr , kinderen 30 fr.) 

30 augustus - Beersel: Sint-Lam-
bertuskerk. 
De kerk werd gebouwd in 1913. 

Artois Light, Een lekker bier,, 
en fit blijven. 
Arlois Liĵ hl heeli de \olle sma.ik \,in 
een lekker liiei en lie\,il iiouwense\en\eel 
alcohol, maai 2,''"'i. mindei calorieën* 
Ariois Lighl een hierom lit Ht,„i„dn 
en in ct)nclilie Ie bli|\en ciiofi«n 
' r . t Ariois Sieren 

De toren dateert uit de 15de 
eeuw. Eén van de merkwaardighe
den binnenin is het grafmonument 
van de heren van Witthem. Gelei-

• de bezoeken: om 14, 15, 16 en 
17 u. Toegangsprijs: 10 fr. 

30 augustus - Beersel: Herman 
Teirlinckhuis. 
In het woonhuis van deze Vlaam
se schrijver (1879-1967) werd 
sinds eind mei een permanent 
Herman Teirlinckmuseum ge
opend. Men kan er kennismaken 
met voorwerpen, dokumenten, te
keningen en het literaire oeuvre 
van Teirlinck, terwijl in een ander 
deel van het museum een perma
nente kunstgalerij is ingericht. Ge
leide bezoeken: om 14, 15, 16 en 
17u. Toegangsprijs: lOfr . 

30 augustus - Beersel: kasteel. 
De eerste burcht werd gebouwd 
in de 13de eeuw. Na een brand in 
1489 werd ze wederopgebouwd 
en in het begin van deze eeuw 
werd de burcht gerestaureerd 
naar 17de-eeuwse plannen. Het 
interieur bleef ongewijzigd sinds 
de 15de eeuw. Deze burcht is een 
typisch voorbeeld van militaire 
middeleeuwse bouwkunst. Gelei
de bezoeken: om 14, 15, 16" en 
17 u. Toegangsprijs: 30 fr. 

8, 15, 22 en 29 augustus, 6 sep
tember - Halle: basiliektoren en 
klokkenmuseum. 
Op de eerste verdieping van de 
basiliektoren werden de meest 
waardevolle en oudste klokken 
van de Halse beiaard bijeenge
bracht. Er zijn ook een paar afgiet
sels van klokken en beelden te 
zien, en een oud beiaardklavier. 
Vanop de toren heeft men een 
prachtig uitzicht over de stad. Ge
leide bezoeken: op zaterdag om 
15 u., op zondag 6 september om 
14 u. 30 en 15 u. 30. Toegangs
prijs: 10fr. (kinderen gratis). 

16 augustus en 13 september -
Averbode: norbertijnerabdij. 
De abdij werd gesticht in 1134, 
maar de huidige gebouwen date
ren van veel later. Zo is de abdij
kerk, een groots barokqebouw. 

VLAAMS BRABANT 
ideaal voor een dagje-uit. 
In onze nieuwe gids voor 
toerisme en vrije tijd 
vmdt U tientallen ideeën 
voor een daguitstapje. 
Stuur ons onderstaande bon, samen met een briefje 
van 20 fr. en volgende week zit onze „Gids" in uw bus. 

Naam: 

Adres-

I wenst de „Gids voor vrije tijd en toerisme 1981" 

I 
L\dv. 132) 

opgetrokken tussen 1664 en 1674. 
De meeste andere gebouwen da
teren uit de 18de eeuw. Geleide 
bezoeken: vanaf 14u., met een 
laatste vertrek om 16 u. 30. Toe
gangsprijs: 25 fr. (kinderen gratis). 

13 september - Dilbeek: Sint-
Ambrosiuskerk. 
Ondanks verscheidene restaura
ties bleef de Sint-Ambrosiuskerk 
zijn gotisch uitzicht goed bewaren. 
De oudste gedeelten dateren uit 
de 15de eeuw. Het interieur is rijk 
gestoffeerd met meubilair uit de 
17de-18de eeuw, muurschilderijen 

( ± 1500), schilderijen en beelden. 
Geleid bezoek: om 14u. Toe
gangsprijs: 20 fr. 

13 september - Sint-Laurelns-
Berchem: de dorpskerk. 
Sint-Laureins-Berchem ligt op een 
hoogte, vanwaar je een prachtig 
uitzicht hebt op het omliggende 
Pajottenland. De Sint-Laureins-
kerk is gotisch en dateert uit de 
15de en 17de eeuw. Met het kerk
hof en het hoevetje ernaast vormt 
het een schilderachtig geheel. Ge
leid bezoek: om 15u. Toegangs
prijs: 20 fr. (kinderen gratis). 

niel, worden in dit boek beschre
ven. Daarnaast bevat het alle infor
matie over het fokken, de verzor
ging, ziekten, lichaamstaal, kom-
munikatie en hoe ze een beetje 
„onder de duim" te houden zijn. 
Spaniels - vertaling: A. Gondrexon - Ives 
Browne - formaat: 20 x 16,5 cm - omvang: 
ca 72 biz. - illustraties: 23 kleurenfoto's, 
34 tekeningen - uitvoering: paperback -
prijs: 235 fr. 

Egels 

Spaniels 
Dat de spaniel uit het bloed van de 
wolf is voortgesproten zou men 
aan het uiterlijk van deze vriende
lijk ogende hondenfamilie niet di-
rekt zeggen. Onder de bonte en 
weelderig behaarde vacht van de 
spaniel gaat echter een hond 
schuil die niet alleen trouw is, maar 
behalve onder een gezonde dosis 
karakter en eigenzinnigheid ook 
over een ontembare jachtlust be
schikt. De vooral ook als kinder
vriend zeer populaire spaniel is 
door deze veelzijdigheid toch een 
hond met gebruiksaanwijzing. 
Maar liefst 18 span ielsoorten, zo
als de Hollandse, Amerikaanse en 
Engelse cocker spaniel, de water-
spaniel en de King-Charles spa-

Hoewel egels de laatste tijd veel-
vuldiger voorkomen, is er niet veel 
over deze nuttige dieren bekend. 
Gelokt door een schoteltje melk 
sloot al menig egeltje een hechte 
vriendschap met de steeds groter 
wordende groep mensen die zich 
realizeren dat het diertje dat in de 
schemering tuin of plantsoen 
doorwoelt op zoek naar voedsel 
een kleine stap vooruit betekent 
op weg naar het behoud van de 
natuur. 
Helga Fritzch beschrijft in dit boek
je alles over voeding, onderdak, 
verzorging en ziekten. Uitvoerig 
vertelt ze hoe we met egeltjes 
kunnen leren omgaan en hoe ze 
zich onder elkaar gedragen. 
Igel als WintergSste - vertaling: Remmert 
de Vries en Randi Boon - formaat: 
20 X 16,5 cm - omvang: 72 bIz. - illustra
ties: 20 kleurenfoto's, 35 tekeningen in 
zwart-wit - uitvoering: paperback - prijs: 
235 fr. 

TOERISTEN, 
Wat kan Aarschot, Parel van 
het Hageland, u aanbieden? 

de Aarschotse gastvrijheid, 
de Orleanstoren, 
het Begijnhof, 
het rijk historisch verleden, 
de Onze-Lleve-Vrouwkerk, 
het museum. 

de overheerlijke wandelpaden, 
de geschied- en oudheicUjundige 
monumenten, 
de feeërieke Sint-Flochusverlichting 
op 15 augustus. 

Voor inllchtlngeni 
Bureau voor Toerisme, 4e bureau, Stadhuls, Aarschot 
Tel. 019-56.70.11 of Tourist Information, Grote Markt, Aarschot, teL 016-56.97.05. (Adv) 
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lepel & vork... 
Restaurant 

H O F TER C O T T H E M 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5, 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel. 091-60.55.86 

Gastronomische eetmalen 
, Matige prijzen 

Sluiting; zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Maria-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
T^l. 55-49.94.76 

Dinsd. gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dag. vers fruit en groenten. 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden. 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel. 582.13.45 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open: vrijdag vanaf 19 uur; za
terdag vanaf 13 uur; zondag van

af 10 uur. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54.40.07 

\^aandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

Wi i f r i ed B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouier 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

COR'mALS 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dijnderstrock 

Kat tes t raa t 20, A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel. 031-71.01.73 

Waters en linfionaden 

?|et ^ajmsïjuis 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0« familiezaak mal tradKia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AlViTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 Tel 031-36 56.54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikeniel 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/51.21.48. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

FEESTZAAL 

•< E D E L W E I S S .> 
V'ossemberg 13. 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 4S 76 

Alle feestelijkheden. 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

DE O U D E KRING 

• Cnfo VU loka.il 

Dorpsplein HcuscJcMl Limtji irq 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop: 

elke vrijdag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 tot 13 u. 

en op afspraak. 

Lokaal «T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Vfrzoigde keuken 
^ItóUIff] DemokrdtibcHp piijzcn 

Uitgelezen dienstbeloon 

Kdsristcenweg 38 
??C0 Ni|k,>n - Tel 031/8188 41 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel. 058/2994,91 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

Café Het V laams Huls 
Bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-73.49.45 
Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn. 

Herberg 

„De 7 Za l i gheden " 

Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - S A L O N S 

DE L A N D S K N E C H T 

A.inni nu i v.in .illc f ccs t fn 
Ook v< ihui inq v.iil t.if*'kj( tir f 

S(hiklcist i . . . i t 33 
?000 Aniwi- ipcn 
Tl I 031 3745 7? 

^of ten C'cnljoorn 

t Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Drnnk- en eethuis 

.< W A L T R A » 
Ardii inknni 2 (bi) KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven vnn de W.illr.i 
1 Vln.tms in t h.trt vnn Brussel 
2 Je h.iii er .ilti/d p.irkoton 
3 Je kn/gt er .iltijd w.il ICA}leii 
4 De pni/en zijii soci.ml 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 41,07 

Feosstïoïil vooi Mn 
gelegenbeden 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„ D e B e a u v o o r d s e pas te i " 

't Is (de lichtst verteerbare. 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwallteitskoffie bij u thuis! 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lembroeckstraat 89 
«320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wi|nea 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel. 054-33.4857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeJ. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 

Tervuurse vest 60. LEUVEN. Tel.: 
016-22.86.72. 
Kon. Asthdlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.: 
02-218.74.89. 
Grote parkeerterreinen - zalen vrij 
voor feesten, banketten e.a. - Duitse 
specialiteiten: Dortmunder Thier van 
't vat - Levende Water Tönissteiner 
Sprudel - Goed en goedkoop eten. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min. van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort. 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40. 

Menu. op zondag van 450 tot 650 fr. 
Tijdens de week, suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks. 

T 
den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel. 02-218.48.38 - 218.41.72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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De opstanding 
van het stiefkind 
In het Amerikaanse Santa Clara streefden in de voorbije week zeven
tien sporten naar Olympische erkenning. De eerste „wereldspelen" 
groeiden zeker niet uit tot een sukses. Sporten als rolschaatsen, 
casting (een soort precisiehengelen op het droge), softball, taekwon-
do, racquetball, bowling, waterski en vinzwemmen zijn nu eenm'aal 
niet voorbestemd om de massa te beroeren. In Californië voegde men 
daar ook nog koordtrekken, powerlifting en zelfs body building bij. 
Stel je voor dat al deze sporten (???) ooit nog eens op de reeds in hun 
gigantisme verstikkende Olympische Spelen beoefend worden. 

Belgiè v(/as in Santa Clara verte-
genvyioordigd door rolschaatsers, 
casters (beoefenaars van cas
ting), body builders (niets blijft ons 
bespaard), bowlers en waterskife
nomeen Eddy De Telder. 
Daarnaast was ook het BOIK ruim 
vertegenwoordigd. Wat de heren 
ginder gingen uitrichten, was nie
mand duidelijk. Maar zonder twij
fel wilden de beroepscomitards 
van de Belgische sport enkele 
dagen doorbrengen in het zomer
se Californiè. Ze behartigen im
mers de belangen van een paar 
sportfederaties die door hen al 
eerder werden „erkend". En waren 
het geen echte Olympische Spe
len, de wereldspelen prezenteer-
den zichzelf zonder schroom als 
een volwaardig „alternatief". 
De belangstelling voor het gebeu
ren was in ons land — en elders in 
West-Europa — gering. Het belet
te de serieuze sportpers niet er 
ruim aandacht aan te besteden. 
De criteria die desbetreffend door 
onze kranten worden aangelegd, 
zijn erg ondoorzichtig. Zo slaagt 
een krant als Het Nieuwsblad, die 
wij desondanks als onze beste 
sportkrant aanzien, ènn zich in 
Santa Clara door een medewer
ker te laten „bedienen". Iets wat 
onmogelijk blijkt wanneer op en
kele tientallen kilometer van Brus
sel meer dan tweeduizend men
sen rond een kaatsbaan zitten, 
waarop twee Vlaamse vijftallen 
om de overwinning spelen. Het is 
gewoon ongelooflijk en bescha
mend. En het door ons aangehaal
de dagblad is geen uitzondering 
op de regel. In dit verband heeft 
enkel „Het Laatse Nieuws" een 
paar weinig suksesvolle en niet 
volgehouden pogingen tot vol
waardige berichtgeving onderno
men. 

Stiefmoederli jk 
De kaatssport wordt in de Vlaam
se sportjournalistiek inderdaad 
stiefmoederlijk behandeld. Deze 
Sfjort wordt vooral in Brabant (de 
hoofdstad, de Zennevallei en het 
Pajottenland) en Oost-Vlaanderen 
beoefend. In de Rufjelstreek 
wordt er plaatselijk ook nog wel 
een balletje gekaatst Desondanks 
vindt geen krant het nodig een 
volwaardige kaatsrubriek te ver
zorgen. Basketbal, handbal en vol
leybal — om maar niet over de 
wielerwedstrijden van derde en 
nog lagere orde te spreken en om 
de voetbalwedstrijden van derde 
en lagere afdelingen maar buiten 
beschouwing te laten — verzame
len slechts in uitzonderlijke (en 
soms zelfs helemaal nooit) even
veel toeschouwers voor een top
wedstrijd. Desondanks worden 
deze sporten kolommen toebe
deeld in de berichtgeving. Wij heb
ben daar natuurlijk geen bezwaar 
tegen, maar we vinden het een 
heus schandaal dat de kaatssport, 
wellicht de enige nog overblijven
de autentieke volkssport zo mis
deeld en miskend word t Desbe
treffend hebben wij bij enkele 
kranten „voorzichtig" naar de oor
zaken van deze „politiek" geïnfor
meerd. Een sluitend antwoord kon 
niemand geven. Men verstopte 

zich achter het late einduur van de 
kaatswedstrijden — het kan inder
daad al eens tot rond zeven uur 
uitlopen — en achter het gebrek 
aan afdoende kennis van deze 
sport bij de aanrukkende genera
tie sportjournalisten. Verklaringen 
die nergens op slaan natuurlijk. 
Want voetbalwedstrijden eindigen 
vaak rond tweeentwintig uur en 
we willen niet geloven dat jongere 
sfKDrtjournalisten zich in het kaat
sen niet zouden kunnen bekwa
men. 

Wij geloven dat de belangrijkste 
oorzaak ligt in de verkeerde be
oordeling van de waarde van de 
kaatssport. Achterop ligt nog 
steeds de gedachte dat kaatsen 
onderdeel van folklore is. Niets is 
minder waar. Op een kaatsbaan 
worden inspanningen geleverd die 
vaak méér dan dne uur duren. Wie 
naar topkaatsen gaat kijken, komt 
ongewild onder de indruk van het 
atletisch kunnen van de huidige 
generatie topspelers. De zwaarlij-
vigen vallen er duidelijk tussenuit 
Kaatsers moeten over veel kracht, 
over een groot reaktievermogen, 
over een scherpe kijk, over een 
juiste timing en over een snel 
overzicht beschikken om het blij
vend aan de top te kunnen waar 
maken 

Het getuigt van veel onbegnp 
kaatsen tot een amateuristisch 
tijdverdrijf te willen degraderen. 
Eersteklassers spelen vaak dne 
en zelfs vier dagen in één week. 
Het seizoen vangt aan na Pasen 
en eindigt half september. Het 
zwaartepunt ligt in juli en augus
tus. Topkaatsers blijven in de win
termaanden in beweging. Vaak 
trainen zij nog gezamenlijk twee 
keer in de week (konditietraining) 
en velen onder hen spelen voetbal 

in de lagere afdelingen. Vroeger 
was het anders: toen vond men 
topkaatsers terug in de ...nationale 
voetbalploeg. Rie Meert André 
Van der Stappen, Jacky Stock
man, Pierre (iarteus. Maar beide 
sporten beoefenen aan de top is 
door de doorgedreven professio-
nalizering van het voetbal niet lan
ger mogelijk. 

Vlaamse landskampioen 
Het is een verheugende vaststel
ling dat de kaatssport in Vlaande
ren ondanks de negatieve bena
dering door de officiële pers aan 
een onmiskenbare opbloei toe is. 
De jeugd voelt zich opnieuw tot 
de kaatssport aangetrokken. De 
tijdelijke terugval was een gevolg 
van de gewijzigde levenspatro
nen. Kaatsen werd vroeger vooral 
op de openbare weg beoefend. 
De auto's hebben de kaatsers van 
hun geliefde pleisterplaats (de 
straat voor het café) verdreven. 
Het heeft enkele jaren geduurd 
eer de kaatsploegen op die „uitda
ging" een antwoord vonden. Maar 
na herhaaldelijk aandnngen bij de 
gemeentelijke besturen schijnt nu 

een gunstige kentering ingetre
den. Er worden nu echte kaatsba-
nen aangelegd. Rond die banen 
worden kleedkamers en andere 
akkommodaties neergezet. Buizin
gen bij voorbeeld beschikt over 
een prachtige, in een park gele
gen, „ballodrome". Tollembeek 
krijgt volgend seizoen een nieuwe 
baan met bijbehorende. Meerbeke 
beschikt over een „volledige" ak-
kommodatie. Met Ninove vormt 
voornoemd drietal de huidige top 
van de Vlaamse kaatssport Vier 
van de twaalf eersteklasseklubs 
zijn uit Vlaanderen afkomstig. De 
overigen uit Wallonië. Het is nog 
niet zo lang geleden dat géén 
Vlaamse vereniging in de topklas
se aanwezig was. Dit maar om de 
vooruitgang te illustreren. Van die 
vier is Tollembeek ongetwijfeld de 
beste. De ploeg uit het Markedal is 
zelfs een heuse titelkandidaat Zij 
schijnt momenteel de enige forma
tie te zijn die Braine — de meest 
traditierijke topklub in de kaats
sport — misschien nog van de titel 
kan houden. Tollembeek is boven
dien een merkwaardige klub. Zij 
bouwt op eigen kweek en slaagde 
erin drie kaatsers van eigen streek 

Waarom wandelen gezond is 
Het kon niet anders of de voor een paar jaar op 
gang gekomen „wandelrage" moest leiden tot 
desbetreffende publikaties. Eigenlijk is het wel gek 
dat de mensen in de zeventiger jaren, wanneer de 
motorizering van het dagelijks leven dan uiteinde
lijk toch zijn hoogtepunt bereikte, opnieuw moes
ten worden overtuigd van de noodzakelijkheid van 
de lichaamsbeweging. 
„Wandelen is de beste medicijn' is een stelling die 
al door Hippocrates werd geponeerd. De Ameri
kaanse arts Fred A. Stutman bewees dit nog eens 
overvloedig in zijn nu in het Nederlands vertaalde 
„The doctor's walking book". 
Stutman legt uit waarom wandelen de veiligste en 
meest gezonde manier van bewegen is en hoe elk 
onderdeel van de aktie het lichaam aktiveert. 
Stutman verduidelijkt de uitwerking van wandelen 
op hart- en bloedvaten, op de lichamelijke konditie, 
op het lichaamsgewicht, op de eetgewoonten, op 

de stress en de spanning. In de bijlagen vindt de 
lezer bovendien een voedingsmiddelentabel met 
informatie over het aantal kalorieën in het dage
lijks voedsel. 
Het boek is dus niet alleen onderhoudend en 
vulgarlzerend, het is onmiskenbaar wetenschap
pelijk gefundeerd. Het praktische aspekt van het 
wandelen komt eveneens aan bod. Naast voorbe
schouwingen bij en voorbereidingen op wandel
tochten, zorgde de uitgever ook voor de adressen 
van Nederlandse en Vlaamse wandelorganizaties 
die open staan voor iedere wandelaar en waarbij 
men terecht kan voor informatie over aktiviteiten 
(wandelroutes en gelelde wandelingen). Het boek 
leest prettig en vlot en is overvloedig geïllustreerd 
met foto's en tekeningen. 

— Wandelen. De perfekte lichaamsbeweging. — Dr. Fred A. 
Stutman. Vertaling Loes Luxen - 151 biz. — Uitgeverij Elmar b.v. 
Rijswijk, 1981. 

in het basisvijftal te dropfien. Een 
unicum in een wereldje waar top
spelers voor... om en bij de twee 
miljoen getransfereerd worden. 
Bedragen die de lezer wel zullen 
laten vermoeden dat de heren niet 
„gratis" over de baan draven. Goe
de kaatsers verdienen schoon en 
meestal „zwart" geld. 

Naast Tollembeek presteert ook 
het nieuw gepromoveerde Ninove 
— vier Walen en één van Merch-
tem overgekochte klein-midden 
— zeer behoorlijk. Deze oude klub 
wist zich te kwalificeren voor de 
kampioenenreeks. Nadat de 
twaalf eersteklassers een volledi
ge ronde met heen- en terugwed
strijden hebben afgewerkt, wordt 
de rangschikking Ofjgedeeld in 
een kampioenenreeks (de eerste 
zes) en een degradatiereeks (de 
laatste zes). Die dan nogmaals 
heen- en terugwedstrijden spelen. 
Buizingen en Meerbeke vechten 
tegen de degradatie. Buizingen 
was de revelatie van het vorige 
seizoen. Maar deze formatie is wel 
erg afhankelijk van het rendement 
van de jonge ('s lands grootste 
belofte) Mare Van Hasselt. Een 
produkt van eigen kweek waar de 
grote Waalse klubs en... Tollem
beek veel geld voor over hebben. 
Tollembeek heeft zich overigens 
in hét hoofd gestoken een volledi
ge Vlaamse ploeg op de baan te 
zetten. Van Hasselt en Van Snick 
staan hoog op de verlanglijst van 
de Lustige Balspelers. Indien zij 
deze transfers ooit kunnen realize-
ren, wordt Tollembeek gewoon 
onklopbaar. 

Meerbeke beleeft een pijnlijk sei
zoen. Deze klub voert per definitie 
hoge ambities. Zij investeerde in 
het voorbije tussenseizoen in 
nieuw talent dat blijkbaar erg 
moeilijk rendeert en dat het even
wicht van het vijftal totaal heeft 
scheefgetrokken. Deze klub met 
professionele allures (een „grote" 
sponsor en nog bijkomende extra-
sportieve steun) ervaart op haar 
beurt dat sukses met te koop is. 
Waardoor nogmaals bewezen 
wordt dat de kaatssport zich in 
niets van andere „grote" sporten 
onderscheidt Maar dat zullen de 
kranten misschien vaststellen 
wanneer de omstandigheden hen 
vroeg of laat zullen verplichten 
aandacht te besteden aan een 
Vlaamse kaatsklub die het heeft 
aangedurfd landskampioen te 
worden... We zijn benieuwd hoe ze 
dat dan zullen uitleggen. 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweni 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Te r053 2122 48 

> 

Alle werken m marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Te! 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

TPI 054 41 25 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten alle soorten ook medika-
le en anti-allergische matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

? 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk In typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk. 

Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

GELD 

Onmiddell i jk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12, 9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781993 
Import — Export 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tol 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaa! Stnjtem 

Tel 054 33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEV\/INDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 5142 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom sanitair 
Alle herstellingen 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 88 11 19 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen 

NV Reinrgingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053 21 72 12 

KLEDING LENDERS 

Sint Diimuonbtraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lel 053-62 37 65 

B + M 
Bouwpronnotoren en 
daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 56903 18 

Aankoop en verkoop van Hollandse 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

WIJ bouwen voor u 
— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nljlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsoffert» 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 2193 25 

I D t L - Tel O n - 5 3 4 3 49 

GcIcgcnheidsgr.Tfiek Huwelijk • Ge
boorte • Zolfklevende pl.ikb.md en 
etiketten Houten druklet lers • Rekla-
ine-kalenders-

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hereiitolseb.ian 340 
D e u r n e Z Tel 2108 96 
Kerkbtraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314. 

00STDU1NKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus ben ieube lde v i l la 's , appar 
t emen ten en s tud io ' s te t iuur 

Op aanvraag gra t is ka ta loog met 
f o to ' s 

WEST-LITTORAL 
Leopo ld II laan 212 
8458 Oos tdu inke rke 
Te le foon 058 51 26 29 
(Woensdag ges lo ten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL.BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cervtral« 
verwarming • Houtkachels • Jntxxjw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Fngo's en 

Diepvriezers 

DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % kortng voor VU-leden 

LUKOS p v b a . 
Ringmappen dokumenthouder -
pochetten - snelhechters • offerte
mappen 

Fortslraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 4935 07 

O m te sparen , te lenen of voor 

een verzeker ing , wendt u z ich In 

ver t rouwen tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep ARGENTA 
Betfendrieslaan 22, 
1711 Itterbeek-Dilbeek. 

Kantooruren: alle werkdagen van 
9 tot 12 u. en op afspraak. 
TeL 02-569.11.17. 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428 69.84 

...Uit sympatie... 

Industriële fotografie 
Mode/archi tektuur 
Huweli jksreportages 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schilderijen, spiegels, etsen, enz 
— Alle inlijstingen op maat (Hout en alunninium) 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
TeL 053/21.1921 

Fr Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
TeL 02/251.81.66 

lustrerle 

r 
DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRUFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meutjelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

mare 
de vriesè 
bar. ruzetlelddn 56c brugge 
060/35/4 04 . 
baan brugge-kortrijk 

^g^StinssÊ^^^^ w^ 
EN BROEKEN 

moeilijke maten,/, 
•akkundige retouche 

fMcciterklccrmakcr / | 

Vermees k* 
4jjjii.i.iiiiy.Lnim.t»i'L.iyi.J.nJll.ll.l.l 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandtieelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18u 425 46 42 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 21 36 36 
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Een tiental jaren geleden nog leken de 
Cogels-Osylet en de omliggende straten 
gedoemd tot roemloos verdwijnen onder 
de slopersmokers. Thans geniet zij als 
architekturaal unicum Europese faam, is zij 
een geliefd onderwerp van fotografen en 
wordt zij door heel wat toeristen, vooral 
ook Nederlandse, bezocht. Misschien 
'n goed idee om het ook eens te doen. Dit 
artikel kan daartoe een inleiding zijn. 

Op wandel in 

(Antwerps) 

Zurenborg: 

4 

Drie woningen in één klassiek paleis. 

Historische nostalgie in fin-de-siècle-steen 
In de zestiende eeuw was Antwer
pen het rijkste handelscentrum 
van het Westen, waar van slag om 
stoot Blijde Inkomsten en andere 
festiviteiten van groots volks allure 
op het getouw gezet werden. Een 
eeuw later-beleefde de barok te 
Antwerpen zijn meest somptueu
ze hoogtepunten in een overdadi
ge schilderkunst en breedvoerige 
architektuur. Wellicht stamt de 
Antwerpse zin voor luister, uitbun
digheid en ornamentiek uit deze 
euforische eeuwen. Ook nu noemt 
de Antwerpenaar zich niet zonder 
trots „Sinjoor" en een nostalgische 
zucht naar de pracht en de praal 
van vroeger is hem niet vreemd. 
De wijk Zurenborg, met de Co-
gels-Osylei als ruggegraat is daar 
de steen geworden afstraling van... 
een voorbeeld van eklektische, 
romantische en exuberante archi
tektuur waarin de stad tijdens de 
laatste eeuwwende haar herboren 
welvaart en glorie entoesiast be
leefde... maar tegelijk ook een 
kunsthistorisch geheel dat in heel 
Europa wellicht zijn gelijke niet 
vindt. 

Het huidige Zurenborg ontstond in 
een periode die gekenmerkt werd 
door drie feiten, waarvan het sa
menvallen ongetwijfeld zijn stem
pel gedrukt heeft op de uiteindelij
ke grandeur die de wijk in nauwe
lijks enkele jaren aannam. Aller
eerst was er, na ruim twee eeu
wen slepende teleurgang, de 
herwonnen maritieme en merkan-
tiele bloei die met een pronkzuchti-
ge bestedingshonger gepaard 
ging. Ook was er een sterk levend 
nationaal gevoel met een zelfbe
wuste, kwasi dweepzieke hang 
naar alle -ismen en pseudo-ismen 
uit het „grootse" Vlaamse verle
den. Ten slotte was er de architek
tuur zelf, waarvan het klassicisme 
tot de meest bizarre patronen en 
retro-vormen was ontaard, en die 
gelijktijdig de opgang beleefde 
van de speelse, vloeiende en orga
nische, maar niet minder tot be
haagzucht neigende Art Nouveau. 
In de Cogels-Ösylei en de aanpa
lende straten zouden deze strek
kingen en verzuchtingen een fas
cinerende osmose beleven, waar
uit deze uitzonderlijke brok bouw
kunst met al zijn vreemdsoortige 
ongerijmdheden toch tot een har
monische eenheid groeide. 

Geschiedenis 
De naam Zurenborg stamt van het 
16de-eeuwse „Suerenburgh", een 
omwalde „Hof van Plaisantie", 
waarvan de hoeve en de lusthof in 
de tweede helft van de vorige 
eeuw werden afgebroken. Een 
aantal majestatische bomen in de 
achtertuinen herinnert nog aan dit 
pastorale verleden. Omstreeks 
1883 begon men met de „moder
ne" urbanistische uitbouw van de 
wijk, terwijl de Cogels-Osylei en 
haar satellietstraten in het laatste 
decennium van de vorige eeuw en 

de allereerste jaren van deze hun 
definitieve gestalte kregen. Toen 
reeds wekten de overromfjelende 
monumentaliteit, de visuele luxe 
en de plastische poëzie van deze 
architektuur de onverholen be
wondering van de Antwerpse 
wandelaars die in hun nieuwe wijk 
een druk bezochte weekendat-
traktie vonden. Dat de buurt tot op 
heden kwasi onveranderd stand
gehouden heeft, dankt ze wellicht 
aan het feit dat ze, naderhand 
gedrongen tussen twee spoorwe
gen en de vestinggordel (nu de 
autostrade-ring), in feite een vrij 
geïsoleerde plaats innam en aldus 
aan de slopende aandacht van de 
grondspekulanten ontsnapte. 

Toch werd haar bestaan rond 
1970 ernstig bedreigd. 

Verschillende huizen waren onbe
woond geraakt of in een verre
gaande staat van verval gekomen 
fen bepaalde instanties opteerden, 
soms in samenspraak met de eige
naars, voor afbraak om op de 
vrijgekomen gronden hoogbouw 
op te richten. Een krachtig protest 
van architektenverenigingen en 
aktiegroepen kon dit evenwel ver
hinderen... met als onverhoopt 
gunstig gevolg dat Zurenborg zo

danig in de belangstelling kwam 
dat er nu druk gerestaureerd en 
geherwaardeerd wordt en er van 
sloping beslist geen sprake meer 
is. Integendeel, de wijk oefent een 
ongemene aantrekkingskracht uit 
op jonge architekten, kunstenaars 
en intellektuelen die er met de 
restanten van de oorspronkelijke, 
burgerlijke aristokratie een 
boeiende en hoogst aangename 
woonbuurt van gemaakt hebben, 
waarin voorzeker sentimenten 
van heimwee voortleven, maar 
ook onvergankelijk geïnkarneerde 
waarden van schoonheid, leefpoë-
zie, individualisme en fantazie..., 
waarden die in deze tijd van ge
voelloze en vaak verstikkende 
rendementsbouw een zeldzame, 
verheugende herontdekking zijn. 

Stilistisch oerwoud 
De Cogels-Osylei en Zurenborg 
stilistisch benaderen is een Hercu
les-taak; te veelomvattend, te ver
warrend, te riskant ook omdat een 
echt historische en architekturale 
duiding vrijwel onmogelijk is. De 
werkelijke, uiterlijke en innerlijke 
uniekheid van het geheel ligt bui
ten elk objektief normenbesef. 
Een „zuivere stijl" is er met uitzon
dering van de enkele Art Nou-

veau-voortjeelden niet aan te wij
zen. Maar er is zoveel meer, krea-
tief gedurfd en uitbundig virtuoos 
verwerkt tot een troeblerend char
merende en archaïsch doórspook-
te vormentaal van onweerstaan
bare schoonheid: Vlaamse renais
sance en barok, middeleeuwse 
erfenissen, Italiaanse invoer, Ara
bische versierzucht, klassieke 
hoogmoed, oriëntaalse zin voor 
details, folkloristische hartelijkheid, 
volkse inbreng, gotische preten
ties... en bij dat alles ludieke stijlva
rianten, speelse vormoefeningen, 
historische ernst en ambitieuze 
opties. 
Verscheidenheid in alles dus, maar 
toch van een onmiskenbare een
heid die beheerst wordt door een 
aantal imponerende presences en 
die verder gesterkt wordt (in de 
Cogels-Osylei) door een aanste
kelijke gelijkvormigheid in de 
smeedijzeren hekken en de fraaie 

knotacacia's. Andere alweer zeer 
uiteenlopende konstanten zijn de 
beschilderingen, beelden, mozaïe
ken... de omzeggens gelijke bouw
hoogte ook met alle toleranties 
voor torentjes, trapgevels en der
gelijke uitsteeksels. Typisch is ook 
dat de meeste huizen een naam 
dragen, veelal refererend naar het 
Vlaamse verleden, de natuur, de 
mytologie. In Zurenborg vindt men 
gewone (nu ja, gewone?) rijhuizen 
of totaal vrijstaande pseudo-palaz-
zo's, nederige (nu ja, nederige?) 
woningen of flamboyante ontboe
zemingen. Maar hoe ook, de wijk 
is één groots, onvervangbaar en 
adembenemend geheel van een 
onschatbare, bevreemdende, on
wezenlijke waarde met een fasci-
nante verleidingskracht. U moet er 
beslist 'ns naartoe. 

Tekst en foto's: 
Nic van Bruggen 

Een dag Front-
toerisme te Mesen 

Fraai voorbeeldje van Art Nouveau. 

Begin 1917. Featherston, een 
dorpje van 200D inwoners, 50 km 
van Wellington in Nieuw-Zeeland, 
een land dat helemaal aan onze 
overzijde ligt. Onze tegenvoeters. 
Ver van Europa, waar de strijd in 
het Westen was losgebarsten. In 
Featherston worden rekruten op
geleid. In het oefenkamp trainen 
jonge mannen om goede soldaten 
te worden. 

Tot het bittere ernst wordt en het 
oefenkamp verandert in een echt 
slagveld. De Nieuwzeelanders 
schepen in voor West-Europa, om 
de geallieerde troepen te verster
ken. 
Ze worden ingezet waar de strijd 
het hevigst was: de streek van de 
Kemmelberg, de hoogtes van 
Wijtschate en van Mesen. Vanop 
die hoogtes bedreigden de Duit
sers de geallieerde linies. De geal
lieerden wilden kost wat kost de 
observatieposten uitschakelen, en 
zij begonnen met het graven van 
de lange gangen tot tegen Wijt
schate en Mesen. 
Op 7 juni werden de dynamietla-
dingen, die in het einde van de 
gangen waren gestopt, tot ontplof
fing gebracht. De verenigde Aus
tralische, Nieuwzeelandse, Ierse 
en Britse divisies stormden voor
uit. Ze profiteerden van de kom-
plete verwarring van de Duitsers. 
Op de middag van 7 juni al waren 
Wijtschate en Mesen heroverd, 
's Anderendaags al werden zware 
Duitse tegenaanvallen ingezet. En 
al bij al was de vooruitgang die de 
geallieerden hadden gemaakt, niet 
in verhouding tot de enorme slach

ting die onder de soldaten van 
beide zijden werd aangericht 
De Nieuwzeelanders vochten 
vooral rond Mesen, en daar vin
den we nu nog stille getuigen van. 
Het „Messines Ridge Memorial" 
telt heel wat namen van vermiste 
Nieuwzeelandse soldaten: het 
„missing memorial", een aangrij
pende koele lijst van namen, van 
vermisten. 
Even buiten Mesen vinden we het 
Nieuw-Zeelandpark. In een „me
morial garden" staat een sobere 
witstenen obelisk De tekst in ver
schillende talen klinkt kil beschuldi
gend: „de slag duurde van 7 tot 
12 juni 1917. Ze kwamen onge
veer 2 kilometer ver". En onder
aan: „From the uttermost end of 
the earth". Van het uiterste einde 
kwamen ze, van het verst denkba
re punt van de wereld, om rond 
Mesen twee kilometer te vorde
ren, meter per meter, en iedere 
meter vielen vele mannen. En zelfs 
die vooruitgang van een schamele 
2 kilometer werd achteraf weer 
prijsgegeven. 

In 1975 reikten de geboorteplaats 
en het sterfbed van de jonge 
Nieuwzeelandse soldaten elkaar 
de hand: Featherston en Mesen 
verzusterden. Een gebaar van 
vriendschap en erkentelijkheid. 
Mesen is voor Nieuwzeelandse 
oud-strijders een heilige naam. 
Daar rusten hun vrienden en 
strijdmakkers: gemiddeld 22 jaar 
oud. 

(Uit „Op de hoogte". Infoblad van VW-
Westvlaamse Bergen, Malegijs te 8948 
Kemmel). 
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