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ZALIG N1EUWJAAR!
de oude geplogenheid moet worden
A AN
voldaan om bij het intreden van het
nieuwe jaar de beste wenschen van heil en
vrede toe te zenden aan vrienden en kennissen.
Gelukkig Nieuwjaar!, vrienden uit V.T.B.!
Mocht gij alien, leden van den Vlaamschen
Toeristenbond, een jaar ingaan vol genoegens, een jaar waarin degelijke ontspanning
afwisselt met stevigen arbeid. Mocht de
Vlaamsche Toeristenbond door uw medewerking een jaar beleven van hoogen bloei
en ontwikkeling!
Die dubbele wensch wordt waarheid. Inderdaad, nog geen oogenblik was er sedert
het ontstaan van onze vereeniging, dat we
niet met zulk snel tempo vooruit en omhoog
spoedden; waarom zouden we dan 00k twijfelen aan de verdere toekomst? Het verloopen
jaar heeft ons veel moeilijkheden bezorgd,
onaangenaam voor de leiding zoowel als voor
de leden; maar niettegenstaande bleven de
leden ons trouw terzijde. Bleef ons bondsorgaan een tijdlang achterwege, nu verschijnt
het weer, en wel degelijker dan ooit. Onze
belofte dat de leden ruimschoots zouden vergoed worden, hebben wij kunnen houden.
De klachten die wij ze zoo dikwijls
moesten laten hooren over de enge ruimte,
waarin ons sekretariaat was gevestigd, zijn
nu 00k vervallen. Bij de omvorming der organisatie van de bondsleiding werd 00k uitgezien naar ruimer en mooier lokalen. Ook
kunnen we nog niet zeggen dat we in een
eigen huis verblijven, toch mogen wij reeds
met fierheid laten zien dat V.T.B. lokalen betrekt waardig van een stevige Vlaamsche inrichting die zich een weg wist te banen tot in
de kleinste hoekjes van Vlaanderen.
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Maar dit alles vergt natuurlijk ook meer
kosten en uitgaven. V.T.B. heeft bijgevolg
recht op steun. Dien steun verwachten we
van u alien : verwekt in uw omgeving sympathie voor uw bond, weest ijverige propagandisten en brengt nieuwe leden aan. Weest
overtuigd dat V.T.B. een machtig kultuurwerk te verrichten heeft voor Vlaanderen,
maar dat hij dit alleen ten voile zal kunnen
verwezenlijken niet alleen, indien hij uitschittert door de superieure gehalte van zijn
werking, maar ook sterk staat door zijn
ledental en door het materieel bezit.
Dan zal 1927 een heerlijk jaar worden voor
ons bondsleven. Dat moet en zal ook; want
wie zou willen dat we ons eerste lustrum niet
kunnen vieren in een ontplooimg van waardige kracht, in een atmosfeer van blijde zelfvertrouwen?
De Algemeene Voorzitter, Dr. sc. Alb. PIL.

AAN ONZE LEDEN!
VT AAR verluidt werden aan sommige onzer
^
leden postkwijtingen aangeboden voor
een tijdschrift « De Toerist ». Wij houden er
aan te verklaren dat bedoeld blad met den
V.T.B. niets te maken heeft! Het officieel orgaan van den Vlaamschen Toeristenbond
draagt niet langer meer als titel De Toerist.
maar wel Toerisme. Trouwens, in het nuinmer
van 15 Oktober, opdat ze slechts bij aanbieding der lidkaart zouden de bijdrage betalen
Wij dragen dus geen verantwoordelijkheid
voor het aanbieden van kwitanties uitgaande
van particulier initiatief.
De lidkaarten voor 1927 werden reeds door
de post geind. De leden, die echter nog niet
in het bezit hunner lidkaart mochten zijn,
worden aangezet het bedrag op postcheckrekening 93627 (V. T. B.) te scorten.
De Algemeene Secretins, Prof. Dr. Ir. Stan LEURS.
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DE MEIR EN DE VODDENMARKT
Antwerpens twee uitersten
K ben nog nooit te Amsterdam geweest, en
I toch,
wanneer ik iets van de Kalverstraat
hoor, dan is daar altijd eenzelfde illustratie
bij. In vluchtige verbeelding zie ik dan immer
dezelfde woningen en dezelfde toon over die
ingebeelde huizenrij. Dat vizioen zag ik daarzooeven dus weer gedurende enkele sekonden, heel duidelijk : ramen en deuren en
hooge gevels. Waar ik die fictieve voorstelling van de Kalverstraat gehaald heb, ik weet
het niet. Het eenige wat ik met de Kalverstraat
te doen heb gehad is het schrijven, een keer
of vijf, van het adres « Kunsthandel Frans
Buffa en Zonen, Kalverstraat, hoek Gapersteeg ». Zeker is het, dat ik op een schoonen
dag om mijn voorstelling zal moeten lachen,
— als de frank zich wat minder voor den
gulden zal moeten schamen en ik mij met heel
mijn tastbaar lijf midden in Nederlands
grootste stad zal kunnen bevinden...
Ik weet niet hoe onze twee woordjes de
Meir vizueel op de verbeelding werken van
iemand die niet van
Antwerpen is, van iemand die de Meir nog
nooit onder den voet
heeft gehad. Ik kan het
niet weten. De Meir is
naar woord en beeld te
stevig aan me vastgegroeid. Wat ik w£l
weet is, dat de meeste
vreemdelingen zich een
volkomen
verkeerde
voorstelling van de
Meir vormen wanneer
iemand hen spreekt
van de Meirplaats of
van de Place de Meir.
(Nederlanders,laat mij
me even inzonderheid
tot u richten. Het is
niet Place de Meir;
evenmin, al is het volgens de officieele
straatnamenlijst nauwkeurig, Place Verte. Hier te Antwerpen zal
niemand het kwalijk nemen wanneer u Groenplaats of Groen Kerkhof zegt, gewoon in 't
Nederlandsch, in uw, in ons Nederlandsch...)
Place de Meir en de veel gebruikte letterlijke
vertaling Meir plaats zijn verk£erd.

Antwerpens voornaamste en breedste
straat, die bij de Meirbrug het uitzicht eener
plaats aanneemt, heet de Meir, kortweg, en
historisch juist.
Hendrik Nose's testament van 1272, gewaagt van « den hof van Walter Vuest, super
mere
Nabij de Huidevettersstraat bevond
zich een stilstaand water, mere, meyr. Een
akte van 1446 vermeldt drie huizen, gelegen
nevens den hoek van vorengenoemde straat
« in mera, justa locum dictum den Poel s, bij
de plaats gezegd de Poel. In 1431 werd een
vaart gegraven die de Meir, van aan de Meirbrug tot aan de Wapperstraat, doorsneed.Het
is slechts van het jaar 1541 af — de vaart
werd daar toen overwelfd — dat de Meir een
aanzienlijk, goed burgerlijk karakter begon te
krijgen. Met de jaren verdwenen de armzalige
hutten en huisjes, de huidevetterijen en de
moestuinen. In de zestiende eeuw, vooral met
den bloei van de haven, steeg de Meir in aanzien. In dien tijd werd ze, wegens haar ligging
en uitgestrektheid, de traditioneele plaats

DE MEIR : HALF
ELF 'S MORGENS

voor vorstelijke ontvangsten en groote feestelijkheden. En dat is ze tot op dezen dag gebleven.
De foto's bij dit opstel zijn van Joris De Messemaeker; de teekeningen van H. Thacker.
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liggen en het effect van de rware pelsen mantels interessant verhoogen, het effect, dat ook
ligt in de gouclen, roode, blauwe of zilveren
lage schoentjes, in de slechts half maar onbetwistbaar behoorlijk geschoeide heerenhand,
in de niet opgestoken sigaar tusschen het
voorste van twee stijve vingers, in den wandelstok met zilveren knop, in de smalgevouwen krant die vergeten «?» onder den arm of
in een buitenzak steekt en waarop iedereen,
toevallig, nog Journ lezen kan... Dat alles,
met de marchand in sneeuwblanke bibberende
schoothondjes, met de lange condaite interieure v66r de patisserie, met Rikkers, den geridderen koetsier op zijn licht, geel-en-zwart
karretje, mennend vier edel trappelende
schimmels... dat alles is de tache de beaute
op het fijn gezicht van de Meir.

MARMER EN BRONS. DE BAZ1S
VAN HET HUIS LIEBIG

De Meir is niet, zooals de De Keyserlei, het
eene cafe naast het andere, het eene hotelrestaurant naast het andere, met terrassen
over een niet karig deel van het voetpad, waar
met een zekere voornaamheid lang over een
glaasje bier wordt gedaan en zeer plooibare
mondjes zuinig het roode water zuigen. (Wat
een vinding voor geverfde lippen, die strootjes!) Op de Meir is het vooral een wandelen,
kijken, nijgen en groeten, uitpakken, keuren
en classificeeren. De Meir is zoo echt voor
menschen die het breed hebben en ook voor
hen die breed doen. De heele gedistingueerde
familie kan er gemakkelijk in 't breed op een
rijtje loopen, zonder te veel « pardon » of
« excusez »...
Ge moet dat 's Zondags zien, op den middag, even voor de Meir gaat dineeren, als de
laatste, de allerlaatste mis in O.L.Vrouwe en
St. Jacobs uit is, (want de rijke menschen,
die het minst te verrichten hebben, gaan naar
de laatste mis; gaan is niet meer het algemeen
gepast woord, want de mode komt er meer en
meer in om naar de mis te bollen in soliede
salon-auto's, wat ook een manier is om nederig tot den Heer te naderen), ge moet dus de
Meir op een zondagmiddag zien, als voor
vele van die menschen het interessantste oogenblik van den zevenden Zondag van de
week is aangebroken, als de langstelige,
groote witte chrysanthemes — op de Place
Verte gekocht, — zoo achteloos in den arm

De niet zoo clruk doende Antwerpenaar,
die het wat minder breed heeft maar ronder
is, wandelt hier niet geregeld. Hij gaat wel,
en liefst zelfs, langs de Meir, om naar
7 Scheld te gaan, maar er flaneeren, dat niet.
Hij voelt er te veel bluf en te veel « gemaakte
mannekens » rondom zich...
En op den boord van het voetpad vinden
we natuurlijk dat ander soort charlatans, de
opscheppers van stiel, meestal Brusselaars.
Ik moet daar nog den eersten Antwerpenaar
hooren ronken over papier d'Armenie-rookende ventjes, zien demonstreeren met on-

AMERIKA OP DE MEIR - HET
GEBOUW VAN DE COMPAONIE
LIEBIG
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brandbare kammen, met tapijtwerknaalden,
met Liqaide Epatant om te verzilveren of te
vergulden, met dikke opgeblazen roode en
purperen worsten, met dito roze varkentjes,
met drijvende eendjes die op de Meir 'n
schreeuwtje laten als ze worden ondergedompeld maar thuis zoo stom zijn als de...
kooper.
Er zijn dagen geweest, v66r den oorlog,
waarop de Meir vooral de Meir was. O, die
Karnavaldagen op de Meir, voor den oorlog!
Spreek daarover met elken Sinjoor die toen
al meer inocht meemaken dan het kinderbal...
Voetje voor voetje gingen de duizenden en
duizenden van de Groote Statie tot aan de
Meirbrug en terug, en weer terug, en nog eens
terug, over een knoeselhoog tapijt van kleurige confetti. Die dagen liep heel de stad over
de Meir; daar zat de kern van't plezier, defileerden de prinsen en prinsessen, de boeren
en boerinnekens, de spoken, de roode duivels
en de vieze voddebalen. Daar werd met reuk
gespoten « men kan niet meer » en werden de
monden vol confetti gepropt, — die van de
mooiste meisjes het meest. Dkkr en nergens
anders kon men dat verdragen. O, de Kariiaval van voor den oorlog op de Meir... Ik hoor
nog die cacophonie van nijdig kletsende potscheelen, gerekt neusgeluid van hel gestreepte
kartonnen trompetten, aanhoudend tingelende
trams, brallende venten, overmoedig zingende
meisjes, losgelaten oude wijven, een onvermoeid bonkende grosse-caisse, schetterende
kopers, bescheiden bellekens, razend krakende ratels, onrhythmisch klepperende castagnetten, en roepen, en tie.ren, en fluiten en lachen... Ik zie nog zwaaien de lange papieren
borstels, roos en geel en rood en lichtblauw,
ik zie de lange valsche neuzen, de idiote,
stomme smoelen, de belachelijke bolle melkboerinnekaakskens met een elastiekje aangebonden, de bonkige, waggelende reuzenkoppen van menschen, beren en ezels

DE MAN MET DE BLAZEN

strikt... maar de geplengde wassen tranen
worden niet meer door de bengels ingezameld
om ze naar den kleermaker te dragen die er
wat centen voor gaf...
Op de Meir is menig keer « haar en pluim
gevochten », zoowel door de burgers ondereen als tusschen georganiseerde legers, en
niets doet thans vermoeden, dat in vroeger
jaren op de Meirbrug de ter dood veroordeelden werden gehangen of onthoofd.
Op de Meir staat de eeretribuun als er stoeten uitgaan. Langs de Meir trekken de betoogers, de stakers en de Flaminganten die zich
willen laten zien.
Op de Meir staat het « Paleis van den Koning » en daar heeft ook Rubens, die andere
koning, gewoond.
Aestheten en kunsthistorici zullen het betreuren, dat vele en dikwerf zeer fraaie woonhuizen op de Meir, plaats hebben moeten
Op de Meir wordt door den Kardinaal de maken voor inrichtingen van doorgaans complechtige mis in open lucht gelezen, wanneer mercieelen aard. Haar grootsteedsch karakter
de jaarlijksche Groote Processie uitgaat. Dan heeft de Meir vooral in de jongste tien, twinhangt er kaarsenreuk en wierook en dan is tig jaar verworven. Maar, al wie oog voor
het heel stil op de Meir. Dan is het oliegevlekt wezenlijke schoonheid heeft, moet toegeven
midden van de straat bestrooid met wit zand, dat het meerendeel van de nu op de Meir vermet riekende kruid en rozebladeren en heel- rijzende gebouwen, hoe hoog en zwaar en
der manden bont strooisel van geknipt ker- kostelijk ze ook zijn mogen, in opzicht van
mispapier, en hier en daar heeft de echt oude echt fraaie en redelijke sier en degelijk voordevotie nog kostelijke kaarsen aan den gevel komen, het moeten afleggen bij die enkele
ontstoken in blinkend zilveren of fijne kope- eeuwenoude patriciershuizen tot nog toe aan
ren kadelaars met lange zijden linten be- de slooping ontkomen.
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E twee uitersten van Antwerpen ligm gen nog geen honderd vijftig meters
Jf van elkaar. Het zijn de Voddenmarkt
* en de Meir.
Van op de Meir zoudt ge de Voddenmarkt
gemakkelijk kunnen zien als die reuzenbarak
op het einde van de Rubensstraat er niet
stond.
Tusschen twee haakjes : Laat ons hopen,
dat het Gemeentebestuur van Antwerpen op
dien grond van tienduizend vierkante meters,
het bijna mathematisch middenpunt van de
stad, nimmer zal laten knoeien!
Het volk dat van de Voddenmarkt komt, of
van de Vogelenmarkt, zal er niet aan denken
opzettelijk de Meir te mijden, het mag dan
nog ver van « deftige
uitpuilende pakken
te dragen hebben. Maar, — en ik geloof dat
het geen kwatongerij van mij is, — ik twijfel
aan het tegenovergestelde. Het is anders, de
Voddenmarkt over, wel een heel korte weg
voor menschen die van het midden van de
Meir naar den Boulevard bij het Park of naar
het parkkwartier moeten... Ik moet toegeven,
dat er op de Voddenmarkt al eens met allerhand en soms wat kwalijk riekend goedje gemorst wordt... Maar de Openbare Reinigingsdienst is er toch steeds als de bliksem
bij, en een uurtje na het opbreken van de kramen is alles weer zuiver. En van sluipmoord
of aanvallen uit klassenhaat die op de Voddenmarkt zouden gepleegd worden, heb ik
nog nooit gehoord. Het eenig lastige op de
Voddenmarkt is de bestrating, de kalsij. En
daar moeten op een zaterdagnamiddag of een
zondagmorgen wat voeten over!
Vraag te Antwerpen gerust naar de Voddenmarkt, de Vogelenmarkt, of de Rui. Maar
probeer het niet in 't Fransch te doen... Eenieder zal u de ruime marktplaats aanwijzen
die als een dikke, gekromde staart aan het
achterste van den Koninklijken Franschen
Schouwburg hangt.
Van uit de Rubensstraat komende, en dan
nog eenige stappen verder, bevindt men zich
op twee ruime plaatsen. De eerste, links, zou-

den we beter plein noemen, als tienduizend
vierkante meters dat toelaten.
Als de Sinjoor, of beter de Sinjorin daar
's Zaterdags, in den « achtermiddag » heengaat, dan gaat ze niet naar de officieel zoo
genaamde Oud-Arsenaal- en naar de Oude
Vaartplaats, maar dan gaat ze naar de « voddemart ». Wat er in deze speciale wereld van
kramen, stapels,
kisten, handkarretjes,
marktparaplu's, tenten en planken op schragen niet te vinden is, dat moet ge verder op
aarde niet zoeken!

De mindere Antwerpsche volksvrouw gaat
naar de « voddemart » om af te bieden, om
profijt te doen en... om dit profijt, ditmaal
zonder af te bieden, « op te smeeren » in
grijsgeworden chocolade, zware pakken
« muntebollen » en vooral in pruimevladen.
Niet smullen, niet al kauwende op de Voddenmarkt rondloopen, dat heeft voor deze Antwerpsche vrouw geen aard.
Wie het Antwerpsch volksleven in een van
zijn meest karakteristieke uitzichten wil kennen, gaat naar de Voddenmarkt.
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KANARIEVOGELS, SIJSJES,
VINKEN, KNEUTERS...

r s VOGELENMARKT : HALF ELF
'S MORQENS

's Zondagsmorgens heet de
Voddenmarkt Vogelenmarkt.
Onder meer vogelsoorten koopt
men er « Liersche vlaaikes »,
tweede «?» hands boeken, honden
(in den oorlog ook haas-katten,
speciaal gekweekt men menschlievend inzicht), schroeven, reukzeep, de nieuwste liedjes bij den
zanger met de blinde vioolspeelster, oude schoenen zoo goed als
nieuw (zoo geadverteerd), Congo
jap en Manna bij een paar negers
die Vlaamsch spreken en meer
laten proeven dan verkoopen,
kleurige kakemono's en parelsnoeren bij een Chineesje, dat
gelaten staat te droomen en in
zijn verbeelding wellicht een kooper ziet komen, ocli arme!, vulpennen en een serie onbrandbare
kammen bij een Fransch-ratelende windbuil, verder broeksbanden,
sigaren, briefpapier, zes meer dan
rijpe bananen voor 'ne frank,
middelen tegen alle ziekten (s),
droomboeken, plaksel om zelfs
kasseisteenen mee te repareeren,
enz., enz... Maar, last not least,
bij dit alles is er voor ieder
welgespierde gelegenheid den
handschoen op te vangen tegen
zoowel vrouwelijke als manne-
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MANNA VOOR DEN HOES' POUR « LE » TOUX...

ZICHT OVER DE VOGELENMARKT,
VAN DEN HONDENKANT UIT

lijke boksers en worstelaars, blanken en
zwarten, bij « de Krol » en bij de fameuze
« Pooske Soep »* waar madam « Pooske
Soep » ook aan pak-is-pak** doet.
De volksliedjeszanger vindt men geregeld
op dezelfde plaats. Rondom hem staan in
wijden kring de eigenlijke zangvogels :
dienstmeisjes, soldaten, mannen en vrouwen
« op z'n Zondagsch » of in negligt. Het gebeurt nog wel eens, dat de liedjesverkooper
*) pooske = portietje.
**) pak-is-pak — catch as catch ean.

de oude, traditioneele, gekleurde platen ter
illustratie van het lied dat gezongen zal worden, aan een langen stok ophangt, het lied
van moederliefde, oorlogswee, zoete min of
gruwelijken moord. Glimlacht de meer verfijnde al op het zicht van dit naieve auditorium, en worden de vooizen af en toe hard
gekwetst door het blaffen van wat verder te
koop gestelde honden, — meer dan £6n paar
oogen zegt u, dat de liedjeszanger met het
kreunend en blazend harmonium en de jankende viool, het hart weet te treffen...
November 1926.

EDWARD VAN HEMEL

POOSKE SOEP : Mor ge moet til schiieuwe as yk oe zler doeng, zene!.
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NAAR HET LAND VAN DE ZENGENDE
ZON (*)
Een genoeglijk treinreisje door 't Kabyleiiland

slapen, maar eenige maken toch zooveel beweging en zooveel rumoer dat g e ' t kloppen
van de wielen niet hooren kunt. Ze diskuteeren verwoed over de zaakjes en bluffen en
overbluffen met de prijzen die zij van hun
waar maken. De grootste schande is natuurR zijn in Algerie treinen, die in schilder- lijk zich laten bedotten en wee den ongelukachtigheid en in comfort suksesvol met de kige die te goedkoop afzette : hem wacht
eerste Mechelen-Brussel (**) kunnen kon- slechts oneer en spotternij.
kurreeren, maar de lijn Algiers-Constantine
Tusschen de banken liggen er witte maswordt toch bediend door wagens, die we — sa's onbeweeglijk op den grond en ronken
denk aan't land! — in alien ernst luxe-cars daverend terwijl men om hen heen roept en
kunnen noemen.
rommelt om den heelen boel uiteen te schudVan de echte Afrika-treinreis zult ge den. Er worden daarbij zulke leelijke gezich(troost u, gelukkige!) nu nog niet kunnen ten getrokken en zoovele armen vreeselijk
gjenieten. Die sensatie is voor Constantine- rondgezwierd, dat ge moeite moet doen om
Ghardimaou (Tunizie) of voor Constantine- niet te lachen... of bang te zijn.
Biskra weggelegd.
Een blanke treinbediende kan er voor een
Toch mist ook dit reisje van zoowat veer- paar minuutjes orde onder houden (destien uren zijn charine niet. Vooreerst streelt noods hardhandig), maar even heeft de man
u het lieve zonnetje zoo echt moederlijk, dat den rug gedraaid of 't spelletje begint opge van pure aandoening uw pols voelt klop- nieuw. Het rumoer en de wanorde bereiken
pen als de motor van een vrachtauto. Maar het toppunt bij de stations. Daar is het een
ge past natuurlijk wel op zulks niet te laten geschreeuw en gedrang om alien te gelijk
blijken : het is immers niet warm vandaag. door het smalle zijdeurtje (twee per wagon!)
Zie die wit-getulbanden rondom u, zij slaan buiten te geraken. Dan beginnen de blanken
de zware mantels nog dicht rond het lijf oni er wel eens duchtig op los te boksen om er
toch maar geen verkoudheid op te doen.
wat tucht in te krijgen.
De trein heet expres. Hij heeft er wel
Elk passagier brengt zijn dubbel volume in
't uitzicht naar : drie wagens : een postwa- reisgoed mee, en wat ze zoo al allemaal meegen-foergon, £6n eerste-tweede klas en 6en sleurenL. waterkruiken, wijnflesschen, zakderde klaswagon. Het heele boeltje rijdt te- ken koren, druiven, olijven, ajuin, geweven
gen vijf-en-twintig tot dertig kilometer in 't stoffen, kiekens, konijnen, honden — o, let
uur — wat hier een heele prestatie is! — en wel, het is verboden dieren mede te brengen,
zal ten hoogste met vier uren vertraging aan- maar men zet ze eenvoudig in een mand en
komen. Nu, wat wildet je nog meer?
een doek er over (de sukkel zal wel half geAan elken palmboom wordt gestopt. (Ik stikt zijn!) Gedurende de reis zal een zoet
vraag me af wat een bommeltrein hier is!) reukje of een schuchter kronkelend plasje
Och, maar erg veel palmboomen zijn er ook misschien wel den eigenaar verraden, maar
al niet en waar er staan wonen doorgaans dan is de zaak zonder gevolg als de kaartjesmenschen. Immers, er wordt toch altijd in- en knipper niet in de nabijheid is. De medereiuitgestapt — wat een herrie, lieve hemel, om zigers zijn h661 verdraagzaam en geduldig,
een plaatsje! Er kan natuurlijk maar half
(fijn ontwikkelde reukorganen hebben ze
zooveel volk in 't treintje als er in moet. Bah, toch ook niet).
wat geeft het, in de wandelgangen is men
De Arabieren (1) zijn heel spraakzaam.
immers zoo goed als gezeten, uw medereiziZe
zullen u bescheiden en vriendelijk uitvragers houden u zoo goed in evenwicht gegen
en voorzichtig, taktvol antwoorden, zelfs
prangd, dat ge best slapen kunt.
de
zwerver-herder
die met moeite de eenige
Blanken moet ge, buiten een paar kolonisFransche
woordjes
stamelt welke hij als millten, in den wagen niet zoeken. Wie komt er tair geleerd heeft, maakt
op u toch den intoch in godsnaam 's Zomers naar Afrika!
druk
van
een
beschaafd
man.
Die wilde redeHeel het lange rijtuig is een kompartiment en neert soms met meer intelligence
dan de
van uit een hoek kunt ge den vervvarden boel
kalm overschouvven.
Alles is wit buiten de gezichten en ge ziet
Al wie niet blank is, noemen de Franschen
eigenlijk niet goed waar een mensch begint « (1)
Arabe » zelfs de Soedaneezen. Het is ook diken een ancler eindigt. De meeste schijnen te wijls moeilijk in de steden de Berberen uit de Ara-

E

*) Vervolg van biz. 461, vijfde iaargang.
I**) N. d. K. — Zie biz. 274, vijfde jaargang.

bieren te onderscheiden. Ze dragen dezelfde Weeding en zijn veelal gekruist. Verder in de woestijn
en in 't gebergte vindt men nog echter typen van
het oude Numiedenras.

§
menschen, die wij zooal op onze spoorwegen
ontmoeten.
Vuil zijn ze meestal wel. Ge moogt haast
zeker zijn : als ge vijf minuten in hun nabijheid zit, zult ge wel een verdacht springen of
kriebelen aan 't lijf voelen. Elke witte voddenhoop is een rijke vlooienmenagerie en wee
u, zoo ge zoet bloed hebt, zonder u dan maarliefst af, anders is na den eersten dag uw
Jhuid, — die och arme al zoo leed van de
stekende zon — vol karmijnvurige vulkanen,
die u bij elke beweging een jeukseltje bezorgen om razend te worden en « uit uw vel te
springen » (kon dit maar werkelijk!)
Troost je echter, lieve lezer, met de zoete
gedachte dat jouw bloed niet zoo zoet is. Dan
kan je vriendschappelijk met al die bronzen
woestijnmonumenten omgaan zonder jeukende resultaten van die vriendschap te voelen. Tusschen haakjes, maak nu asjeblief alleen de Arabieren niet uit voor wandelende
dierentuinen : in Zuid-Italie — o zonnige
Calabrie! — kan je nog straffer konstatasies
doen.
Je babbelt dus, (niet-krabbend of toch
krabbend als je den moed hebt om 't vol te
houden en niet uit het portel te wippen) en
de bruinen zullen zoo zachtjes aan 't een en
ander over hun leven en hun land vertellen.
Jij vraagt ze natuurlijk uit over de streken
waar je komen zult en met eenstemmige beslistheid raden ze je af verder zuidwaarts te
trekken. Vooral wanneer je spreekt van de
woestijn zullen ze je met dwaze oogen bekijken... is die kerel van Allah getikt?
« Naar Touggourt,... Toug-gourt?! nu,
nu?... Niemand daar! — alleman weg —
blanken weg — Arabieren weg— allemaal
in hoogvlakten hier in Atlas — alleen arme
menschen in Touggourt en Biskra — niets te
zien in Zomer — hotels toe, toe, toe (1) —
heet, oef, heet — niet buitenkomen in dag —
zon : tsjip, tsjip op kop, wh - hh - hh - hhh...
en dood! »
Zulke lange uitleg vereischt natuurlijk een
kolossale inspanning. Denk eens aan hoe die
oogen getrokken worden en die armen gezwaaid om de toestanden zoo dramatisch
mogelijk voor te stellen.
Miaar je laat je toch niet bemvloeden, zelfs
niet door den blanken kaartjesknipper, die
ook al een heiligen schrik van de woestijnzon
schijnt te hebben. Je kwaamt nu eenmaal voor
die zon en verder zal je uit koppigheid :
warm, heet of erger. Meer dan dood ben je in
(1) Dit gelt niet alleen voor de woestijncentra,
in elke plaats buiten Algiers en Constantine (en de
•deine zeesteedjes) zijn's zomers de hotels gesloten.

elk geval niet en... waar menschen wonen is
het toch om uit te houden.
De dag kruipt traagjes voorbij. Eetlust is
je bepaald onbekend en drinken hoef je nu
precies ook zoo overvloedig met. De groote
lusteloosheid der verveling en der warmte
slaan het denken lam.
Het landschap is effen en eentonig. Dezcn
morgen was het ongemeen mooi met zijn
steile, dorre rotsen, (Les Portes de fer), zijn
uitgedroogde rivieren in de diepe kloven, zijn
hooge scherpe toppen en zijn verwrongen
getande ruggen in de Djurdjura (1) en de
Biban-djebels (2). We klimmen hoe langer
hoe meer de hoogvlakte op (de Region des
hauts plateaux). De lijnen worden vlakker,
slechts in de verte ten Noorden silhoeetteert
zich het Babor (3) ge-djebel-te. Alles is nijdig kaalgebrand door de zon. Eenzaam, eenzaam is het hier om den moed te verliezen,
al zijn er plaatsen met een wereldfaam, waar
's winters een zekere toeristische bedrijvigheid heerscht (Hamman heeft zijn beroemde
warmwatervallen (4). Afstappen is alleen aan
te raden voor explorateurs met den apostolischen moed bezield om bij een of ander Arabier te logeeren. Wie het hier als blanke bewoner maar eenigszins doen kan, is naar de
zee of naar Frankrijk verhuisd voor een drietal maanden. Daarenboven komen de ineesten slechts in 't voorbijgaan voor handelszaken en laten 't woeste land maar aan den
Berbeer over.
De tijd is nog zoo ver niet dat panters en
leeuwen nu en dan eens in de dorpen kwamen
snuffelen of den eenzamen landbouwer in de
avondschemering al te tandtastelijk gezelschap hielden. Elisee Rechis spreekt nog van
« les lions pullulent en Kabylie ». Systematische klopjachten en hooge premien hebben
de roovers nu alle tot over den tweeden Atlasketen verdreven en zelfs in het Noordelijk
Sahara-gebied zijn ze uiterst zeldzaam.
De meeste Kabylen zijn rondtrekkende
herders. Zij slaan hier en daar hun ruwe tenten op in de verlaten vlakte waar een spoor
van wagens en kameelhoeven een weg verbeelden moet. Hier krijgt ge zoo plots den
sterken indruk dat ge ver van huis zijt, vooral tegen den avond wanneer het alles geelros
gloeit en de donkere berggevaarten aan den
horizon zich met een rozigpurperen streep af(1) In den Winter met sneeuw bedekt. In het dal
regent het dan, waardoor de boomgaarden weelderig groeien.
(2) Diebel = berg.
(3) Diebel = berg.
(4) In 't geheel dertig meter hoog. Het water
maakt den omtrek hier uiterst vrachtbaar.
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teekerien aan een hemel, regenboogkleurig in NAAR PORTUGAL PER KON. HOLL.
de verte, maar boven u altijd blauw, blauw,
LLOYD,
onveranderlijk blauw zooals ge hem reeds
van den eersten dag kendet.
USSCHEN een schip van de Lloyd en het
De voornaamste dorpen als Setif en Bordjmet weelderig klimaat gezegend landje, is
bou-Arreditch, die een drukke markt bezitten
zijn toch maar een onaanzienlijk hoopje huis- een onmiskenbare overeenkomst : beiden zijn
jes. Er wordt zoo wel eens een half uur en zij « zonnig ». Zij behooren bij elkaar. Tot
meer gestopt en dan kunt ge gaan drinken en goed begrip dezer bewering moet men de heleten in de « Buvette » van 't station. Dat is witte schepen ter plaatse, in het zuidelijk
gewoonlijk een grootsche installatie, die wat vaarwater, hebben gezien. Onder de wisselenverder af staat (misschien om beter in't oog de kust of binnen de boorden van den Taag
te vallen) en die de armste onzer veeboeren kunnen de van zonlicht schitterende bodems
als Gelria, Flandria, Orania of Zeelandia zoo
nog niet voor varkensstal zou willen.
't Gebeurt dan ook dat de trein na een echt «in hun element» zijn. De schepen
zwak, heesch signaaltje er maar van door «kleuren» bij het landschap, hetwelk de
trekt en een paar te dorstige reizigers achter- Engelsche dichter Byron reeds roemde als
laat. Zoo zag een vader zijn zoontje wanho- « The glorious Eden
Zoo in October, December, Januari, is de
pig waaien in een driemenschendorpje en
troostte de wachter hem met de gedachte dat « Portugeesche Riviera » op haar mooist.
Zelfs dicht bij de havenstad Lissabon en
de kleine misschien den volgenden dag wel
de kustplaatsjes Cascaes, Mafra en Monteeen trein naar Constantine had.
Gelukkig is 't nu gedaan met de tunnel- Estoril, geven de bosschen van camelia's een
mizerie. Dezen morgen hebben we er plezier zeldzaam schouwspel. De witte, roze en rooaan beleefd. Als 't treintje door den berg de bloembladen vallen dan af en dekken kilokruipt denkt men er niet aan de vensters te meters ver het sterk-geaccidenteerde terrein.
In dezen, voor ons meestal triestigen winsluiten (zijn die wel ooit toe geweest in (
land, waar men tocht niet schijnt te kennen?) tertijd, baadt men ginds nog in zee en niet
Soms duurt zulk ritje in 't donker een vijftal zonder trots vertellen U de Portugeezen dat
minuten en dan zit iedereen te krochen en te het in hun land nog nooit heeft gesneeuwd!
hoesten om zijn longen uiteen te schudden. Bewoners van ons barre Noorden — EngelAls ge dan weer in 't licht komt ziet ge me- schen vooral — trekken dan ook in steeds
kaar niet zitten van den rook. Moet het u dan grootere getalle naar de kustplaatsen van den
verwonderen als men u op 't eind van de reis Atlantischen oceaan en schijnen deze te prefereeren boven de vacantieoorden langs de
ook voor een inboorling neemt?
Eind van de reis? Is er wel een eind aan? Middellandsche zee. Een goed vervoer per
Men beweert wel — juist als ge den moed stoomschip draagt hier ook veel toe bij, want
opgeeft — dat de pinkelende lichtjes in de terecht begint men in te zien dat een verblijf
verte van Constantine zijn, ge durft het ech- aan boord verre te verkiezen is boven een
ter niet gelooven en wanneer ge later, stijf en stoffige spoorreis. Het verschil van de beide
verdwaasd op het groote plein voor 't station vervoermiddelen : boot en trein, valt wel heel
staat (na een half uurtje vertraging aan den sterk op wanneer men de reizigers observeert
voorlaatsten wissel en een verwoed ellebo- op het oogenblik van aankomst. Bij het vergengevecht bij 't uitstappen) beseft ge eerst laten van den trein, het ontsnappen aan de
hoe lang een dag in een menschenleven wel enkele kubieke meters gevangenis op wielen :
een gevoel van opluchting, iets van : dat zit
duren kan.
En nu, - erger ellende! - een hotel zoeken! er gelukkig al weer op. Bij het verlaten van
En toch,... vijf, tien... twintigmaal meer de boot daarentegen : spijt. Noode neemt gij
mizerie is Constantine waard, niet zoozeer de afscheid van het vaartuig dat u zoo huiselijk
stad maar dit eenige Rummelriviertje dat zich heeft opgenomen; waar gij vertrouwd zijt gedaar tusschen de rotsen slingert in smalle raakt met de gezellige hutten, de uitgebreide
kloven van een paar honderd meter diepte. bibliotheek, de muziek- en conversatiezaal,
Een reis naar Constantine kunt ge niet beta- het wandeldek, het gymnastiek-lokaal, de
badkamers, de fumoir. De dagen vliegen er
len, noch in moeite, noch in geld...
om, terwijl ge in den trein uzelve voortduKarel CUYPERS.
rend betrapt op een « landerig » gevoel, een
consulteeren van uw horloge!
AFGEVAARDIGDEN, ZEGT AAN UW MEDEVoor hen die er oog voor hebben, is een
LEDEN DAT ZE MOETEN MEEGAAN MET DE
eenvoudige kustvaart van Amsterdam naar
BONDSREIS NAAR NOORD-AFRIKA.
Lissabon, reeds een zeer groot genoegen.

T
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Het begint al op den ochtend van het vertrek.
Welk een prettige aanstekelijke drukte.
Massa's vrienden en betrekkingen vergezellen de « uitvarende » passagiers. In luidruchtige groepjes gaat men uit op verkenning,
wandelt langs de dekken, inspecteert de hutten, bewondert de wandversieringen in boudoir en trappenhuis en zet zich tenslotte in een
der vele, verleidelijke fauteuils. De dek-steward serveert een geurige kop koffie of andere hart-versterking en vo6r dat men't weet
is de beschikbare tijd vervlogen.
De bezoekers moeten nu van boord en klokslag twaalf zet zich de boot in beweging.
Hoera-geroep van den wal, wuiven, inedeloopen langs de kaden door de achtergebleven
betrekkingen. Spoedig vervaagt de nog altijd
wuivende menigte en een verraderlijke bocht
van het Y onttrekt heel de menschengroep
aan ons oog.
Het signaal voor de lunch wordt gegeven
en de «JVtaitre d'Hotel » zorgt voor prettige
plaatsen.
Al dadelijk heeft men nu gelegenheid om
op te merken dat de « lange messen » hier
door echte — en zeer bekwame koks — worden gedragen.
De « Haus-kapelle » laat zich reeds hooren
en vergast ons op zachte, Argentijnsche tango-muziek.
IJmuiclen komt in-zicht.
Even nog is er drukte van post, douanen,
loodsen, personeel van de sleepboot, dan kiezen we het ruime sop.
Een heerlijk gevoel van rust, van « vacantie-stemming » maakt zich van ons meester.
Het vrije passagiers-leventje gaat nu beginnen schoon alles op vaste tijden komt. De

namiddag-thee, het diner, de koffie, de avondsandwich.
We ondernemen nog een heerlijke wandeling op 't dek en bewonderen de prachtige,
van maanlicht flonkerende zee. Dan gaan wij
ter kooi, waar een gezellig schemerlampje aan
't hoofdeinde van het bed, noodigt tot een
genoeglijk in-slaap lezen.
Den volgenden morgen is het gymnastiek,
baden, petit-dejeuner en een nader kennismaken met de overige passagiers en chefs van
de equipage.
Tegen elven stormt alles naar 't hoogste
dek. De Engelsche kust is in-zicht en majestueus rijzen de krijtrotsen van het eiland
Wight en van Southampton boven de witgekuitde golven.
Na een kort oponthoud tot het opnemen
van reizigers, wordt koers gezet naar Cherbourg, waar men tegen den avond aankomi.
Ook hier weder een groot aantal passagiers
met hunne familieleden om uitgeleide te doen.
Het is reeds middernacht, wanneer wij het
traject Cherbourg-Vigo beginnen en wij hebben een heerlijke twintig uren voile zee voor
de boeg. Het gezelschap is nu zeer « internationaal » geworden en dikwijls kost het moeite om de verschillende talen uit elkaar te houden. Aan dek wordt druk gespeeld. Er zijn
reeds « golf-matadores » en ook voor « Bullboard » en « sjoelbak » zijn er schier onverwinbare kampioenen. In de fumoir is men druk
met schaak, met gezellige partijtjes bridge,
whist en poker. De « rustigen » trekken zich
terug met een bibliotheek-boek rond de open,
oud-Hollandsche schouw.
In Vigo aangekomen, wacht ons een levendig schouwspel. Een geheele vloot van kleine
vaartuigen zwermt rond het schip. Zij zijn
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bemand met Spanjaarden, van allerlei rang en
stand. Wij zien militairen, doktoren, marechaussee's (met vermakelijke zeildoeken gevaarten op het hoofd) douanen, postbeambten, havenpolitie en de hemel weet wat zulk
een kustplaats nog meer aan autoriteiten herbergt. Allen klimmen aan boord, ook een
« nasleep », welke verreweg het aardigste is.
Zij bestaat uit « camelots », mannen en vrouwen, elk voorzien van een geheimzinnig zwart
pak, door touwen samengebonden. Op't promenade-dek worden de pakken ontknoopt en
nu komen geheele etalages van snuisterijen te
voorschijn. De passagiers en leden van de bemanning beginnen te handelen met de zuidelijke kooplieden, hetgeen tot allerlei verwikkelingen aanleiding geeft. Er wordt vrij veel
gekocht. De jongelieden weten beslag te leggen op tambourijnen en bontversierde castagnetten, enkele dames-passagiers drapeeren
zich in felkleurige shawls, kunnen de verleiding niet weerstaan en blijven er, — natuurlijk — aan « hangen ». Een keurig Engelsch
heertje, dat men zich slechts denken kan met
cylinder en witte slobkousen, koopt zoowaar
een «Bask-petje» en paradeert met z'n
nieuw cirkelvormig hoofddeksel, alsof hij zoo
van de nabije Pyreneeen kwam aangewandeld.
De administrateur heeft inmiddels « post »
ontvangen en laat de correspondentie uitreiken. Hoewel nauwelijks vertrokken, doet het
toch blijkbaar alien plezier nieuws van huis
te ontvangen.

De stoomfluit loeit.
Alle vreemde elementen moeten van boord.
Zij haasten zich naar hun bootjes en zetten
koers naar den wal.
Nu komt « Vigo-Lissabon ». Ter afwisseling geeft de gezagvoerder toestemming tot
het organiseeren van een bal en weldra zwieren de paartjes lustig in 't rond. Tot laat in
den avond weren zich de dappere muzikanten
en als zij ter kooi zijn, blijft men, geaccompagneerd door lustig kurkengeknal, allergezelligst nog wat napraten.
't Is Zondagmorgen. Reeds geruimen tijd is
de Portugeesche kust in zicht. Zij is nog gehuld in een teer-blauwe nevel, waardoor de
steden en dorpen ternauwernood zichtbaar
zijn.
Op de boot is het stil en ernstig. Zoo aanstonds zal een mis worden gehouden door
eenige passagiers-missionarissen, op weg
naar Zuid-Amerika. Zij gebruiken een practisch, uitklapbaar altaar dat de K. H. L. te
hunner beschikking heeft gesteld en de hofmeester zorgde voor versche bloemen. Zoo
vreemd als de kaarsen aandoen op deze zelfde plaats, waar anders de vleugel van de
muziekkapel hare vroolijke wijsjes doet klinken. Er is een talrijk gehoor.Vol devotie knielen de passagiers, vooral de Fransche en
Spaansche, en volgen aandachtig de ceremonieen. Het heeft iets heel moois met de imposante, wijde zee rondom. Ook de niet-katholieken komen onder den indruk van de plechtigheid. Het stemt tot stilte en inkeering.
Tegen den micldag passeeren wij reeds de
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« Berlangas » een kleine groep van rotsachtige eilandjes en sturen aan op Kaap Roca,
een kaal, doch mooi gelegen voorgebergte.
De Taag-monding ligt nu voor ons en iedere passagier, met den kijker gewapend, tracht
de beroemde punten en monumenten te herkennen. Er is het vroegere Koninklijke paleis
Cintra; de trouwe wachter : de toren van
Belem, (Torre de S. Vincente) het Ajuda
Paleis nabij de « Tapada » — een vroeger
koninklijk park waarin thans een astronomisch observatorium is ondergebracht — en,
niet te vergeten, de badplaatsjes Cascaes en
Mont Estoril.
De overzijde : de bergen van de « Outra
Banda », liggen nog te sluimeren in de nevelen. Grijze wolken rusten op hunne kruinen en
verbergen gedeeltelijk de grillige contouren
aan het oog.
Verder opstoomend worden wij getroffen
door een menigte zeer schilderachtige visschers- en kustvaartuigen. Ook bemerken wij
het loods-vaartuig met de P (pilote) op een
zijner zeilen. Van de reeds kleine loodsschoener komt een nog weer kleiner bootje
aangevaren, een waar notedopje, waaruit de
loods bij ons aan boord klimt. lets later een
tender met ambtenaren, welke het « gezondheidspaspoort» komen onderzoeken. Allen
zijn het drukke, reeds £cht-zuidelijke typen.
(Vervolg en slot in het nummer
van 15 Janaari a. s.)

ADVERTEERT IN HET BONDSBLAD!
van het nieuw bondsjaar
B IJdoenhet weintreden
een beroep op alle zakenmannen
V.T.B.-ers zooveel mogelijk in ons orgaan te
adverteeren! Geen betere publiciteit voor een
Vlaamsche firma dan een blad dat minstens
45.000 Vlamingen bereikt van elke stand en
van elke geestesrichting. Ook tevens een gelegenhejd voor hen om aan hun persoonlijk
voordeel dat van den bond te verbinden. Tevens zetten we onze leden zeer sterk aan bij
vrienden en kennissen, wie het zou aanbelangen, aan te dringen om in Toerisme te adverteeren. Kommissieloon wordt desgewenscht verstrekt. Voor nadere inlichtingen
wende men zich tot het secretariaat.
TARIEF DER ADVERTENTIES.
1
1/2
1/4
1/8
1/16

biz.
biz.
biz.
biz.
biz.

1 Jaar
4800 fr.
2500 fr.
1400 fr.
750 fr.
400 fr.

1 /2 Jaar 3 Maanden
2500 fr. 1400 fr.
1400 fr.
750 fr.
750 fr.
400 fr.
400 fr.
250 fr.
250 fr.
150 fr.

1 Maal
300 fr.
175 fr.
100 fr.
75 fr.
40 fr.

We vestigen nog heel speciaal de aandacht
onzer leden op de voor dezen duren tijd spotgoedkoope bondsreis naar Algiers. Het is een
££nige gelegenheid om voor de som van
slechts 3900 Fransche frank door te dringen
tot in het hartje van Afrika, in voile Sahara!

AAN ONZE KUSTBEWONERS OF -BEWONDERAARS

I

N de reeks « Steden en Landschappen »
bereidt Prof. Dr. Stan Leurs een nieuw
nummer voor over de Kust. Het wordt een
zeer interessant boek waarin o. a. door een
bevoegde hand het ontstaan en den groei
van ons merkwaardig badstadleven zal beschreven worden. Wij richten een dringende
oproep tot alle photographen om ons een afdruk of tenminste een opgave te laten geworden van alle mooie photos betreffende de
Kust, de bij de kust gelegen dorpen en plaatsen, volkstypen, enz., die zij bezitten met
opgave van de vergoeding die eventueel zou
gevraagd worden voor het gebruik maken van
deze photos. Onze beste dank voor al wie
helpen wil.
ZIJT U REEDS 1NGESCHREVEN VOOR DE
REIS NAAR ALGIERS? TALM NIET LANGER,
WANT ER IS REUZENBELANGSTELLING.

BOEKEfiNIEUWS
ING. A. VAN LOY : Praktische automobielleergang. - Zevende druk. - BrusseL Standaard-boekhandel, 1926. Fr. 28—.
Het idee dezen prachtigen lessen-syllabus
van de Praktische Automobielschool van
Antwerpen als boek in den handel te brengen was waarachtig niet kwaad. Van eerstaf
heb ik veel bewondering gevoeld voor dit
werk, en dat ik met mijn waardeering niet
alleen bleef staan, bewijst zoo pas de noodzakelijkheid er een zevenden druk van in 't
licht te geven.
En hetgeen de vorige drukken bij hun verschijnen voor den automobilist waren, is ook
weer deze nieuwe uitgave : een uitmuntende
leerschool voor de leergierigen, een kostelijke
en onmisbare raadgever voor de ingewijden.
Beknopt, ja, maar zoo dat de volledigheid er
nergens door wordt geschaad, en dat de helderheid die dit boek kenmerkt er des te meer
door uitkomt.
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Maar de schrijver heeft het herdrukken niet
opgevat als een gemakkelijk plukken van de
verworven succes-vruchten. Met de oude
klaarheid van uiteenzetting en gewetensvolle
zorg werden nu aangevuld de hoofdstukken
die aanvulling behoefden. Waar we gedurende de laatste jaren b.v. merkelijke veranderingen zagen aanbrengen aan de carburatie-toestellen, en waar de remmen-kwestie een
brandend en soms fel-omstreden punt werd,
schijnt Ing. Van Loy het zich tot plicht te
hebben gerekend de betreffende hoofdstukken tot aan de jongste verbeteringen bij te
werken, om niet alleen degelijk, maar ook volledig en up to date te blijven.
De illustratie en de uitgave zijn keurig.
R. G.
J. MAATS & H. DELOBEL : Beeld en
Woord. Aardrijkskunde voor de Lagere
School en de Voorbereidende Afdeelingen.
— Lier, J. Van In & Cie.
Van deze reeks, die vijf deeltjes zal bevatten, verschenen de twee eerste. Ze zijn zeer
eenvoudig en het wil ons toeschijnen dat ze
voor hun doel goed berekend zijn : ze geven,
met talrijke illustraties, elementaire begrippen van aardrijkskunde. Prettige schoolboekjes zooals we er, naar we tneenen, geen gelijkwaardige voor de lagere school bezaten.
Of ze voor den toerist veel nut kunnen hebben durven we nochtans niet verzekeren.
NAAR NIJMEGEN, Geillustreerde gids met
plattegrond, drie wandelkaarten en eenige
terreinkaartjes. — Uitgave Boek- en Kunstdrukkerij P. A. Geurts, Nijmegen (Nederland). fl. 1,—.
In opzicht van natuurschoon ligt Nijmegen
in een streek die tot de bekoorlijkste van
Nederland hoort. De stad zelve is van een
bijzondere historische beteekenis. Een en ander blijkt uit elke bladzijde van dezen gids.
Een zeer degelijke uitgave : 120 biz.; vele
prachtige illustraties naar fotografische opnamen; perfect uitgevoerde wandel- en terreinkaartjes in kleurendruk; onderhoudend
gesteld; alles op fijn glanspapier; zelfs de
annoncen zijn zoo keurig gegeven, dat we ze
lezen moeten.
MOTOR- EN RIJWIELWET, bewerkt door
J. M. Bouschotte. — Rotterdam, 1925, C.
Geleyns. 50 cent.
Deze wetsuitgave is zoo goed als onmisbaar voor elken motorrijder en fietser die de
Nederlandsche grens overgaat. Hij vindt er
in (wij copieeren uit het boek :) I. Tekst,

volgens de wetten van 1905 en 1910; II. Tekst
der wet als gewijzigd volgens de wet van
1 November 1924; III. Wijzigingswet 1924;
IV. Kon. Besl. en Min. beschikkingen ter uitvoering der wet; V. Internationaal VerkeerVerdrag 1909; VI. Invoerrechten, enz. Nederland; VII. Invoerrechten en belastingen in
Belgie en Duitschland. (170 biz.)
CHAMONIX - MONT BLANC ET SA VALLEE. Uitgave van het Syndicat d'Intiative
de Chamonix.
Een praktisch gidsje voor hen die de Mont
Blanc (zie « Toerisme s, vijfde jaarg., biz.
452) en zijn omgeving bezoeken. Het verstrekt ook betrekkelijk veel historische toelichting. Geillustreerd en van een uitslaand
kaartje voorzien. (69 biz.) Vermoedelijk
wordt het boekje gratis toegezonden na aanvraag.
NIEUWTJES
De Internationale muziektentoonstelling die in Mei
te Geneve plaats vindt bevat een zeer merkwaardige geschiedkundige retrospectieve afdeeling. De
Europeesche muzea en de befaamdste particuliere
verzamelingen nemen er aan deel en zenden de
zeldzaamste instrumenten in bruikleen. De sommiteiten van de hedendaagsche muzikale wereld
maken deel uit van het eerekomiteit.
(O. S. T.)
Naar wij vernemen vindt den lOn en lln dezer te
New-York het Derde Internationaal Motortransportkongres plaats. Dit wereldkongres werd op touw
gezet door de International Chamber of Commerce.
De dagorde voorziet o. m. : uiteenzettingen over
de ondervinding inzake de ontwikkeling van het
motortransport, over verkeersvraagstukken, wetgeving en samenwerking tusschen de openbare besturen.
Een zeer praktisch idee was het van de Reichszentrale fur Deutsche Verkehrswerbung het plan
op te vatten (hetwelk inmiddels verwezenlijkt is)
om in het belang van de wintersport in Duitschland,
«Weerberichten » uit te geven. Deze «Weerberichten » worden verzonden door de Off. vertegenwoordiging der R. D. V., Parklaan, 28, te Rotterdam. Zij verschijnen in het Nederla-ndsch en 2 maal
wekelijks. Ter verduidelijking geven wij hier enkele
lijnen uit zulk een « Weerbericht » :
Weerbericht;
Sneeuw- TempeOpmerkingen
dek in ratuur
Namen
ffr.C.
cm.
der
35
lichte sneeuwval
• 5
bewolkt; nieuwe sneeuv
40
plaatsen-12
veel sneeuw
50
- 1
(en daar
lichte
sneeuwval ;
118
6
nevens)
poedersneeuw
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VAN HET SECRETARIAAT
POSTCHECKREKENING. — 93627.
TELEFOON. — 583.30
NIEUWE LEDEN VOOR 1927. — Honderden
nieuwe leden werden reeds ingeschreven.
STORTING OP POSTCHECKREKENING. —
Steeds vermelden op de strook waarvoor het bedrag
bestemd is.
AANPLAKBRIEVEN VOOR VOORDRACHTEN.
— De afgevaardigden kunnen tegen den prijs van
0,75 fr. stuks plakbrieven bekomen om de voordrachten aan te kondigen.
ADRESVERANDERING. — Bij gebeurlijke
verandering van woonst gelieve men steeds het secretariaat en het postbureel te verwittigen.

Verminderiitgen.
AALST. — Pastei en Suikerbakkerij. A. Claeys
en Zoon. Vooruitgangstraat, 3. — Van af 5 fr. 5 %.
Vlechtwerk in hout en in riet. Van Halsbeek Lodewijk, Kapellestraat, 19. Van af 20 fr. - 5%.
ANTWERPEN
Grand Bazar du Bon Marche, Groenplaats, 32 :
Juweelen, zilverwerk en speelgoed, 10%. — Geen
vermindering op Verkensbeenhouwerijwaren, drogerij- en eetwaren. — Op alle andere artikelen 5%.
Betalingen doen aan kas 1.
N. V. Et. Van Look, Lange Koepoortstraat, 37-41.
5r/c op Iederwaren, reisbenoodigheden, kleederen,
kampeerbenoodigdheden, tenten volgens model,
stoffen.
MECHELEN-BOVELINGEN (Over Borgworm) :
Boeken. De Vluamsche Zanger. 10
— Bestellingen met opgave van het bondsnummer, te doen
bij E. H. Martin Coune, Pastoor te Mechelen- Bovelingen. (Postcheck 1604.81).

BONDSLEVEN
REIS NOORD-AFRIKA. — De prachtreis naar Noord-Afrika gaat beslist door van
15 tot 28 Februari. Voor den betrekkelijk bescheiden prijs van 3900 Fratrsche fr. maakt
men de mooiste aller reizen mee! De gedetailleerde wegwijzer verschijnt in het volgend
nummer.
Personen die over een afzonderlijke hotelkamer wenschen te beschikken betalen een
opgeld van 200 fr. De grondprijs is berekend op twee personen per kamer.
Inschrijvingen worden op het sekretariaat aangenomen van af 15 januari tot 25
Januari. Inlichtingen worden van nu af graag verstrekt. Wij verzoeken onze afgevaardigden propaganda te maken in hunne omgeving.
Groot-Antwerpen
DONDERDAG, 13 JANUARI : Te 14 u., tweede bezoek aan de fabrieken « Ford » (automobielconstructie) te Hoboken. Het bezoek zal worden voorafgegaan door een kinema-voorstelling met
betrekking tot de automobiel en zijn gebruik. Beperkt aantal kaarten, af te halen op het Secretariaat tegen 1,25 fr. (uitsluitend voor de leden).
ZONDAG, 16 JANUARI : Te 10 u., bezoek aan het Antwerpsch Archief onder de leiding van
den E. H. FI. Prims, archivaris. Er zijn geen deelnemingskaarten meer!
DINSDAG, 18 JANUARI : Te 20 u. : Prachtige Studie-Kinema-avond, onze leden en hun familie
aangeboden, in de feestzaal van Vrede St. Willebrordus, Pastorijstraat. Op het programma filmen over
Denemarken, aangevuld door andere prachtige documentaire gedeelten. Algemeene ingangsprijs om
eenigszins de onkosten te dekken : 2 fr. Genummerde plaatsbewijzen te bekomen op het Secretariaat of
's avonds aan de kontrool. Wie eerst komt, heeft de beste plaats!
Belangrijk : In het vervolg zullen, bij bezoeken waarvoor een beperkt aantal kaarten beschikbaar
zijn, zij die zich zouden aanbieden zonder deelnemingskaart, streng geweigerd worden. We zijn verplicht dezen maatregel te treffen in het belang van de leden zelf.
VRIJDAG, 21 JANUARI : Te 20 uur, vierde wintervoordracht in de feestzaal van de Stedelijke
Normaalschool, Quellinstraat.
ZATERDAG, 29 JANUARI : Herdenking van het 5-jarig bestaan van onze vereeniging. Plechtigc
feestzitting, opgeluisters met zang en declamatie. Alle inlichtingen in 't volgend nummer.

Groot-Brussel
ZATERDAG, 15 JANUARI : Bezoek aan de drukkerij van « Het Laatste Nieuws ». Samenkomst Em. Jacqmainlaan, te 20 u.
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Gent
MAANDAG, 17 JANUARI : Te 19.30 u., in de lokalen der Staatsmiddelbare Jongensschool, Bisdomkaai, 1, derde voordracht met lichtbeelden. Spreker : M. A. Van den Wijngaert, arrondissementsafgevaardigde voor St. Niklaas. Onderwerp : « Een reis door Kafiada
Daarna filmavond : vier leerrijke onderwerpen. Iedereen is welkom; toegang vrij.
ZONDAG, 23 JANUARI : Zesde groepsreis naar Antwerpen. In den voormiddag bezoek aan
het museum Plantin.

Hamme
DONDERDAG, 20 JANUARI : Te 19.30 u., voordracht met filmen in het lokaal « De Kroon
Marktplaats, De heer A. Van den Wijngaert zal spreken over « Dwars door Canada ». Zeer interessante voordracht met prachtfilmen : watervallen en het vermaarde Rotsgebergte.
Toegang vrij voor onze leden en ook voor belangstellenden,

Kapellen
ZONDAG, 23 JANUARI : Hullebroeck-avond. De zoo gunstig gekende volkszanger komt ons een
kunst liederavond aanbieden. De zaal zal te klein wezen. Men voorzie zich dus tijdig van kaarten!

Leuven
ZONDAG, 9 JANUARI : Tweede groepsreis naar Antwerpen. In den voormiddag bezoek aan
het Plantinmuseum onder bevoegde leiding, waarna gezamenlijk middagmaal. In den namiddag bijwonen der vertooning in de K. VI. O. Waarschijnlijke opvoering van « De Rozenkavalier » van Strauss.
De inschrijvers ontvangen nadere mededeelingen per specialen omzendbrief.
ZONDAG, 16 JANUARI : Te 20 u., Gezellig samenzijn voor de leden in het lokaal « Avenir
Muntstraat. Zang-, declamatie-, verrassingen. De danslustigen zijn welkom. Familieleden meebrengen a. u. b.
EINDE JANUARI : Derde Wintervoordracht.
DINSDAG VAN VASTENAVOND : Groepsreis naar Binche.
Alle Woensdagen vergadering in het lokaal « Avenir », Muntstraat.

Mechelen
ZONDAG, 9 JANUARI : Derde groepsreis naar Antwerpen. Vertrek te 9.11 u. uit Mechelen. Te
10.15 u. bezoek aan het museum Plantin. Gezamenlijk middagmaal in het spijshuis Verlaet, St. Jansplein (niet verplichtend). Te 14.45 u. bijwoning der operavertooning. Prijs opera 7 fr. Er werden extraplaatsen aangevraagd! Inschrijven bij Mej. De Wit, Keldermansvest, 13, of bij den heer Vati den Hove,
Van Benedenlei, 59, tot uiterlijk 31 December. Degenen die enkel 's namiddags naar Antwerpen
gaan, vertrekken te 13.24 u.

Waasmunster
MAANDAG, 10 JANUARI : Te 19 u., Voordracht met lichtbeelden in de zaal van den Werkmanskring, Rivierstraat. De heer Max Van Gendt zal spreken over Denemarken. Eenieder is welkom
en de toegang is vrij.

Zele
WOENSDAG, 12 JANUARI : Te 19.30 u., in het Cinema « Royal », Lokerschebaan, voordracht
door den heer H. De Backer, Regent, over « Londen ».

MONOGRAFIEEN. — De prijs
der monografieen werd verhoogd
als volgt :
De Kempen
fr. 16,25
De Haven van Antwerpen
9,75
Mechelen
9,75
West-Brabant
9,75

DE
FRANSCHE
FRANK
STIJGT, MAAR DE PRIJZEN
DER V.-T.-B.-REIZEN DALEN!
IN PLAATS VAN 4200 GAAN
WE VOOR 3900 FRANSCHE
FRANK NAAR ALGIERS EN DE
SAHARA.

S. M. Lux, Drukk., Nationalestr., 109, Antw.
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BONDSREIS NAAR ALGIERS
VAN 15 TOT 29 FEBRUARI

PRIJS : 3900 FRANSCHE FR.

Inschrijvingen worden op het sekretariaat aangenomen van af 15 Januari tot en met
25 Januari.
Personen die over een afzonderlijke hotelkamer wenschen te beschikken betalen een
opgeld van 200 fr. De grondprijs is berekend op twee peraonen per kamer.
Leider : Prof. Dr. Ir. Stan Leurs.
REISPLAN
Dinsdag 15 Februari: Vertrek uit Brussel. Avondmalen te Parijs. Vertrek uit Parijs te21.35 u. naar Marseille. Voorbehouden plaatsen.
Woensdag, 16 Febr.: Aankomst Marseille 10.14 u. 's morgens. Bezoek aan de beide kathedralen en de haven. Logies te Marseille.
Donderdag, 17 Febr.: Vertrek 's middags met de paketboot naar Algiers.
Vrijdag, 18 Febr.:
Aankomst in Alg ers in den namiddag. Wandeling langs de zee en
de boulevards.
Zaterdag, 19 Febr.: Bezoek aan Algiers, de Moske£n, de oude stad (onder speciale leiding).
Zondag, 20 Febr.:
Vertrek 's morgens uit Algiers per spoor naar Constantine, alwaar
aankomst's avonds. Middagmaal in den restauratiewagen. Logies
te Constantine.
Maandag, 21 Febr.: Bezoek aan Constantine, de moskeen, de Rumelpas. In den namiddag
vertrek naar Batna. Logies te Batna.
Dinsdag, 22 Febr.:
Van uit Batna per autobus naar de Romeinsche steden Lambese
en Timgad. Vertrek naar Biskra. Verblijf en logies aldaar.
Woensdag, 23 Febr.: Rond den middag vertrek naar Touggourt, alwaar aankomst rond
14 uur. Logies te Touggourt.
Donderdag, 24 Febr.: 's Morgens vertrek uit Touggourt, naar Biskra alwaar aankomst rond
17 uur. Logies te Biskra.
Vrijdag, 25 Febr.:
Vertrek uit Biskra naar El Kantara. Verblijf aldaar. Bezoek aan de
oase en de passen. 's Namiddags vertrek uit El Kantara naar El
Guerrah alwaar logies.
Zaterdag, 26 Febr.: Vertrek uit El Guerrah naar Algiers, alwaar aankomst 's avonds. Logies te Algiers.
Zondag, 27 Febr.:
Vertrek per paketboot omstreeks 12 uur naar Marseille.
Maandag, 28 Febr.: Aankomst Marseille te 16 uur. Vertrek met den nachttrein naar Parijs^
Dinsdag, 29 Febr.:
Verder naar Brussel.
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HET ZWIN. — Walther Bossier
IJDENS de Romeinsche overheersching
T was
de geheele kustvlakte met bosschen
en meerschen bedekt. De zee, die zich in de
v66rhistorische tijden had uitgestrekt tot aan
de heuvelketen die West-Vlaanderen van
Zuid-West naar Noord-Oost in twee deelen
snijdt, kwam, eens het Nauw van Kales doorgebroken, regelmatig althans, zoo ver niet
meer; langs de kust hadden zich banken gevormd die het zoutwater tegenhielden; dit
laatste door verdamping zoet wordend, ontstonden vlottende of vaste eilanden met een
eigen flora, en moerassen, waar hier en daar
nog langs kreken het zeewater regelmatig
kwam inspoelen. Het was op deze turfgronden dat de legioenen van Cesar en Labienus
hun veroveringen deden : dit bewijzen de
voorwerpen uit het Romeinsche tijdvak die er
werden gevonden en waarvan de jongste reiken tot aan de regeering van Constantinus
den Groote (337).
In de eerste jaren van de 5e eeuw gebeurde
in deze streek een geweldige inval van de
zee : hij viel samen met het binnenrukken van
de Germanen, die zich langs de Leie- en
Scheldeboorden vestigden. Evenwel was het
slechts bij hooge tij dat de zee over de geheele vlakte vioeide. Midden in 't water
waren enkele stroken lands bloot gekomen
en gedurende een paar eeuwen is de geschiedenis van de streek om zeggens afgebroken.
Van de 5e tot de 7e eeuw bevorderde de
vloed de aanslibbing van de overstroomde
vlakte : deze aanslibbing ging snel vooruit
door de dekking der eilanden die golfbrekers
vormden achter dewelke het zeewater langzaam kon afgieten. Ook in de vaargeulen
begon het zand op te hoopen, terwijl op de
hoogere plaatsen kleiachtige bezinksels werden gevormd : dat gaf het aanzijn aan de
zoogenaamde « schorren »: uitgestrekte aanspoelingen met een weelderigen plantengroei,
grijs en donkergroen van kleur, doortrokken
met een maaswerk van krinkelende kreken.
Vanaf het midden der 7e eeuw ontstaan
menschelijke nederzettingen langs de kust :
wij vinden plaatsnamen in de o o r k p n d e n b o e ken der groote abdijen van St Bertiin, St
Pieter en St Baafs of in de levens der Heiligen. Men stelle zich het uitzicht der streek
volgenderwijze voor : een strook hooger gelegen vlakten door de zee verbrokkeld tot een
lange reeks eilandies. Rond 695 stichtte Willebrordus een kerk op het eiland Wulpen en
landde op een ander dat Walcheren was genaamd. Achter de eilanden, tegen den zoom
van het vasteland vormen zich definitief nieu-

we gronden. Terzelfdertijd rijzen in al de
hoeken van de overstroomde streek en zelfs
te midden der wadden, dorpen op : Dudzeele,
Lampernisse, Veurne. Eindelijk op de laagst
gelegen plaatsen waar de zee het langst is
achtergebleven, vindt men nog zeearmen die
meerendeels mondingen vormen : de historische documenten wijzen ze trouwens als
dusdanig aan. Zoo was er oostelijk Diksmuide een groote zeeboezem die Wulpen van
het vasteland scheidde : het Zwin, aan welks
uiteinde Brugge is ontstaan.
*

*

*

In de 9e eeuw schijnt er een zeearm v66r
Oudenburg bestaan te hebben : de waterloop
die deze kreek verving, de Yperleet, liep omtrent in rechte lijn van Diksmuide naar Brugge. De orentatie van den zeearm van Brugge
naar Sluis toont aan dat deze aanvankelijk
tevens de monding was van de Yperleet, die
van Diksmuide langs Oudenburg kwam, en
van de Waerdamme die door Brugge vioeide
onder den naam van « de Reye ». Nog op het
einde van de 8e eeuw was het Zwin een breede monding die de grens van de Friezen ZuidWestelijk afteekende en door hen « Sine fal »
werd geheeten.
Het woord Zwin is een gerneene naam die
een waterloop aanduidt door de natuur gegraven. In onze dagen wordt dit woord nog
meermaals gebruikt door de bewoners van
de kustvlakte. Daar vindt men nog menigen
waterloop die « Zwin » heet : het Schamelweezezwin tusschen Nieuwmunster en Vlissegem, het Binnenzwin tusschen Oudenburg,
Plasschendale en Stalhillebrug, het Wulpenzwin tusschen Wenduine, Uitkerke en Blankenberge. In oude documenten, ommeloopers
van Wateringen, grondregisters van Oostkerke, Knokke, enz... ontmoet men zeer dikwijls den enkelvoudigen vorm Zwene, in 't
meervoud steeds Zwenen. Volgens 16e eeuwsche oorkonden die betrek hebben op Damme, had Zwin de beteekenis van « zeuge »
en een dergelijk dier vinden wii uitgebeiteld
op een balk van het 15e eeuwsche stadhuisje
dezer gemeente.
De geschiedenis van het Zwin is de geschiedenis van zijn verdwijning. Van zoohaast men ervan spreekt is het om zijn verminderingen aan te stippen. Evenals de doodstrijd van den Braakman van 1750 tot op
onze dagen, is de dood van het Zwin een
merkwaardig voorbeeld van de stabiliteit die
de grond van de kustvlakte sedert de lOe
eeuw heeft geboden. Het Zwin was niets anders dan een gelukkig toeval waaruit men
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al het mogelijke profijt heeft getrokken. De
verzanding ervan is spoedig ingetreden :
immers de binnenwateren waren te onbeduidend en te klein in aantal om de monding te
onderhouden. De Hont had den toevoer van
de Schelde, het Zwin had enkel eenige rivieren die afstroomden van de vlakte van Wijnendale. Zoolang het zich bij hooge tij over
de schorren uitstrekte, konden zijn afmetingen van zeearm een groote hoeveelheid water
door de passen voeren. Maar toen de uitgebreide handel zich langs de monding vestigde, moesten de boorden worden vastgelegd :
de loop van het Zwin diende ingedijkt, wat
meebracht dat ook het overstroomingsgebied
beperkt werd. Zoo was de massa water die

de 12e eeuw blijkt, niet enkel uit zijn handelsbetrekkingen met Londen, maar tevens
uit het feit dat het toen aan zijn poorten zag
oprijzen den burg van den Dam, welke reeds
in 1180 tot stad werd verheven. In 't begin
van de 13e eeuw bestond deze arm niet meer
en om hem te vervangen groef men een kanaal dat de Reye tot aan Damme verlengde:
het was de Varssche vaert, een kanaal van
zoet water, in tegenstelling met de Zoute
vaert, een kanaal van zeewater van Damme
tot aan de zee. Het is dan dat Damme als
eindpunt van de zeevaart belangrijk wordt.
Een sluis met sas, vermoedelijk het eerste in
Europa, wordt aangelegd om het nieuwe kanaal met het Zwin te verbinden.

LOOP VAN HET zwfN IN DE 14" EEUW. Naar

een

tafereel uit de TentoonstelVng der Vlaamsche
primitieven te Brugge, 1902.

door de golf spoelde aanzienlijk verminderd
en spoedig ontstonden aanslibbingen langs
de beschuttende dijken en in de bochten waar
het stille water gemakkelijk kon afgieten.
Van het oogenblik dat men het Zwin heeft
gebruikt, is het begonnen te vernauwen en te
verzanden. Ongetwijfeld hebben de oeverbewoners in de 13e eeuw door hun indijkingen
de verzanding verhaast, maar deze was toch
onvermijdelijk bij afwezigheid van een grooten watertoevoer uit het binnenland.
Het eerst verdween het eind van Brugge
naar Damme. In de l i e eeuw kwam de zee
nog tot aan Brugge welks handelsbelang in

Tusschen de 13e en de 15e eeuw valt het
verval van 't Zwin van Damme tot Sluis.
Langs de boorden waren nederzettingen ontstaan : Meunikenreede, een klein handelscentrum in 1243, wordt een vrije stad in 1266;
daarnevens Hoeke in 1282, Mude waarvan
de oorkonde dagteekent van 1242 en Sluis
van be^in 1300. Dit zijn, met Damme, vier
stapelplaatsen die zich als bijplaneten in den
kring van Brugge bewegen. En toch is het
Zwin reeds niet meer veilig : langs beide
oevers beginnen zich schorren "te vertoonen
die spoedig tot polders worden herschapen :
het strand v66r St. Anna ter Muiden wordt
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ingedijkt tot aan den Maneschijnpolder inbegrepen; aan de overzijde is op 't eiland
Kadzand ter Hofstede ontstaan en de oude
Hazegraspolder dagteekent reeds van 1304.
Zeker kon men zich in den beginne over de
grondaanwinst verheugen, maar het duurde
niet lang of men begon het gevaar in te zien
en de strijd ving aan in de 14e eeuw.
Stroomopwaarts groef men grachten om
al de waters van de vlakte op te vangen en
die spoedig naar
het Zwin te leiden : men drong
door tot in de
nabijheid van de
Leie : zoo kwam
men natuurlijk
op de gedachte
van dezen stroom
een
afleiding
naar Damme te
maken. Zoodoende zou de Leievallei van de menigvuldige overstroomingen ontlast worden en
in het Zwin zelf
konden doeltreffende schuringen
gebeuren. Toen
in 1378 het Kanaal, van Aalter
uit, weldra de
Leie scheen te
zullen bereiken,
kwam Gent er
tegen op de rivier, die zooveel
tot haren rijkdom bijdroeg, te
laten naar haar
mededingster afleiden : die Witte
Kaproenen van
Yoens verpletterden de aardew e r k e r s van
Brugge en het
ontwerp van 't Kanaal ging te niet in de
slachting van Rozebeke. Toen men er in 1604
weer wilde mee beginnen was het Zwin van
Damme reeds lang verzand.
Tevens werd de vaargeul zelf aangepakt.
Vreemde ingenieurs en Hollandsche deskundigen worden ter hulp geroepen; baggerschepen werken in de geulen ; van al
de waterloopen die naar Damme toevloeien
wordt de doorsnede vergroot. Nadat het
reeds tweemaal was verdiept geworden

laat men in 1402 het kanaal BruggeDamrne varen en ten Oosten graaft men
een nieuw kanaal om de schuring te vergrooten; door de dijken wordt het teveel
der wateringen larigs uitwegen geloosd; ook
de grachten der Brugsche stede worden verbreed om er waterkommen van te maken en,
wanneer er, ondanks baggerschepen en
schuringen toch een schorre ontstaat, aarzelt
Brugge geen oogenblik ze te pachten om te
beletten dat deze
schorre zou ingedijkt. worden.
Niets kon baten. Het Zwin
vanaf
Damme
verzandde met
een ongehoorde
sneiheid : bij lage tij vertoonen
£ich langwerpige, rossige platen, en mosselbanken
komen
de geul nog versmallen. In de
tweede helft der
14-e eeuw komen
de
Spaansche
schepen niet verder meer dan
Sluis. De Bruggelingen denken
er reeds aan
langs Oostende
een nieuwen uitweg naar de zee
te zoeken; Damme, de groote
stapelplaats der
13e eeuw is vervallen. In de
tweede helft der
16e eeuw is het
Zwin nog enkel
de bijzonderste
uitwatering van
de streek, want
RETRANCHEMENT. PLAN 1623
de zeearm is een
smalle waterloop geworden.
Vanaf de 14e eeuw maakt Sluis zich het
verval van Damme ten nutte. In 1436 wordt
deze stad aanzien als de bijzonderste zeehaven van Vlaanderen. Nog op het einde der
15e eeuw was er een breede en diepe bedding en in 1468 bracht het opkomende water
niet minder dan honderd vijftig vrachtschepen naar Sluis. Maar het verval trad even
snel in als voor Damme, want wat er tusschen
Sluis en de zee van de monding overbleef,
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HET DUIN - OMGEVING VAN KNOKKE EN SLUIS

kwam weldra in een hachelijken toestand.
Door de aanhoudende bedijkingen waren de
oevers aanzienlijk versmald en ook in't midden verschenen verzandingen. Er moest een
grootscheepsch werk aangevat worden, want
het is geen gemakkelijke zaak een zeearm te
doen herrijzen.
De voorstellen in 1470 gedaan, waren
tweeerlei : ofwel door een kanaal de verbinding met den Braakman te bewerkstelligen,
ofwel het Zwartegat, het nauw tusschen Kadzand en Wulpen, dat in den loop der eeuwen
was gevuld, weder open te maken. De zee-

vloed zou, door deze openingen met voile
kracht instuwend, de vaargeul schuren en
aldus het werk verrichten dat men van de
zoete waters vruchteloos had verwacht. Men
koos het tweede voorstel, maar pas was het
Zwartegat geopend of de vloed die langs
deze vervaarlijke opening binnenspoelde, in
plaats van het Zwin te ontllasten, kwam de
bezinksels bezuiden Kadzand nog vermeerderen, zoodat de verzanding in sneller tempo
moest toenemen. Na vijftien jaar ondervinding poogde men, overigens zonder gevolg,
den inham af te dammen, dit ten koste van
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nog grooter opofferingen dan men zich voor
het openmaken had getroost. Deze afsluitingspoging is een werk geweest dat van een
verbazend stoutmoedig opzet getuigt en tot
op heden niet naar juiste waarde werd geschat. Door deze mislukte proefneming was
het gevaar nog toegenomen. De Italjanen,
Hanzeaten en Portugeezen, wier groote schepen de tropische zeeen moesten doorkruisen,
verhuisden naar Antwerpen. Toch wilde
Brugge zich niet gewonnen geven en het besloot het eerste plan uit te voeren dat de commissie in 1470 had voorgeseld. Vermoedelijk
heeft de Brugsche vaart verhinderd dat het
Zwin de volgende eeuw volledig verzande,
want in 1548 begonnen de onvermoeibare
Bruggelingen een kanaal te graven van Damme naar Sluis dat de oude verzande zoute
vaart zou vervangen en een andere weer werd
aangelegd tusschen Brugge en Damme benoorden den loop van de 12e eeuw. Ook gedurende den tachtigjarigen oorlog zal het
Zwin tengevolge van de menigvuldige overstroomingen weer een zekere diepte verworven hebben; zoo vindt nog in 1570 de vloot
van Medina Coeli een schuilplaats in de bedding van den inham en in 1603 beproeven de
schepen van Frederik Spinola de monding
binnen te loopen, alwaar ze in den grond
worden geboord. Maar in den Braakman zelf
nam de verzanding toe en nadat de Hollanders Sluis hadden veroverd, Iicten zij de
Nieuwe Vaart verzanden en de laatste poging, het Nieuwe Gedelf der Bruggelingen,
moest jammerlijk schipbreuk lijden.
Het Zwin kwijnde nog gedurende drie
eeuwen. Onze Noorderburen die meester van
Zeeuwsch-Vlaanderen waren geworden, hadden er belang bij dit breed verdedigingswater vo6r Kadzand te behouden. Tengevolge
van het verdrag van Munster in 1648 werden
de handelsbetrekkingen op het Zwin lam gelegd. Eindelijk zag de 18e eeuw de bijna algeheele verdwijning van den zeearm : de
Passegeule, die in 1583 door overstroomingen weer was opengekomen verdween voor
goed in 1788'door het aanleggen van den
Bakkersdam en dit was de eigenlijke oorzaak
van den dood van het Zwin. Links en rechts
veroverde de landbouw trapsgewijze de overblijfselen van de monding. Onder Napoleon
werd het uiteinde volledig ingedamd. In 1830
had het nog slechts 8 Km. lengte en v66r het
Hazegras kon men er bij lage tij over trekken.
De haven van Sluis verdwijnt in 1860 en wat
er nog van de twee kleine armen rond een
schorre overbleef, werd in 1873 ingedijkt.
Eindelijk in 1906 bestaat er maar een kleine
kreek meer te midden een uitgestrekte grijs-

achtige schorre waar de schapen in grazen;
bij hooge tij komen er nog eenige zeldzame
visschersbootjes binnengezeild.
Van het oogenblik dat het Zwin in de geschiedenis verscheen heeft het niet opgehouden te verminderen. Over 't algemeen
laat men het te vroeg of te laat wegsterven :
te vroeg aangezien er nog heden iets van
overblijtt, te laat daar het om zeggens niet
meer bruikbaar is geweest vanaf het einde
der 15e eeuw. De verzanding is zonder onderbreking vooruitgeschreden van de 5e tot
de 20e eeuw. Dit bewijst dat ze voor de zeemondingen traagzaam en regelmatig zou zijn
gebeurd indien de mensch er zich had toe
geleend. In de geschiedenis van het Zwin,
lijk overigens in deze van geheel Zeeuwsch
Vlaanderen, heeft,zich geen enkele katastroof
•oorgedaan. De overstroomingen waren enkel voorvallen waaraan de menschen meer
schuld hadden dan de natuur en van dewelke
de uitwerkingen tijdig en spoedig konden
worden hersteld.
*

*

*

In 1872 werd voorgoed de monding van
het Zwin van de kustvlakte afgesloten door
het aanleggen van den internationalen dijk
die de Belgische dijken met de Zeeuwsche
verbindt. Hij begint^aan het Zwart Huis, de
woning der duinwachters, loopt over de
grens en vervoegt onmiddellijk den dijk langs
het uitwateringskanaal van Kadzand even
benoorden het dorpje Retranchement. Aan
dezen kant, in de diepte, vlak tegen den dijk
aanleunend, staat de schamele woonst van
Louise van 't Zwin : haar primitief cafetje
« Het zeezicht » is voor vele verdwaalde
bezoekers een oasis in dit eenzaam afgelegen
gewest. Moeder Louis miek er geen scrupule
van haar huis voor wildstroopers en smokkelaars wijd open te zetten, en ook onder den
oorlog was het voor veel vluchtelingen uit
het naburige Retranchement en Kadzand de
geliefkoosde plek waar zij vertrouwelijk met
de spionnen der Bondgenooten kwamen verbroederen in de onmiddellijke nabijheid van
de Duitsche en Hollandsche grensposten! Zij
werd v6or enkele weken op omtrent negentigjarigen ouderdom ten grave gedragen en
het is te voorzien dat ook de naam van de
plaats waarvan de lotgevallen de geheele
streek dramatiseeren en waarmede de afstammelingen der oude Retranchementenaren
meer dan drie kwart eeuws was vergroeid,
binnen kort nog slechts een herinnering zai
zijn. Reeds zijn ingenieurs van den Waterstaat langs het strand peilingen komen nemen op de plaats waar bij den ingang van de
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gewezen monding een dijk zal worden opge- Aan de stadspoort ontmoette hij een beer en
richt die de duinen van Knokke met deze van daarom hiet de stad voortaan « Bern ».
Na elke zegepraal schoof dezelfde BerchKadzand zal verbinden.
Wat er heden ten dage nog voorloopig van told de vestingmuren wat op; zijn opvolger
het Zwin overblijft, biedt een uitzicht eenig Kuno von Bubenberg deed hetzelfde en welin de Vlaamsche kustvlakte. Bij lage tij ge- dra kreeg de stad zulke uitbreiding en zulke
zien van te midden de schorre, den rug ge- macht dat zij, na den slag van Laupen, in
keerd naar de zee, lijkt de uitgestrekte vlakte 1339, voor goed kon overgaan tot den aan£en grenslooze woestenij van zand, waar in val en na weinige jaren een samenhoudend
de zomermaanden wordt over den grond die gebied bezat van af de Berner Alpen en de
met zoutwater is gedrenkt, maar nu droog is Qothardstreek tot aan de Jurameren. Wangeworden, een weelderig tapijt uitgespreid neer men het heeft over de rol, die Bern in
van fijne purperen bloempjes. Van aan den de historie vervulde, dan hoort men haar
voet der Kadzandsche duinen vormt het machtspositie telkens beteekend door de
landschap een aangrijpend tafereel met, op aanhaling : « Bern, de brug tusschen Midden
den achtergrond, de molens en torens van en West-Europa ».
Retranchement, Sluis en St. Anna, die zich
Thans is Bern niet meer de grootste stad
rustig profileeren boven de streng horizon- van Zwitserland, ze telt slechts 100.000 intale lijn van den internationalen dijk en aan . woners en is dus lang niet zoo bevolkt als
den uitersten rand van den gezichteinder de Zurich, Genf of Basel. — Maar eenig is de
eindelooze reeks hooge boomen van het stad in haar soort, zij bleef tot heden wat ze
kanaal naar Damme.
v6or 700 jaren was. Nadert men Bern langs
Oost of langs West, steeds aanschouwt men
November 1926, Brugge.
het beeldig omsloten door bergen, die de
schoonste der wereld zijn.
Alles is er rust en eenvoud; pronk is er
BERN — Edgar Ernalsteen
vreemd; zonder haast gaat er ieder zijn gang.
T S er op aarde een stad, die aan haar naam Het nieuwere stelt er zich niet schreeuwerig
* zeer veel te danken heeft, dan is het voorze- aan midden zooveel oudheid... maar tracht
ker Bern. Men mag aannemen dat de stad er zich door stilte en voornaamheid te verzoeheel anders zou uitgezien hebben indien ze nen met de gestijldheid van de oude stadseen anderen naam had gekregen. In Bern kern; alsof er bezorgdheid heerscht om het
hebben de inwoners — ten rechte ofte niet — verleden, het duurbare Doornroosje, geen
van overoudsal een afleiding gezocht van afbreuk te doen.
Die van Bern zijn trouwens duurzaam in
Beer; met eenigen trots zelfs zijn ze zich
hun
vereering; het mag blijken uit de taaigaan noemen « de Beren » en niet de « Bernenaren ». De beer is een leidmotief gewor- heid waarmee ze den zonderlingen tongval,
den en gebleven in wapenspreuken en ba- het moeilijk aan te leeren « Berndeutsch »
nieren, in legenden en in bouwsieraden, en sinds eeuwen onveranderd blijven spreken.
de heraldiek en de symboliek en de letter- Als voorbeeld van de eigenaardigheid dezer
kunde en de kunst hebben datzelfde onder- gewestspraak noem ik de verbuiging van
werp bestendig met zooveel smaak en vol- telwoorden als : eine, eini, eis; zwee, zwo,
harding openbaar weten door te voeren
dat de stad er werkelijk een schoone f
traditie en veel karakter aan verschul- \
digd is.
Men zegt dat Berchtold V van Zaehringen, een doorluchtig krijgsman, die
de strategische waarde kende van
scherpe stroombochten, hier, binnen de
slingers der Aar, een natuurlijk versterkte stad stichtte in 1191. Aan den
Westkant deed hij nog eene diepe
gracht delven, zoodat de vesting voortaan geheel omwaterd lag. Vervolgens
voegt er een legende bij dat Berchtold
zich voorgenomen had zijn nieuwe stad
te zullen noemen naar het wezen dat er
eerst van al zijn verblijf zou kiezen.
BERN - STADSZICHT
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zweu, dreie, dreie, dru. Bijna iets
uit den Bijbel! — Wel worut er te
Bern soms getracht Fransch te
spreken, maar het blijft bij de poging; Voltaire zou er zijn taal niet
in terugvinden.
Bij zijn bezoek aan Bern kan de
toenst aat alles niet in't voorbijgaan meenemen, maar het fraaie
stadsbeeld zal hem echter vast in
het geheugen blijven. Lings om
het langgestrekte schiereiland
bruist het Dlauwgroene gletscherwater van de Aar; zes bruggen
nooden u naar het duizend gevelige Altstadt. Op een harde rots
rust dit middeleeuwsch sterkgekarteld huizenkomplex,vast saamgedrongen en breed geschoord op
wijdbeensche pijlers. Over de
straten steken de dakluifels ver
vooruit; de gaanpaden blijven er
's Zomers koel en schaduwrijk en
's Winters droog en warm, wijl
ze binnen een arkadenrij zijn aangelegd. Menige vensterdorpel is
zoo laag en zoo breed dat hij als
rustbank kan gebruikt worden; en
de winkelier is dan nog zoo vriendelijk die dorpels met zitkussens
te beleggen. Het is niets voor U,
beste lezer, indien u voornemens
zijt om Bern in een paar uurtjes
af te doen... alleen maar om aan
de thuisblijvers later te kunnen
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BERN - ALTSTADT

vertellen dat u er
ook geweest is.
Spoed u dan liever snel naar het
berenhok,
van
daar naar het
Raadhuis,
den
U u r werktoren ,
het kerkportaal ;
a 1 v o r e n s den
trein in te stappen moet u stellig nog eens omkijken naar het
P a r i ementsgebouw! Reist u
evenwel als een
gedegen toerist
(en dat veronderstel ik liefst!)
met oog en tijd
voor
al
het
schoone, dan zal
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het ingetogen Bern zich willen
openbaren; het stelt slechts een
eisch: de geest van beschouwing.
En aan den kunstzinnigen zwerver
draag ik volgende pelgrimage op.
Binnen den krans van heuvelen
en wouden ziet men eensklaps
Bern openbloeien in het Aardal;
hooger ligt de nieuwere stad met
haar wonderlijke rozengaarden;
lager vindt men de oude stadswijk, waar het eene huis, machtig gevestigd op reuzige kontreforten, naast het andere gewrongen staat; het is alsof in den aanbouw van deze samengevluchte
burchten het gebaar van heldhaftig verweer ligt versteend.
En nu maar slenteren zooals uw
lust het ingeeft!... Langs de
Junkerngasse met de 16e eeuwsche Patriciershuizen, die met
prachtig smeedwerk versierd zijn?
Of langs de Gerechtigkeitsgasse
met haar karakteristieke overwelfde winkelgangen? U ziet het
gasthof « Zum Adler » met het
merkwaardig uithangbord, verder
de rokokogevels, het gildenhuis
« Zum Distelzwang »; dan weer
den Ratskeller. Het schaadt niet
dat u wel eens in reeds doorkruiste straten zult terechtkomen;
langs alle zijden biedt de aanblik
verscheidenheid. Tot u eensklaps
het Erlacherpaleis voor u ziet! In
1744 werd het naar het model van Versailles'
«Trianon» opgebouwd; de rustige pracht, de
volledige evenwichtigheid der verhoudingen,
de stijlvolle ingang, het ijzeren balkon en het
fijne trappenhuis worden een weelde voor
het oog. Toch verdienen niet alle gebouwen
in Bern dezelfde bewondering. Het Raadhuis,
voorheen een heerlijkheid op gebied van
bouwtrant, is ontsierd geworden door allerlei
pronkerigheid, kort gezegd : suikerbakkerswerk.
Achter het Munster ligt een parkje met
vele kastanjelaren (de oudste ervan stamt
uit het jaar 1781) en joviale rustbanken!! Op
dit hooggelegen zandsteenen terras heeft men
een prachtigen uitblik op het zuidelijk deel
van de stad en de onstuimig stoeiende Aar.
Daaronder, beneden den steilen zandsteenwand ligt de Matte. De Godgeleerde Weinzopfli zou eens te paard van het terras gesprongen zijn; hij kwam in de Matte terecht
zonder zich te bezeeren. Er zijn in de wereld

BERN - KESZLERGASSE MET MUNSTERTOREN

wel meer van die onverklaarbare aardigheidjes.
De uurwerktoren, behoort ontegensprekelijk tot de befaamdheden van Bern. Oorspronkelijk was het een onbeduidend vrouwengevang. Thans wekt het gebouw de aandacht en de belangstelling van alle vreemdelingen... sinds Kasper Brunner van Nurenberg er zijn beroemd uurwerk plaatste. Op
klokslag 12 uur gaan al de personaadjes van
het horloge aan't bewegen : een optocht van
drollige beertjes treedt uit den torenwand,
een haantje komt kraaien, Hansworst luidt de
klok en Saturnus slaat zijn zandlooper om.
Alle dagen tegen het middaguur staat er een
dichte groep menschen te wachten op 't
oogenblik dat alles schielijk aan 't leven zal
gaan.
(Wordt vervolgd)
DE V.T.B. RICHT EEN BONDSREIS IN NAAR
PARIJS MET KARNAVAL. — HEEFT U GEEN
ZIN?

26

NAAR PORTUGAL PER KONINKLIJKEN
HOLLANDSCHEN LLOYD (Vervolg en slot)
Tenslotte komen wij tot dicht bij Lissabon,
de stad welke evenals Rome op zeven heuvelen werd gebouwd. De gebouwen liggen zeer
schilderachtig, amphitheatersgewij ze gebouwd, en reflecteeren prachtig in den smaragd-groenen stroom.
Evenals in Vigo wordt ons mooi wit schip
nu letterlijk bestormd door een leger van
haven-ambtenaren.
Wanneer de formaliteiten zoo ongeveer zijn
beeindigd, komt het moment van afscheid
nemen. Hoe is 't mogelijk, vraagt men zich af,
dat men na zoo enkele dagen, en bij een betrekkelijk zoo klein bestek, z66veel sympatieke menschen heeft kunnen vinden. Handdrukken worden gewisseld, de beste wenschen
uitgesproken en, voorafgegaan door de bagage, klautert men in een der gereedliggende
stoombooten om zich naar den wal te begeven
In de stad gekomen, wijst niets er op dat
het Zondagmiddag is. Het is druk, rumoerig
en de menschen zien er weinig «uitgedoscht»
uit. In de cafe's welke wij bezochten, was
't vrij vol, doch er werd betrekkelijk weinig
gedronken. Wij noteerden veel in- en uitloopen, zonder dat een consumptie werd besteld. En kwam het zoover, dan werd het
een luidruchtig in de handen klappen bijwijze
van appel, en daarna het bestellen van een
eenvoudig kopje koffie. Alcohol zagen we niet
gebruiken, hoogstens een glas wijn.
De binnenstad maakte niet den overweldigenden indruk, welken men van den Taag uit
had ontvangen en de veel geciteerde spreuk :
« quem nas tem vista Lisboa, nao tem vista
cousa boa » (die Lissabon niet heeft gezien,
heeft niets moois gezien) klinkt lichtelijk
overdreven. Wel is Lissabon een zeer « schilderachtige x stad; de « gevallen » liggen er
voor het grijpen. Aan de Taag beginnend,
wordt men onmiddellijk geimponeerd door het
grootsche plein : « Praga do commergio ».
Het is open aan de rivier-zijde en overigens
afgesloten door regeeringsgebouwen met
royale arcaden. Aan de achterzijde is er een
monumentale poort welke toegang geeft tot
de voornaamste wijken. In 't midden van het
plein bevindt zich het ruiterstandbeeld van
Dom Joseph I.
Er zijn vele afbeeldingen gemaakt van het
«Pra?a do commer?io
o. a. in een knappe
gravure op eene der menigvuldige soorten van
bankbiljetten. Geene dezer geeft echter een
juisten indruk van de prachtige ruimte zooals
wij haar mochten zien.
't Was in den ochtend. Aan de Taag-zijde

loopen van af het plein witte, monumentale
trappen tot aan het water waar sierlijke bootjes liggen gemeerd. Mannen, vrouwen, kinderen, met donker gebronsde gezichten en ravenzwart haar, loopen bedrijvig af en aan, of
zitten in pittoresque groepjes in den schaduw
bijeen. Het plein zelf als een groote, zonovergoten ruimte. De gebouwen in een warm,
room-gelig wit tegen een krachtig blauwe
lucht. Als «stoffeering» eenige marmeren
banken, waarop fantastische « modellen », in
staat om elken schilder of beeldhouwer te
inspireeren. Achter de monumentale poort de
Cidade Baixa, de « lage stad in hoofdzaak
winkelstraten en alien uitloopend op het Praga de Dom Pedro IV, of 0 Rocio, zooals 't
gewoonlijk wordt genoemd. Ook dit plein is
grootsch van opzet. In 't midden het standbeeld van Pedro IV, geflankeerd door twee
groote fonteinen in brons. Het plaveisel vertoont sterk-sprekende spira^l-vormige figuren
in mosaique. Zij geven den indruk en-relief te
zijn hetgeen u bij het overstappen eenigszins
duizelig maakt. Nu hebben menschen, welke
pas een zeereis ondernamen, aan land dikwijls'een eigenaardig « zwevend » gevoel.
Dit maakt het begrijpelijk dat men zich op
't plein met al z'n spiralen, niet bijzonder
« sterk-op-de-beenen » voelt. Engelsche zeelieden spreken om deze reden dan ook meestal
van de « Ruly-Pully Square ».
Aan de Noordzijde van de « Rocio » bevindt zich het « Theatro Nacional » hetwelk
wij, bij gebrek aan voorstellingen, niet konden bezoeken; ook de arena waar de stierengevechten worden gehouden was nog gesloten.
Verder naar boven gaande komen wij,
langs het merkwaardige station, aan de
Avenida de Liberdade. Hier vonden wij het
vooral des avonds interessant. Langs de geheele promenade was een royale verlichting
van bolvormige lampen, welke als guirlandes
zijn opgehangen. Hier en daar speelde een
muziekkapel. Tafels, stoelen en banken zijn
tusschen de palmen opgesteld. Welk een
druk-gesticuleerende rnenigte! Het was als
een tooneel-opvoering met natuurlijk d£cor.
Neen, we vonden het niets erg dat het echte
theater gesloten bleek.
Terugkomend tot de Rocio brengen wij via
de winkelstraat Garett een devoot bezoek aan
de « Praga de Luiz de Camoes », waar een
standbeeld voor den grooten Portugeeschen
dichter is verrezen. Camoes heeft z'n land en
volk gediend, met het zwaard en met zijn verzen. In armoede is hij gestorven, evenals onze
groote Rembrandt en zoovele anderen.
Eene der « funiculaires » hrengt ons tot het
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SLOT PENA TE CINTRA

standbeeld van den romancier Queiroz en van
daar naar de zeer beroemde kerk St Roch,
tevens museum van kerkelijke kunst. Wij zagen in korten tijd daar zoovele schatten, dat
het te ver voeren zoude ze alien te noemen. Er
moest beperkt worden en er was nog zooveel!
De « Academia das Sciencias » met biblio-

theek (1600 handschriften) de basiliek (Estrella) het Stadhuis, het « Museu Nacional
das Bellas Arte », het « Convento dos Jeronymos de Belem » waar zich het graf bevindt
van Camoens naast dat van den grooten zeevaarder : Vasco de Gama. Dan de botanische
tuinen, een museum van rijtuigen, nog meer-

2S

dere kerken, kloosters, de markten met de doeld Kasteel ten zeerste ontraden. (*) Gaafmerkwaardige ventsters met hunne typische ne een goeden raad volgend, verklaarden wij
lastmanden op het hoofd, neen, er is werkelijk aan onze gidsen de tocht naar Pena niet te
willen ondernemen. Het gaf een kleine revote veel!
^rigens niets ongewoons.
Ook was er de tocht naar Cintra, een hoofd- lutie, in Portugal
punt van elk programma tot bezoek aan Lis- Wij vertaalden de zinsnede van Mr. v. Rossabon en omstreken. Cintra en hare omgeving sem, en bij het woord « horreur », kwam er
« te doen s — zooals de Amerikanen zeggen werkelijk iets verschrikkelijks op de gezich— in minder dan enkele dagen, is werkelijk ten van de brave cicerones. Zij wilden het
« zonde ». Ontbreekt de tijd, dan is nog het perse vertoonen, desnoods op hun kosten.
beste een overigens dure auto te huren en al~ Hun Pena, « un horreur » c'etait impossible!
thans geen tijd te verliezen met wachten op En zoo bestegen we dan opnieuw de auto,
treinen, rijtuigen, muilezels, e. d. Voor de werden langs angstig-steile bergpaden geregroote tour naar Cintra wordt gewoonlijk Lis- den, arriveerden bij het gewraakte kasteel.
Eerste en algemeene indruk : het valt mee!
sabon naar de Noordzijde verlaten. Langs de
Heerlijke
panorama's naar alle richtingen.
« route Militaire » passeert men waterwerken,
door de Romeinen begonnen en door Mooren Naar het Noorden de Oceaan en de vroeger
gepasseerde Berlenga eilanden; in 't Zuiden
voltooid.
Nabij « Amadora » een voorstad van villa's de kaap Epsichel; naar't Oosten Lissabon en
en optrekjes, vinden wij het militaire vlieg- de Taag, in 't Westen Kaap Roch. Het kasteel
kamp. Vervolgens de weg naar Maffra en zelf is wel is waar in verschillende, niet-hareenige honderden meters verder het paleis van monieerende stijlen, doch er zijn buitenge« Queluz Inte ressante details voor ons Hol- woon pittoresque « gevallen
Dit alles geven we echter gaarne present
landers zijn er de tuinvazen en tegel-versievoor
het park. De atmosfeer is hier als in een
ringen in oud blauw « Delftsch
onder leibroeikas,
er heerscht een eigenaardige, vochding van onzen landgenoot Rate aangebracht.
Groote waterwerken, geheel gedecoreerd met tige warmte. Hierin ligt waarschijnlijk de renog zeer goed bewaarde Delftsche faiences, den dat varens en dergelijke planten tot zoo
vestigen opnieuw de aandacht op de zeer ongekende afmetingen zijn opgegroeid. Er is
groote bekwaamheid onzer voorouders. Dat een weelde van pijnboomen, palmen, cam£in een land als Portugal, zoo beroemd om lias, cypressen, cactussen, platanen, magnozijne geglazuurde tegels, een Nedertander lia's, azalia's, oranjeboomen, een waardig dewerd uitverkoren om een dergelijk grootsch cor voor de stoutmoedigste duizend-en-eenwerk uit te voeren, is ongetwijfeld een feit nacht vertelling.
Op den terugweg werd het Nationale Pavan verstrekkende beteekenis.
leis
nog even aangedaan. Ook dit is zeer schilHet Queluz-paleis heeft verder een « spiederachtig
gelegen en de moeite van een begel-zaal », een « sterfkamer » (Dom Pedro
IV) waarin allegorien, betrekking hebbend op zoek overwaard.
De terugweg leidt voor een groot deel langs
de Don Quichote, en zeer fraai aangelegde
de
kust. Verschillende groote schepen liggen
tuinen en parken.
op de reede en talrijke kleine vaartuigen met
Van hier gaat de weg naar Cintra. Zeer warm-bruine zeilen, verlevendigen het grooteigenaardig is heel de omgeving van Lissabon sche havengezicht.
tot Cintra toe, vrij dor. De aarde is er okerWanneer we ons hotel weder bereiken, is
geel en doet aan een verwoeste landstreek de avond reeds gevallen. Het « Rocio-plein »
denken. Wellicht juist door deze tegenstelling ligt geheel in een koude schaduw en alleen het
lijkt de tropische plantengroei van Cintra zoo bovenste gedeelte van Don Pedro's bronzen
weelderig.
standbeeld vangt nog de rosse stralen van de
Een prachtig beschaduwde weg, aangelegd scheidende zon.
langs de berghellingen, loopt langs een park
(da Regaleira) een Kasteel : « Monte-Chris(*) De betreffende opmerking van Mr. v. Rossem
to » en ten slotte « Monserrate ». Dit land- luidt :
« Als ge u naar Cintra laat rijden zoo gaat de
goed heeft een wereldberoemde weelde van
tropische flora in de zeldzaamste varieteiten. traditioneele tocht altijd naar het Pena-kasteel. Invan een bezoek aan dit smakelooze horreur,
Van Cintra voert de weg naar het Kasteel plaats
geeft een bezoek aan de tuinen van Montserrata
van Pena. Even was er moeilijkheid op onzen aanzienlijk meer voldoening. Deze Quinta is van
tocht over deze bezienswaardigheid. In de een fabelachtige pracht. En die afstand is volstrekt
gids van den « Kon. Holl. Lloyd » voor de n et verder. Neem dezen raad aan van iemand, die
goed kent. En hebt ge nog meer tijd, verCanarische eilanden (geschreven door Mr. C. Cintra
geet dan ook 't Moorsch kasteel in de stad zelve
P. van Rossem) wordt het bezoek aan be- niet >.
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Indien de tijd hiervoor beschikbaar, zijn er
nog van allerlei kleinere en grootere toeren te
maken van Lissabon uit. Men kan b. v. de
Taag oversteken en heeft dan vanaf Almada
een prachtig overzicht op de stad.
Een meer langdurige tocht is die naar
Coimbra, waar de aanwezigheid van de groo-

te Universiteit en bibliotheek een zeer bijzonder aspect aan deze stad geven.
Dan is er Bussaco, Curia (met geneeskrachtige bronnen) Aveiro, Porto (Oporto)
en zooveel meer.
Bij een langer verblijf is het raadzaam om
advies in te winnen bij de Agenten van den
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« Kon. Holl. Lloyd » te Lissabon, de Heeren
Orey, Antunes & C°. 4, Pra?a do Duque da
Terceira. Wij vonden de bedrijfsleiders er zeer
bereidwillig. In elk geval heeft men de hulp
dezer firma noodig voor de reis van Lissabon
naar Amsterdam. Deze thuisreis is « het prettige vooruitzicht
dat u op alle tochten in
Portugal bijblijft.
Wanneer het eenmaal zoover is gekomen en
het Stoombootje van de agenten u heeft gebracht tot een der mooie witte schepen van de
K. H. L. op den Taag, dan is er een prettig
moment, iets van « weerzien »; onmiddellijk
voelt ge uzelve weder « thuis ».
En als de terug-reis, even prettig verloopend als de uit-reis, zoo ongeveer is beeindigd, en het Lloyd-schip de pieren van IJmuiden binnenloopt, dan wordt men even onaangenaam getroffen door een sombere, echtHollandsche regenlucht. « Welk contrast met
de pas verlaten, zuidelijke zonneweelde»,
zegt ge ondanks uzelve en het liefste begon
men heel den tocht opnieuw. De tijd daartoe
ontbreekt echter en het is met zeer « gemengde gevoelens », dat gij deelneemt aan het overigens hartelijke en wederkeerige « Welkomin-'t-Vaderland » van passagiers en bemanning.
L. H.

BOEKENNIEUWS

BONDSREIS NAAR PARIJS
Zaterdag 26 Februari - Donderdag 3 Maart
Gedetailleerd bezoek, deels per auto, aan
de Fransche hoofdstad met haar talrijke zoo
interessante merkwaardigheden. Tochten
naar Versailles en Fontainebleau! Het uitvoerig programma verschijnt in het volgend
nummer.
Leider : Hector Gijselinck.
Prijs : 500 Fransche frank.
Inschrijven te Antwerpen (bondssecretariaat) of te Gent (Begijnhoflaan, 31 : adres
van den leider) vo6r 13 Februari.
VAN HET SECRETARIAAT
POSTCHECKREKENING : 93627.
TELEFOON : 583.30.
NIEUWE LEDEN : Tot op 1 Januari werden
voor het iaar 1927 1942 nieuwe leden ingeschreven.
STORTING OP POSTCHECKREKENING : Men
relieve op de strook steeds te vermelden waarvoor
het bedrag bestemd is.
AANPLAKBRIEVEN : Aan den priis van 0.75 fr.
per exemplaar kunnen de afgevaardigden op het
bondssecretariaat plakbrieven bekomen voor het
aankondigen der voordrachten.
FORSCHUNGEN UND FORTSCHRITTE :
Goed nieuws! De^enen d r e 3 fr. betaalden, ontvangen het blad eedurende zes maanden, zii d : e 6 fr.
stortten, worden gedurende tin jaar bediend!
INBTNDEN VAN « TOERISME » : Boekbinder
Van Genegen, Abdijstraat 199. Antwerpen, gelast
zich met het inbinden van de jaarrangen van het
bondsblad aan den voordeeligen orijs van 5 fr.
« DE TOERTST
JAARGANG 1924 : Een lid
vraast ons achter het nummer 15 (1 Oogst) van
;
ja?rgang 1924. W e helot er ons aan?
Oude nummers van het bondsblad worden steeds
door het bondssecretariaat dankbaar aanvaiard.
AAN DE NEDERLANDSCHE LEDEN : De biidra^e 3.50 fr. (inwonende leden), die voorloopig
afgeschaft was, werd opnieuw ingevoerd.
ONZE B1BLIOTHEEK : De hr. Valerius D'Hondt
uit Aalst, schonk ons, door bemiddeling van onzen
arrondissements-afeev^ardigde, een moo : e verzameling toeristische tijdschriften. Ter navolging aanbevolen!

MARCEL STIJNS : De Beeldende Kunsten
in Belgie (XIX6 en XXe eeuw). —r Uitgegeven in de reeks « Cultuur en Wetenschap »
door de S. V. De Centrale Boekhandel,
Brugge. Prijs : fr. 5,—.
Dit werkje, bedoeld als een schets van de
ontwikkeling onzer beeldende kunsten —
vooral de schilderkunst sedert 1830 — voldoet aan een behoefte als leidraad voor onze
museabezoekers, die niet zijn ingewijd in de
geschiedenis der kunstbeweging en de meeste
kanstenaars slechts bij naam of door een
paar doeken kennen. Er worden een 150-tal
schilders in behandeld, gegroepeerd volgens
den onderlingen samenhang tusschen hun
werk, en met enkele woorden weet de schrijver hun techniek, ontwikkelingsgang en psy- Hotels
IEPEREN : Hotel du Nord, Statiestraat. Ontbijt:
chologie te ontleden, meestal aan de hand van 3 fr.: middapmaal : ft-12 fr.: avondmaal : 7-8 fr.;
schilderijen, die een plaats kregen in een on- pension n^r da£ : 20-30 fr. 10% verminderng.
zer musea. Hier volgen de hoofdstukken, die
BRUSSEL : Restaurant des deux Clefs, Mamixsamen een degelijk en leerrijk geheel vor- laan 5 (Naamsche Poor*). Ontbijt : 3 fr.; middagmen : De herleving; Leys en het moderne maal 5 fr.; avondmaal 5 fr.
coloriet; Het portret; Naar een vrijer kunst; Verminderingen
De landschap- en d'erenschilders; Laermans;
BEVEREN : Velomaker, E. De Backer, KloosterDe Saedeleer en de groep van Laethem; De straat. 5°fc.
beeldhouwkunst. Het keurig boekje bevat
daarenboven een twintigtal afbeeldsels van
DE V.T.B.-ERS VIEREN KARNAVAL TE
werken, die er in besproken worden. (L. S.) BINCHE!
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BONDSLEVENI Algiers; binchei parijsii
ALGEMEENE REIZEN :
15-29 Februari : Algiers. Leider : Prof. D r I r Stan Leurs.
26 Februari - 9 Maart : Parijs. Leider : hr. H. Gijselinck.
1 Maart : Biiiche. Leider : hr. J. Joos.
Aalst
WOENSDAG, 19 JANUARI : Te 19.30 u. in de feestzaal van het stadhuis : Vierde wintervoordracht. E. P. Cailewaert, O. P. over « De philosophic van het reizen ». V.-T.B.-Srs uit stad en omtrek, alien daarheen, met vrienden en kennissen!
WOENSDAG, 9 FEBRUARI : Te 19.30 u. in de feestzaal van het stadhuis : Vijfde wintervoordracht. A. Hans, de populaire schrijver en journalist: « Op zwerftocht door Friesland ».
Verwacht : Bezoek aan het totaal gemoderniseerde brandweerarsenaal met voordracht door een
der bevelhebbers.

Groot-Antwerpen
ZONDAG, 16 JANUARI : Te 10 u., bezoek aan het Antwerpsch Archief onder de leiding van
den E. H. Fl. Prims, archivaris. Er zijn geen deelnemingskaarten meer!
DINSDAG, 18 JANUARI : Te 20 u. : Prachtige Studie-Kinema-avond, onze leden en hun familie
aangeboden, in de feestzaal van Vrede St. Willebro.rdus, Pastorijstraat. Op het programma filmen over
Denemarken, aangevuld door andere prachtige documentaire gedeelten. Algemeene ingangsprijs om
eenigszins de onkosten te dekken : 2 fr. Genummerde plaatsbewijzen te bekomen op het Secretariaat of
's avonds aan de kontrool. Wie eerst komt, heeft de beste plaats!
VRIJDAG, 21 JANUARI : Te 20 u.. vierde wintervoordracht met lichtbeelden, in de feestzaal
van de Stedelijke Normaalschool, Quellinstraat. Als spreker zal optreden de heer Van Werveke, conservator van de musea te Gent. Onderwerp : De kunstschatten van Oost-Vlaanderen (buiten Gent).
Toegang vrij en kosteloos voor eenieder.
ZATERDAG, 29 JANUARI : Te 20 u., herdenk : ng van het vijfjarig bestaan van onze vereeniging.
Plechtige feestzitting. in de feestzaal van de Stedelijke Normaalschool, Quellinstraat, opgeluisterd
met zang en deklamatie. Verleeneii hun medewerking : Mejuffrouw Jenny Van Santvoort en den
Heer Bultereys, deklamators; Mejuffrouw W. Verhoeven, alto; Mevrouw Gijselinck, sopraan uit Gent;
den Heer J. Arien, baryton uit Aalst; aan het klavier Mejuffrouw Irma Eyzer uit Antwerpen.
Algemeene schikkingen : De toegang is kosteloos. Uitnoodigingskaarten te bekomen op het secretariaat. Panrdenmarkt, 70, op vertoon van de lidkaart. Programma's z : jn in de zaal verkrijgbaar.
ZONDAG. 6 FEBRUARI : Tweede bezoek aait het Antwerpsch Archief onder de kundige leiding
van den E. H. Floris Prims, archivaris. Beperkt aantal deelnemingskaarten (uitsluitend voor de leden) te bekomen op het secretariaat aan 1,25 fr.
DINSDAG, 8 FEBRUARI : Tweede bezoek aan de bloemmolens en bakkerij (in voile werking)
van de « Vereenigde Bakkers » (Brugstraat). Beperkt aantal kaarten (1,25 fr. uitsluitend voor de
leden) te verkriigen OD het secretariaat.
MAANDAG, 14 FEBRUARI : Te 20 u., Gala V ertooning in den « Poesje » Beperkt aantal kaarten, af te halen OD het secretariaat : 1,50 fr. Wordt opgevoerd : « De drij Disarteurs » (met den
Neus in den hoofdrol).

Boechout
den.

ELKE DONDERDAG te 20 u., i:i het Vlaamsch Koffiehuis, voordracht (reisverhaal) met lichtbeel-

Brugge
MAANDAG, 24 JANUARI : te 19.30 u., in de zaal van den Stedeliiken Techmschen Dienst, Hoogstraat, derde Wintervoordracht met Fchtbeelden over « Palestina » door den E.H. Dr De Coene,
bestuurder van de Normaalschool te Torhout. In gang kosteloos en vrij.

Groot-Brussel
ZONDAG, 6 FEBRUARI : Bezoek'aan het Jubelpark-museum, afdeeling Kunstniiverheid, onder
de leiding van D r L. Cuck, conservator. Kostelooze toegang op vertoon der bondslidkaart. Samenkomst te 10 u. onder den triomfboog van het Jubelpark.

Geeraardsbergen
ZONDAG, 6 FEBRUARI : Te 5 u. in de feestzaal van 't College, voordracht met lichtbeelden.
Soreker : M. J. Van Overstraeten, arrondissementsafgevaardigde voor Aalst. Onderwerp : « Groot
Hertogdom Luxemburg

Gent
MAANDAG, 17 JANUARI : Te 19.30 u. in de Staatsmiddelbare Jongensschool. Ingang Bisdomkaai, 1 : 3e voordracht met lichtbeelden. Spreker :.de heer A. Van den Wyngaert, arr. afgevaardigde
voor St Niklaas. Onderwerp : « Een reis door Kanada ». Daarna filmavond : leerrijke onderwerpen! Iedereen is welkom. Toegang vrij.
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ZONDAG, 23 JANUARI : Zesde groepsreis naar Antwerpen. Waarschijnlijk per autobus. In den
voormiddag : bezoek aan het muzeum Plantin. In den namiddag bijwoning der vertooning in de
Koninklijke Vlaamsche Opera. Plaatsen van 4, 7, 8 fr. gewaarborgd. Noenmaal vrij. Prijs per reiskaart 15.— fr. Toetredingen tot 19 Januari ten huize van den afgevaardigde Begijnhoflaan, 31.
DINSDAG, 1 MAART : Groepsreis, mogelijk per bijzonderen trein naar het Karnaval van Binche.
BERICHT : De personen wier lidkaart door de een of andere reden als onbetaald is teruggekeerd, kunnen deze ten huize van den afgevaardigde, heer Gijselinck, komen afhalen.

Hoogstraten
ZONDAG, 30 JANUARI : In het lokaai « De Zwaan », te 17 u.f voordracht met lichtbeelden
door den Z.E. Heer Prof. Dr De Vis, Hoogleeraar, over <? Napels en Pompei >.

Leuven
ZONDAG, 16 JANUARI : In het lokaai « Avenir >, gezellig samenzijn : zang, declamatie, enz.
FEBRUARI : Dcr.de voordracht.
DINSDAG, 1 MAART : Groepsreis naar het Karnaval van Binche. Er kwamen reeds ettelijke
inschrijvingen toe!

Maastricht
ZONDAG, 20 FEBRUARI : Voordracht met lichtbeelden door den heer Van Overstraeten (Aalst)
over « Het Groot Hertogdom Luxemburg

Mechelen
WOENSDAG. 9 FEBRUARI : Buitengewone voordracht met lichtbeelden over « Mechelen
Spreker : de Heer Aug. De Rees. De lichtbeelden zijn van den gekenden kunstfotogf«Kif Eug. de
Kock uit Antwerpen! Een eenig-mooie serie! Een inleidend woord door den Heer Dr. Berten Pil,
Algemeene Voorzitter van den V. T. B., dit ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van den bond.
Deze buitengewone voordracht zal waarschijniijk doorgaan in de Stedelijke feestzaal (de Merodestraat).
MIDDEN-FEBRUARI : 4de groepsreis naar Antwerpen met bezoek aan de Opera (zie volgend
nummer).

Melzeele (Waas)
ZONDAG, 6 FEBRUARI : Voordracht met l chtbeelden over < Elzas-Lotharingen » door den
heer H. Gijselinck, provinciaal afgevaardigde, om 17.30 u. in de zaal van het Patronaat Ieder lid
weze op post. Toegang vrij!
ZONDAG, 20 FEBRUARI : Uitgestelde reis naar Gent. Zelfde programma; de prijs zal een weinig verhoogd worden.

Temsche
DONDERDAG, 20 JANUARI : Groote voordrachtavond met lichtbeelden over « Lucerne en
omgeving >. * Venetie - door den Heer G. De Bock, notaris te Sinaai, in het lokaai « Gulden
Cop

Waasmunster
MAANDAG, 17 JANUARI : Te 19 u.. voordracht met lichtbeelden in de zaal van den Werkmanskring, Rivierstraat. De heer Max Van Gendtzal spreken over Denemarken. Eenieder welkom.
Toegang vrij!

Zottegem
DINSDAG, 8 FEBRUARI : Voordracht met lichtbeelden en vermoedelijk met filmen over « Con
go », door den heer O. Coessens.

WEGENIS
Provincie Brabant
BRUSSEL, 14 DECEMBER 1926. (Officieel). ~
Op de baan Brussel-Charleroi, tusschen de «4 Bras»
en het station van Frasnes-bij-Gosselies, zal het
verkeer onderbroken zijn tot begin Mei aanstaande.
Herstellingswerken moeten aan de baan uitgevoerd
worden. De belangstellenden is bij 4 Bras de baan
Nijvel-Namen aan te raden.

Provincie West-Vlaanderen
OOSTENDE, 28 DECEMBER 1926 (Offcieel). —
De baan Brussel-Oostende wordt hersteld op het
grondgebied der gemeente Snaaskerke. Het verkeer
is er voorloopig onderbroken tusschen Kalsijdebrug
(over de vaart van Plasschendale naar Nieuwpoort)
kilometerpaal 125-150 en kilometerpaal 123. Het
verkeer wordt afgeleid langsheen de Gistelsche- en
Plasschendaalsche vaart.

BRUGGE'S STEDENSCHOON
In een der volgende nummers van « Toerisme » zal de heer Leo Paret een artikel
laten verschijnen : « De Boomen in het
Begijnhof te Brugge ». Leo Paret, kunstschilder, exposeert, samen met Mej. M. Aldernaght, A. Van Dijck en J. Tilleul, van 22
tot 31 Januari, in de Stedelijke Feestzaal,
Meir, te Antwerpen (10 u.-17 u.; toegang
vrij). Een speciaal salonet wordt gewijd aan
de boomen van het Brugsche begijnhof.
Onze lezers worden dan ook aangezet bedoelde tentoonstelling te bezoeken.
S. M. Lux, Drukk., Nationalestr., 109. Antw.
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EERSTE LUSTRUM-NUMMER 1922-1927
HET V.T.B.-LUSTRUAL
VIT E vierert dus het vijfjarig bestaan van
dett V. T. B., minder uit lustrum-viefingsleur dan wel omdat er werkelijk rederten
bestaan om op den 5den verjaardag van het
stichten van ortzert bond uiting te geven aan
onze voldoening, zelfs
onz£ vreugde.
Vele vereenigingen en ondernemirigefl zagen
we in den laatsten tijd in Vlaanderen orttstaan, na een aanvankelijk succes stierven ze
een weinig glorievollen dood of vegeteerden
zonder veel hoop op verderen groei. De
V, T. B. integendeel groeit en wat de degeiijkheid en jntensiteit zijner actie betreft en
wat het aantal aangaat dergenen die er deelaehtig aan zijn. De V. T. B. mag zich nu
reeds rattgschikken tusschen den enkele wer~
keiijke machtige Vlaamsche organismen.
Tienduizenden werken er broederlijk samen
om een degelijk Nederlandsch kultuurwerk
te doen opbloeien en om zelf van dat werk
te genieten. Vlaanderen is nog arm aan kultuur. Is het dan ook niet een daad van hooge
waarde voor ons volk van de schoonheden
van ons oude kultuurrijke Vlaanderen te doen
bewonderen en aldus stamtrots te doen gedijen, het specifiek mooie van het land te
doen inzien : het water en de lucht onzer lage
landen, maar ook als echte wereldburgers
bewonderend en waardeerend te kijken naar

het mooie wat mensch en natuur in andere
landen wrochten.
Het zoo ver te brengen heeft voor den
V. T. B. heel wat krachtinspanning gevergd:
Bij zijn ontstaan beschikte de bond alleen
over den sterken wil en de onovertroffen offervaardigheid zijner stichters; zelfs een betamelijk secretariaat was er niet, omdat fiitancieel de zaak alles behalve sterk stond.
Maar Vlaanderen achtte een Toeristenbond
noodzakelijk. Het ledental steeg maar altijd
door. Gansch op eigen kracht ging men vooruit. Op officieelen steun was er althans in het
begin niet te rekenen en tegenkantingen bleven niet uit. Die moeilijkheden van de eerste
uren werden al spoedig overwonnen en jaren
van vruchtbaren arbeid waren in 't vooruitzicht. Er mag dus terecht gevierd worden.
Maar niet op de lauweren geslapen Het vieren weze vooral een spoorslag. Naar meer
nog en beter! Gedurig opbouwend leven
moet ons hooger opvoeren! 50.000 leden is
nog te weinig! In elk Vlaamsch midden moet
de V. T. B. doordringen. In elke gemeente
moet een de inwoners van iedere richting omvattende tak van den V. T. B. bloeien.
Vlaanderen zal er machtig door gebaat
worden.
D r sc. Alb. PIL,
Algemeene Voorzitter
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VIJF IAREN GELEDEN
Vijf jaren geleden werd de V.T.B. geboren! Hij werd Vlaanderen geschonken in een
periode die hem (evenzeer als gelijksoortige
organismen) niet gunstig was. Pas waren het
oorlogsrumoer en al de weeen die het na zich
sleepte achter den rug toen de V.T.B. zijn
intrede deed in de wereld! En toch, de boorling zou groeien en zich ontwikkelen tot een
flinke steeds jeugdige kracht en zou atras zijn
broers en zusters overvleugelen!
Met welgevallen denken we alien nog terug
aan de eerste dagen van 1922, toen de
komst van een Vlaamschen toeristenbond,
kend gemaakt! Vreugde en geestdrift die
steeds groeien zou, geleidelijk, met den groei
van den bond!
En toch, wat was er reeds niet gebeurd
vo6rdat Vlaanderen wist dat de V.T.B. op
komst was? In 1905 reeds hadden enkele
Vlaamsche leden van den Touring Club de
Belgique de hoofden bijeen gestoken en verkregen dat van het « Bulletin » ook een in
't Nederlandsch gestelde uitgaaf zou verschijnen. Aan dezen wensch werd voldoening
gegeven, doch kort nadien moest deze uitgaaf worden opgeheven... bij gemis aan belangstelling. Aan Hippoliet Meert komt de eer
toe het initiatief te hebben genomen voor het
oprichten -an een zelfstandigen toeristenbond
voor Vlaanderen. Men ging druk aan den
arbeid, de eerste pogingen werden met succes
bekroond, de hoop der werkers zou worden
bewaarheid, maar, eilaas! we waren in Augustus 1914 en in plaats van den V. T. B. kwam.
de oorlog!
De oude medewerkers van Hippoliet Meert
namen, na den wapenstilstand, het vaste besluit hun ideaal toch te verwezenlijken en
rnoedig togen ze aan den arbeid!

Zullen we hier uitwijden over de talrijke
oproepen verschenen in de Vlaamsche dagbjaden, over de besprekingen en vergaderingen van alien aard, over de tijdelijke en bestendige medewerkers? Een feit staat vast :
heel Vlaanderen sympathiseerde met het stout
plan en tal van flinke krachten, waarvan we
een dankbare herinnering bewaren, hielpen
belangloos mee.
Twee data echter mogen we niet nalaten
aan te stippen : Een vergadering gehouden
op 9 Juni 1921, te 8 u. 's avonds in het lokaai
« De Zingende Molens » te Antwerpen, door
een veertigtal belangstellenden bijgewoond,
waar de benaming « Vlaamsche Toeristenbond » bepaald werd aangenomen en de leiding werd toevertrouwd aan een voorloopig
komiteit, en de eigenlijke « stichtingsvergadering », door een honderdtal aanwezigen
bijgewoond en waar geestdriftig tot de bepaalde oprichting van den bond werd besloten. Dit geschiedde te 10 u. voormiddag in
het lokaai Gorle te Antwerpen op Zondag
29 Januari!
29 Januari! Een datum die dit jaar niet
onopgemerkt mag voorbijgaan. Als een eerste
punt van het feestprogramma dat dit jaar zal
worden uitgewerkt geldt dit nummer van het
bondsorgaan. Vooraanstaande Vlamingen
zeggen hun meening over den V. T. B. en
feleciteeren hem ter gelegenheid van zijn vijfden verjaardag. De redactie van het bondsblad werd overstelpt met appreciatie's zoodat
het omstandig verslag over de bondswerking:
de geschiedenis van den V. T. B., welke voor
dit nummer was klaargemaakt, terzij diende
gelegd en bestemd voor een der volgende
nummers!
Wij laten hier Vlaanderen's meening over
den V. T. B. volgen en zeggen dank aan al
degenen die ons deze waardeerende woorden
stuurden.
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WAT VLAANDEREN OVER DEN V. T. B. DENKT :
Het is mij een waar genoegen den Vlaamschen Toeristenbond geluk te wenschen ter
gelegenheid van zijn vijfden verjaardag. In korten tijd is u er in geslaagcl een zeer groot
aantal leden aan te werven en uitstekend werk te verrichten! Het is dank aan u dat
de merkwaardigheden en de natuurschoonheden van ons land, en inzonderheid van
onze heerlijke Vlaamsche provincien, meer en meer door onze landgenooten en door de
vreemde bezoekers naar waarde worden geschat.
Bij ons volk heeft u den reislust aangewakkerd en uitgebreid en aldus een opvoedend werk van allereerste gehalte verwezenh'ikt. In den vreemde heeft u de aandacht der
toeristen op Belgie gevestigd en aldus tot de faam en den voorspoed van ons land bijgedragen.
Ik weet hoe uw Algemeene Secretaris verknocht is aan de uitbreiding van het toerisme en ik ben gelukkig geweest, hem een jaar geleden, lid te benoemen van den Hoogeren Raad voor Toerisme, waar hij met zijn groote bevoegdheid het ambt van ondervoorzitter waarneemt.
Van ganscher harte wensch ik dat de Vlaamsche Toeristenbond nog grooter worde
en nog schooner werk verrichte.
Ed. ANSEELE
Minister van Spoorwegen, Post.,
Tele}.. Telegr. Zeewen
Luchtv.

Met levendige belangstelling en sympathie volg ik nu bijna vijf jaren den groei en
den stijgenden bijval van den Vlaamschen Toeristenbond.
In haar kort bestaan heeft deze vereeniging deugdelijk werk verricht. Zij heeft getracht de Vlamingen de schoonheden van hun geboortestreek zoowel als van de naburige
landen te leeren kennen en liefhebben.
Zij staat onvermoeid in de bres voor hetbehoud van natuur- en stedenschoon : ons
mooie duin, onze schilderachtige molens.
In een prijzenswaardigen geest van onderlinge verdraagzaamheid vereenigt zij alle
menschen van goeden wil, welke ook hun politieke of religieuse gezindheid zij.
Dat de Vlaamsche Toeristenbond zijn heilzame werking voortzette en immer meer
bijval geniete, tot heil van land en volk!
Cam. HUYSMANS
Minister van Kunsten
en Wetenschappen

Het is me een genoegen den Vlaamschen Toeristenbond te kunnen geluk wenschen
met zijn spoedigen opbloei en tevens te mo^en vaststellen dat zijn onverdroten werkzaamheid reeds tastbare uitslagen heeft opgeleverd, m e t het oog op de betere bekendheid
en de grootere liefde voor eigen streek bij ons Vlaamsche volk. De Vlaamsche Toeristenbond levert bovendien een bewijs dat de tijden niet ongunstig zijn om groote Vlaamsche instellingen tot ontwikkeling te brengen op voorwaarde echter dat de leiders zich ook
werkelijk aan hun taak toewijden en dat de vereeniging zich stevig houde bij zakelijke
verwezenlijkingen op haar specifiek terrein van actie en het vertrouwen en de medewerking van geheel de Vlaamsche gemeenschap wete te verdienen.
Dr Frans VAN CAUWELAERT
Volksvertegenwoordiger,
Burgemeester
der stad Antwerpen

Ik zend den Vlaamschen Toeristenbond mijne heilwenschen bii de viering van zijn
vijfjarig bestaan. Ondanks zijn jeugdigen ouderdom, heeft de V.T.B. zich ontwikkeld tot
een organisme van groote beteekenis voor Vlaanderen, ja, heeft zich ook bij menige
gelegenheid, ons volk ter eere, in het buiten land laten gelden.
M r Hector LEBON
Senator, Schepen
der stad Antwerpen.

Honderden Antwerpenaren leerden door den Vlaamschen Toeristenbond hunne
stad met al hare kunstschatten kennen. Duizenden landgenoten — begroet door onzen
toren en beiaard — deed hij onze musea, kerken, kunstgebouwen en schilderachtige
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hoekjes genieten. Voor alien ontdekte hij het natuurschoon, onze lommerige boomen en
weelderige velden, onze prachtwandelingen met hunne oude kasteelen en... verkwijnende
molens. De Vlaamsche Toeristenbond doet nu vijf jaar aan volksveredelend werk.
« Hooger op » blijve zijn leuze, welgelukken weze zijn loon en ook miin hartewensch.
Jos. JUNES.
Schepen van Schoone Kunsten
der stad Antwerpen.

De V.T.B. heeft het bewijs geleverd, het expansie-organisme te zijn van Vlaanderen's
levenskracht, de aandeelhebber van zijn verleden en de drager van zijn toekomst.
I r Jules VAN CAENEGEM
Volksvertegenwoordiger
Hasselt

Aan het vreemde kan zich het eigene toetsen.
Op een voorwaarde echter dat men zich zelf kent en bezit!
En omdat die voorwaarde mij, door het prachtige vulgarisatiewerk van den V.T.B.
vervuld lijkt, waar hij door zijn tijdschrift, zijn lezingen, zijn uitstappen op de eerste
plaats het Vlaamsche land Ieert waardeeren in zijn eeuwige en onvervangbare schoonheid, zal het andere doel evenzeer bereikt worden : het vreemde in zijn schoonheid
van land en volk en kultuur aan de Vlamingen te doen kennen en zinvol begrijpen.
Zoo beantwoordt de V.T.B. in Vlaanderen aan een moderne behoefte van cultureel
verkeer!
Het is prachtig werk dat op zoo korten tijd verricht werd en vermits niets zooveel
succes heeft als succes, gaat de V.T.B. een schitterende toekomst van ontwikkeling en
bloei te gemoet.
De mannen van dit initiatief en dit werk hebben zich voor Vlaanderen verdienstelijk
gemaakt.
Herman VOS
Volksvertegenwoordiger
Berchem

Reeds vijf jaren achter den rug, en nog niet door onderlinge twisten uiteengerukt?
Toch niet werkeloos en slap gebleven, springlevend integendeel, en alle dagen wat meer
werkzaamheid en initiatief aan den dag leggend?
Mijn gelukwenschen, V.T.B., voor deze in Vlaanderen ongewone prestatie, en voor
dat ander opwekkend voorbeeld : te zijn ges 1 aagd, boven alle verwachting, en met nog
meer vertrouwen verdere uitbreiding en nieuwe triomfen in't vooruitzicht te stellen.
Gij doet niet aan politiek. Mag een Nationalist U echter zeggen dat de V.T.B. een
inrichting naar zijn hart is, Vlaamsch zonder meer, doel en zorgen uitsluitend op Vlaanderen's belang gericht, en door zijn werking op weg, althans op 't gebied van het toerisme,
een stukje Vlaamsche zelfstandigheid op te bouwen, al weze het zonder prediking of
gepraat!
M r Henri BORGINON
Advokaat
Brussel

Ik reken den V.T.B. tot het allerbeste dat in Vlaanderen werd tot stand gebracht. Zijn
verdwijning ware misschien de grootste ramp, die ons op dit oogenblik kon treffen.
H. VAN PUYMBROECK
Voorzitter van het
« Vlaamsche Front ». Antwerpen

V.T.B., goed heil! Want u is een stevige schakel in de sterke keten van Vlaanderens
geordende krachten. Dewijl het, dag na dag, klaarder blijkt dat de kloeke ziel der Vlaamsche Natie voor goed gered is, roert en bruist, schept en toovert, in den schoot van ons begaafd Dietsch ras, daarom tooie de feestelijke mei de nok van het heerlijk-stout gebouw
van Vlaanderen's Toeristenbond.
M r J. LEURIDAN
Provincial Raadslid,
Advokaat. Ieperen
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Heil den Vlaamschen Toeristenbond. Zijn vijf jaren bestaan beteekenen vijf jaren
Vlaamsche actie die aan ue Vlaamsche beweging heel wat leven en geestdrift geschonken
hebben. Want de V.T.B. heeft niet alleen aan de Vlaamsche toeristen persoonrijke voordeelen verschaft, — en wie zal zeggen wat al arbeid en moeite het gekost heeft om, buiten
de machtige Fransche organisatie, aan de Vlamingen dezelfde rechten toe te kennen? —
doch heel zijn werking en zijn vereenigingsleven wekken bij de leden het Vlaamsch bewustzijn door de kennis en waardeering van Vlaanderen's schoonheden en door de
Vlaamsche gezelligheid. Heerlijk werk dat dient erkend en geloofd.
En dat de V.T.B. binst die vijf jaren reeds zooveel diensten bewees en zich z66
stevig wist te ontwikkelen, is een waarborg voor de toekomst.
Men heeft zijn neutraliteit beknibbeid; men heeft het hem ten kwade geduid dat hier
en daar al eens buiten de schreef geloopen werd. Ja... waar menschen zijn, daar zijn
zwakheden, en't bestd middel om nooit te misdoen, is niets te doen. Ik heb betrouwen in
den V.T.B. omdat ik weet wie de leiders zijn en overtuigd ben dat zij nooit zullen toelaten
dat de V.T.B. iets zou doen dat indruischt tegen de groote tradities van het Christen
Vlaamsch Volkswezen.
Van harte wensch ik den V.T.B. goed heil. Door eendracht en trouw aan Vlaanderen's aarcl moge hij groeien en vruchtbaar zijn voor Vlaanderen.
D r Valerius CLAES 0. F. M. Cap.
Alg. Seer. Kath. Vlaamsche Landsbond
Brussel

Het is me zeer aangenaam den V.T.B., bij zijn vijfjarig bestaan, mijn hartelijkste gelukwenschen toe te sturen. Al is hij de laatstgekomene onder onze Vlaamsche kultureeie
vereenigingen, toch is hij al opgeschoten tot een heelen baas, die flink en kranig op een
paar kloeke beenen staat en zooveel levenskracht bezit dat hij in het naaste lustrum al
zijn broers en zusters dreigt te overvleugelen. Dat gunt het Davidsfonds hem van harte,
vermits we toch beiden grootendeels hetzelfde doel nastreven. Terwijl wij ijveren voor de
alzijdige ontwikkeling van het Katholieke Vlaanderen, ontwikkelt de V.T.B. bij ons volk
zijn zin voor natuurschoon, zijn bewonderende liefde voor ons heerlijk verleden, zijn gevoel voor kunst en levende schoonheid. Zoo gaan we beiden voort, hand in hand, in ruime
verdraagzaamheid en broederlijke samenwerking, op den weg van volksveredeling en
volksverheffing.
Prof. D r A. BOON, Pr.
Alg. Voorzitter Davidsfonds
Leuven

De V.T.B. verricht uitstekend opvoedend Vlaamsch-nationaal werk, in dien zin dat hij
ons volk op practische wijze met zijn eigen kunstgeschiedenis vertrouwd maakt.
Wij hopen dat die machtige vereeniging hare leden eveneens de les leert begrijpen
welke uit onze kunstgeschiedenis te halen valt, namelijk : wat het Vlaamsche volk eens
was, wat het nu is, en wat het weerom worden moet.
A. DOSFEL-TYSMANS
Alg% Voorzitter Kath. VI. Meisjesbonden
Dendermondc

De Vlaamsche Toeristenbond, waarvan ik nochtans lid ben, is mij echter te weinig
bekend, opdat ik mij zou veroorloven hem te beoordeelen.
Ik kan enkel vaststellen dat hij op weinig tijd tot een machtig organisme is opgegroeid, en veel bijdraagt om door het Vlaamsche volk 's lands kunst en natuurschoon te
doen waardeeren. Moge hij steeds medewerken tot het zorgvuldig bewaren en in eere
stellen van onze oude kunstschatten en kunstgebouwen.
Prof. Dr. Kan. R. JWAERE
UniversHe'.t
Leaven

In deze tijden van uitdagend materialisme en toomlooze jacht op zingenot, den smaak
der menschen trachten omhoog te leiden door de veredelende liefde tot natuur- en kunstschoon, is een taak waarvan de verdienste niet te overschatten is. Deze taak heeft de
V.T.B. aangedurfd en volbracht, ten bate van ons Vlaamsche volk.
Maar wat den V.T.B. hoog boven alle dergelijke inrichtingen verheft, is het feit dat
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zijn opleidingswerk altoos een echt wetenschappelijk karakter draagt en dat de bijdradragen van zijn tijdschrift, meetal, zelfs voor deskundigen, ware documentatiebronnen zijn.
Prof. D r Kan. R. LEMAIRE
Universiteit Leuven

De Vlaamsche Toeristenbond bekwam in korten tijd uitslagen waarop geene andere
Vlaamsche inrichting bogen kan. Dit mag hoogst bevredigend heeten, en bewijst dat, op
gebieden waar geene oneenigheid bestaat, de Vlamingen in staat zijn op korten tijd een
macht te scheppen. En de V.T.B. is veel meer dan het gevolg van den drang naar verzet en
beweging eigen aan onzen tijd. Dank zij het gemeenschappelijk leven dat zich in de uitstappen ontwikkelt, verbroederen de Vlamingen onder mekaar en worden ze meer stambewust.
Goed geleid toerisme leert de schoonheid zien, de natuur kennen. Het zal ons mettertijd afkeerig maken van al de ontsiering onder dewelke onze landschappen nog te dikwijls te lijden hebben en misschien er den Staat zelve toe overhalen om een verspreider
te zijn van schoonheid en niet langer meer een bevorderaar van slechten smaak, zooals hij
thans is, door het optrekken van zoovele onbevallige en leelijke openbare gebouwen.
Prof. D r A. CARNOY
Universiteit Leuven
Senator. Korbeek-Loo

De Vlaamse Toeristenbond! Ziedaar een naam die goed klinkt in de ooren van iederen
stam-Vlaming. Hoe bescheiden was het begin. Maar hoe beslist en kordaat de leiding,
die het opbloeien verzekerde, en opgewassen bleek tegen alle hindernissen. En nu : met
duizenden zijn ze te tellen, met duizenden en nog duizenden, onder het jong volk vooral, dat wandelt, fietst en uitstapt, levenslustig en opgewekt, die, dank zij de Toeristenbond, weer fier werden over hun land en volk, en naarmate zij die beter leerden kennen,
ook des te driftiger ze lief leerden krijgen. Wat is ons landeke, van de zee tot de Kempen,
rijk en schoon in zijn verscheidenheid! Met wat een pracht van kunst tooiden er de oude
geslachten dorp en stad! En wat een plichtgevoel kweekt dat besef bij hen, in wie naar
't woord van Rodenbach de toekomst leeft, om blijmoedig de taak op zich te nemen het
Godgezegende land van de Schelde tot de Maas terug op te voeren tot den roem en
welstand van den fieren glorietijd!
Prof. D r L. SCHARPE
Universiteit
Leuven

De V.T.B. is een van de zeldzame inrichtingen, waardoor de Vlaamsche herwording
beter gediend wordt dan door welke politieke actie ook. Politiek heeft ons zelden baat
gebracht, en doet ze 't al een enkele keer, dan zijn haar veroveringen waardeloos als
onze menschen zelve niet Vlaamsch leven en Vlaamsch voelen. Nu wekt en onderhoudt de
V.T.B. het Vlaamsche gevoel door de liefde voor eigen bodem en eigen schoon, zoo practisch en zoo ruim mogelijk te verspreiden, en hij kweekt Vlaamsch leven aan door den
gullen omgang, die hij onder zijn leden zoekt te doen heerschen. Op den hoop toe is
V.T.B. een cultuurfactor van niet te onderschatten waarde. Wie land en lieden leert
kennen, verrijkt immers zijn eigen geest en hart. Moge de V.T.B. groeien en bloeien!
Prof. Dr. Maurits SABBE
Conservator Museum Plantin-Moretus
Universiteit Brussel - Antwerpen

Bij iedere Vlaamsche volksbetooging die duizenden menschen bijeenbracht, heeft de
Vlaamsche Toeristenbond in de laatste jaren hoogst nuttig werk verricht en het lijdt geen
twijfel dat de taak hem op dit gebied weggelegd, met den dag groeien zal.
Prof. D r Frans DAELS
Universiteit, Gent

Hoe zou ik niet van harte hulde brengen aan een organisme, dat het gevoel van saamhoorigheid onder Vlamingen bevordert, een machtige factor van volksontwikkeling geworden is en zoo zorgzaam waakt over ons natuur- en monumentenschoon?
Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
Universiteit, Gent.
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Bij de eerste gelegenheid heb ik, in 1922, mij als lid van den « Vlaamschen Toeristenbond » laten inschrijven. Ik ben dus een der oudste leden.
Mijn inschrijving kwam, omdat ik in het nieuwe organisme eene vereeniging zag
welke Vlamingen van alle gezindheid en stand in een band kon brengen, vereeniging
welke een machtige hefboom zou zijn tot ontwikkeling en verheffing van ons Volk.
Dat is de Vlaamsche Toeristenbond ook geworden : het overgroot en voortdurend
stijgend getal leden is er het klaarklinkend bewijs van : de stoutste verwachtingen werden verre overtroffen.
Prof. Ir K. BOLLENGIER,
Hoofdingenieur Antwerpsche Havenwerken
(Jniversiteit Gent

Uit het Vlaamsche solidariteitsgevoel is de V.T.B. gegroeid tot een sterke inrichting,
waardoor, vo6ral langs de wegen van het toerisme, kultuurgeest zich uitbreidt over de
Vlaamsche gemeenschap en de faam van onzen kunstdrang en onze zucht tot weten zich
meteen vestigt over onze grenzen.
D&hr te minste 66n vlag waaronder we, als Vlamingen, eendrachtig ons bevinden!
Prof. Floris VAN DER MUEREN
Musicoloog
(Jniversiteit Gent

40000 leden, die hun land zoeken te kennen en te beminnen, hebt gij in een spanne
tijds van vijf jaar in een machtigen bond aaneengesloten.
Heerlijke uitslag, die een tegenhanger is van het mislukken van de Vlaamsche uitgave van het bulletijn eener soortgelijke inrichting, in vroeger jaren 1
Zulke bloei bewijst dat de V.T.B. er noodig was en is tevens een teeken dat zijn voortnannen op het toeristisch gebied flinke krachten zijn.
Nu heeft de V.T.B. een ruime plaats ingenomen in de intellectueele inrichting van
ons land en zijn medewerking is van heden af d'nmisbaar overal waar de belangen van het
Toerisme in het spel zijn.
Goed heil!
I r MAERTENS
Alg. Bestuurder Ministerie van Landbouw
Kortenberym

Mijn meening over onzen V. T. B.?
Geen vereenging ken ik in ons geheele Vlaanderen, waarvan het recht op bestaan op
steviger gronden berust. Is een V.T.B. op zich zelf al iets wenschelijks, hoeveel voortreffelijker is niet zulk een bond wanneer het bestuur er van, zooals nu, goddank, volop het
geval is, de belangstelling van zijn vele duizenden leden weet te richten niet alleen naar
al het natuur- en stedenschoon, in eigen en in menig vreemd land, maar ook naar algemeene, toch steeds nationaal doorvoelde en bezielde kultuur, wanneer dat bestuur bij
middel van een eigen orgaan en van talrijke voordrachten als verspreider van allerlei
schoonheid en wetenschap den toon geeft?
Z6o opgevat en geleid,'kan, moet en zal de V.T.B. een macht worden, die voor ons
volk zal arbeiden in den meest edelen louterenden en opvoedenden zin.
Pol DE MONT
Letterkundige, Olid-Conservator Museum van
Schoone Kunsten, Antwerpen

Dat ik den Vlaamschen Toeristenbond hoogacht en zijn wakkere werkzaamheid ten
zeerste op prijs stel," zult U wel niet betwijfelen. Ik bewonder zijn initiatief en levenskracht.
M r A. H. CORNETTE
Conservator Museum v. Schoone Kunsten
Antwerpen

Ik beschouw het stichten van den Vlaamschen Toeristenbond als een der gelukkigste
gebeurtenissen in de geschiedenis der Vlaamsche beweging. Door dezen bond zullen de
Vlamingen zich eindelijk, en buiten alle parlementsaktie om, e£n volk gaan voelen. « Toerisme », dat de schoonheid van ons land, van uit zijn trotsche oude steden tot in zijn
meest-afgelegen hoekjes bekend maakt, is het beste middel om het samenhoorigheids-
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gevoel tusschen alle Vlanmingen op te wekken en hun de rasfierheid te leeren die zij zoo
noodig hebben. Door de bijdragen over en de reizen naar het buitenlandsche schoon worden ook de gezichteinders verruimd die jammer genoeg bij ons zoo vaak rond het eigen
kerktorentje besloten bleven, Moge de Toeristenbond weldra heel Vlaanderen omvatten en
moge « Toerisme » weldra in elk Vlaamsch huis gelezen worden.
M r Jozef MULS
Onder-Conserv -Mazeum v. Schoone Kunsten
Antwerpen

Het is verheugend te mogen vaststellen al wat de V.T.B. tijdens zijn vijfjarig bestaan
reeds gedaan heeft, door zijn voordrachten, bijeenkomsten, uitstappen, door zijn orgaan
« Toerisme », door zijn uitgaven, om beter ons land, zijne steden, monumenten, zeden en
gebruiken te doen kennen en beminnen, en wij hopen dat in de toekomst zijne werking
nog grooter en invloedrijker zal worden.
r
D Lucien CRICK
von de Kon. Musea van het Jubelpark
Brussel

Met groot genoegen stel ik vast dat de Vlaamsche Toeristenbond gedurende zijn
vijfjarig bestaan zich een ruirnen weg wist te banen en niet alleen op gebied van sport,
maar ook op gebied van kunst zijne leden eene opleiding wist te verschaffen, hen gelegenheid gevend de inusea, grootnijverheden, e. d. te bezoeken.
Daarom wensch ik den V.T.B. van harte alien mogelijken verderen voorspoed en
waardeer ten zeerste zijn werking!
Fr. CLAES
Conservator Musea St een en Vleeschhuis,
Voorzitter Antw. Oudheidk. Kring, Antwerpen

De Vlaamsche Toeristenbond heeft sedert vijf jaren prachtig werk geleverd op alle
gebied. Hij heeft zich spoedig ontwikkeld tot een machtig organisme van allergrootste beteekenis voor het Vlaamsche Land en heeft zich, bij menige aangelegenheid, ons volk ter
eere, ook in het buitenland laten gelden.
Louis LINDEMANS
Provinciaal raad slid
Opwijk

Laat mij uw vijfjarig bestaan begroeten, met in het bizonder te wijzen op hetgeen de
Vlaamsche Toeristenbond heeft bijgedragen voor historische belangstelling. Het is ook
den geleerde niet goed alleen te zijn. De wetenschap wordt met des te meer iever waargenomen, wanneer er belangstelling wordt voor betooncl. En deze wordt door den toeristenbond allerwege gewekt.
En dat maakt tevens het leven iets minder stoffelijk, maakt het rijker, doet het iets
meer den tijd beheerschen, stemt het tot die per overweging en klaarder begrip der
dingen.
Sociaal en vaderlandsch werk is dat ook: het kweekt liefde voor de heimat en voor het
volk dat er met ons een is.
D p F lor is PRIMS, Pr.
Stedelijk archivaris
Antwerpen

Het is een zeer verheugend feit, dat de Vlaamsche Toeristenbond, reeds bij zijn eerste lustrumfeest, mag roemen op een bloei, die de stoutste verwachtingen overtreft. Het
toerisme is de meest practische volkshoogeschool en een zeer voornaam factor van algemeene geestesontwikkeling. Ook op geschied- en oudheidkundig gebied oefent het een
weldoenden invloed uit; het opent de oogen van het volk voor het archeologisch schoone
der geboortestreek en prent eerbied in voor de gedenkteekenen van ons roemrijk verleden. Daarom houden wij er aan hulde te brengen aan de Vlaamsche instelling, die in
het Vlaamsche land, op minder dan vijf jaar, bijna vijftig duizend liefhebbers van het toerisme wist te vereenigen tot een machtigen bond waarvan, wij hopen het uit ganscher
harte, steeds de leus zal blijven het vers van Ledeganck :
Geen rijker kroon
dan eigen schoon.
L. PHIUPPEN, Pr.
Archivaris Comm. Op. Onderst. Antwerpen
Voorzitter Genootsch. Antw. Geschiedenis.
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Wat ik steeds in den V.T.B. heb gewaardeerd, is zijn ernst.
De V.T.B.ers hebben zoo weinig gemeens met de stereotype van den toerist : een geneerend, onhebbelijk heerschap, dat over alle mooie dingen laat gaan de bekrompene verveling van zijn onverschilligheid. De V.T.B. echter vat zijn rol totaal anders op en heeft
van zijn schijnbaar gewoon streven weten te maken een kracht in de groeiende kultuurverrijzenis van ons volk. Uit kennis van land en volk groeit waardeering, groeit fierheid,
groeit een gemeenschap van gevoel en streven met de generaties die ons land en onze
steden hebben gemaakt tot juweeltjes van ligging en lijn, groeit bezieling en begrijpen.
Alwie den V.T.B.-knop draagt, sfemt me dadelijk sympathiek en waardeerenu.
Goed heil den ernstigen V. T. B.!
Pater Emiel VALVEKENS, O. Praem,
Archivaris der Abdij
Aver bode

Gaarne een paar regels bij het eerste lustrum van de V.T.B. Toen onder vrienden het
gesprek eens liep over de ondergang van leper, zeide een onzer leeftijdsgenoten, tans
kamerlid, dat hij de stad nooit in zijn leven gezien had. De loomheid van de Vlamingen
van voor de oorlog om hun land te kennen, kan niet duideliker uitkomen. De oorlog is er
nodig geweest om dit volk van kleinburgers en boeren uit zijn hokvastheid en provintialisme te schudden. «Gij, Vlamingen, en hoeft niet uit Vlaanderen te gaan om iets schoons te
bewonderen!» zo zeide GezeLe en bedoelde Westvlaanderen : het is de volmaakte formule van onze vooroorlogse provintiale begrenzing. De V.T.B., opgekomen na de verstrooiYng van onze mensen naar Frankrijk, Holland en Engeland, heeft haar mede gebroken. Zoo vruchtbaar als de wisselwerking die hij uitlokt van gewest op gewest, moet ook
deze zijn van andere volken op het onze die hij met zijn buitenlandse reizen organizeert.
in de Vlaamse gemeenschap is hij een belangrijke faktor van verruiming.
Met waardeering voor uw arbeid.
r
D Antoon JACOB
Borgerhout

Een Vlaamsche Toeristenbond is een dubbel goede en dubbel noodzakelijke instelling.
Waar er een Vlaamsche gemeenschap bestaat, die steeds meer naar volledigheid
streeft van maatschappelijke organisatie, is het van zelfsprekend, dat er een organisme
bestaat dat het reizen voor de Vlamingen als het ware vulgariseert.
Maar er is meer.
Vlaanderen is nog geen volgroeide gemeenschap. Alle bereikte resultaten dienen
daar ook nog middelen te zijn om het nationale ideaal te bevorderen. Zoo ook de Vlaamsche Toeristenbond. Evenals alle gelijksoortige organisaties bij andere volkeren,
organiseere hij alle reizen, de heele wijde wereld rond. Maar daarnaast werke hij met
bijzondere zorg aan het reizen naar Holland.
De Vlaamsche Toeristenbond zorgt er voor dat jaarlijks zooveel mogelijk Vlamingen
in Holland het hooge genot van het verwezenlijkte ideaal moge genieten : de volledigheid eener in alle richtingen krachtig ontwikkelde cultuur in eigen taal.
Leo PICARD
Den Haag.

Als teeken der toenemende bewustwording van de Vlamingen zijn de oprichting en
de snelle groei van den V. T. B. een der heugMijkste gebeurtenissen na den wapenstilstand,
welke zoovele teleurstelingen bracht en zooveel ellende over Vlaanderen uitstortte.
Tot uitbreidinb van het Vlaamsch verkeersleven, tot verruiming van den gezichteinder,
tot bevoordeeling van de Vlaamsche, Nederlandsche kultuur is de V.T.B. een onmisbaar
organisme geworden, waarvan de beteekenis niet kan worden overschat.
D r G. SCHAMELHOUT
Antwerpen

De V. T. B. heeft degelijk werk verricht en gaat eene schoone toekomst tegemoet.
Zijne oprichting was eene Vlaamsche daad van hooge beteekenis orndat zij ons aantoont
dat de Vlamingen iets kunnen tot stand brengen wanneer ze zich vereenigen tot het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Moge dit voor alien die het goed meenen eene ernstige vingerwijzing zijn op menig ander gebied.
Lieven GE VAERT
Voorzitter Vlaamsch Economisch Verbond
Antwerpen
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Op grondige kennis van zaken kan mijn meening over den Vlaamschen Toeristenbond onmogelijk steunen. Op mijn jaren en met het werk dat mij dag aan dag in beslag
neemt, zult u dit begrijpen. Maar al kan ik me niet in bijzonderheden uitlaten over de
werking uwer, naar ik vernam, zoo bloeiende vereeniging, wel kan ik u zeggen — en ik
doe het zeer gaarne — dat ik het doel van den V. T. B. van harte toejuich en ten zeerste
waardeer.
Ik acht het inderdaad een weldaad voor ons volk dat pogingen worden gedaan om
zijn oogen en zijn hart meer te openen voor de veelvoudige en veelvormige schoonheid
van eigen bodem.
Het is mijn innig verlangen dat in onze vereeaigingen, veel meer dan totnogtoe gebeurde, aan het opwekken van het kunst- en schoonheiclsgevoel onder onze landelijke bevolking worde gedaan.
De schoonheid van eigen streek en kunst moet aan ons volk, in het bijzonder aan onze
landelijke menschen, meer worden ontdekt. Hun Vlaamsche fierheid en hun standsfierheid zal er aan opflakkeren : de zekerste waarborg en het veiligste licht voor hun opgang
op alle gebied!
Kan. E. LUYTGAERENS
Alg. Seer. Belgischen Boerenbond
Leuven

Mijne gedachte is : hoe meer Vlaamsche instellingen, hoe beter, - - met deze bedenking echter — dat ze niet slechts Vlaamsch wezen in naam, maar inderdaad.
L. MORTELMANS
Bestuurder Kon. VI. Conservaiorium
Antwerpen

Een der zaken waaraan ik, in de laatste jaren, het meest genoegen beleefde is geweest de stichting en de groei van den Vlaamschen Toeristenbond.
Weer ons-zelf worden tegenover de wereld, daarom moet het gaan! Goed heil den
V. T. B.!
Arthur MEULEMANS
Toonkundige, Tongeren

Ik aanzie onzen V. T. B. als de krachtigstc uiting van het Vlaamsche zelfbewustzijn,
en ik ben fier een der eersten te zijn geweest om er toe bij te dragen. Ik zou meer willen
doen dan ik kan om zijn bloei te bevorderen. Wees zeker, dat de V. T. B. immer in mij een
geestdriftigen steun zal vinden!
Emiel HULLEBROECK
Toonkundige
Elsene-Brussel

De V. T. B. is een machtige factor in het ontwikkelingsproces van ons Vlaamsche
volk in 't algemeen.
Immers, door de menigvuldige uitstappen en voordrachten, worden de oogen geopend
voor eigen schoon vooral.
Men bemerkt, al reizende dat er dingen in ons land te zien, en te genieten zijn, waarvan men voorheen nauwelijks het bestaan zelfs vermoedde, laat staan de schoonheid er van
opmerkte.
Wat een openbaring is voor menigeen niet, de grandiose schoonheid van onze gouwen, de weergalooze pracht onzer oude Vlaamsche steden en dorpen, met hun kathedralen,
kerken, belforten, torens en hallen.
Laat het mij zeggen, de V. T. B. is een zegen, een grooten zegen, hoort ge, voor ons
heerlijk, onverwoestbaar Vlaamsche Volk!
Dirk BAKSTEEN
Kunst s child er
Mol

Als oud sportsman en Vlaming verheug ik mij zeer in den bloei van den Vlaamschen
Toeristenbond en wensch hem als zoodanig van harte een verdere voorspoedige toekomst.
Cyriel BUYSSE
Leiterkundige
Deurle-bij-Deinze
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Alzo : iets in een paar regels over de Vlaamse Toeristen, omdat ze vijf jaar oud zijn?
Iedereen weet, uit zijn herinnering, hoe vreeselik moeilik het is een nieuwjaarsbrief
af te lezen, laat staan te schrijven. De dingen die het hart het meest nabij zijn, zijn de
lippen het verst, is 't niet?
Niet anders de lof die, onvoorwaardelik, de V.T.B. toekomt. Dat wij —• wij, Vlamingen, zoals wij het met een aksent, daarin een ietsje zelfoverschatting klinkt, plegen te zeggen— een vereniging zouden hebben, die zo ingrijpend en zo suksesvol een konkurentie
het franse organisme van vroeger dagen en vroeger glorie zou kunnen aandoen, een
vereniging, die zich in het bezit zou weten te stellen van zulk een kostbaar vervlaamsingsapparaat, wie had het, kort na de oorlog, durven dromen? (De Stan, niemand dan de
Stan.) En nog, wanneer ge de medalje omkeert : een vereniging, die, met een niet genoeg te loven kontinueerlikheid, in Vlaanderen een belangstelling wist te bestendigen,
welke zich vroeger had tevreden te stellen met een paar voordrachtjes op toverlantaarn :
dat is werkelik niet gering.
Integendeel — maar ik heb het krediet van een paar regels reeds verbruikt — de
V. T. B. is een der alleruitmuntendste daden der vlaamse gemeenschap, na de wapenstilstand.
Pol VAN OSTAEYEN
Letterkundige
Antwerpen

Schoonheid aan te voelen is een kunst, net als schoonheid te scheppen. En het beoefenen van die kunst, als van alle kunsten, vergt voorlichting, opleiding en geschooldheid.
De V.T.B. nu doet veel voor het aankweken van het schoonheidsgevoel in de Vlaamse gemeenschap. Hij begrijpt in dit opzicht zeer wel zijn taak. Hij staart zich niet blind
op banale commerciele chromo's, genre « Leeuw van Waterloo » en « Barrage de la
Qileppe ». Hij loodst zijn leden rond, onder leiding van beslagen, onderlegde cicerone's
van een schone kerk naar een interessant nijverheidscentrum, van een museum naar een
pittoreske achterbuurt; in het bondsorgaan zal een stemmige inlande landouw afwisselen
met een rumoerig, eksoties paysage, een dokumentaire studie met een lieriese beschrijving.
Dat is de echte methode : we krijgen aldus kontakt met ons eigen schoon in zijn verleden
en zijn huidige gestalte, met de natuur in haar kosmiese verscheidenheid en met de moderne beschaving in haar dienamiese aktualiteit.
Zonder overdrijving mag getuigd worden dat de V. T. B. stilaan de kunstminnende,
artistiek-voelende, ontwikkelde Vlaamse elite groepeert. Een factor van belang daarbij is,
dat die organizasie uiteraard beweeglik is, dat ze dus zeer normaal en gemakkelijk kan
gelokt worden naar de kunstmanifestasies als daar zijn : schilderijtentoonstellingen, muziekuitvoeringen, beiaardconcerten, toneelvertoningen, enz. In dit verband zou ik de wens
durven uitdrukken, nu dat blijkbaar voor V.T. B. het innerlik inrichtingsproces voltrokken is en er hoeft uitgekeken naar uitbreiding van zijn aktiviteit, dat er eerlang een kongres
zou belegd worden waarop bevoegde vertegenwoordigers van het Vlaams Toerisme en
van de Vlaamse Kunst zouden samenkomen om steeds innigere samenwerking te bestuderen. Waar allebei hetzelfde ideaal dienen,zijn ze blijkbaar op elkaar aangewezen.
Heil om dit alles aan V. T. B. bij zijn blikken jubile. Hij ga voort met te groeien :
in alle landen van de wereld houdt dit ene woordje een programma in, in Vlaanderen
bovendien een les.
Paul DE MONT
Letterkundige
Ninove

De Vlaamsche Toeristenbond is misschien de eenige vereeniging waaraan elke Vlaming deugd heeft, zoowel de maximalisten, minimalisten, hevigisten en slaptivisten, of
hoe ze zich ook zouden mogen noemen, maar, die alien toch de schoone geboorte van
Vlaanderen hopen en verwachten. En die hoop is des te meer ge.grond daar de Vlaamsche Toeristenbond, tusschen het triestig gesplits en de eigenbeterweterij, het levend
bewijs is van de eenheid die we niet missen kunnen, en de kloeke blijde aankondiging van
edele verdraagzaamheid.
Met die twee dingen : eenheid en verdraagzaamheid, die de Vlaamsche Toeristenbond er in brengt, en met al het andere dat we reeds hadden, kunnen wij niet meer ver-
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gaan of we moeten verzinken! En zoo zou het nog kunnen zijn dat de velo de redding
is van Vlaanderen!
Felix TIMMERMANS
Letterkundige
Lier

Oa voort, jong, met den V. T. B. 't Is de degelijkste Vlaamsche onderneming die na
den oorlog tot stand kwam. 't Getal leden bewijst het, en de voortdurende groei ende
bloei nog meer.
De V. T. B. heeft voor Vlaanderen meer gedaan dan alle ethische vereenigingen samen die op te los zand werden gebouwd, — zo6 moet men het aanpakken!
Nest CLAES
Letterkundige
Brnssel

De V. T. B. bekommerd dat zijn leden niet enkel zouden « rijen en rotsen », draagt
zorg voor een degelijke leiding bij de reizen en uitstapjes, zoodat natuur- en kunstschoon
geen gesloten boek voor hen blijft.
Wie den kunstsmaak verheft op £en gebied, draagt er inachtig toe bij dat de kunstzin ook op ander gebied naar ontwikkeling zoekt en zoo leent de V. T. B. onrechtstreeks
reeds een helpende hand aan wie vo.ksverheffing door het tooneel behartigen wil.
Maar rechtstreeks ook werd reeds door V. T. B. en het « VI. Volkstooneel » aan gelukkige samenwerking gedaan. Zoo, waar opeenzelfden dag terzelfder plaats een gouwdag
werd belegd van V. T. B. en tevens een vertooning van het « VI. Volkstooneel »; zoo,
waar bij openluchtvoorstellingen door het VI. Vo.kstooneel, ook de fietsers-leden van de
V. T. B.-afdeeling der streek, gezamenlijk daarheen hun rijtochtje inrichtten en hen een
korting voor hun toegangskaarten wordt toegestaan.
Laat V. T. B. op die goede baan ook verder met ons het kunstterrein voor ons volk
verkennen!
Laten ook andere Vlaamsche organismen in dien zin in verstandhouding samenwerken.
Aan V. T . B. goed heil.

Jan BERNAERTS, Pr.
Geesielijk adviseur van het « Vlaamsche
Volkstooneel ». St Jans Molenbeek
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VAN HET SECRETARIAAT
POSTCHECKREKENING : 93627.
TELEFOON : 583.30.
NIEUWE LEDEN : Van 1 tot 15 Januari werden 1419 nieuwe leden ingeschreven, zoodat het ledencijfer op 15 Januari 45.849 was.
STORTING OP POSTCHECKREKENING : Men
gelieve op de strook steeds te verrnelden waarvoor
het bedrag bestemd is.
AANPLAKBRIEVEN : Aan den prijs van 0,75 fr.
per exemplaar kunnen de afgevaardigden op het
bondssecretariaat plakbrieven bekomen voor hvt
aankondigen der voordrachten.
FORSCHUNGEN
UND
FORTSCHRITTE :
Goed nieuws! Degenen die 3 fr. betaalden, ontvangen het blad gedurende zes maanden, zij die 6 fr.
stortten, worden gedurende een jaar bed : end!
INBINDEN VAN « TOERISME » : Boekbinder
Van Genegen, Abdijstraat, 199, Antwerpen, gelast
zich met het inbinden van de jaargangen van het
bondsblad aan den voordeeligen prijs van 5 fr.
AAN DE AFGEVAARDIGDEN : Vriendel jk
verzoek een heel bondig verslag in te dienen over
h u w e r k i n g gedurende het jaar 1926.

Verminderingen
DUFFEL : J. Cons.ant, goudsmid, Wilsonplaats.
5% op benoodigdheden.
MAASTRICHT r : R jwielmagazijn J. Derex, Klne
Stokstraat,
1. 10 / op onderdeelen en benoodigdheden; 5c/c op nieuwe rijwielen.
Heerenkleedingsmagazijn « Rotterdam », Kleine
Straat; 5%.
NINOVE : Apotheek L'evens Juul, Burchtstraat,
30; Tarief der ziekenkassen.

Hotels
AYWAILLE : Hotel du Musee, Theodore Blockhause. Ontbijt : 3,25 fr.; Middagmaal : 9 fr.; Avondmaal : 8,50 fr.; Pension per dag : 30 fr.

stalraam. De foto biz. 44 geeft een binnenzicht weer van een der bureelen, waar dag aan
dag zeven personen werkzaam zijn.
Het betrekken van het nieuw secretariaat
beteekent weer een stap verder in de gestadige bondsontwikkeling.
WEGENIS

ONS NIEUW SECRETARIAAT
Sinds lang was het benedenhuis in de
Dambruggestraat, waar het bondssecretariaat was ondergebracht, veel te eng geworden voor de groeiende vereeniging. Het personeel, dat in verhouding vermeerderde, vond
geen plaats meer in de twee vertrekjes.
Er moest naar ruimere lokalen worden uitgezien. Ditmaal nam de V. T. B. het op zijn
kracht in eens een flink pand te betrekken.
Een groot burgershuis uit de tweede helft der
18e eeuw, met ruime kamers en flink uitstalraarn, gelegen Paardenmarkt, 70, werd op
1 November j.l. gehuurd en op eenvoudige
maar degelijke manier tot een zeer representatief secretariaat ingericht.
De nevenstaande foto toont li den voorgevel met het nog steeds « voorloopig » uit-

NIEUWPOORT (Officieel). — De herstellingswerken aan gang op de baan Veurne, leperen,
Waasten, Rijsel, tusschen de afstanden 1234 en
2484 zullen worden uitgebreid tot afstanden 3688
t. t. z. tot de plaats genaamd « Presende ». Het
verkeer van voertuigen op bedoelden weg ?s verboden tot 29 Maart e. k.
CHARLEROI (Officieel). — Op de baan Charleroi-Beaumont, is het verkeer onderbroken tot
12 Februari op het grondgebied der gemeeirte
Gozee tusschen het gehucht « Bout-l^-Haut » en
het kruispunt van voornoemden steenweg met de
baan : Anderlues-Thuin-Gozee. Het verkeer wordt
afgele d langs een gemeentebaan, gelijkloopend met
den steenweg Charleroi-Beaumont en die beide punten « Bout-la-Haut » en den steenweg AnderluesGozee verbindt.
J
•

DE KARNAVALREIS NAAR
EEN BUITENKANSJE1 ::

PARIJS

IS
::
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BONDSLEVEN 1 Algiersi binchei parusi
ALGEMEENE REIZEN :
15-29 Februari : Algiers. Leider : Prof. D1 l r Stan Leurs.
26 Februari - 9 Maart : Parijs. Leider : hr. H. Gijselinck.
I Maart : Binche. Leider : hr. J. Joos.
Aalst
WOENSDAG, 9 FEBRUARI : Te 19.30 u. in de feestzaal van het stadhuis : Vijfde Wintervoordracht. A. Hans, de populaire schrijver en journalist : « Op zwerftocht door Friesland
Verwacht : Bezoek aan het totaal gemoderniseerde brandweerarsenaal met voordracht door een
der bevelhebbers.
ZONDAG, 13 FEBRUARI, te 16 u. in den stadsschouwburg : optreden van « Zingende Meisjes van
Halle », onder leiding van toondichter R. Ghesquiere. Ingericht door den VI. Meisjesbond « De Denderlelie ». Toegangsprijs : 3 fr. Voor V.T.B.-ers : 2 fr. Kaarten bij onze afgevaardigden.
We doen een warmen oproep tot al onze leden uit stad en omtrek om dit prachtig kunstfeest bij te
wonen.

Groot-Antwerpen
ZONDAG, 6 FEBRUARI : Tweede bezoek aan het Antwerpsch Archief, onder de kundige leiding
van den E. H Floris Prims. Er zijn geen deelnemingskaarten meer.
DINSDAG, 8 FEBRUARI : Tweede bezoek aan de bloemmolens en bakkerij (in voile werking)
van de « Vereenigde Bakkers
(Brugstraat). Er zijn geen deelnemingskaarten meer!
ZONDAG, 13 FEBRUARI : Wandelvoordrachtin het Museum voor Folklore (H Geeststraat) door
den heer V. De Meyere, folklorist. Slechts 25 personen worden toegelaten. Deelnemingskaarten te bekomen op het sekretariaat. (Uitsluitend voor de leden).
MAANDAG, 14 FEBRUARI : Door onvoorziene omstandigheden kan de gala-vertooning in den
« Poesje » niet doorgaan; zij zal plaats hebben op Maandag 21 Februari te 20 u. Genomen kaarten
blijven geldig of worden, indien verlangt. terugbetaald op het secretariaat.
MAANDAG, 14 FEBRUARI : Te 20 u. bezoek aan de inrichtingen (in voile werking) van het
dagblad « Gazet van Antwerpen
Beperkt aantal deelnemingskaarten te bekomen op 't secretariaat
aan 1,25 fr. (uitsluitend voor de leden).
VRIJDAG, 18 FEBRUARI : Te 20 u., vijfde wintervoordracht in de feestzaal van de Stedelijke
Jongensnormaalschool, Quelinstraal. Als spreker treedt op de E. P. Callewaert, 0. P., met het onderwerp : « De filosofie van het reizen ». Toegang vrij en kosteloos voor ieder.
MAANDAG, 21 FEBRUARI : Te 20 u., gala-vertooning in den « Poesje
(Vertooning die aangekondigd was voor 14 Februari). Genomen kaarten blijven geldig of worden indien verlangt, terugbetaald op het secretariaat. Opvoering van : « De drij Disarteurs ».
DONDERDAG, 24 FEBRUARI : Te 14 u. Bezoek aan de fabrieken « Minerva » (automobielconstructie in voile werking). Beperkt aantal deelnemingskaarten te bekomen op het sekretariaat aan
1,25 fr. (uitsluitend voor de leden).

Ardooie
WOENSDAG, 2 FEBRUARI : Voordracht over « De Vereenigde Staten van Noord-Amerika
door Mevrouw A. Pil-Van Gastel.

Boechout
den.

ELKE DONDERDAG te 20 u., in het Vlaamsch Koffiehuis, voordracht (reisverhaal) met lichtbeel-

Groot-Brussel
ZONDAG, 6 FEBRUARI : Bezoek aan het Jubelpark-museum, afdeeling Kunstnijverheid, onder
de leiding van D r L. Crick. Conservator. Kostelooze toegang op vertoon der bondslidkaart. Samenkomst te 10 u. onder den triomfboog van het Jubelpark
VRIJDAG, 18 FEBRUARI : Te 30.30 u. in de zaal van het Vlaamsch Huis. Groote Markt, 16 :
Voordracht met lichtbeelden over het « Groot Hertogdom Luxemburg ». door den heer J. Van Overstraeten (Aalst).
ZONDAG, 13 FEBRUARI te Oudergem : Te 18.30 u. in het lokaai « Au Cygne », Steenweg op
Waver, 1676, voordracht met lichtbeelden. De Heer Max Van Gendt, uit St Niklaas (Waas) zal spreken over het zoo interessante Denemarken. Toegang vrij en kosteloos. De leden zorgen voor een
talriike opkomst! Na de voordracht : verrassing.
MAANDAG, 21 FEBRUARI te Schaarbeek : In samenwerking met den Kon. Tooneel- en ZanRmaatschappij « De Jonge Tooneelliefhebbers
» van Schaarbeek, voordracht met lichtbeelden over « De
Kemoen
door den heer D v Remy Sterkens, leeraar aan het Atheneum van Elsene, in de zaal van
het Zeemanshuis, Koninginneplaats, 84 (tegenover de Ste Maria kerk). Toegang vrij.

Duffel
MAANDAG. 21 FEBRUARI : Voordracht door den E. H. Hanssens. Ie^eraalmoezenier over « Rijn
en Ruhr» met lichtbeelden. Lokaai : « Volkslust », Handelsstraat; begin 19.30 u. stipt.

Geeraardsbergen

ZONDAG. 6 FEBRUARI : Te 5 u. in de feestzaal van 't College, voordracht met lichtbeelden.
Soreker : M. J. Van Overstraeten, arrondissementsafgevaardigde voor Aalst. Onderwerp : « Groot
Hertogdom Luxemburg

Genk
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ZONDAG, 13 FEBRUARI : Te 16.30 u., in het Kathoiiek Volkshuis. Voordracht met gramophoonuitvoeringen, door D r J Grauls over « De Brusselaars en hun Taal ».

Gent

ZONDAG, 6 FEBRUARI : De 6e groepsreis naar Antwerpen werd uitgesteld en gaat bepaald
door op Zondag, 6 Februari. Dien dag gaat in de Kon. Vlaamsche Opera « Jenufa
het prachtwerk
van Hanareck, dat bij de creatie aldaar een triomf beleefde. De reis gaat — bij voldoende belangsteliing — per spoor en per autobus. Prijs per reiskaart 15 fr. Voor toegang schouwburg : plaatsen naar
keuze van 4, 7, 8 fr. Noenmaal vrij.Toetredingen tot 2 Februari, Begijnhoflaan, 31.
MAANDAG, 21 FEBRUARI : Te 19.30 u., in de Staatsmiddelbare Jongensschool, ingang Bisdomkaai, 1 (turnzaal) : 4e voordracht met lichtbeelden. Spreker : Leeraar J. Van Overstraeten uit Aalst
over « Het Groot Hertogdom Luxemburg
Na devoordracht worden door den hr. Soenen uit Gent,
eenige merkwaardige zichten vertoond, betrekking hebbend op onze plaatselijke geschiedenis. ledereen is welkom. Toegang vrij en kosteloos.
DINSDAG, 1 MAART : Groepsreis naar het Karnaval van Binche. Vertrek uit Gent St Pieters
om 7.15 u. over Zottegem. Terug per bijzonderen trein. Aantal plaatsen beperkt. Prijs per reiskaart
27 fr. Knapzak meenemen. Tijdig plaatsen bespreken bij de afgevaardigden.
In 'r vooruitzicht : Bezoek aan het Moederhuis onder leiding van een befaamd dokter. (Uitsluitend voor meerderjarigc vrouwelijke leden).
Bezoek aan het pas ingerichte Oudheidkundig museum onder deskundige leiding.

Leuven
WOENSDAG, 16 FEBRUARI : Te 20.30 u. in den « Avenir », Muntstraat, voordracht door onzen
sympathieken V.T.B.-er, den heer Kamiel Wauters. Onderwerp : « Over Letterkunde
lezing uit eigen
werk.
MAANDAG, 21 FEBRUARI : Te 20 u. stipt in het Middenstandshuis, Tienschestraat, hoogst interessante voordracht door den heer Aug. De Rees van Mechelen. Ondervvern : « Mechelen »; lichtbeelden (onovertrefbare kunstplatenserie van wijlen kunstfotograaf Eug. De Kock).
DINSDAG, 1 MAART : Mee met den speciale trein naar het Karnaval van Binche. Plaatsen beperkt. Tijdig inschrijven Oude Markt, 48, of 's Woensdags na 20 u. in den « Avenir ». Leuven zal
goed vertegenwoordigd zijn, daar de gelegenheid eenig is en niet gauw terug komt.
Priis 25 fr voor leden, 27 fr. voor n:et-leden (alleen voor treinonkosten).
ZONDAG, 13 MAART : Op algemeene aanvraag : 2de gezellig samenzijn in ons lokaai « Avenir
Zang, deklamatie, verrassingen, dans!

Maastricht
ZONDAG, 20 FEBRUARI : Voordracht met lichtbeelden door den heer Van Overstraeten (Aalst)
over <? Het Groot Hertogdom Luxemburg

Mechelen
WOENSDAG, 9 FEBRUARI : Te 8 u. stipt in de stedelijke feestzaal fDe Merodestraat), buitengewone voordracht over « Mechelen » door
den heer Aug. De Rees, — dit ter gelegenheid van het
5-jarig bestaan van den V.T.B. De Heer D r Berten Pil, algemeen voorzitter van den V.T.B., zal de
korte gelegenheidsrede houden, terwijl de eenig-mooie serie platen van wijlen heer Eugeen De Kock,
kunstfotograaf te Antwerpen. op het doek zal gebracht worden. Dit alleen is de verplaatsing overwaard! Breng vrienden en kennissen mee. De toegang is vrij en gansch kosteloos!
ZONDAG, 27 FEBRUARI (Vastenavond) : vierde groepsreis naar Antwerpen met bijwonen
van Operavertooning. Vertrek te Mechelen 's morgens te 9.11 u. of's namiddags te 1.24 u. (Zie voiledig programma in volgend nummer). Men kan nu reeds plaatsen voor de operavertooning (7 frank)
laten voorbehouden bii Mej. De Wit of bij den hr. Van den Hove.
Lessen ingericht door ,den V.T.B. voor ziine leden en belangstellenden over : « Hulp bij ongevallen en op reis » door D r Lindeinans. den gekenden specialist, einde April of begin Mei. Deze 3 of 4
lessen worden's avonds gegeven 's Woensdags te 8 uur. (Zie volgend nummer).

Melzeele (Waas)
ZONDAG, 6 FEBRUARI : Tweede voordracht met lichtbeelden over « Een reisje door Elzas Lotharingen » door den heer H. Gyselinck, provinciaal afgevaardigde; te 17.30 u. in de zaal van het
Patronaat. leder lid oo post. Iedereen is welkom; geen kinderen onder de 16 iaar.
ZONDAG, 20 FEBRUARI : Groepsreis naar Gent (vroeger uitgesteld). Te 10 u. bezoek aan de
puinen der St Baafsabdii; te 11.30 u. bezoek aan 't Gravensteen; te 13 u. middagmaal; te 14.45 u.
vertooning in den Kon. VI. Schouwburg. Vertrek uit Beveren te 8.03 u.; terugkomst uit Gent te
18.37 u. of 20.17 u. Middagmaal vrii. Deelnenrngs prijs ongeveer 22 fr. (met middagmaal ong. 28 fr.)
te storten bij den afgevaardigde of bii R. Hulstaert, IJzerstraa-, voor 10 Februari. Ditmaal moet het
lukken; waar een wil is, is een weg. Vooruit Melzeelenaren!

Oowijk
ZONDAG, 6 FEBRUARI : Groepsreis naar Antwerpen. In den voormiddag bezoek aan een
interessant museum (zie onder Gent); in den namiddag bijwoning van een opvoering in de Vlaamsche
Opera. Goede plaatsen gewaarborgd. Waarschijn lijke opvoering van « Jenufa
Onze leden genieten
voor een maal een belangriike vermindering. Aantal deelnemers beperkt op 35. Zich aanmelden tot Zondag, 30 Januari bij den hulpafgevaardigde. R. De Cock.

St. Niklaas
ZONDAG, 20 FEBRUARI : Uitstap naar Antwerpen. Vertrek uit St Niklaas te 7.56 u. In den
voormiddag bezoek aan het Plantin-museum en aan het Vleeschhuis (of Museum Claes). 's Namiddags.
bijwonen der vertooning in Kon. Ned. Schouwburg of Vlaamsche Opera (naar keus). Inschrijven tot
17 Februari bij den afgevaardigde, Hemelaerstraat, 2. De inschrijvers storten een waarborg van 6 fr.
(Kon. Ned. Schouwburg) of 8 fr. (VI. Opera).

ZONDAG 27 FEBRUARI : Te 20 u. in de bovenzaal van het bondslokaal « De Hoop », viert de
V T B -St Niklaas het 5-jarig bestaan van den bond : zang, declamatie, gezellig samenzijn.
MAANDAG 28 FEBRUARI : Gezellig avondmaal in het gasthof « De Arend » (aangesloten bij
V.T.B.) om 19.30 u. Deelnemers storten 21 fr. (uiterlijk tot Vrijdag 25 Februari) bij Mevrouw Van
Wiele, Hiemelaerstraat, 2.

Zottegem

WOENSDAG, 9 FEBRUARI : « Congo-film » met voordracht door den kantons afgevaardigde,
ex-kGlmiiaal. Het'muzikaal gedeelte is toevertrouwd aan den « Vrijen Kunstkring >; ook zal den
h&tr P. Speeckaert uit Gent onzen avond opluisteren met zijn klucht-repertorium.

NAAR GEERAARDSBERGEN — Krakelingenwerp en Tonnekensbrand
Een algemeene uitstap naar Geeraardsbergen wordt op touw gezet ter gelegenheid
de eigenaardige folkloristische uitirtg « Ktatelingenwerp en Tonnekenbrarid
op Zondag 6 Maart.
In den voormiddag bev2oek aan de stad onder de deskundige leiding van den heer De
Cooman. 's Namiddags bijwoning van h'£t
feest op d<en Oudenberg. 's Avonds gezellig
samenzijn.
Het uitvoerig programma verschijnt in het
voJgend nummer.
De afgevaardigden worden verzocht van
nu af schikkingen te treffen.
VAN 10 TOT 18 APRIL NAAR DE AZURENKUST!

Schoone Kunsteii. Om 18 u. avondmaal.Daarna vrij,
MAANDAG, 2B Febr. i Ontbijt. Bezoek
aari LfeS Buttes de Chaumont, het kerkhof
P£re Lachaise, Middagmaal, 's Namiddags,
rondrit per autocar met bezoekefl aan de
voornaamste gebouwen. Daarna vrij.
DINSDAG, 1 Maart ? Per tram haat Ver*
sailles, btlfoek aan het Kasteel, groote eh
kleine Trianon, Hovingen en stallingen. Het
middagmaal wordt te Versailles gebruikt. Het
avondmaal te Parijs. Na 19 u. vrii,
WOENSDAG, 2 Maart ; Ontbijt. Rondrit
in autocar met bezoe aan merkwaardige inrichtingen en gebouwen. Middagmaal. 's Namiddags bezoek aan het Stadhuis, de Hallen,
de Kerk van St Eustache, het Koninklijk Paleis> de magazijnen van den Louvre, Avondmaal, daarna VHj*
DONDERDAG, 3 Maart Ontbijt. Bezbfek
aan de kerk van het Heilig Hart. Middagmaal.
Te 12,55 u. vertrek uit Parijs. Aankomst te
Gent-St Pieters te 19.15 u.
Prijs per deelnemer : 550 Fransche frank.
Leider : Hector Gijselinck.
Inschrijvingen tot 6 Februari op het
bondssecretariaat Antwerpen of Begijnhoflaan, 31, Gent (adres van den leider).
Deelnemers van buiten Gent sluiten aan te
Rijsel.

Verblijf te Nice, winterhooidstad vail de
wereld. Boottocht op de MiddellandsChe tee,
(bezoek aan de eilanden Ste-Marguerite en
St.-Honorat). Per auto na^r de wintersportplaats Peira-Caca, naar Italie (langs de Middellandsche Zee), naar Menton, Monte-Curio
(bezoek aan speetealen), naar de 'Gorges du
Loup en Grasses (reukwerkfabrieken), enz.
Een eenig verblijf in het land van de Lente!
Prijs per deelnemer : ongeveer 1540 fr.
(Fransche fr.), alles inbegrepen (trein BrusBONDSREIS NAAR BINCHE
$el-Nice 2e klas).
Leider : Eugeen De Ridder.
Dinsdag 1 Maart gaat de V. T. S. ftSar
Binche om er de vermaarde kariiavaifeesteri
BONDSREIS NAAR PARIJS — Zaterdag 26 bij te wonen. Deze reis geschiedt per specia^
Februari - Donderdag 3 Maart
len trein, ingericht door den bond, en dus
uitsluitelijk de leden voorbehouden. Bedoelde
ZATERDAG, 26 Febr. : Vertrek uit Gent- trein vertrekt uit Antwerpen rond 8 u. en
St Pieters te 8.20 u. tot Rijsel. Vluchtig be- stopt te Mechelen en te Brussel. De terugzoek aan de stad. Middagmaal. Te 13,25 u. keer uit Binche wordt zoodanig geregeld dat
vertrek naar Parijs; aankomst aldaar te de deelnemers den avondoptocht ook ge16.42 u. Per metro naar het hotel.Avondmaal. makkelijk zullen kunnen in oogenschouw neTe 20 u. bezoek aan het muzeum Grevin.
men en toch tijdig zullen terug zijn ten einde
ZONDAG, 27 Febr. : Ontbijt; bezoek aan geen treinaansluitingen te missen.
het muzeum van den Louvre; middagmaal.
In het nummer van 15 Februari wordt uur
's Namiddags : De Invalieden - Graf van en priis medegedeeld. Van af heden wordt
Napoleon - Krijgsmuzeum - Museum Rodin - de inschrijving geopend. De bondsreis naar
Kamer van Volksvertegenwoordigers - Mu- het Karnaval van Binche belooft een succes
zeum van het Eerelegioen - School van te worden!
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Uitstap naar het Karnaval van Binche
Door de zorgen van den V. T. B. werden twee speciale treinen ingericht. Wij laten
hier de uurtabe! volgen.
EERSTE TREIN
Gaan
Terug
Gent-Zuid
10,25 u.
Binche
20,30 u.
Zottegem
10,56 u.
Geeraardsbergen
22
u.
Geeraardsbergen
11,16 u.
Zottegem
22,21 u.
Binche
12,37 u.
Gent-Zuid
22,49 u.
Te Geeraardsbergen heeft men verbinding. bij het vertrek, met trein n° 2656. konicnd van Denderleeuw, te 11.06 u., bij het terugkeeren met trein n° 2673, vertrekkend naar Denderleeuw, te 22,22 u.

Gaan
Antwerpen (C.)
Mechelen
Schaarbeek
Binche

TWEEDE TREIN
Terug
9,34 u.
Binche
10, 2 u.
Schaarbeek
10,22 u.
Mechelen
12
u.
Antwerpen (C.)

10,50
21,16
21,37
22, 6

u.
u.
u.
u.

Bij het vertrek uit Antwerpen geeft men verbinding met trein n° 521, koniend van Hamont tc
8,53 u., te Leuven met trein n° 857, komend van Verviers te 10,17 u. Bij het terugkeeren heeft men verbinding te Schaarbeek met trein n° 688, vertrekkend naar Tienen te 22,19 u., en te Antwerpen met
trein n° 558, vertrekkend naar Herenthals te 22,35 u.

PRIJZEN :
Station van vertrek

Gent-Zuid
Zottegem
Geeraardsbergen
Antwerpen
Mechelen
Schaarbeek
Leuven
Aalst

3e klas

2e klas

26,—
20,60
17,40
26,—
24,- 19,20
25,—
26—

41,—
35, 29,—
41,—
40 —
33,—
42,—
43 —

Brugge siuit aan te Gent, Leuven te Schaarbeek, Lier, Herenthals, enz., te Antwerpen, Aalst te
Zottegem.
Inschrijvingen worden aangenomen op het bondssecretariaat en bij de afgevaardigden. Ditmaal
wordt de reis naar het Karnaval van Binche de leden geschoteld voorgebracht. Men weze bp zijne
hoede en neme tijdig zijn inschrijving. De inschrijvingen worden bepaald afgesloten op 23 Februari.
De reiskaarten worden afgehaald bij de afgevaardigden of op het bondssecretariaat op Maandag, 28
Februari. Voor hun persoonlijke veiligheid worden de deelnemers verzocht zich van een minimummasker te voorzien!
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Het Lustrum van den Vlaamschen Toeristenbond
Volgende mededeeling kwam ons toe toen het vorig nummer reeds ter perse was :
Ik ben blij den bloei te mogen vaststellen van den Vlaamschen Toeristenbond, en ik
wensch dat hij nieuwe vooruitgang moge boeken tijdens het jaar 1927.
Burggraaf POULLET
Minister van State
Volksvertegenwoordiger
*

*

- Leuven

*

In 1927 herdenkt dus de V. T. B. zijn vijfjarig bestaan. Bewust van de beteekenis
van dit feit, niet alleen voor hem zelf, maar ook voor de Vlaamsche gemeenschap, acht de
bond het zich tot een plicht zulks op een bizondere wijze te memoreeren. Als hoofdmoment
cler lustrumviering geldt de jaarlijksche V. T. B.-landdag, die ditmaal te Antwerpen, de
stad waar de V. T. B. werd gesticht en waar tevens de bondsleiding gevesitgd is, plaats
grijptAls punten van het programma worden onder meer in het vooruitzicht gesteld, naast
de statutaire algemeene vergadering, een plechtige feestzitting en een puike receptie. Wat
echter het meest de beteekenis van dien dag zal moeten onderlijnen, is de aanwezigheid
van duizenden en duizenden V.T.B.-ers in de Scheldestad, machtsprestatie die er niet weinig moet toe bijdragen om het steeds groeiend aanzien van den bond nog steeds te verlioogen. Dat van nu af ieder V. T. B.-cr die dag vrijhoude en schikkingen neme voor den
grooten rendez-vous, den vijfden lanck'ag op 15 Mei 1927.
In den loop der maand Mei wordt een inonster-autotocht gehouden cloor de Kempen
en in September wordt te Antwerpen een reuzen-toeristische tentoonstelling ingericht.
Als inleiding en tot sluiting van het lustrumjaar worden door de bondsleiding galavertooningen ingericht in de Koninklijke Vlaamsche Opera en in den Koninklijken
Nederlandschen Schouwburg. De vertooning in de Koninklijke Vlaamsche Opera grijpt
plaats op Dinsdag, 22 Maart. Het spreekt vanzelf dat ieder lid uit Antwerpen en onmiddellijke omgeving het niet alleen als een plicht moet rekenen daar aanwezig te zijn, maar
ook propaganda moet maken om buitenstaanders naar dc opvoering te trekken en deze
aldus nader bij den V. T. B. te brengen!
We hopen evengoed te mogen rekenen op de leden van buiten Antwerpen! We drukken er op : het geldt hier een uiting, niet van Antwerpsch maar van algemeen V. T. B.leven.
Hicrmee in verband richten we een war men oproep tot de afgevaardigden en rekenen
op hun daadwerkelijken steun! Zoo noodig dient er gezorgd voor extra vervoer per autobus. Het bondssecretariaat neemt heel graag op zich, logics te bezorgen aan leden, wie
het onmogelijk zou zijn huiswaarts te keeren.
• • • • •
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Nederland's Stedenschoon
Inleiding
een toerist die veel per spoor reist,
V OOR
is « Stedenschoon » een dikwijls aangeroerd onderwerp, hetwelk vaak aanleiding
geeft tot omvangrijke gedachtenwisseling en
soms wel vrij scherpe discussie.
Dan wordt men gewaar, hoe uiteenloopend
van opvatting, de menschen over't algemeen
staan tegenover dit hegrip.
Daarom ook wil ik van meet af aan een
misverstand uit den weg ruimen. De meeste
reizende menschen zijn stedelingen of beter
gezegd : bewoners e£ner stad welke hunne vaste ankerplaats is geworden; met haar
zijn zij in hun dagelijkschen handel en wandel £en geworden. Het is met hen gesteld als
met den bewoner onzer Kempen die zegt :
« Ik ga naar de stad
welke stad dan vanzelfsprekend Antwerpen is. Iemand die enkel
e£n stad in zijn heele leven heeft bewoond,
kan onmogelijk een juist inzicht krijgen in
andere steden; hij zal juist alle andere steden
onbewust gaan vergelijken met de zijne en
dus ook een erg manke en subjectieve zienswijze bijtreden.
Evenals een landschap, heeft ook een stad
haar eigen cachet. En om tot de eigenaardigheden ervan door te dringen, behoort een
betrekkelijke bekendheid; 't zijn de typische
karaktertrekken, die haar belangwekkend
fnaken. Eenmaal tot het karakter der stad
genaderd, komt steeds de hoogschatting en
tot op zekere hoogtc de bewondering. Maar
daartoe moeten we dan ook het werkelijk
typeerende tot middelpunt onzer beschouwing
stel'en; het spreekt vanzelf dat als we langs
de « defauts de ses quality » onze appreciatie uitbouwen, we erg onrechtvaardig te
werk gaan.
Als we Jaareven uitgingen van die klas van
menschen, die per slot van rekening, te eigenzinnig staan in alle beschouwing over stedenschoon, voegen we er gaarne aan toe, dat we
op onze reizen ook heel wat toeristen hebben
ontmoet. die onbevangen en vrij van vooroordeelen hun bewondering konden uitspreken
even zoo goed over die Universiteitstad als
gindsche groothaven, fabriekcentrum of
marktplaats.
Die nadere specialisatie is reeds direct teekenend. Zij geeft te kennen dat de stad beschouwd dient te worden in het teeken harer
funktie in de regionale, nationale of internationale economie.
Ik zeg hier « economie dit woord verkiezende boven 't meer algemeene « leven », omdat het economische juist op een stad zoozeer

zijn stcmpel weet te zetten en het precies de
groote kwestie in al!e stedelijke geschredenis
vormt.
Een stad onrstaat daar waar verscheidene
draden van economisch verkeer zich samentrekken, wat een belangrijke verruiming van
behoeften met zich brengt. De factor die in
een stad den boventoon zal voeren is dan ook
de economische.
Rotterdam
Vooraan in de rij der Nederlandsche steden, welke ik wil ter sprake brengen, -noem ik
die welke ik reeds graag als de evenknie van
Antwerpen zou willen bestempelen in onze
G'root-Nederlandsche economie. Maar zoover
is de geschiedenis nog niet. Momenteel past
misschien nog beter de benaming « Concurrent », hoe hard het ons ook moge vallen dit
te bekennen.
Zoojuist een der vorige weken, werd na
harden strijd, door de Tweede Kamer, zetelende te 's-Gravenhage, het Nederlandschfielgisch verdrag aangenomen met een rninissimale meerderheid van stemmen, die veeleer
accidenteel leek te zijn. Naar aanleiding hiervan werd vooral het verzet door Rotterdam
geblazen en het Rotterdamsche haven-belang
uitgespeeld tegen de voorstanders van het verdrag, dat aan Antwerpen den weg naar den
Rijn opende, over Nederlandsch gebied heen.
Op deze plaats behoeft niet te worden uitgeweid over het pro en contra van dit verdrag.
Toch willen we als Groot-Nederlander een
bemerking in't midden brengen :
Moeten aan het toeval eener staatkundige
£rens-afbakening tusschen Vlaanderen en
Nederland eene Vlaamsche wereldhaven als
Antwerpen in hare expansievlucht worden
gekortwiekt. eene gansche streek als Westeiiik-Noord-Brabant braak blijven liggen,twee
Nederlandsche provincies : Noord-Brabant
en Limburg de dupe blijven van een lamentabelen verkeers-toestand? Dat alles omwille
van Rotterdam's suprematie! Is deze dan ook
niet uiterst^kunstmatig?!
Ik heb hier het verzet van Rotterdam willen
aanroeren, niet om mijn hart te kunnen luchten uit politieken hartstocht, maar wel bin een
sprekend gebrek in het licht te stellen. waarmede hare verdedigers behebt zijn : kleinHollandsche bekrompenheid, egoisme, gebrek
aan Groot-Nederlandsch - en als uitvloeisel
hiervan : aan Europeesch-voelen.
(1)
* * *
Onder de uitgeweken Antwerpenaars is ei
een, hier in Rotterdam, vertoevend, die me
over zijn jeugd vertellend, toen hij pas in
(1) Wij laten deze meening voor rekening van
den steller.
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r leven zijn eerste kantoor meemaakte, eens
zegde : « Wat ik hebben moest om te leven,
dat was niet al dat
knutselwerk van pakjes en vaatjes, zelfs
niet eens wagonladingen konden mij bevredigen, maar wel groote
schepen met graan, ladingen die van overzee.
van een ander werelddeel. hierheen kwamen,
die geheimzinnig groote beweging, dan dat
groote h a v e ngetier
van a| maar door laden
en lossen
Met zoo'n mentaliteit moet men in Rotterdam komen.
Bij het binnenrijden,
voor 't eerst in Holland's grootste havenstad. grijpt u dat
machtige schouwspel
aan :
Over de lange viadukt. die de heele stad
door-serptentijnt, gaan
we eerst door een geul.
Aan weerskanten van
de spporlijn : de achterzijden van de krottigste drie-verdiepingen-woningen, van onS3
O
der tot boven gegarnierd met de bontstc
verzameling van pas
gewasschen linnen, beDO
72
nevens haast de heele
m
n
xH
liuisraad-outillage en
Cfi
verder nog heel wat
X
O
drukte op de z. g.
« platjes ».
Dan opent zich plots
breed en statig het wijdsche gezicht over de
rivier, die midden door de stad stroomt, ter
breedte van de Schelde, maar twee-armig : de
Maas. met haar bedrijvige scheepv^art van
groote zeeschepen en tientallen kleine motorschuiten, den ganschen dag door de rivier en
de havens doorkruisend, met de schier onophoudelijke af- en doorvaart van Rijnaken en
sleepbooten.
In de verte doemen op de trotsche haveninstallaties, met hun statige rijen van loop-

kranen.
Verder stoomt de trein de viadukt over.
Nog twee, drie binnenhavens krijgen we te
zien, alien vol met schepen en langsheen hunne kaden : kisten, balen, manden, vaten, los
goed, dat alles heen en weer wordt gesjouwd,
op- en afgeladen en per vrachtwagen wegof aangevoerd.
Langs de Binnenrotte gaat verder de rit;
aan beide zijden maar magazijnen tot op de
derde verdieping toe.
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» Tot het einde der 17* eeuw voeren de
We krijgen zoo tusschendoor nog enkele
keeren een glimp op de verrassende bedrij- ? schepen naar Rotterdam het Brielsche Zeegat
vigheid op straat en plein : naast het tram- in. Daarna verzandde dit echter dermate, dat
een minstens even belangrijk autobusverkeer, men door het Goedereesche gat het Haringnaast de oude platte wagen en kar een <ver- vliet moest' binnenvaren, om vervolgens met
bluffend aantal auto-camions en vrachtwa- een reusachtigen omweg door het Hollandsch
Diep, de Dordtsche Kil en dan, aangezien de
gens.
Tot we eindelijk arriveerden in het D. P. Noord nog niet bevaarbaar was, door de
Oude Maas iangs Vlaardingen naar RotterStation (Delftsche Poort St.)
Na dien haast fabelachtigen rit, door het dam te varen.
» Van 1789 tot 1839 werd ook het Goerijk van den Arbeid, werkt het drukkende van
dereesche
Gat steeds ondieper, zoodat de
dit ou-bakken doorgangs-station, erg ontnuchterend, evenals dit ook het geval is met groote zeilschepen te Brouwershaven moesten
de kleinsteedsch omrasterd plantsoentje, wat binnenvallen om daar gedeeltelijk te lossen.
de heele verwelkoming is, eenmaal op Rot- De opening van het Voornsche kanaal naar
Hellevoetsluis in 1829 bracht weinig verbeterdam's bodem aangeland.
tering,
daar men toch door het Goedereesche
We haasten ons vlug naar de middenstad
Gat
moest
varen. Daarom ontwierp Conrad
en op den Coolsingel zijn we eerst weer op
dreef. Maar een wandeling door de stad omstreeks 1850 een plan voor een kanaal door
zullen we straks nog wel maken. Eerst wil ik het eiland Goeree naar het Brouwershaveneven schetsen, den groei der Maas-stad en in sche Gat.
» Dit plan bleef onuitgevoerd, doch in
verband daarmede enkele harer karakteristie1858 ontwierp Caland, den tegenwoordigen
ken trachten vast te leggen.
Waterweg, waardoor de duinen aan den Hoek
van Holland werden doorgegraven. Dit ontwerp berustte op het beginsel, dat het vaarHistorie
water door de werking van de ebbe op diepte
In 1283 komt de naam Rotterdam voor zou worden gehouden. Aanvankelijk onder't eerst in onze geschiedbronnen voor. Zij kan vond men hierbij veel tegenspoed. Nadat in
als plaats toen nauweiijks meer dan een 1870 de eerste schepen den nieuwen weg hadkwarteeuw bestaan hebben, als we bedenken den bevaren, werd de toestand zooveel slechdat na het leggen van den hoogen dijk men ter dat in 1877 een schip van de Ned.-Amerier eerst toe kon overgaan zich metterwoon te kaansche Stoomvaart My. met een diepgang
vestigen bij den dam, waar de Rotte door een van 53 dM. genoodzaakt was over Zierikzee
te varen, een reis van 4 dagen.
sluis uitwaterde in de Maas.
» Door verbreeding van de doorgraving,
Toen bestonden reeds langer : Schiedam,
Hillegersberg en verder Delft die in de 14H het leggen van dammen, enz., werden deze
eeuw zelfs een eigen haven aan de Maas. moeilijkheden overwonnen, zoodat thans de
Delftshaven, verkreeg. Thans is Delftshaven grootste schepen Rotterdam kunnen bereiken.
» In het jaar 1875, dus kort na het veropgenomen in Rotterdam, Hillegersberg wil
niet geannexeerd worden, maar ligt er als een schijnen van de eerste stoomschepen op den
klein buitenplaatsje; Schiedam is een Rotter- Waterweg, bedroeg het getal der naar Rotdamsche voorstad. — Hoe de rollen in de terdam ingeklaarde zeeschepen 3390 met een
inhoud van ca. 4.000.000 M3 en in het jaar
geschiedenis zich wijzigen!
Verdere geschiedkundige aanteekeningen 1913 : 10.527, met meer dan 37.000.000 M3.
» Uit den aard der zaak heeft de reusachneem ik over uit het « Reisboek voor Nedertige toeneming van de scheepvaart aanhouland » (Biz. 111 en 112).
« Rotterdam, met meer dan 550.000 in- detid uitbreiding van het havengebied noodwoners, dat zich sedert 1865, zoo buitenge- zakelijk gemaakt, voornamelijk aan de overwoon heeft uitgebreid, vormde tot dien tijd zijde van de Maas, waar zich een geheel nieuw
een driehoek, met als basis de Maas tusschen stadsdeel heeft gevormd.
» Achtereenvolgens werden gegraven : de
de Westerkade en de Oosterkade en als top
de Delftsche Poort. In 1582 waren de havens Rijnhaven 1887-1893, de Maashaven : 1898aan de Zuidzijde er nog niet; zij werden in 1902 en de Waalhaven, waaraan in 1906 behet begin der 17e eeuw gemaakt. Ofschoon gonnen werd. Voor het graven van de MaasRotterdam door handel en scheepvaart in de haven moest het oude dorp Katendrecht ge17* en 18e eeuw reeds groote beteekenis had, heel verdwijnen. De overbrugging van de
dagteekent zijn bloei toch van na 1870, toen Maas vond plaats van 1870-1878 ».
In de laatste jaren vooral heeft Rotterdam
de Nieuwe Waterweg is geopend.
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een . groote expansie
genomen langs a:Ie
zij den :
Het Westen kendo
een mooie uitbreiding,
die echter . wat het
Nieuwste gedeelte betreft, vooral de wijk :
Spangen, in't kazerneachtige ontaarde. Een
ding mag hier dan toch
nog toegegeven : de
uitbreiding geschiedde
met systeem.
Alle vrije ruimte
wordt volgebouwd, tot
aan .den grooten Dijk
die . naar f Schiedam
voert.
Waar in 't oudere
Westen de breede boulevards loopen : de
Westersingel, 's-Gravendijkwal, Henegouwerlaan,
Heemraadsingel, en aan de wijk
een voornaam cachet
geven. is er in 't nieuwe Westen wel aanwinst als we zuiver
architecturaal den uitbouw bekijken : mooie
indeeling der stratencomplexen met prettigingesloten pleinen en
p'antsoentjes; maar 't
is toch ietwat gekunsteld, gewrongen, stijf.
In het Wester-stadsS
3
U
gedeelte ligt enkel nog
braak het uitgestrekte
« Land van Hoboken »,
midden in het bebouwde centrum een inham
makend, aan de overzijde van den drukken
Nieuwen ' Binnenweg.
Dit is een reuzen-weiland waar we nog steeds
even rustig als te lande de koeien kunnen
zien grazen en 's avonds den boer zijn vee
zien wegvoeren!
Verder heeft de groote vluchi die de staci in
't Westen genomen heeft, het vroeger aparte
stddje : Dclftshavcn, onaangeroerd, ongescHond'en laten voortbestaan. In voile rustigheid ligt daar de herinnering aan het oudHollandsche verleden.' Een eenige aanblik!
*

*

*

In Noordelijke richting breidde de stad
zich niet minder uit : dat ging in de richting
van Hillegersberg. Eerst bouwde men er het
nieuwe Noorden. Dan hokten de villatjes
neer langsheen den Berg-weg. die voorbij de
Bergsche plassen voert, waar menig Theetuin, als b. v. Plaswijk, des zomers gelegenheid biedt tot watersport en 's winters tot ijsvermaak.

In Oostelijke richting ligt de eigenlijke
Rotterdamsche natuurreserve weggelegd :
door een erg-mooie
woon-wijk, in villavorm, met het keurige
Oranje-park, bereikt
men den Klaringschen
Plas, een uitgestrekt
watervlak met een
pracht-uitzicht, maar
ook een jammeriijk ten
deele uiterst krottige
omgeving. Daar ligt
ook de hoop der naftiurliefhebbers : het in
aanleg - zijnde Parken-Bosch.
Dat alles ligt boven
de bocht, waarrnee de
Maas zich door de stad
Iieen kronkelt.
In de bocht ligt het
Rotterdam dat van de
haven leeft : de werkmansbuurt, ineengestrengeld met de haveninstellingen : 't eiland Feycnoord en Katcndrecht.
In de richting der
zee, liggen dan verder
73
op, ook aan den Lin3
ker - Maas-oever, de
m
7Z
groote nieuwe Waalo
haven, 100 Ha. groot,
maar die er 300 zou
moeten worden en
welk grootsclie werk
rx>
dan nog zal worden
gecompleteerd met een
even groote: FabrieksD
haven en Westerhaven.
m
Maar dit is nog toekomst-muziek.
Dichter bij het stads-complex, als voortzetting van Katendrecht, vermelcien we de nieuwe aardige stadswijken Chariots en Taindorp.
(Wordt vervolsul).
A. KERREMANS.
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De cliches die dit artikel illustreeren werden here.dvvillig in hruikleen afgestaan door de Vereeniging voor Vreerndelingenverkeer van Rotterdam

Dinsdag, 22 Maart
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Moet het rijbewijsstelsel in ons land Ingevoerd worden?

LEDENAANGROEI : Van lg Januari tot 1 Februari werden 2754 nieuwe leden ingeschreven.

II.
at verstaat men teitelijk door een rijbewijs? Het is een getuigschrift afgeleverd
door de bevoegde overheici of door eene
vereeniging daartoe door bedoelde overheid
gemachtigd en verklarend dat drager van dit
bewijs voldoende vaardigheid bezit om een
voertuig op den openbaren weg te besturen en
geen lichaamsnoch zielsgebreken heeft, die
aanleiding tot ongeschiktheid dit betreffende
kunnen geven.
Het afleveren van dergelijke verklaring
vergt dus een tweeledig onderzoek, een van
geneeskundigen en een van technischen aard.
Dat zulk een bewijs goede vruchten kan afwerpen, lijdt geen twijfel, op voorwaarde
echter dat het onderzoek ernstig gebeure en
zonder willekeur.
Waarom wij sceptisch staan tegenover het
rijbewijsstelsel in Belgie? Omdat er dient
rekening gehouden met « l'ambiance du milieu Hetgeen in andere landen mogelijk is,
is het daarom geenszins bij ons. De ervaring
opgedaan door Minister Ruzette, aangaande
het verplichtend geneeskundig onderzoek,
heeft bewezen dat dergelijke maatregel alhier
moeilijk kan toegepast worden. Hoe zal het
uitvallen indien men de bestuurders van motorvoertuigen, om enkel van deze te spreken,
d. i. ongeveer 140 duizend, gaat verplichten
zich, behalve aan een geneeskundig onderzoek, nog aan eene proef te onderwerpen om
hunne vaardigheid in het besturen te bewijzen? Daarbij is een bewijs van bekwaamheid
tot het besturen niet voldoende. Er zou ook
moeten nagegaan worden of de kandidaten
wel voldoende bekend zijn met het reglement
op het vervoer en op het verkeer.
Nemen wij als voorbeeld het stelsel toegepast bij onze Noorderburen. De motor- en
rijwielwet daar van kracht, behelst nopens
de vaardigheid en de geschiktheid der bestuurders, volgende bepalingen :
« Het is verboden met een motorrijtuig
over een weg te rijden, tenzij aan den bestuurder een rijbewijs voor het besturen van
een motorrijtuig als waarmede over den weg
gereden wordt, zij afgegeven door Onzen
Commissaris in de provincie, waar de bestuurder woont, of, in geval deze in het buitenland woont, door Onzen Minister. Een rijbewijs wordt niet afgegeven aan hem die der
leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt
en bij zijne aanvrage niet overlegt : a) eem

W

INBINDEN VAN «TOERISME - : Boekbinder
Van Genegen, Abdijstraat, 199, Antwerpen, gelast
zich met het inbinden van de jaargangen van het
bondsblad aan den voordeetigen prijs van 5 fr.
AAN DE AFGEVAARDIGDEN : Vriendelijk
verzoek een heel bondig verslag in te dienen over
hun werking gedurende het jaar 1926. Enkele afgevaardigden beantwoordden reeds onzen oproep. We
dringen er sterk op aan dat de achterblijvers ook
aan ons verzoek zouden voldoen.
OPGEPAST! Er worden nog steeds postkwijtingen aangeboden voor « De Toerist
Bedoelde
kwijtschriften gaan niet uit van den V.T.B. Men
weze dus op zijn hoede!
HET BONDSBLAD moet besteld aan al de leden
die de lidkaart aan den postbode betaalden. Gebeurt dit niet, dan diene men een klacht in op het
postkantoor zijner omschrijving. Krijgt men daar
geen voldoening, dan eerst dient het secretariaat
verwittigd.

Verminderingen
HAMME. — Hertecant Jos., uurwerkmaker, Piezantstraat, 8. Fonografen en constateurs : 5c/r. Uurwerken, goud en zilver : 7%.
P. Heyvaert-De Keyzer, Nieuwstraat, 4; 6% op
herstellingen aan fietsen en op benoodigdheden; fW
op aankoop van fietsen.
Heirwegh, Ferdinand, velomaker, Damstraat, 26.
Op herstellingen en aankoop van fietsen : 5°/c.
* # *

De Vlaamsche Automobielbond bestaat
niet langer meer zelfstandig. In zijn plaats
treedt op een automobielafdeeling V. T. B.
Met de opriehting dezer nieuwe vereeniging
is men thans druk aan den gang. We hopen
binnen kort in het bondsblad een en ander
hieromtrent bekend te maken. Vlaamsche automobilisten, die hun medewerking zouden
willen verleenen, kunnen inlichtingen bekomen op het bondssecretaria'at.
•

HEEL NEDERLAND ROND PER
AUTOCAR!
18-19 April

:
•
;

Een Eenige prestatie op toeristisch gebied : al het mooie en eigenaardige van
het Neclerlandsch landschap en stedenclioon in twee dagen en slechts voor
250 fr.!!!

J
;
J
•
:

•

verklaring, afgegeven door een hier te lande
tot uitoefening der geneeskunde bevoegd persoon en behelzende, dat door dien geneeskundige, bij een niet vroeger dan veertien
dagen vo6r de aanvraag gehouden onderzoek, bij den aanvrager geen lichaams- of
zielsgebreken zijn waargenomen, welken dezen zouden kunnen beletten een motorrijtuig
naar behooren te besturen;
b) Een of meer welgelijkende fotografische
portretten van den aanvrager;
c) Hetzij eene verklaring, afgegeven door
een daartoe door Ons (de Regeering) in elke
provincie aan te wijzen persoon, behelzende
dat bij een onder toezicht van dien persoon
gehouden proefrit is gebleken, dat de aanvrager voldoende vaardigheid bezit in het besturen van een motorrijtuig, hetzij een ander
bewijsstuk, afgegeven overeenkomstig door
ons bij algemeenen maatregel van bestuur te
stellen regelen, waaruit van zoodanige vaardigheid blijkt. Voor het afleggen Van een
proefrit is een bedrag van tien gulden aan de
Staatskas verschuldigd.
Het rijbewijs wordt evenmin afgeleverd aan
hem, die niet voldoet aan andere eischen,
welke door Ons bij algemeenen maatregel van
bestuur mochten worden gesteld ten aanzien
van de afgifte van rijbewijzen.
Op vordering van daartoe door Ons aan te
wijzen personen is degene, te wiens name een
geldig rijbewijs staat en die vermoed wordt
ongeschikt te zijn tot het besturen van een
motorrijtuig, verplicht een proef af te leggen,
ten einde zijne geschiktheid tot het besturen
van een motorrijtuig te bewijzen.
Indien bij die proef de ongeschiktheid van
den betrokkene blijkt of indien deze aan de
bedoelde verplichting niet voldoet zonder dat
van eene geldige reden daartoe blijkt, is Onze
Minister of Onze Commissaris, bevoegd het
betreffende rijbewijs van den betrokkene ongeldig te verklaren.
Van de ongeldigverklaring wordt aankondiging gedaan in de Staatscourant en in het
Algemeen Politieblad
Kan men aannemen, na de proef door Minister Ruzette gedaan, dat dergelijke maatregel hier te lande niet onvermijdelijk op een
fiasco zou uitloopen?
Maar laat ons veronderstellen dat de bestuurders van motorvoertuigen zich toch
neerleggen bij de verplichting, al was het
maar eene proef nopens de bekwaamheid in
het besturen te ondergaan, zal het dan wel
ernst wezen bij dezen die de proef moeten
afnemen? Zal het niet volstaan Baron van
Rottenburg te heeten of het zoontje te zijn
van Madame la Vicomtesse de Flauwecull, om
illico, zonder ernstige proef een rijbewijs thuis

bezorgd te krijgen? Betreffende dergelijke
gebruiken alhier is het wel de rnoeite waard
even stil te staan bij eene mededeeling door
burgemeester Max gedaan aan de dagbladen,
enkele weken geleden. Wij vertalen :
« Het gebeurt dikwijls dat burgemeesters
of politiecommissarissen verzocht worden
geen gevolg te geven aan proces-verbalen
betreffende overtredingen der wetten en verordeningen op het vervoer. De burgemeester
van Brussel oordeelt het gewenscht aan de
bestuurders van voertuigen te herinneren dat
hij zich heeft voorgenomen geen enkel proces-verbaal, opgeinaakt uit hoofde van overdreven snelheid of van een der volgende overtredingen te laten klasseeren, welke ook de
betrokken personen of de vooruitgebrachte
aanbevelingen mochten wezen
(Hier voigen de bewuste overtredingen).
Dat is heel mooi, maar wij stellen de vraag,
rekening gehouden met de gevolgtrekking te
maken uit hetgeen voorafgaat : Is het dan te
verwonderen dat tal van automobielbestuurders in zekere steden en gemeenten, maling
hebben aan de wetten en reglementen op het
vervoer? Waartoe dient het dan rijbewijzen
te eischen van de bestuurders? Deze hebben
immers eene verzekering afgesloten tegen
schade toegebracht aan derden en voor het
overige zal men het spel wel weten klaar tc
spelen.
Vraag eens aan een bevoegden agent, b. v.
een kantonnier, waarom hij geen procesverbaal opmaakt tegen M. X, die toch regelmatig zondigt tegen dit of dat artikel van het
reglement op het vervoer. Negen maal op tien
zal hij u antwoorden : Och, moest gij weten
wat al moeilijkheden men zich daarmee op
den hals haalt! Ofwel : Ik heb het al eens
beproefd, maar na veel geschrijf en geloop,
kreeg de overtreder e6n frank boete en dan
nog voorwaardelijk!
Zal het niet evenzoo verloopen wanneer
een rijbewijs van een « goed gepistonneerd
heerschap » zou dienen afgenomen uit hoofde
eener ernstige overtreding? That is the question. En zoolang dit niet verandert, is het onnoodig met het rijbewijsstelsel voor den dag
te komen.
(Wordt vervolgd)
A. PERSYN.

:
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J BONDSRE1S NAAR DE FRANSCHE i
I
RIVIERA
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10-18 April
%
•
Zomersch weer in het voorjaar. On- •
t vergetelijk landschap der Middelland- :
j sche Zee.
•
i
Prijs : 1540 Fransche fr.
•

BERN. - Edg. Ernalsteen - (Vervolg en slot),
De tweede wereldberoemde bezienswaardigheid van Bern is de Berenkuil. O! die
« Mtitzen », die vertroetelde dikzakken hebben een bewogen geschiedenis. In 1513 hield
de stad enkele beren in een diepe gracht,
genaamd het « Barenhusli ». In 1798 stuurden de Franschen drie beertjes naar Parijs
als zegebuit en lieten hier slechts Sen dood
beertje achter, hetwelk het laatste Bernsch
beertje was, dat nu als historisch exemplaar
opgezet staat in het Museum. Zoodra de
gracht tengevolge van de stadsuitbreiding
gedempt werd, wilde men de beren toch niet
missen en men bouwde het tegenwoordige
hok in 't jaar 1857.
Ten jare 1810 bevolkte een nieuwe bereniamilie den kuil... maar stierf zonder kroost.
Dan volgde een paartje uit den Parijschen
dierentuin, dat geen afstammelingen had. Een
Bernenaar die in Hongarije vertoefde zond in
1906 andermaal een paartje, wiens jongen
wij heden te zien krijgen in den berenkuil. In
1926 boden de Hongaarsche kinderen tot
blijk van dank voor de genoten gastvrijheid
een Hongaarsch berenpaar. Dit gaf aanleiding tot plechtige feestelijkheden; de beertjes werden bij him blijde intrede door padvinders geescorteerd; op hun voorbijgang
was er een buitengewone geestdrift; alle huizen waren feestelijk bevlagd. Dit mag niemand verwonderen.Er zijn zelfs dames uit den
adelstand van Bern die belangrijke legaten
hebben gemaakt voor het pensioen der rente-

nierende beren. Aan, dezelfde verteedering
schijnt elk Berenaar te begeven; ieder kijklustige, jong of oud, koopt graag een bosje
raapjes of peeen om ze als offerande in den
kuil te zwieren. En menig milord, die heel
Zwitserland heeft rondgetoerd, gebruikt hier
voor 't eerst zijn voile aandacht. om later in
zijn « home » eens hartelijk te kunnen vertellen wat hem op het vasteland nog wel het
meest van al heeft geboeid!
Het meerendeel van de officieele gebouwen ten onzent dragen er weinig toe bij om
het stadsbeekl te verfraaien. In Zwitserland
is het geheel anders en daarom durf ik een
bezoek aan het Bonclspaleis aanbevelen. Dit
parlementsgebouw is in Florentijnschen Renaissancestijl. Het middengedeelte met den
grooten koepel werd in 1901 voltooid. Omringd van parktuinen, aangelegd met ruirne
wandelterrassen, van waar men schitterende
vergezichten heeft, zoo geniet het paleis de
gunst van alle wandelaren, van vreemdeling
en sfadgenoot. Treedt men de koepelhalle
binnen —• alle belangstellenden hebben vrijen
toegang en worden rondgeleid —• dan ziet
men aan den voet van de trap twee beren,
werk van beeldhouwer Urs Eggenschwyler,
Hagenbeck's medewerker. Hooger daarboven treffen de felle kleuren van een glasraam,
waarop de samenzwering van het Rutli voorgesteld wordt. Een inuurschildering van zeer
groote afmetingen siert een der zalen en verdient onze belangstelling omdat zij ons de
ultra-democratische
« Landesgemeinde »
voorstelt zooals die nog jaarlijks plaats
grijpt in het kanton Unterwalden.
Het s c h i 1 derij
geeft een nagenoeg
volledig
overzicht van de
kleederdrachten
u i t genoemde
Zwitsersclie republiek. Een nog
veel grooter stuk
van Charles Giron beslaat den
wand van de Nation aa Ira adzaal
en maak; indruk door de
episch opgezette
afbeelding van
het g o o t s c h e
landschap
van
Schwijz mei de
beide Mythen en
«hei Riitli» : de

BERN - K1RCHENFELDBRUG MET BOXDSGEBOUW

wieg van het Zwitsersche bondgenootschap. kennen; het oud gestoelte, de steenen beelDe geleider geeft haast mechanisch den ge- den, de wapens op de leuningen der stoelen,
bruikelijken uitleg
dat de zittingen der de bonte glasramen, het speelt allemaal voor
WLtgevende niacin openbaar zijn... en dat zij uw oogen. Maar mooist van al is wel het getelkens aangekondigd worden door het polychromeerde barleef in het hoofdportaal.
hijschen van het witte kruis op het Parle- 1 let stelt voor het laatste oordeel, waarin het
mentsgebouw.
misbaar der dwaze maagden en het wee der
Indien de tijd niet dwingt dan bezoeke verdoeinden tot uiting komen; het schildert
men het historisch muzeum. De beteekenis- de akelige gebeurtenis af van den zondevolie spreuk « Sic transit Gloria Mundi » val en de vreugd der wijze maagden die het
vlamt in gulden letters op den voorgevel en rijk des Hemels binnenhuppeleri.
geeft al dadelijk het wijdingvolle gevoel om
Voor den ingang van het Munster prijkt
den tempel, waarin het verleden verheerlijkt het eenige ruiterstandbeeld van Zvvitserland :
en aanbeden wordt, met eerbied te betreden. Berchtoki V van Zaehringen. Naast de reuDaar heeft de Vlaming gelegenheid met trots zige verhouding van het Munster komen de
de hulde te deelen die er zijn kunstzinnig ras afmetingen van het beeld niet tot hun recht.
te beurt valt; daar immers prijken de kost- De neergehurkte berengroep doet het allerbaarste stukken uit den domschat van Lau- b^st. Als om de wanverhouding of liever het
sanne : de onschatbare Vlaamsche Wandta- gemis aan verhouding van dit beeld te verpijten van 1460.
goeden staat in de buurt een der juweelHet muzeum bevat een volkskundige ver- schoone bronnen van Hans Geiler opgericht :
zameling door gansch Europa bekend en ook Mozes met de Wetstafelen. Bern heeft een
de etnographische verzamelingen van Weber, overvloed van die drollige, humorrijke fongezel van Coock gedurende dezes derde we- teinen. Het zijn alle zinnebeeldige scheppinreldomzeiling. De tentoongestelde vondsten, gen van reeds genoemden Freiburgschen
die betrekking hebben op de paaldorpen der kunstenaar. Mozes stelt voor de wijsheid,
Zwitsersche meren zijn buitengewoon zeld- Samson de kracht. De wereldheerschappij is
zaam. De verzamelingen uit het Berner Ober- verzinnebeeld door de vierlinggroep : Paus,
land geven een volledig denkbeeld over de Koning, Sultan en Magistraat. Het wordt een
bemeubeling, de kleederdracht, het houtsnij- bonte groep van figuren uit alle standen en
werk en de volkskunst van het Bernsche. — bedrijven : landsknechten, krijgslieden en
In het Natuurhistorisch Museum kan men zijn ridders. Op dezen pijler ziet ge een doedelkennis volledigen betrekkelijk de flora, de zakspeler, op genen een schutter begeleid
fauna, de kristallen en de versteeningen van van een beertje dat de buks afvuurt naar den
dit gebied. Men vindt er ook een geraamte voorbijganger, verder de Boeman die zijn
van den veel besproken « ours de caverne »! kinderen verslindt en zoo voort.
Wat men in Bern trots alle verstrooiing niet
Natuurminnaars, Alpinisten en toeristen
vergeten mag is een bezoek aan het Minister,
de schoonste gothische kerk van Zwitserland. versmaden nooit een kijkje te nemen in het
De naald ervan is geheel uitgehouwen als Mus6e Alpin, waar de natuurgetrouwe verdoorzichtig kantwerk. Dit bouwwerk is als heven pleisterwerken van Santisgroep, Jungeen open boek, dat ons noodt overal de frau en Matterhorn te bestudeeren zijn. Een
scheppingshand van den kunstenaar te her- voorraad reliefkaarten, uitrustingen, modellen
van berghutten liggen er ten behoeve
van alle Alpinisten te kijk. De Alpenflora en -fauna zijn er goed vertegenwoordigd.
En wanneer u dit alles bekend is, lezer, eerst dan weet u maar even genoeg
om het goede gemoed van het onveranderlijke Bern te leeren kennen. Steden
met karakter hebben een vaste traditie,
een onverstoorbare eigenaardigheid,
waarop de tijd geen vat heeft. Die van
Bern houden nog steeds van een goed
glaasje wijn; daar geldt het spreekwoord : « Venetie vlot op water, Bern
vlot op wijn! » En het kleinste kind kan
u met den vinger den Kornhauskellei
BERN - ZICHT-LANGS HET ZUIDEN.
aanwijzen waar destijds enorrne wijn--

0
vaten klaar lagen voor het opdoen van den
wijnoogst. — En... waar wijn is, daar is ook
zang. Talrijk zijn de zangvereenigingen te
Bern; in de taveerne hoort men vrij gemakkelijk een humorvol liedje Berndeutsch. Hebt
n eenmaal een der vele bergliederen of Jodelzangen (Tyroliennes) van het zangkoor
« Edelweis » gehoord, dan krijgt u later bij
de herinnering telkens een sterk heimwee naar
Zwitserschen eenvoud en bergenschoonheid,
waarbij het leven zoo zoet is en de dagen vol
mijmering zijn.
Al is het volk van Bern niet luidruchtig,
toch zoekt het graag de pret van geestdriftige roeiwedstrijden op de Aar en het zachte
spelevaren op de gondels van Egermosli.
Het volk van visschers en houtvlotters vertoeft in het oudste nest van Bern, beneden
aan den steilen Munsterwand, in de Matte.
Daar klinken de pinten in de staininees en
walmt voortdurend een belangwekkend
luchtje van gebakken visch naar buiten. Het
doet denken aan de Mosselporties en aan de
palingschotels van Sint Anneke, die de echte
Sinjoor nooit verloochenen mag.
's Zondags zijn de Zwitsersche steden verlaten, ook Bern. Dan trekken de menschen uit
naar den buiten, langs de vele lommerige
olmendreven die mooi zijn zooals in Vlaanderen. Dan bereiken ze ginder, zooals ten
onzent, de bekende lusthoven waar men
roomgebak opdient en waar bergforellen
klaarliggen in de pan en... waar men kroezen landwijn op de tafels vindt.
Het is een lust in den zaligen zomertijd
door Bern's hooggelegen buurtparken te
slenteren, waar het waterspel onafgebroken
murmelt en de schuwste zangvogels voedsel
komen nemen uit de, hand van een goedigen
drinkebroer, die liefelijk met diertjes praat
zooals weleer Broeder Franciscus.
In het avonduur dan komen de dichterlijke
droomers naar het Schanzli-parkje afgedwaald om in de verte de visioenschoone
firntoppen der Alpen te zien gloeien. Dan
kleurt de Monch zich zoo mystiek, dan bloost
de Jungfrau zoo feeder in de goudschemering der avondzon dat men zich over de verheicl der bergketen verblijdt, die de fijnere
silhouetten met meer poezie omspeelt.
En 's Winters, als soms dagenlang het
Alpendekor achter nevelen onzichtbaar
blijft, dan voelen die van Bern zich heimweeziek. Zoodra het dan gebeurt dat de nevels beneclen den top van den nabijgelegen
Gurten-heuvel zakken, dan gaat dit blijde
nieuws van mond tot mond en groote drommen volks spoeden zich naar den Gurten om
toch weer — als voorheen
het welbekend
panorama met zijn verblindend witte toppen
te beleven.

NIEUWTJES
OUDHEIDSKUNDIGE
ONTDEKKING
TE
BRUGGE. — De groote schoone olmen van het
Begijnhof, door ziekte aangetast, werden uitgeliakt. Bij het neervellen van een dezer olmen werd
een oude grafstede ontdekt. Ze dagteekent van 1328.
De zerk vertoont van boven een sierlijke insnijding
een kerk of kapel verbeeldend. Binnen in zijn d'e
zijwanden versierd met fresco's - rood en zwart - en
met zinnebeeldige teekens : kruisen en sieutels. Op
de voor- en achterzijde werden arenden geschilderd.
Het graf, dat heel diep was en vol water stond,
bevatte een verteerd geraamte dat bij de minste aanraking verpulverde. De versiering doet veronderstelien dat we hier te doen hebben met het graf van
een der allereerste abten of hoogwaardigheidsbekleeders van het begijnhof, dat in de 13e eeuw door
Maria van Constantinopel werd gesticht. Het is ook
niet onmogelijk dat in het ontdekte graf een d'er
allereerste weldoeners van den « Wijngaerde » ter
ruste\werd gelegd; de weldoeners van kloosters en
d.g. werden immers in de buurt der kerk begraven.
EEN MOLEN ALS MUSEUM INGERICHT. —
In het landschap van den Beneden-Rijn, bij de
Nederlandsche grens, vormen de nog bewaard gebleven windmolens een bijzonder eigenaardige en
levendige verfraaiing. De stad Dulken, op het heuvelend terrein bij de Niers, heeft zulk een molen tot
Beneden-Rijnlandsch <? Heimatmuseum » ingericht.
(R. D. V.)
I N BULGARIE. — Vorige maand werd te Kustendil het l i e jaarcongres der jongere Bulgaarsche
toeristen geopend. Deze vereeniging telt op dit
oogenblik 15.000 leden en heeft 84 afdeelingen in
de onderscheidene Bulgaarsche steden.
— Op 18 Januari werd te Varna (Bulgaria) een
nieuwe toeristische vereeniging in het leven geroepen. Ze draagt den naam van % Rodni Balkane
(De Balkan, ons geboorteland).
NIEUWSOORTIGE PROFAGANDAFILM. — De
Reichszentrale fur Deutsche Verkehrswerbung heeft
enkele weken geleden te Berlijn voor een talrijk
publiek haar nieuwste film-creatie « De Rijn » vertoond. Het film stelt een gansch nieuwe proef daar:
met de gewoonte het Duitsche landschapsbeeld door
natuuropnamen weer te geven wordt afgebroken.
Composities, na veel inspanning samengesteld, zoogenaamde streekopnamen, beheerschen gansch het
film en zullen er toe bijdragen de schoonhederi van
den Duitschen stroorn op veelzeggende manier te
doen kennen. Naar wij vernemen zal bed'oeld film
binnen afzienbaren tijd in de Duitsche bioskopen
worden gedraaid.
BRUNSWIJK bevordert op intense wijze het
vreemdelingenverkeer. Dit merken niet alleen de
buursteden, dat worden vooral de Brunswijkenaren
zelf gewaar! i n Februari a.s. wil men een studieweek voor vreemdelingenverkeer op touw zetten en
er een tentoonstelling aan toevoegen van circa
470 plakkaatontwerpen welke vo6r enkelen tijd
werden ingezonden. Niettegenstaande het groot aantal inzendingen kon de jury geen eersten prijs toekennen en stelde voor den hoofdprijs te verdeelen.
Verder richtte de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer in November j.L een dansavond in welke
druk werd bezocht Of dit ook tot het programma

1
van een vereeniging voor \ reemdelingenverkeer behoort zullen wij in het midden laten!
ZWITSERLAND.
Door het bestuur van de
Zwitsersche Vereeniging tot Bevordering van het
Vreemdelingenverkeer werd bestoten voor 1927 een
som van 541.600 fr. beschikbaar te houden voor
propagandistische doeleinden. Het grootste deel ervan, namelijk 450.530 fr., zal worden besteed aan
propaganda in het buitenlatid (heruitgeven van propagandabrochures, plaatsen van advertenties, opnemen van filmen, inrichten van tentoonstellingen,
enz.)
Op 13 December j.i. is het luchtspoor dat naar
den gletscher van den Mont-Blanc voert, in exploitatie gebracht. De eerste passagiers, technici en
ingenieurs, troffen een temperatuur van 19° onder
0 bij hun landing. De lijn werd voor het toeristisch
verkeer officieel opengesteld rond Kerstmis.
Het jaar 1926 heeft in onderscheidene Zwitsersche
centra heel wat ontgoocheling gebracht! Het seizoen 1926 staat ver ten achter bij dat der beide
vorige jaren. De bergsporen en de Alpenposten hebben rede tot klagen!
FRANKR1JK. — De identiteitskaarten voor in
Frankrijk vertoevende buitenlanders zijn, volgens
de jongste beslissing, geldig. voor twee jaar in plaats
van voor een jaar, zooals de Kamers pas besloten
hadden. De kaarten moeten, 2 maand nadat de
helanghehbende in Frankrijk is toegekomen, afgehaald worden. De prijs is 275 fr.
OOK TOERISME! — Onder de benaming van
Vereeniging voor Bevordering van het Toeristenverkeer hebben zich voor eenige maanden te Rome
enkele kwakzalvers gevestigd wier werking hierin
zou bestaan landverhuizers de mogelijkheid van
geheime uitwijking voor te spiegelen en zich tevens
aanzienlijke sommen te laten voorschieten. Honderden bedrogenen hebben zich aangemeld. b e bende
had ettelijke bijhuizen.
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NAAR HET NEDER-RIJNSCHE
INDUSTRIEGEBIED
19-22 April per autocar
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Het Ruhrgebied. Duitschland op zijn
knapst!
De bloeiende, bedrijvige industriesteden uit het Noordelijk Rijnland met hun
modelinrichtingen op alle gebied en hun
interessante monumenten van oude- en
moderne kunst worden bezocht.
Een eenige gelegenheid om zaken te
bezichtigen die de gewone toerist moet
voorbijgaan!
Prijs : 750 fr.

BONDSREIZEN IN DE PAASCHWEEK
Reis naar de Riviera 10-18 April. — Reisplan
Zondag} 10 April : Vertrek Brussel-Parijs.
Avondmaal. Nachttrein naar Nizza (Nice).
Maandag, 11 April : Aankomst te Nizza in
den namiddag. Hotel. Eerste wandeling door
de stad (langs Promenade des Anglais).
Dinsdag, 12 April : Voormiddag : bezoek
aan Nizza (bloemenmarkt, strand, uitzichtpunt Mont-Boron). Namiddag : per auto naar
de wilde « Gorges du Loup ». Terug over
Grasse, het land der bloemen. Bezoek aan een
reukwerkfabriek in werking.
Woensdag, 13 April ; Voormiddag : uitstap naar Beaulieu en Cap Ferrat, Namiddag:
per spoor naar Cannes. Van Cannes boottocht
op de Middellandsche Zee naar de eilanden
Ste Marguerite en St Honorat.
Donderdag, 14 April : Per auto van Nizza
langs de Middellandsche Zee naar Monaco,
Monte-Carlo, (bezoek aan de speelzalen),
over de Italiaansche grens. immer langs de
Middellandsche Zee, naar Vintimiglia (eenige
bloemenmarkt!), Bordighera en San-Remo.
Vrijdag, 15 April : Voormiddag : naar de
oude Romeinsche renbanen van Cimiez. Namiddag : bezoek aan het hoogst schilderachtige oud-Nizza.
Zaterdag, 16 April : Per auto naar de wintersportplaats Peira-Cava (1500 m.) langs
Escarene en Luc£ram.
Zondag, 17 April : Voormiddag : afscheidsbezoek aan Nizza. Namiddag : vertrek naar Parijs.
Maandag, 18 April : Aankomst te Parijs.
Middagmaal. Vertrek naar Brussel.
N. B. - - De reis gebeurt in 2e klasse Brussel-Parijs-Lyon-Marseille-Nizza.
Reisbiljet
33 dagen geldig. Medereizigers kunnen dus
naar verlangen de terugreis onderbreken en
verlengen.
Prijs per deelnemer : 1540 Fransche fr.
Leider : Eug. De Ridder.
Inschrijven : zoo spoedig mogelijk tot
uiterlijk 25 Maart.
Eindelijk!!! Een reis naar Holland!
Twee dagen per autocar. De bloembollenvelden in vollen bloei! 18 en 19 April.
Maandag, 18 April : Vertrek uit Antwerpen. Over Breda naar Dordrecht. Bezoek aan
de stad. Naar Rotterdam. Ronclrit door de

stad. Over en door Delft naar Den Haag.
Middagmaal. Rondrit en dan naar Leiden. Bezoek, dan dwars doorheen de heele bloembollenstreek in vollen bloei, langs Warmond.
Sassenheim, Lisse, Hillegom tot Haarlem. Na
een kort bezoek vertrek naar Amsterdam.
Avondwandeling. Logies.
Dinsdag, 19 April : Bezoek aan Amsterdam : het Rijksmuzeum, het Koninklijk Paleis, de Beurs, het Zeevaarthuis en de prachtige nieuwe wijken. Van uit Amsterdam, over
het heerlijk gclegen Hilversum. door het Oooi
— de mooiste streek van Holland — naar
Utrecht. Kort bezoek aan de stad, de Domkerk, enz. Over Breda terug huiswaarts.
Een vluchtig bezoek aan dc bizonderste
steden van Nederland; daarbij de twee prachtige streken : de bloemenvelden en het Gooi
en de twee groote havens — die toch heel
anders zijn dan Antwerpen — Rotterdam en
Amsterdam.
Dit alles voor den spotprijs van ongeveer
250 frank. Alles inbegrepen, tafeldranken uitgezonderd. Het aantal dee'nemers is zeer beperkt. Dus onmiddellijk inschrijven, uiterlijk
tot 1 April.
Leider : J. De Combe.
Vijfdaagsche reis naar den Neder-Rijn en het
Roerbekken, per autocar, op 19-20-21 en
22 April 1927, in samenwerking met het
Vlaamsch Economisch Verbond.

Vrijdag, 22 April : Van Essen over Werden (bezoek aan de Stiftkerk); naar Dusseldorf (bezoek aan de stad; zeer interessante
moderne gebouwen) en aan het kasteel van
Benrath. Middagmaal, avondmaal en logies
te Dusseldorf.
Zaterdag, 23 April : Van Dusseldorf over
Neuss (bezoek aan de St Quirinuskerk), Erkelenz, Heinsberg, Maaseik (middagmaal).
Bree, Leopoldsburg, terug naar Antwerpen.
Prijs 750 fr. Inschrijven van nu af en uiterlijk tot op 1 April op het bondssecretariaat.
Leiders : Dr J. Gabriels en Dr Leurs.
Deze heel interessante reis wordt heel bizonder en dringend aanbevolen aan Vlaamsche intellectueelen, handelaars en industrieelen. Leden van den V.T.B. automobiel afdeelitig kunnen deze reis meemaken per privaat
auto.
UITSTAP NAAR GEERAARDSBERGEN. Krakelingenwerp en Tomreketibrand. —
Zondag, 6 Maart.
Wij verzoeken onze afgevaardigden zich
zoo spoedig mogelijk in betrekking te willen
stellen met den leider van den uitstap, den
heer De Cooman, kunstschilder, Ouden berg,
Geeraardsbergen. Hij zal heel bereidwillig
alle noodigc inlichtingen verstrekken.

Samenkomst der deelnemers te 10 u. aan
het station te Geeraardsbergen. Wandelitig
Dinsdag, 19 April : Te 7 u. vertrek uit Ant- door de stad. Bezoek aan dc meest intereswerpen, over Geel (bezoek aan de Ste sante merkwaardigheden onder de leiding
Dimphna-kcrk), Mol. Leopoldsburg tot Bree, van den heer De Cooman.
(middagmaal). Van Bree over Maaseik (beTe 12 u. gezamenlijk middagmaal.
zoek aan de Stiftkerk van Aldeneyk) naar
Te 14 u. Vorming van den stoet op het
Roermond (bezoek aan de Munsterkerk en Statieplein. Afhalen van de overheden ten
de ateliers voor kerkelijke kunst van Cuy- stadhuize. Optocht naar den Oudenberg. Krapers). Van Roermond naar Munchen-GIad- kelingenwerp.
bach (avondmaal en logies).
Gezellig Samenzijn in « Het Hemelrijk »,
Woensdag, 20 April : Bezoek aan Mun- Oudenberg.
chen-Gladbach. (de Munster- en de parochieTe 19 u. Ontsteken van het vreugdevuur :
kerk; de kunstdrukkerij Kulhen of een katoeti- tonnekenbrand.
sninnerij; het Katholiches Volksverein). Middagmaal te Munchen-Oladbach. Van Munchen-Gladbach naar Crefekl (bezoek aan een ZESDAAGSCHE REIS NAAR PARIJS. —
zijdeweverij). Van Crefeld naar Duisburg
(bezoek aan de haven). Van Duisburg naar
Twee dagen autocar. Bezoek aan VersailEssen, (avondmaal en logies).
les, La Malmaison, Fontainebleau, aan de
Dondcrdag. 21 April : Bezoek aan Essen Parijsche musea en monumenten.
Prijs 500 fr. (ongeveer).
(de Munsterkerk en de nieuwe gebouwen; de
Leider : J. Van Overstraeten.
tuinsteden; de inrichtingen Krupp). MiddagIn het volgend nummer uitvoerig reisplan.
maal, avondmaal en logies te Essen.

BONDSLEVEN

BINCHE! PARIJS! P A A S C H R E I Z E N 1

ALGEMEENE REIZEN :
15 Febr. - 2 Maart : Algiers. Leider : Prof. Leurs.
26 Febr. - 3 Maart : Parijs. Leider : H. Gijselinck.
1 Maart : Binche. Leider : Jos. Joos.
6 Maart : Geeraarsbergen. Leider : H. De Coonian.
.10 - 18 April : De Riviera. Leider : E. De Ridder.
18-19 April : Nederland. Leider : J. De Combe.
19-23 April : Nedcr-Rijnland. Leiders : D r J. Gabriels en Prut. Leurs.
Groot-Antwerpen
VRIJDAG, 18-FEBRUARI : Te 20 u., vijfde wintervoordraclit in de feestzaal van de Stedelijke
Jungensnormaalschool, Quellinstraat. Als spreker treedt op de E. P. Callewaert, 0. P., met het onderwerp : « De filosofic van het reizen >s. Toegang vrij en kosteloos voor ieder.
MAANDAG, 21 FEBRUARI : Te 20 u., gala-vertooning in den « Poesje >>. (Vertooning die aangekondigd was voor 14 Februari). Genomen kaarten blijven geldig of worden indien verlangd, terugbetaald op het secretariaat. Opvoering van : « De drij Disarteurs ».
DONDERDAG, 24 FEBRUARf : Te 14 u. Bezoek aan de fabrieken . Minerva » (automobielconstructie in voile werking). Er zijn geen deelnemingskaarten meer.

B<?echout
ELKE DONDERDAG te 20 u., in het Vlaamsch Koffiehuis, voordracht (reisverhaal) met lichtbeelden.

Brugge
MAANDAG, 2<S FEBRUARI : Te 20 u., in de zaal van den Stedelijken Technischen Dienst, Vierde Wintervoordraclit met lichtbeelden, door den heer H. Bossier over c De Dauphine en de Fransche
Alpen ». Ingang kosteloos en vrij.
In't vooruitzicht : 1) Einde Maart : bezoek aan het Stedelijk archief, met beperkt aantal deelnemers.
2) Met Paschen : driedaagsche fietstocht naar West-Brabant : bezoek aan Kesterhei.de, 't kasteel van Gaesbeek, de abdij van Affligem, enz.

Groot-Brussel
VRIJDAG, 18 FEBRUARI : Te 20.30 u. in de zaal van het Vlaamsch Huis, Groote Markt, 16 :
Voordracht met lichtbeelden over het « Groot Hertogdom Luxemburg », door den heer J. Van Overstraeten (Aalst).
MAANDAG, 21 FEBRUARI te Schaarbeek : In samenwerking met de Kon. Tooneel- en Zangmaatschappij « De Jongc Tooneelliefhebbers
» van Schaarbeek, voordracht met lichtbeelden over « De
Kempen >\ door den heer D r Remy Sterkens, leeraar aan het Attieneum van Elsene, te 20 u., in de
zaal van het Zeemanshuis, Koninginneplaats, 48 (tegenover de Ste Maria kerk). Toegang vrij.

Duffel
MAANDAG, 21 FEBRUARI : Voordracht door den E. H. Hanssens, legeraalmoezenier over - Rijn
en Ruhr > met lichtbeelden. Lokaai : Volkslust >\ Handelsstraat; begin 19.30 u. stipt.

Geeraardsbergen
ZONDAG, 6 MAART : Feest van c Krakelin genwerp en Tonnekenbrand >. — Zie elders in dit
nummer.

Gent
ZONDAG, 20 FEBRUARI : Bezoek aan Gent van leden uit het Noorden der Provincie : 10 u. :
Puinen der St.-Baafsabdij; 11JA u. : het Gravensteen. De Gentsche V. T. B.ers kunnen aansluiten;
zij wachten den groep op bij den ingang van hooger vermelde gebouwen.
MAANDAG. 21 FEBRUARI : Te 19,30 u. : In de Staatsmiddelbare jongensschool, ingang Bisdomkaai 1, (turnzaal), 4e voordracht met lichtbeelden. Spreker : Leeraar J. Van Overstraeten, uit
Aalst over
Het Groot-Hertogdom Luxemburg ». Na de voordracht worden door den heer Soenen
uit Gent eenige zichten vertoond, betrekking heb bend op onze plaatselijke geschiedenis. Iedereen is
welkom. Toegang vrij en kosteloos.
DINSDAG, 1 MAART, Groepsreis per bijzonderen trein naar het karnaval van Binche. Vertrek
Gent St.-Pieters om 10,25 u. over Zottegem. Aankomst te Binche om 12,37 u. Terug uit Binche te
20,30 u. Rond 22,49 u., aankomst te Gent-Zuid. (Zie verder elders in dit nummer). Knapzak meenemen. Tijdig plaatsen bespreken bij de afgevaardigden. Prijs 26 fr.
ZONDAG, 6 MAART : Groepsreis naar Geeraardsbergen. Krakelingenwerp en Tonnekenbrand.
Zie omstandig programma, elders in dit blad. Vertrek om 7^20 u. uit St.-Pieters. Terug uit Geeraardsbergen om 19,33 u. - Aankomst te Gent-Zuid, te 21.12 u. Prijs per deelnemer 11,--fr. Knapzak meenemen.

Kapellen :
MAANDAG, 21 FEBRUARI : Te 20,15 u. in het < Vlaamsch Huis », voordracht over « Zeden
en Gewoonten der Japanners > door D r J. Uytterhoevcn.

Leuven
WOENSDAG, 16 FEBRUARI : Te 20.30 u. in den « Avenir », Muntstraat, voordracht door on-

zen sympathieken V.T.B.er, den heer Kamiel Wouters. Onderwerp : * Over Letterkunde » en lezing
uit eigen werk.
MAANDAG. 21 FEBRUARI : Te 20 u. stipt in het Middenstandshuis, Tienschestr., hoogst interessante voordracht door den heer Aug. De Rees, van Mechelen. Onderwerp « Mechelen > ; lichtbeelden uit de onovertrefbare kunstplatenserie van wijlen kunstfotograaf Eug. De Kock.
DINSDAG, 1 MAART : Mee met den specialen trein naar het Karnaval te Binche. Plaatsen beperkt. Inschrijving tot 23 Februari bij H. Croels-Loomans. Oude Markt, 48; bij Jef Corbeels, Kortrijkstraat, 83, Blauwput of's Woensdags na 20 uur in den « Avenir ». Leuven IS goed vertegenwoordigd,
eenige gelegenheid voor de liefhebbers.
Prijs : 25 fr. voor leden. 27 fr. voor niet-leden (alleen treinkosten).
ZONDAG, 13 MAART : Op algemeene aan vraag : 2de gezellig samenzijn in ons okaal « Avenir
Succes verzekerd. We vieren tevens het vijfjarig bestaan van den V. T. B. Zang, declaniatie, verrassingen, dans!
ZATERDAG. 19 MAART : Lustrum van het Kath. VI. Hoogstudenten-Verbond. Een Meulemansavond wordt te dier gelegenheid ingericht. Alle V.T.B.ers worden vriendelijk uitgenoodigd.

Lier
DINSDAG, 22 FEBRUARI : Te 19,45 u.. voordracht met lichtbeelden door den heer Borrenbergen
river « Engedine en de Italiaansche meren
De voordracht zal plaats hebben in de feestzaal der Staatsnormaalschool (ingang Berlaerstr.).
Toegang vrij voor onze leden en ook voor belangstellenden.
In vooruitzicht : Tweede voordracht over Het graf van Toet-ankh-Amon » door den E. H. Prof.
Lemaire.

Maastricht
ZONDAG, 20 FEBRUARI : Voordracht met lichtbeelden door den heer J. Van Overstraeten
(Aalst) over « Het Groot-Hertogdom Luxemburg ».
Aanvang namiddag precies drie uur, bovenzaal van het bondshotel de I'Univers, Jos. Hoen,
Kleine Straat. Alle buitenlandsehe V.T.B.ers van harte welkom.

Mechelen
ZONDAG, 27 FEBRUARI : 4e groepsreis naar Antwerpen.
Vertrek 's morgens te 9,11 u. uit Mechelen. Te 10 u. bezoek aan het Muzeum Plantin-Moretus en
aan het Muzeum van Folklore. \s Namiddags bijwonen operavertooning (plaatsen van 12 fr. tegen
7 frank!). Wie enkel 's namiddags de operavertooning wil bijwonen. vertrekt slechts te 13,24 u. uit
Mechelen (midden).
Voor 20 dezer inschrijven bij Mej. De Wit, J., Keldermansvest, 13) of bij den heer Van den Hove,
Van Benedenlei, 59.
BEGIN MAART gaat de 4de wintervoordracht door te Mechelen!
Wie belang stelt in de lessen over « Hulp bij ongevallen en op reis
gegeven door D r Lindemans, wende zich tot den heer Van den Hove. De lessen zullen einde Maart aanvangen.

Melzeete (Waaa)
ZONDAG, 20 FEBRUARI : Groepsreis naar Gent (vroeger uitgesteld). Te 10 u. bezoek aan de
pitinen der St Baafsabdij: te 11.30 u. bezoek aan 't Gravensteen; te 13 u. middagmaal; te 14.45 u.
vertooning in den Kon. VI. Schouwburg. Vertrek uit Beveren te 8.03 u.; terugkomst uit Gent te
18.37 u. of 20.17 u. Middagmaal vrij. Deelnemingsprijs ongeveer 22 fr. (met middagmaal ong. 28 fr.)
te storten bij den afgevaardigde of bij R. Hulstaert, IJzerstraat, voor 10 Februari. Ditmaal moet het
Iukken; waar een wil is. is een weg. Vooruit Melzeelenaren!

Mortsel
DONDERDAG, 24 FEBRUARI : Om 8«/i u. belangrijke vergadering in het lokaai Vera-Paz met
als programma : aanwinst ledental en werkplan van den Zomer. De Heer Mauquoi. lid van het
hoofdbestuur, zal op deze zitting het woord voeren.
Al de V.T.B.-ers van Mortsel stipt op post.

Oostende
ZONDAG, 20 FEBRUARI
droomstraat, 11; bijeenkomst
te zien krijgen alles wat het
voegd is in dit vak neemt de

: Voordracht in het Visschersmuzeum van Pastor Pvpe. gelegen Veloaldaar te 14.30 u. stipt. Niet alleen zal men te hooren maar ook veel
visschersbedrijf aanbelangt. Een Broeder van Liefde die bijzonder beleiding.

St-Niklaas
ZONDAG, 20 FEBRUARI : Uitstap naar Antwerpen. Vertrek uit St Niklaas te 7,56 u. Om 10 u.
bezoek aan het Museum « De Gulden Spoor
onder leiding van den eigenaar, heer Claes. (Uitsluitend V.T.B.-ers worden toegelaten). 's Namiddags, bijwonen van een vertooning in den Kon.
Ned. Schouwburg, of in de Vlaamsche Opera (naar keus). Deelnemers storten — uiterlijk tot 16 Februari — 6 fr. (Ned. Schouwburg) of 8 fr. (Opera) bij den afgevaardigde, Hemelaerstraat, 2. Voor
gezamenlijk middagmaal wordt gezorgd.
De ViT.B. St Niklaas viert binnenkort het vijfjarig bestaan van den bond. Zang, declamatie, gezellig samenzijn. — Zie nummer van 1 Maart.
MAANDAG, 28 FEBRUARI : Gezellig avondmaal in het gasthof
De Arend » (aangesloten bij
den V.T.B.) om 19.30 u. Deelnemers storten tot 25 Februari het bedrag — 21 fr. — op het adres :
Hemelaerstraat, 2.

Zele
WOENSDAG. 16 FEBRUARI : Te 20 u. in de zaal « Cinema Royal », Lokersche Baan, voordracht door Prof. D r Bessemans over «c Geslachtelijke voorlichting der jeugd ». Kinderen worden niet
toegelaten.
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Vlaamsche Opera op Dinsdag 22 Maart 1927 te 20 u.
den leden van den V.T.B. aangeboden ter gelegenheid
van het vijfjarig bondsbestaan

Opvoering van " T A N N H A U S E R „ Richard Wagner
PRIJZEN DER PLAATSEN :
Orkestzetels : 15 fr. - Middenbalcon l e rang : 15 fr. - Middenloge 1" rang : 15 fr.
Zijhalkon 1" rang: 12 fr. - Zijloge 1 rang: 12 fr. - Stalle: 10 fr. - Parterre: 8 fr.
Middenbalcon 2P rang : 7 fr. - Zijbalcon 2 e rang : 6 fr. - Zijloge 2° rang : 5 fr.
1" Ampilitheater: 4 fr. - T Amphith.: 3 fr. - Balcon 3° rang: 3 fr. - 3" Aniph.: 2 fr.

Inschrijven, zoo spoedig mogelijk, op het bondssecretariaat,
Paardenmarkt, 70, Antwerpen, of bij de afgevaardigden.

R T l T K X C5 K W (> N K V O O R D H A C H T T K A \ T W K K P K N
in de feestzaal der stedelijke jongcnsnormaalschool, Quellinstraat. op Zatcrdag.
5 Maart, te 20 u. over « De Tentoonstelling van Vlaamsche Kunst te London », door
den heer A. H. Cornctte, conservator van het museum van Schoone Kunsten, te
Aniwerpen. ~ Prachtige diapositieven!
(Zie in Bondsleven, onder Groot-Antwerpen).

Nederland's Stedenschoon

Antwerpsche vrienden sprekende, die Rotterdam bezochten en er meerdere dagen verbleven bij ingeburgcrde families, konden zij
Vervolg en slot
hun bewondering voor de stad uit een stedeij heel dien verbazenden uitgroei naar alle bouwkundig oogpunt vooral niet bedwingen.
windstreken,liet men ook in de middelstad Bij vergelijking met wat er te Antwerpen geniets bij het oude. Men brak de heele slecht- schiedt, is 't dan ook de dag tegen den nacht.
befaamde Zandstraat-wijk af en stelde er in De smakelooze, neen wansmakelijke uitbouw
de plaats : het nieuwe Raadhuis, Post-, Tele- van Antwerpen langs de meeste zijden; het
gtvaf- en Telefoon-gebouw, terwijl verder de opvallend gebrek aan methode en aan een alplannen nog steeds op uitvoering wachten van gemeen uitbreidingsplan, dat ook rekening
een nieuw groot Beurs-gebouw en een her- houden zou met esthetische eischen is te contrasteerend met wat Rotterdam hun te zien
bouwen der stedelijke Doelen-zaal.
Al deze gebouwen zullen dan naast elkaar geeft.
liggen, aan de eene zijde van den breeden
Ook de tegen-natuurlijkheid van de omCoolsingel.
walling der Vlaamsche handels- en scheep-

B

ROTTFRDAM - STADHUIS

Eerlijk gezegd, kan me echter heel deze
omschepping, ook niet als ik ze in de toekomst
volmaakt zie, geen voldoening geven. Men
heeft het centrale stadsverkeer naar den
Coolsingel willen verleggen en is daar ook in
geslaagd, maar ik kan er me nooit in het
« Centrum » der stad voelen. Het centrum
moet m. i. steeds meer centripedisch zijn, terwijl dit een lange breede allee is, met dan
nog een doode zijde : die der openbare gebouwen en dan aan beide uiteinden op 'n even
dood punt uitloopend.
*

*

#

vaart-metropool, die zoo moeilijk om te werken schijnt in een vreedzaam element in het
stadsbeeld, schiet 'n mensch onvermijdelijk
door 't hoofd.
•

*

•

Wat er aan kleinere herinnerigen aan het
vroegere Rotterdam blijft is onbeteekenend :
oude gevels, gebouwen, huizen-groepen zoekt
men vruchteloos! Wel echter kan men nog met
voile teugen genieten van pracht-havenzichten als de Leuvc-haven, de Rotte-kade, de
Haringvliet, de Nieuwe Haven, die nog steeds
de aloude levensaders zijn der vroegere ha-

perken doormaakte, maar daarentegen nog
eenigermate in zijn Jan-Salie-tijd voortbaggerde. En toch moest Rotterdam zijn heele
tekort aan hand- en geestes-arbeiders putten
uit de provincie.
Hier is dan ook de uitleg te zoeken van't te
sterk naar 't materieele-georienteerde karakUit dien door de eeuwen gelouterden ar- ter van den Rotterdammer. De oude inheembeidszin haalde Rotterdam de energie en de sche generaties hebben zich steeds te zeer afgeestkracht, die haar brachten tot den bouw zijdig gehouden en doen dit nog in groote
van die schier titanisch-aandoende scheep- mate, van alle volks-opvoeding.
vaart-metropool van Nederland.
Zij hebben zich opgesloten in hun klein
Naast die duizendkoppige haven-werk- kringetje. Vandaar dat het voor een intelleczaamheid, rijzen ook nog als uitstekende mas- tueel buitenlander of zelfs Hollander, die zich
ten op : de scheepvaart-industrieen als van hier ter stede vestigt, zoo'n schier onoverWilton, Smulders, Droogdok, Nieuwe Water- brugbare moeilijkheid is om zich in een wat
weg, Feyenoord, Piet Smit, enz., die een hoogstaand milieu te doen opnemen.
Die heele bevolking die Rotterdam overweldigde, kwam
met het eenige doel om geld te
verdienen. Zij zwoegden er
voor met de energie van den
goudzoeker en schiepen zich
zoocloende ook een flinke mate
van welstand.
Maar niets juist is gevaarlijker dan welstand zonder cultuur, want dat is 't holle ledige
parvenu-isme. En van dki zit
er nog maar te veel in de Rotterdamsche volks-psyche. Men
ontmoet er teveel het type
van den net-gek!eeden jongeman, met Iosse manieren, practisch-ontwikkelden geest, maar
ook een ontzettend gebrek aan
algemeene ontwikkeling,kunstzin en idealisme.
ROTTERDAM - POST- EN TELEGRAAFKANTOOR
Cultureel leven is in Rotterdam
zeer
beperkt.
Dit is een pijnlijke vaststelRotterdammer eigen en bemind zijn en wier
ling voor een grootstad van beteekenis.
namen hem zijn als muziek.
Komende uit een stad als Antwerpen,
De haven-arbeid en de scheepsbouw : ziedaar de motoren der Rotterdamsche ziel. Dat hoofdstad van het jonge Vlaanderen, stad met
is haar grootschheid en meteen haar zwakte, een eeuwenoude geschiedenis, kunstroem en
door de eenzijdigheid waarmede zij de econo- tradities, is Rotterdam een ontnuchtering,
mische eischen op 't oog hield en al te lang al trots alles.
't andere wat een hoogstaande cultuur bevorIn verband hiermede citeer ik het oordeel
derlijk is, voorbijging.
van Mr. R. Mees, een volbloed RotterdamIn 1850 telde Rotterdam nog geen 100.000 mer, van groote verdienste voor zijn geboorteinwoners. Thans heeft het eene bevolking van stad :
boven het half millioen.
« De mens kan niet leven van brood alleen.
De bevolkings-groei ging parallel met de En zo kan een plaats als Rotterdam niet alleen
snelle ontwikkeling der stad op economisch van havens leven. Een kleine havenstad die
gebied. Deze expansie nam bijna Amerikaan- opgroeit tot een wereldhaven, krijgt andere
behoeften, kan niet volstaan met woningen en
sche proporties aan.
Maar Rotterdam lag nu eenmaal niet in scholen in gelijke mate te vermeerderen als
Amerika, wel in Holland en wel in het Hol- zijn aantal inwoners.
Ook te dien aanzien heeft de blik van het
land dat precies niet een zijner glorieuse tijdvenstad, al is hunne beteekenis dan ook thans,
beschouwd in het kader der groot-haven-ontwikkeling, enorm verminderd; de grootsche
lijn gaat er nooit uit.

voorgeslacht niet ver genoeg gereikt. En ook
daar wreekte zich het gemis aan oude kultuur. Een samenleving van meer dan een half
millioen mensen, met een ingespannen dagtaak, vraagt om arbeid voor den geest, en om
ontspanning; vraagt geestelike verheffing en
vraagt natuur. Bij een zo sterke groei van de
stad komt het centrum steeds verder van de
periferie, stijgt de behoefte aan plaatselijke
plantsoenen en speelplaatsen, en aan vlug verkeer met den buitenkant. Hoe intenser het
stadsleven wordt, des te krachtiger moet de stadsmens naar
buiten worden gedreven, naar
de lucht. naar het licht, naar de
stilte, hij moge die dan vinden
in de stadsparken, op de rivier,
aan den rand van de stad, of
ver op het land. En een stad die
zich zoo sterk op de handei
concentreert, vraagt om wetenschap, om lektuur op straffe
van vermaterialiseering of verstarring.
ledere mensenziel vraagt om
gelijkmatige ontplooiing en
een samenleving kan alleen dan
krachtig en gelukkig zijn als
aan het eenzijdige karakter, dat
iedere wijze van leven heeft,
een tegenwicht geboden wordt.
Een stad als Amsterdam is van
oudsher aan deze grote-stadbehoeften gewend geweest.Men
heeft die behoeften als natuurlijk aanvaard. Men heeft er ook
gemakkelik in kunnen voorzien,
want men kon altijd gemakkelik op het reeds verkregene
voortbouwen.
* *x *
Voor een bezoeker van Rotterdam zal het mooiste wel zijn:
een tocht door de havens, met
een der Spido-bootjes ofwel
met de Fop-Smit, die zulke
tochtjes in de zomermaanden
speciaal inricht, met veel sukses.
Een wandeling in de stad
kan ons er onmogelijk een gedacht van geven. Rotterdam is
te uitgestrekt, te groot, daardoor ook te verscheiden.
Ik geloof wel dat daarin de
oorsprong schuilt van den aanvankelijken hekel welke men
tegenover de stad wel eens gelden laat. Die uitgestrektheid

maakt dat op den duur de stad op je begint
te drukken. De mensch wil er dan uit. Maar
waarheen te wandelen?! Dat is onwillekeurig
de uitroep. De Rotterdammer toont dikwijls
een verbazende onwetendheid inzake de omgeving zijner stad. \s Zomers kan men op
sommige singels niets dan fietsers zien die
daar tot verveiens toe heen-en-weer rijden.
Een fiets.-tuin moest men voor hen aanleggen!
En toch, als men door de bezwaren heen
wil, d. i., de meestal rommelige buiten-buur-
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ten, bieden tochten als naar Rhoon, Ketel,
Overschie, Kralingschc~veert Berkel, Rodenrys, enz., gelegenheid genoeg tot zuiver
natuur-genot en gunnen meteen een belangvvekkend kijkje in oud-Hollandsche plaatsjes
van zeldzame bekoorlijkheid.
De stad zelf geeft ons voor alles te bewoncleren : hare prachtige oude binnen-havens.
Verder treffen ons nog wel mooie complexen
in de stedelijke fysionomie, als b.v. de Boschjeskerk, gezien van op de Rechter-Rottekade,
dan de St.-Laurenskerk.
Maar de stad biedt veel verscheidenheid in
haar uitzicht : overdag de groote drukte en
bedrijvigheid.
Voor de belangstellenden in groot-stadarchitectuur : Raadhuis, Postkantoor, Stedelijke Bihliotheek, aan de Ged. Botersloot,
St.-Elisabethkerk, aan de Mathenesserlaan,
's Avonds is daar de Hoogstraat, smal en
hoog gebouwd aan beide kanten, met rumoerige drukte: het Rotterdamsche plebs in zijn
bekende vrijpostige onbeschaafdheid, dat er
na den arbeid, komt lanterfanten en de meisjes achternaroepen; een drukte waardig van
een achterbuurt als b.v. den Antwerpschen
Seefhoek. En toch is dit de groote winkelallee, waar 't eene groote magazijn naast 't
andere staat en ieder Nederlandsche zaak die
zich respecteert ook vertegenwoordigd wil
zijn!
's Zomers is er het Stadspark aan de rivier,
Parkheuvel en het nooit vermoeiende rivierzicht, wat ons lokken kan.
's Zaterdags heeft men op den Goudschen
singel een absoluut waardige variante op de
Antwerpsche Voddenmarkt.
's Winters kan Rotterdam er pruilerig uitzien, als de mist er op weegt of de mot-regen
zacht en eentonig neerzijpelt, als de contours
der gebouwen vervagen en licht-reclames als
los in de lucht hangen. Toch is er dan innigheid in het stadsbeeld. Hiervan legt b. v. de
schoone foto-collectie van Berssenbrugge geruigenis af.
En dan in vollen Winter, komt ook de tijd
van uiterste inspanning : als sneeuw en vorst
aan de dagorde zijn.
Dan liggen de schuiten in de binnen-havens als onverzettelijk zwaar log tuig, in pakkende lijnen-plastiek.
Dan is er eindelijk, als de stad 's avonds
insneeuwt, eens rust. Maar laten we ons niet
misleiden! Want bij 't eerste morgenlichten
begint de ontmantelings-arbeid van de
sneeuwruimers die t'allenkante opduiken en
aan't werk gaan.
Arbeid is Rotterdam's adell
A. KERREMANS.

R'dam, Nov. Dec. 1926.

NaarGecraardsbcrgcn om Krakelingen
Den eersten Zondag van Maart gaan de
V.T.B.-ers naar Geeraardsbergen om zich te
verlustigen in het schouwspel dat hun bij
't opvangen der krakelingen zal worden geboden door de boeren en boerinnen, van alom
op dit kruispunt der drie oude gewesten van
Lotharingen saamgestroomd.
De meest waarschijnlijke verklaring dezer
eigenaardigheid van het krakelingen werpen
door geestelijke en leeke overheid, 's avonds
aangevuld door het « Tonnekenbrand » op
den Oudenberg, zit hern volgens Victor Fris,
in de aanpassing der Christelijke gebruiken
aan de gelijktijdige plechtigheden van de
Bronnenvereering en van de Lentevuren op
den Oudenberg bij den Vijver, waaruit zou
volgen dat men het ontstaan dezer ceremonien twintig eeuwen van hier mag verleggen.
Luistert nu hoe het den jongen Stijn bij
dergelijke gelegenheid verging :
« Toen de grijze Winter voor 't eerst de
verrassende nieuwigheid van een streelend
voorjaarstochtje over Vlaanderen liet aaien,
verdrongen de stedelingen en vele buitenlieden zich weer in dikke drommen op de ronde
bulting van den goedigen Oudenberg.
Een beclevaart was het nu eigenlijk niet.
Er werd ook veel jolijt uitgeschaterd onder
het jonge stadsvolk en de boerenmeisjes die
om een plaats drongen rond den « Krakelingen Worp ». Luide gilletjes gierden af en toe
waar een struische deern van de gladde helling afgleed, angstig grijpend in de kleeren
van een verraste gezellin die er op haar beurt
vier, vijf andere meegrabbelde. Al wat zich
in de stad een beetje notabel achtte poogde
met burgerlijk en geestelijk bestuur te dringen
binnen de omheining op den heuveltop. Stijn
zelf was er zonder moeite in geslaagd : hij
voelde zich vandaag ongemeen deftig...
De zoden om de ronde zuil op de kruin
lagen al heelemaal platgekleefd op de vette
klei tusschen de kasseien en Stijn's Zondagschoenen smakten in de drassigheid. Statig
roerde't begrafeniszwart van de notabelen en
een zijden dameskleed ruischte er soms doorheen. Rondom langs de helling wemelden
rozig-geel of getaand de begeerig vraagoogende gezichten en over de winternaakte
warande van 't kasteel beneden hem, zag
Stijn de wijde kouters openvlakken tot aan
de zachte ronding van verren boschgrond. De
grijze namiddagiucht lag laag over de kleurlooze streek : een olmen straatweg kronkelde
sierlijk weg tot nevens den toren van een naburig dorp. Overal rond weiden of in dichte
troppeling staken de schamele boomen overeind als bezemen : hier en daar hield een
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windmolen, met een paar wieken kruiselings
over zijn rug, de wacht : maar langs den effen einder vervaagde alles tot blauwigen
smook...
Een gedempt giechelen onder de kleine
stadsnoblesse wendde Stijns aandacht af van
de omgeving. Veel schalksche oogparen loerden over anderman's schouders, uit reikhalzende koppen naar iets : iets dat Stijn nog
niet gemerkt had.
De traditioneele wijn werd uitgeschonken
in platten beker : en een aantal zilveren visseltjes spartelden er in, zoodat fijne droppeltjes er uit rondspatten.
Meneer de Deken was aan de eerebeurt 0111
terzelfder tijd een teugje wijn en een visch
ie slikken. Scherp-scheel tuurde hij langs zijn
neus op de lastige tegenstribbeling van het
traditieschepsel in den romer : ten langen
laatste werd hij paars van inspanning.
De heer Burgeineester was zekerder van
zijn stuk : hij sloot rustig de oogen en slurpte
gezapig zijn deel : « 't Zijn malsche noten
die gekraakt zijn
monkelde hij zich afwendend en dopte zijn grijze snor af! Maar Stijn
oordeelde er anders over : « Goeste is koop,
zei de boer, en hij kuste zijn kalf
Nog een heer, een prachtige kroezelbaard,
kreeg een gulpje en deed zijn vangst zeer
gewichtig-traag, omdat hij alles en altijd als
hoog-ernstig opvatte, en ook een mevrouw
liet zich pratnen en nam den beker over :
maar de zilveren spiering kletste met zijn
staart een roode droppel vlak tegen haren
neus en in de verrassing inorste ze zelf een
geutje langs den mondhoek weg tot in haren
harteput.
Zvveepe! Daar zoefde plots een kort-krachtigen armzwaai boven Stijn zijn bolhoedje dat
met den slag onder de voeten tuimelde. Vele
heeren gingen aan 't zwaaien en bruine inastellen schoten welgemikt naar omlaag, vlak
in 't gezicht der gapers of op den hoed van
pronte boerinnen. Stijn zag hoe bij iederen
worp een menigte grabbelaars van de helling
robbelden in rappe slibbering en weer naar
omhoog zwoegden. Bengels wentelden nijdig
overhoop en stootten mekaar builen; speelsche
meiden trapten op den zoom van hunne jurken
en stuikten voorover op de bruine kleem; hun
gierend gelach schaterde alom in 't gejoel
rond den heuveltop en als ze ten slotte een
broodje beet kregen gingen ze amechtig buiHet cliche hiertegenover afgedrukt stelt voor :
Boven, L : Optocht naar den Oudenberg; R : De
toegestroomde menigte; Onder, L : Het grabbelen
naar de krakelingen; R : Het tonneken pek klaar
om te worden ontstoken; In *t midden : Geestelijke
ru burgerlijke overheden ledigen den beker met de
spartelende vischjes

ten 't gedrang, met vroolijke tinteling in 't
roode gezicht, en rekten de handen achter
't hoofd om een ontredderden haarvlecht vast
te spelden. Stijn volgde iederen armzwaai :
zijn lijf ging mee alsof hij zelf het was die
gooide en zijn zinnen zaten te prikkelen in
hem en zijn handen jeukten. En weer zag hij
de golvende menigte woelen in vliedende stuwing, grabbelen en glijden en schaterkraaien
in uitbundige jolijt, onder den treffer van een
aantal heeren tegelijk claarboven. Stijn liet
een korten lachschreeuw gal men in de kitteling van zijn lust, en greep in eens dol driftig
uit de manden nevens hem : pats!... pats!
zwieren en slaan, rakelings over de koppen.
Pees!... de golving spoelt op en af; handpalnien spreiden zich schuttend voor afwerende
gezichten.... Pees!... de drift welt op in hem,
hij voelt de warmte in al zijne leden losbloeien
en de kracht in zijn lenige lijf vertiendubbelen...
Pees!... Pees!... nog eens... en nog... en
daar v as de verrukking ». (1)
Aldus ging het er toe in den tijd waarvan
Stijn or4- vertelt. Zoo gaat het er ook heden
nog toe.
Als de V.T.B. komt zal hij er de gewone
menschjes van overal aantreffen, ook onder
weledel zeer gestrenge notabelen. Met dien
verstande dat het noodlot sinds onheugelijke
tijcien gewild heeft dat elkeen onder deze laatsten geboren werd met een passer in zijn
oogen, wat voor gevolg heeft gehad dat de
schilderachtige bocht door een meetkundigrechte lijn werd vervangen; dat het groen de
bran moest ruimen voor blauwen steen; dat
iuigenoeg alle trapgeveltjes en oude gebouwen zijn verdwenen op de diercort na (een
stuk vesting) en een oude marktborn waarvan het bevallig hoofdje met veel berusting
door het magistraat wordt gelaten daar waar
lie: ligt : t. t. z. onder in het water.
Indien het bij dit alles nog immer de moeite
ioont zijn schoenzolen voor de gelegenheid te
bcproeven dan ligt het aan de natuur zelve
dezer zoogezegende streek, welke met verdubbelden ijver er voor zorgt dat de veelbultigc kernels, door de opeenvolgende stadsbestnren alhier geschoten, zoo gauw mogelijk
onder haar schoonen tooversluier worden verdonkeremaand.
Het jeugdige Geeraardsbergen wenscht
V T. B. van harte welkom!
Dr. BROECKAERT.
(1) N. v. d. O. — Uit D r A. Broeckaert's « De
Verrassingen van Stijn », een autobiographische
roman die bij zijn verschijnen, v66r 'n drietal jaren,
door gansch de Vlaamsche pers — ook door ons
blad — zeer gunstig werd beoordeeld.

VERVOER EN VERKEER

tijdperk gelijkstaande met den waarschijnlijken duur der onbekwaamheid van den plichtige. naarmate deze bestendig zal blijken ofMoet het rijbewijsstelsel in ons land inge- wel
voorloopig; de rechtbank zal nochtans,
voerd wcrden? (Vervolg en slot).
volgens den aard of den graad der onbekwaamheid, de vervallenverklaring kunnen
ij besluiten : Ecu stelsel in ons land in- beperken tot het voeren van eene of meer
voeren, waarbij circa 140.000 bestuur- soorten rijtuigen. Melding van het vonnis,
ders van motorvoertuigen zouden verplicht waarbij de vervallenverklaring en dezer duur
worden zich aan een geneeskundig, technisch uitgesproken wordt, zal gemaakt worden op
en bestuuiiijk onderzoek te onderwerpen is de eenzeivigheidskaart ingesteld bij koninkvoorloopig eene onmogelijkheid.
lijk besluit van 6 Februari 1919, of op eene
Maar is er dan niets in die richting te doen, kaart af te leveren in de voorwaarden die
ten einde, in de mate van het mogelijke, de door de Regeering zullen vastgesteld worden;
openbare veiligheid te waarborgen?
de voerders van rijtuigen zullen moeten draToch wel : 1°) L)at men vooreerst beginne ger zijn van de een of de ander dezer kaarmet de bestaande wetten op her vervoer be- ten, op straffe zooals voorzien bij artikel 2
hoorlijk toe te passen, in acht neinend art. 6 der wet van 1 Augustus 1899, aangevuld
der Grondwet dat luidt : « Alle Belgen zijn door de voorgaande alinea's.
gelijk voor de wet ». De wet van 1 Augustus
Alwie, spijts de tegen hem uitgesproken
1924 geeft aan de rechters de noodige rnacht vervallenverklaring, een rijtuig zal voeren,
oin krachtig in te grijpen wanneer dit noodig zal gestraft worden met eene gevangenisstraf
blijkt. Daarin lezen wij o. a. :
van acht dagen tot drie inaanden en met eene
« De rechtbanken mo gen bij het veroordee- boete van 500 tot 2.000 frank, of met slechts
len wegens misdrijf tegen de politie op het eene dezer straffen; daarenboven zal de duur
vervoer of wegens vervoerongeval — op van de loopende vervallenverklaring verdubvoorwaarde dat het misdrijf of het ongeval beld worden; bovendien zal de rechter, in dit
te wijten zij aan de schuld van zijn dader — geval, de tijdelijke of definitieve verbeurdverde vervallenrerklaring van het recht een rij- klaring van het voertuig kunnen uitspreken,
tuig te voeren, nitspreken :
indien dit het eigendom van den dader van het
a) Indien de veroordeeling geschiedt we- misdrijf is, of van dengene die, willens en
wetens, zijn rijtuig heeft toevertrouwd aan
gens doodslag of verwonding;
b) Indien de schuldige, in den loop der een persoon vervallen van het recht een rijdrie jaren voor de overtreding, tweemaal tuig te voeren, terwijl deze vervallenverklagestraft werd wegens doodslag of verwon- ring van kracht was.
In geval van tijdelijke verbeurdverklaring
dingen naar aanleiding van ongevallen bij
het vervoer, te wijten aan zijn eigen schuld, wijst de rechter de bergplaats aan, waarin
of indien hij, in den loop van het jaar voor het voertuig aan de ketting zal worden gelegd
de overtreding, tweemaal gestraft werd we- op de kosten en risico's van den overtreder.
Buiten het geval voorzien bij de vorige aligens ongeoorloofde snelheid;
nea,
is de eerste alinea van artikel 43 van het
c) Indien de plichtige zich in dronken
toestand bevond op het oogenblik van het Strafwetboek niet toepasselijk op de misdrijven voorzien bij dit artikel.
misdrijf.
Elke voerder van een rijtuig die, wetend
In de twee laatste onderstellingen of indien
dat
dit rijtuig een ongeval veroorzaakte of
de verwondingen bij het slachtoffer geene
25 t. h. overtreffende bestendige onbekwaam- daartoe aanleiding gaf, de vlucht neemt om
heid tot persoonlijk werken heeft veroor- niet bij de noodige hevindingeu aanwezig te
zaakt, mag de duur der vervallenverklaring zijn, wordt gestraft, zelfs zoo het ongeval niet
niet meer dan zes maand bedragen; in de an- te wijten is aan zijne schuld, met eene gevangenisstraf van acht dagen tot twee maandere gevallen zal zij definitief kunnen zijn.
den en met eene geldboete van 100 frank tot
Bij afwijking van het voorgaande, zal de
1.000 frank of met slechts eene dezer strafvervallenverklaring rnoeten uitgesproken wor- fen, onverminderd, bij voorkomend geval, de
den indien, ter gelegenheid van een veroor- toepassing der straffen voorzien voor de misdeeling wegens misdrijf tegen cle politie op claden, wanbedrijven of overtredingen, die
het vervoer of wegens vervoerongeval te wij- met de overtreding samengaan. (1)
ten aan de schuld van hunnen dader, de
plichtige lichamelijk onbekwaam erkend
(1) Luidens a r t 37 der wet van 8 juni 1926 en het
wordt een rijtuig te voeren; in dit geval zal de
Koninklijk besluit van IT) Juni 1926. genomen in
vervallenverklaring
uitgesproken worden uitvoering
dezer wet, moeten a! de boeten vertienhetzij ten definitieven titel, hetzij voor een dubbeld.
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De rechtbariken kunnen bovendien de over- kondigen van gelijkaardige gevaren of beireders van dit artikel vervallen verklaren vanpaalde wijzen van circuleeren.
Where there is a will, there is a way. Inhet recht, een rijtuig te voeren.
Deze vervailenverklaring mag niet langer dien alien, en bevoegde overheden en bestuurdan zes niaanden duren, tenzij de schuldige ders, en voetgangers, eendrachtig samenwertegelijk verkeert in een der gevallen, waarin ken en hun plicht beseffen, kan men tot eene
artikel 2 toelaat de vervailenverklaring voor goede oplossing van dit belangrijk vraagstuk
geraken.
een langeren duur uit te spreken. »
Het ware belangwekkend eens te vernemen
A. PERSIJN.
aan hoeveel bestuurders van automobielen
het recht van besturen werd ontnomen sinds
het van kracht worden dezer wet. Er loopen HET ZWIN
hier nochtans menschen rond die bewezen
Naar aanleiding van hec zeer belangwekhebben noch noodige koelbloedigheid noch
kend
opstel over « Het Zwin » van onzen
bekwaamheid te bezitten om een motorvoertuig te besturen en die meer dan eens oorzaak medewerker W. Bossier, ontving de Opstelwaren van heel ernstige ongevallen. Draagt raad vanwege Prof. j. Vercoullie, volgende
hunne eenzelvigheidskaart de vervailenver- mededeeling :
« Biz. 18 : Die uitlegging van Zwin mag
klaring waarvan spraak in de wet van 1924?
Dus : de bestaande wetten toepassen en ze niet'meer in de 20' eeuw. De verbuiging was
ais die van sc(h)ip : N. & A. dat swiri, G. des
desnoods verscherpen.
2°) De van kracht zijnde verordeningen swenes, D. den swene, Meerv. : die swene.
De beteekenis « zeuge », de spelling zwijn
nopens deze kwestie moeten geerbiedigd
worden. In Belgie is het voldoende dat de en de verbeelding door een varken zijn stellig
hoogere overheid een doortastencfen maatre- volksetymologie. Het woord is verwant met
gel treffe, om hern dadelijk te zien dwars- het Deensch sutid, beide behoorende misboomen.
schien bij den wortel van zwemmen.
3°) Dat men zorge voor eene betere opteiBiz. 19 : Munnikenreede is oorspronkelijk
ding in zake vervoer en verkeer, der voetgan- monniken-ee, gedissirnileerd tot Meunikree,
gers en bestuurders van gewotie voertuigen. met zacht-lange i, terwijl reede een scherpEen boer die met zijn driewielkar mordicus lange e heeft. Ee gelijk in vele Zeeuwsche
weigert uit te steken voor een automobiel, of plaatsnamen b. v. Zieriks-ee, is hetzelfde als
een voetganger die zijn dagblad staat te le- ij in Koksij en beteekent waterloop, kreek,
zen midden de straat, zijn even strafbaar als schuilhaven ».
een automobilist, die den openbaren weg
aanschouwt als zijn privaat eigendom, waar
hij heer en meester mag spelen.
NASCHOOLSCH WERK.
4°) Dat men van al de bestuurders van
motorvoertuigen « eene vergunning voor be- Cursus over « Aardkunde »
sturen » (licence de conducteur) eische. Dit
Voortgaande met zijn werking tot bevordering
stelsel levert het groot voordeel op, dat der- van het toeristisch volksonderricht richt het Actiegelijke vergunning, die zou gegeven worden comiteit van Groot-Antwerpen een cursus in over
door de gemeentebesturen, kan geweigerd, Aardkunde (in het bizonder over « Merenkunde »).
He reeks van drie lessen zal beginnen op Dunzonder over te gaan tot een geneeskundig of
7 April.
technisch onderzoek, aan dezen die uit hoof- derdag 17 Maart en eindigen op Donderdag
cursus wordt gegeven door D1' Viaene,. leeraar
de van lichaams- of zielsgebreken, beslist on- De
aan het Atheneum te Antwerpen en heeft plaats telbevoegd worden gevonden om behoorlijk een kens te 20 u. in de projectiezaal van de Stedelijke
motorvoertuig te besturen.
Meisjesnormaalschool, Lange Gasthuisstraar.
De iuschrijviiigsprijs bedraagt vijf frank, dit om
De mogelijkheid deze vergunning bij bepaalde overtredingen dadelijk af te nemen, eenigszins in de onkosten te voorzien.
Inschrijvingen op het secretariaat of voor de
zal de degelijkheid van dit stelsel voorzeker eerste
les op Donderdag 17 Maart vanaf 19.30 u.
ten bate komen.
5°) Dat men desnoods het stelsel van
kracht in Engeland, Duitschland en Amerika
en dat wij in een vroeger artikel noemden
j
Nog een stootje om den V. T. B. te •
« het despatch system », hier ook toepasse.
• voeren naar de 50.000 leden!
t
6°) Dat men de locale reglementen meer ;
Werft leden aan!
;
unifieere en in alle gemeenten eenvorrnige
waarschuwingsborden plaatse voor het aan*
*

•
»

•

•

Naar het Land van de zengende Zonislijkt.de
CONSTANTINE
I J e t Europeesche Constantine is Algiers in
* *'t vuil. Het geeft den indruk van 'k wil
wel, maar 'k en kan niet. De provinciale pedanterie en de arrogante kleinburgerlijke
blaaskakerij van de kolonisten valt er u zoo
op 't lijf dat ge 't er moeilijk gewoon wordt
Er bolt zooiets dat tram heet, trolleys heeft
maar geen riggels, zoodat het voor den eersten den besten hond uitwijken kan. Het ding
gaat niet vlugger of niet trager dan een ander kleinsteedsch trammetje en de Constantijners, als brave lui die hun stad liefhebben,
nemen dan ook hun tram door-ernstig op;
zie : de reizigers trekken alle een zeer diepzinnig gezicht, speciaal voor de gelegenheid.
Opvallend is het gering aantal blanken. Zelfs
in de Europeesche wijk (een paar straten)
overheerscht sterk het zwarte en bruine element.
Eenige stijf-deftige Engelschen in spiksplinternieuwe koloniale kleedij (hm, wat
staan ze goed met den witten helm!) trippelen als hondjes achter een babbelenden gids
en schijnen het zeer belangwekkend te vinden dat de leelijke post gebouwd is door architekt X... in het jaar zoo en zooveel, dat
deze en gene straat zoo en zoo oud is, dat
de gascompagnie zooveel kubiekmeter daags
levert, dat er sinds dien tijd electriciteit is,
dat dit hotel zooveel kamers heeft, dat er zooveel trams bollen... en nog meer interessante
dingen.
Buiten zoo een paar komieke « Thos. Cook
& Son » - gezelschapjes met extra-geleerde,
zwaar sprekende en kopergeknoopt-gegalonneerde geleiders, zult ge weinig vreemdelingen opmerken.
*

•

*

De inlandsche stad heeft een heel ander ka~
rakter dan de Algerijnsche. Het ware Algiers
ligt op de heuvelen, Constantine is veel vlakker, al strekt het zich boven op een berg uit.
Hier geen trapstraatjes, steil en hobbelig,
hier geen plotse uitzichten op de blauwe golf
en de groengekroezelde bergen in de verte,
maar een nog dichter ineenwringen en een
scherper draaien en kronkelen van lage kleine huisjes, die in hun wilden drang om dicht
bij mekaar te staan zich gansch verliezen in
den verwarden hoop. Waar beginnen ze?
Waar houden ze op? Is dit venster van geen
huis of van het deze? Hoe geraakt men in
gindsche kamer toch? Nog erger dan Algiers

stad een klotnp, die grillig uitgekapt

Constantine ziet er arm uit. Er zijn wijken
zoo vuil en zoo ellendig, dat ge u niet voorstellen kunt hoe men in zulke krochten leven
kan (1) : eenige planken vormen een huis
zoowat twee meter en half hoog. Boven slapen de menschen op eenige planken, (er is
nog een verdieping!) onder springen en stinken lustig eenige konijnen. En de menschen
die daar wonen! Zouden ze zich ooit gewasschen hebben? En zijn hun kleederen niet
zoo oud als zij zelf?
Maar toch schijnt er zoo iets als een patricierswijk te zijn. Hoevele tnooie hoekjes
hier, waar versierde balkons, uitspringende
verdiepingen en stevige dwarsbogen een
stijlvol complex van strenge lijnen en breede
onregelmatige vlakken vormen, alles hevig
blauw of wit zoodat het de oogen pijn doet
in de zon.
Over't stadje liggen plechtig rust en stilte:
de venstertjes zijn gesloten, de straatjes leeg,
nier en daar schuifelt traag een gesluierde of
een ouderling in de schaduwzijde dicht tegen
de huizen.
Vergis u echter niet, denk niet dat het
gansche Constantine zoo doodsch is. Ga
maar even de handelswijk in — de souks —
waar alle huisjes winkeltjes zijn (meestal
zonder verdieping) en daar zult ge soms
voetje voor voetje door "t dichte gewemel
moeten boren.
Onder hun vuilgrauwe tenten zitten nog
vuiler bruinzwarte kerels — kalmpjes (denkt
ge) maar met scherpen blik uw bewegingen
volgend als ze niet verkoopen — of ongemeen druk en lawaaierig als iemand in't lokaas bijt.
En wie zou niet bijten!
Zie ze daar knipoogen de bollige, pronkerige vijgen, zoo groot als appeltjes en sappig
om 't water langs uw baard te doen vloeien.
Zie ze daar blinken de ronde, vroolijke pastekken (1) en meloenen, die lonken als jolige
meisjeskoppen. Zie ze glanzen en stralen, de
dikke deftige trossen van groote langwerpige
scherpsmakende druiven — muscades! — die
u aantrekken als een spijker naar een rnikijzer. En aan welke bekoringen moet de arme
inlander dan niet weerstaan : hij heeft nog
tientallen andere vruchten die hem verleiden
willen, maar die wij er niet binnen krijgen,
omdat hun smaak te vreemd is... Daar staan
eenige leegloopertjes te smullen aan een wagentje, waar een bibberende, uitgemergelde
oude « figues de Barbaric » (2) aan 't pellen
(1) Vooral bij de groote brug van Sidi-Rached.
(1) De «baticha » van de Arabieren.
(2) Opuntia vulgaris — Raketkaktus

is met een verbazende handigheid. Beproef minarets, al zijn de Tuniezische souks ook
maar eens zoo'n vruchtje vast te nemen (nog oneindig belangrijker. Hier geen Moorsche
niet pellen!) zonder eenige dunne scherpe paleizen, (1) geen sierlijke tuinen, geen
stekels in uw huid te hebben, die ge er in de kleinoodienweelde
Hier geen... enormeerste drie dagen met den besten wil niet buikige en enormneuzige rijke Joden die Tuuitkrijgt.
nis zoo karakteriseeren.
Van al het heerlijke dat op Afrika's bodem
Constantine is het arme Berberennest en
groeit, zijn de druiven wel het allerheerlijkst. daarom juist zoo door-en door, zoo typisch
Ge ziet ze wenken en pinken van verre... Afrikaansch.
en denkt : nu hebben ze me niet, ge wildet
Want Constantine was ook het laatste
wel een ander straatje in, maar neen — har- toevluchtsoord van den bruine, het laatste
dingsmethode — niet bezien, op uw tanden weerstandsfort tegen de blanke « beschabijten, kwaad rechtdoor gaan.
ving ». Toen na zeer bloedige gevechten de
Franschen in 1837 de aloude veste overrom0, die mooie, mooie, mooie druiven...
Toch eens naderbij : bekijken is nog geen pelden, was de Mohammedaansche tegenkoopen. Wat een kleur, wat een vorm. Neen, stand eerst voor goed gebroken, al was ook
maar zooiets vindt ge in de heele wereld niet! hier wel de ziel van de plaatselijke opstanWeg, weg! niet laten verleiden, ge maakt u den in't fiere Kabylenland (2) — als laatste
ziek! Denk eens : er is toch een grens aan 't stuiptrekkingen van een ondergaand ras.
inhoudsvermogen van uw maag!
Weinige steden zijn er met een geschiedeAls een kleuter met open mond voor 'n nis zoo oud, zoo kleurrijk, zoo wild en zoo
Sinterklaasetalage gaapt ge naar de vruchten bloedig. In de donkere oudheid was zij de
en ge voelt de groote, smerige, zware sou's hoofdvesting van 't koninkrijk Numidie (3)
dansen in uw giletzak... Zou ik, zou ik Toen reeds werd er iieftig om haar bezit geniet?...
vochten, maar al viel soms ook het heele land
Neen, neen, mijn lieve lezer, in de Noord- in handen van overweldigers
de sterke
Afrikaansche steden mag je nooit te veel stad op de hooge rots hield stand en tartte
gaan wandelen in de souks van de vruchten- hen. (4)
v^rkoopers. Je zoudt een afschuvvelijke gulDe Feniciers, die in 't Numiedenland vele
zigaard worden, want duur is men er niet. nederzettingen hadden, waren zoo wijs het
Voor een frank krijg je een reusachtigen nooit als heerschers te willen kolonizeeren.
druiventros en voor twee een hemelsch zoet (5) Die fijne diplomaten stelden zich met
meloentje. (1) Afbieden moet je natuurlijk vriendschapsverdragen tevreden en trokken
de helft — dat weet je! — 't Is echter niet 't toch veel profijt uit de betrekkingen met
onaangenaamste van al; ik durf haast be- Cirta of Kyrta (oude naam van Constantine),
weren aan 't bieden heb je meer plezier dan middelpunt van karavaanwegen en stapelaan de vruchten zelf en... dat wil wat zeg- plaats van woestijnprodukten.
gen ,geloof ik!
Hoe grootsch geweldig is het verleden ten
De souks zijn op Middeleeuwsche leest tijde van de Romeinen! Machtig Rome vreesgeschoeid. Er is een speciale straat voor ie- de 't zoo dun bevolkte Berberenland. (6)
der vak... en elke vakman werkt op straat. Kocht koning Jugurtha (7) de aanvoerders
Kleermakers knutselen aan fijne laken kos- niet om, die Rome op hem afstuurde of liet
tuumpjes van Turksche snit met de breede hij ze niet eenvoudigweg den hals over snijbloesbroek en het ondervest met zijn dubbele
rij zijden knoopjes. Zadelmakers weven met
goud- en zilverdraad zwierige arabesken op
(1) Alleen noenienswaard: paleis van Ahmed-bev.
(2) In 1850 en 1871.
't leder en schoenmakers trekken lustig hun
(3) Numiedenland ----- nomadenland (?) Lag tusdraadje door 't sierlijke vrouwenmuiltje — schen
Carthago en Mauretanie (— Moorenland).
met houten Louis XV-hiel asieblief! — Elders
(4) Massinissa overwon Svphax, doch durfde de
graveert en ciseleert men of draait en schil- stad niet belegeren!
(5) De Numidische eavalerie genoot een vreesedert men vazen ot kruiken. Er is een afdeeiing voor beenhouwers, voor vischhande- lijke reputatie. Ook rekruteerde Annibal zijn ruiNumieden.
laars, voor melkverkoopers en't is alles even ters(6)onder.de
Berberen : barbaren.
druk... en even smerig.
(7) Geboren in — 154, opgevocd aan 't liof van
Zo6 schijnt het wel of Constantine een co- zijn oom, koning Micipsa, die bij zijn dood (in
-119) het land verdeelt tusschen hem en zijn
pie is van 't bedrijvige Tunis, al lijkt Tunis
twee eigen zonen Adherbal en Hiempsal. Jugurtha
mooier met zijn vele witte moskees en slanke doet
Hiempsal vermoorden en belegert Adherbal te
(1) Augustus 1926.

Cirta, die hulp vraagt aan Rome. Jugurtha neernt
na vele wederwaardigheden Cirta in.

den! (1) Het Romeinsche volk, tot het uiterste voor't lapje gehouden, eischte oorlog tegen hem en eerst na gruwelijke moordpartijen werd de wreedaardige, maar daarom
niet minder intelligente Jugurtha verslagen. (2)
Met hem eindigt de bloei van 't vrije Berberie. Hijzelf stierf ellendig van honger in de
gevangenis nadat zijn schoonvader Bocchus,
koning van Mauretanie, hem aan de Romeinen had overgeleverd, die hem in triomf naar
hun hoofdstad brachten. (3)
Cirta wordt Romeinsche stad. (4) Rustig is
het er niet en de binnenlandsche oorlogen
laaien heviger en heviger op tot in 311 de stad
totaal verwoest wordt en absoluut vergeten
raakt door 't Berberenvolk... maar niet door
zijn heerschers!
Want is er in gansch de wereld nog £en
beter natuurlijke vesting? — afgronden loodrecht of erger nog!... (de beruchte Ampasagas der Oudheid) rond gansch de stad schier:
er bleef slechts een paar honderd meter —
en van uit de hoogte — te verdedigen.
Ook verrees twee jaar later weer een heel
andere stad op de scherpe rots : en nu heette
ze Constantine, naar haar vader : Constantijn
de Groote. Edoch, hoe sterk, hoe ongenaakbaar ook, toch overleefde ze den stichter geen
honderd jaar, want als een zwaren wervelstorm, geen tegenstand duldend, waaiden de
Vandalen over 't land en lieten geen steentje
op 't onder. (5)
Het eens zoo bloeiende, gevreesde CirtaConstantine heeft geen geschiedenis meer,
want al kwamen ook nog de Byzantijnen
(VI4' eeuw) en de Arabieren (Vll e ) den boel
overhoop zetten in 't Kabylenland, ernstigen
tegenstand ontmoetten zij er niet.
De Middeleeuwen verloopen betrekkelijk
rustig, de stad komt weer in aanzien en bouwt
liooge muren aan haar zwakke zijde. De tegenstellingen tusschen de vele rassen vervagen door eeuwen omgang en kruising, zoodat
(1) Bij den dood van Adherbal, te Rome gedaagd,
doet hij er zijn mededinger Massiva vermoorden en
vertrekt terug naar Afrika na zijn rechters weer
orngekocht te hebben.
(2) Door Cecilitis Metellus en door Marius in

-110.

(3) Zie Satullus.
(4) Cesar verdeelde't land onder zijn legioenso Ida ten. Sittius krijgt Cirta : Cirta Sittianorum.
De stad wordt kristen in de 1" eeuw.
(5) Het loont wel eens de moeite voor ons, modernen, het reisje van die ruwe kerels in kaart te zetten : wat zij te paard of te voet deden, zou ons wel
acht dagen — dag en nacht — sneltrein kosten! Tel
eens daarbij de moeite noodig om zonder de minste
intrusting stroomen en bergen en zeeengten over
te raken!

de Berberen godsdienst, letterteekens en gedeeltelijk ook de taal van de Arabieren overnemen. De Neger (Soedaneesch slaven-import) blijft knecht. Er is geen vast staatsverband, maar niet zoodra laat de Franschman
zijn neus zien of er ontwikkelt zich zooiets
als een nationale weerstand en zooals Abd-el
Kader zich wanhopig verzette in het Oransche
(6) zoo was Hadji-Ahmed en zijn satelliet
Kabail een doom in den teen van de Franschen.
Algiers was wel glorieus met een trukje ingenomen (7), maar Constantine liet zich niet
zoo voor den aap houden.
Frankrijk decreteerde dan ook : « Constantine is van ons », maar 't bleef waar op
papier en toen in 1836 generaal Clausel met
7.000 man na 11 dagen zwaren marsch in een
ijzigen Novemberstortregen (het kan wel
vriezen hier!) de onverantwoordelijke domheid beging't Berberennest aan te vallen, toen
zagen niet veel van zijn doodmoee soldaten
na een verwarden terugtocht, het lieve vaderland weer.
Dat was Parijs te bar. Het stuurt in 1837
Damretnont af, met flinke artillerie en 10.000
man orn de Mooren te straffen voor hun domheid niet te willen deelen in de zoete glorie
van de Europeesche beschaving. De Constaiitijners voelden die weldadige culture onder
den vorm van een zedenverheffend vierdaagsch bombardement en anti-barbaarsche
slachtpartijen, van verwoede straatgevechten,
die legendarisch geworden zijn en waarbij
ook Damremont het leven liet. (8)
En zoo is de geschiedenis van de wit- en
blauwe stad op de steile hooge kalkrots.
* * *
De Rummel (9) moet ge ontdekken van af;
de naburige bergen. Wel hebt ge eens half
duizelig zijn donkere diepte gepeild op de
groote brug voor het station, wel kreegt ge
Toen den vagen indruk dat het iets geweldigs
was, maar eerst als ge in werkelijkheid plots
voor het wonder staat en ge de waarheid
moet gevoelen, dan begrijpt ge hoe in zulke
omgeving de stad, en haar menschen en haar
verleden, zoo zijn als ze zijn : wild en wreed.
Dan zult ge sfom staan opkijken naar die
twee aangrijpend hooge muren. (10) die gin(6) Nadien werd hij wel een goed vriend van de
Franschen mits eenige mooie eereteekens en Fijne
ridderlintjes.
(7) Onverwachte landing te Sidi-Ferruch, waar
schier geen tegenstand was.
(8) Zie het schilderij van H. Vernet « Prise de
Constantine » te Versailles.
(9) Of Roumel of Oued el Kebir (250 Km. lang).
(10) Zou de Tsjeksehe Matzocha dieper zijn?

der aan den draai zich beangstigend smal
samenwringen waar een zwarte opening in de
bergmassa luguber gaapt.
Ge inoogt al veel gezien en over den Rummel de meest extatische ontboezemingen geslikt hebben, — lieve hemel! — z6o had! ge
't niet verwacht.
De Rummel moet ge ontdekken.
En ja, daar waar geen gids u beter leidt.
kunt ge hem dan ook best missen. Die toch.
wauwelt en tatert al maar door over dingen,
die u niet raken of over hetgeen komen zal,
wat dan nog den indruk van de verrassingen
breekt. Op goed valle 't uit daalt ge dus langs
de zvvakke zij van 't stadje naar beneden en
draait er maar nevens af in de diepte : ge
ioopt geen kilometer of ?t riviertje ligt voor u.
Nu is 't geen toertje voor oude of gebrekkige lieden (1) een weg te zoeken over de
rotsblokken, waterplassen en rollende keien
(die u zoo onverwacht uitglijden doen)... het
alles onder een leuk Afrikaansch zonnetje en
langs afgronden, waarvan ge moeilijk den
bodem ziet.
Zoolang ge geen paar bioedrazende honden tegenkomt van een of ander Europeaan
uit de omgeving zal uw lieve leventje echter
geen gevaar loopen : uw beenen misschien
wel, als ge niet oppast! Oe zult wel eens langs
uw verboden weg (geen nood. een blanke
mag hier alies!) een schuchter plakkaatje
vinden : « Danger de mort. coups de mines »
(Doodsgevaar, mijnontploffingen) doch dit
staat er blijkbaar al eenige jaren. want het
tunnelletje is al geboord en aan 't eind er van
wordt ge door den ingenieur... niet teruggejaagd... maar harteiijk verwelkomd en begraven onder allerlei technische uitleggingen.
Nevens u zijn werklui bezig al de overtoilige
rotsklompen (ze maken een weg) zoomaar in
de diepte te rollen... er passeert immers toch
niemand daaronder. Oe griezelt even : uw
ontdekkingstocht had even goed langs daar
kunnen loopen!
Achter den draai : daar is de Rummel!
Alsof het er nu zoo juist geschapen werd
voelt ge links den grond wegzinken en rechts
hemelhoog opstijgen : de breede rivier stort
loodrecht als met koortsig-gejaagde ovcrhaasting in een machtigen waterval naar otnlaag en daaronder, na wat horizontaal geloopen te hebben. duikelt ze over verward aaneengeschakelde reeksen uitgevreten treden tot
den bodem van den afgrond.
Daar stroomt ze schijnbaar kalmpjes tus(1) Daarvoor houwde het • Comite d'Initiative »
een leuk wegeltje < chemin des touristes », volkomen gevaarvrij en volstrekt niet hinderend aan het
landschap.

schen de rolsteenen voort, maar pas op voor
die keitjcs : als ge morgen eens tot in die
diepte geraakt, zult ge all£6n niet op zoo'n
steentje klimmen en daar zult ge beslist denken dat het punt waar ge nu staat het hoogste
uit de omgeving is! En kijk! In cirkel om u
heen worden de bergen uit den grond gestampt, waarlijk! — het schijnt of ze aldaar
maar groeien en groeien door ze te begapen.
Van af de hoogte v66r u daalt een tenger gebroken lijntje naar beneden, maar brengt het
toch niet verder dan de helft; dan blijft het
waterpas loopen, altijd maar met u mee in de
hoogte : 't is de beruchte « chemin des touristes » en ge ziet misschien wel eens 'n Lilliputtertje daarboven, dat met zijn zakdoek
wuift om u moed in te blazen.
De spring- en klauterpartij begint.
God! wat een afwisseling! Op 't topje van
elken rotsblok wildet ge wel een kiekje nemen, want er is nog voile scherpe licht. De
kloof is een vijftigtal meter breed maar ze
versmalt zienderoogen en, als ge aan den
plotsen omzwaai. heel in de hoogte (1) het
iizeren hangbrugie {de pijlers zijn zoowat
25 m. hoog) van Sidi M' Cid met ziin speelgoed-wagentjes en miertjes-menschen opmerkt, dan kunt ge den bruinen bril wel afnemen en voor goed wegbergen.
KAREL CUYFEKS.

(Wordt

vcrvolgd).

(1) 175 m. boven den Rummel.

Van Paaschzatcrdag, 16 April, tot Wocnsdag, 20 April :
Naar PARIIS (twee voile dagen) en VERSAILLES) (een dag).
Vertrek uit Aalst : Zaterdag, 14.21 u.
Aankomst te Pariis : 22,26 u.
Vertrek uit Parijs, Woensdag morgen,
0,15 u.
Aankomst te Aalst : 7,49 u. (\smorgens).
Een omstandig programma verschijnt in
het volgend nummer.
Lcider : |. Van Overstraeten.
Prijs : Ongeveer 275 Fransche fr. (inbegrepen : trein 3° klas, goed hotel, flinke eetmalen. fooien. reis naar Versailles en bezoekenaldaar, boottocht door Parijs. bestijging
van den Eiffeltoren).
Inschrijven voor 1 April bij den leider,
Parklaan, of bij den heer Talloen, Gheeraerdtslaan, 3, die bereidwillig alle verdere inlichtingen verschaffen. Bij de inschrijving
dient een waarborg van 100 Belgische fr. gevoegd.

UITSTAP NAAR GEERAARDSBERGEN
Zondag, 6 Maart
PROGRAMMA DER FEESTELIJKHEDEN:

WEGENIS
PROVINCIE ANTWERPEN. — Het verkeer van
alle voertuigen wordt geschorst vanaf 28 Februari
op de provinciebaan Mechelen-Dendermonde tusschen Willebroek en den steenweg BreendonckPuurs. De herstellingswerken zullen wellicht vijf
maanden duren. Van af 7 Maart schorsing van het
verkeer voor alle voertuigen op de provinciebaan
Mechelen-Deridennonde tusschen Mechelen (Wilsonlaan) en Blaasveld (Dorp). De werken zullen 6 & 7
maanden duren.

10 u. Bezoek aan de stad onder de leiding
van den heer De Cooman.
12 u. Gezamenlijk middagmaal.
14 u. Vonning van den stoet op het Statieplein; afhalen der overheden ten stadhuize;
optocht naar den Oudenberg, alwaar krake- VAN HET SECRETARIAAT
lingenwerp.
De V.T.B.crs ncmeti deel aan den optocht! POSTCHECKREKENING . 93627.
TELEFOON : 583.30.
Gezellig samenzijn in « Het Hemelrijk ».
LEDENAANGROEI : Van 1 tot 15 Februari wer19 u. Tonnekenbrand : ontsteken van het den 1389 nieuwe leden ingeschreven.
AAN DE AFGEVAARDIGDEN : Vriendelijk vervreugdevuur.
zoek een heel bondig verslag in te dienen over hun
*

*

*

Wij verzoeken dringend de afgevaardigden, die van plan zijn met hun leden aan den
uitstap deel te nemen, het vermoedelijk aantal deelnemers, alsook het uur van aankomst
te Geeraardsbergen te willen bekend maken
aan den heer De Cooman. Kunstschilder,
Oudenberg, Geeraardsbergen.
De alleenreizendc V. T. B.ers vervoegen
den groep te 10 u. of te 14 u. aan het station,
waar zich trouwens bij de aankomst der treinen een gids zal bevinden.
Op 6 Maart is te Geeraardsbergen de jaarlijksche foor aan vollen gang! Er is kans
zich uitstekend te vermaken.
ONZE GOEDKOOPE AUTOTOCHTEN
1. - Tweedaagsche tocht met Paschen
Op Zondag 17 en Maandag 18 April (Paaschdagen), richt V.T.B. (Antwerpen) een tweedaagsche
tocht in per autocar.
Beknopte wegwijzer :
Zondag, 17 April : Antwerpen, Herenthals, Rethi.
Abdij van Postel. Lommel. Hefchteren, Asch, Genk.
(Mogehjk bezoek aan de bovengrondsche inrichting
van de koolmijn te Waterschei), Bilsen, Tongeren.
Maandag, 18 April : 's Morgens, bezoek aan de
uiterst belangwekkende stad Tongeren. 's Namiddags per autocar naar St Truiden (bezoek) Zoutleeuw. Daarna over Tienen, Leuven, Mechelen naar
Antwerpen.
Algemeene voorwaarden : Deelnemingsprijs :
125 frank per persoon (alles inbegrepen). Aantal
deelnemers : 30. Inschrijven van nu af en uiterlijk
tot op 8 April op het Secretariaat van den V. T. B.,
Paardenmarkt, 70. De deelnemers ontvangen tijdig
alle nadere inlichtingen per omzendbrief.
Leider : W. Heylen.

werking gedurende het jaar 1926. Wij dringen er
sterk op aan dat alien aan dit verzoek zouden willen voldoen.

OPGEPAST! Er worden nog steeds postkwijtingen aangeboden voor « De Toerist ».
Bedoelde kwijtschriften gaan niet uit van den
V, T. B. Men weze dus op zijn hOede!
HET BONDSBLAD moet besteld aan al de leden
die de lidkaart aan den postbode betaalden. Gebeurt dit niet, dan diene men een klacht in op het
postkantoor zijner omschrijving. Krijgt men daar
geen voldocning, dan eerst dient het secretariaat
verwittigd.
LIDKAART 1927. — Wie door een of andere
reden nog niet in het bezit zijn zou zijner lidkaart
voor 1927 gelieve onmiddellijk op postcheckrekening
93627 het bedrag te storten en tevens op de strook
te vermelden : naam en volledig adres, alsook het
nummer der oude lidkaart.
VERZEKERING : Het bestuur trof een overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij De Noordstar voor het bezorgeu aan onze leden van speciale
polissen met aandeel in de winst. Een volgende
maal meer daarover!

Belangrijke verminderingen
GROT VAN REMOUCHAMPS : 20% vermindering op den toegangsprijs, op vertoon der lidkaart
met portret.
ANTWERPEN : Wollen, geweven en gebreide
stoffen. Nelda, Delinstr., 40. 10%.
KORTRIJK : Gas- en Electriciteitsbenoodigdheden. M. Polfliet, Brugstraat. 5%.
West-Vlaamsche Autogarage Mumba, Moeskroenstraat : herstellingen en gareeren : 5 tot 10%.
ROESELARE : West-Vlaamsche Autogarage
Mumba, Meenenstraat : herstellingen en gareeren :
5 tot 10%.

j

Het ANTWERPSCH STRAATNAMENBOEK

•

• door Floris Prims en Michel Verbeeck J
; wordt den V. T. B.-ers aangeboden aan ;
•
15 fr. in plaats van 20 fr.
i
I
Te bestellen op het bondssecretariaat. t

BONDSLEVEN

De Riviera - De Nederrijn

ALGEMEENE REIZEN :
6 Maart : Geeraardsbergen. Leider : H. De Cooman.
10-18 April : De Riviera. Leider : E. De Ridder.
18-19 April : Nederland. Leider : J. De Combe.
19-23 April : Neder-Rijnland. Leiders : D r J. Gabriels en Prof. Leurs.
Aalst
ZONDAG 6 MAART : Naar Krakelingenvvorp en Tonnekenbrand te Geeraardsbergen.
Bezoek
aan de stad onder de leiding van H. J. De Cooman, kuntschilder. Vertrek met den trein van 12 u. 12.
Daar de afstand te kort is, kan geen groepsreis ingericht worden. (Prijs : 11 fr. 80). Voor bijzondere
toegangskaarten tot de « plechtigheden » op den Oudenberg wordt gezorgd.
ZONDAG, 13 MAART : Te 14 u., bezoek aan het totaal gemoderniseerde brandweerarsenaal, met
voordracht door een der bevelhebbers. Toegangskaarten kosteloos te verkrijgen bij de afgevaardigden.
Uitsluitelijk voor onze leden. Aantal deelnemers streng beperkt.
WOENSDAG, 16 MAART : Te 19,30 u., in de feestzaal van het stadhuis, zevende wintervoordracht. D r J. Uytterhoeven, leeraar aan het atheneum te Antwerpen, algemeen sekretaris van den
Vlaamschen Leeraarsbond, over : «• Zeden en gebruiken der Japanners
(Met lichtbeelden).

Groot-Antwerpeti
ZATERDAG. 5 MAART : Te 20 u. in de feestzaal van de stedelijke jongensnormaalschool,
Quellinstraat, buitengewone voordracht met speciaal vervaardigde lichtbeelden over « De tentoonstelling van Vlaamsche Kunst » te Londen. door den beer A. H. Cornette, Conservator van het Museum
van Schoone Knnsten, die een werkzaam deel nam aan de inrichting van bedoelde tentoonstelling.
ZONDAG. 6 MAART : Te 9,30 u. 's morgens, biologische wandelvoordracht door den heer Havermans. leeraar, in den Dierentuin (terrarinm en aquarium inbegrepen). De leden hebben 507c vermindering (2,50 fr. in plaats van 5 frank) op den ingangsprijs, op vertoon van hun lidkaart. Men vergadert
op hot aangeduide uur aan den ingang (binnen) van den Dierentuin.
DONDERDAG. 10 MAART : Te 14 u., derde bezoek aan de fabrieken « Ford » te Hoboken.
Kaarten te bekomen op het secretariaat aan 1,25 fr. (uitsluitend voor de leden).
ZONDAG. 13 MAART : Te 11 uur, bezoek aan het stoomschip « Melita >>
• (Canadian Pacific
Railway). Beperkt aantal kaarten te bekomen op het secretariaat aan 1,25 fr.
MAANDAG, 14 MAART : Gala-vertooning in den
Poesje
Beperkt aantal kaarten te bekomen op het secretariaat aan 1,50 fr. Wordt opgevoerd : Genoveva van Brabant en De Zeeslag van
Palestina.
DONDERDAG, 17 MAART : Tweede bezoek aan de fabrieken « Minerva ». Beperkt aantal
deelnemingskaarten te bekomen op het secretariaat aan 1,25 fr. (uitsluitend voor de leden).
DONDERDAG, 17 MAART : Te 20 u. , Eerste les van den cursus over « Aardkunde >;, door D r
Viaene, leeraar aan het Atheneum te Antwerpen. - — Zie nadere inlichtingen elders in dit nummer.
VRIJDAG, 18 MAART : Te 20 u.f Kinemavertooning in de feestzaal van de stedelijke Jongensnormaalschool. Quellinstraat. Op het programma :
a) Ford-filmen (auto- en viiegmachinesconstructie);
b) Film over Kongo. -- Toegang vrij en kosteloos voor ieder.
ZONDAG, 20 MAART : Te 10 u. vooriniddag, bezoek aan eenige minder gekende hoekjes van Antwerpen. Wordt bezocht : omstreken van Hoogstraat, Kloosterstraat, St.-Andrieskwartier. Toegang tot
private gebouwen enkel op vertoon van de lidkaart. Vereenigen Vlasmarkt, te 10 uur stipt. Leider :
Willem Heylen.
MAANDAG, 21 MAART : Te 20 u. : Tweede bezoek aan de inrichtingen in voile werking van
het dagblad < Gazet van Antwerpen >\ Vo6r 't bezoek inleiding, verduidelijkt door lichtbeelden. Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan 1,25 fr. (uitsluitend voor de leden).

Boechout
ELKE DONDERDAG : Te 20 u., voordracht (reisbeschrijving) met lichtbeelden in het «Vlaamsch
Koffiehuis ».
DONDERDAG. 17 MAART : Te 20 u.. in het . Vlaamsch Koffiehuis
voordracht met welgekozen lichtbeelden door den heer Lode De Bruyne over « Beiaarden en Beiaardtorens ».

Brugge
Let well Voortaan zullen, om nuttelooze onkosten te vermijden, alle bezoeken en uitstappen tijdig
in het bondsorgaan aangekondigd worden. De leden gelieven ook regelmatig de plaatselijke weekbladen in te zien om van eventueele wijzigingen kennis te nemen.

0
ZONDAG, 20 MAART : Bezoek aan de kerk van St.-Jacob, onder leiding van den heer Poignie.
Niet-leden betalen een frank. Bijeenkomst op het kerkplein, te 15 u.
ZATERDAG, 26 MAART (Half-Vasten) : Te 19.30 u.. in de bovenzaal van het Teniershotel :
Tweede gezellig samenzijn, op algemeene aanvraag. Tevens vieren wij het vijfjarig bestaan van den
bond : chocolade met broodjes, vertooning van een serie diapositieven uit Antwerpen over « V.T.B.leyen >\ zang, declamatie, orkest en dans! Succes vcrzekerd! Evenais de vorige maal is het feestje
enkel toegankelijk voor de leden en hun familie. De inschrijvingslijst (8 fr. per persoon, alles inbegrepen) wordt afgesloten op Dinsdag, 22 Maart. Toetredingen bii de afgevaardigden : de heeren J. Pvck,
St.-Pieterskaai, 19; A. Daled, St.-Catharinastraat, 8-1; W. Bossier, Zuidzandstraat, 12.
Het eetmaal is niet verplichtend
ZONDAG, 27 MAART : Te 10.30 u., bezoek nan het Stedelijk Archief, Breydelstraat. onder leiding van den heer R. A. Pannentier, archivaris. Het aantal deelnemers (uitsluitend V.-T.-B.-ers) zeer
beperkt zijnde, worden de belangstellenden verzocht zoo spoedig mogelijk hun kaart (een frank) bij
een der vornoemde afgevaardigden te bestellen.
In 7 vooruitzicht : ZONDAG. 3 APRIL : Groepsreis naar Gent, in samenwerking met Ardooie.
Reisonkosten : noenmaal. (drank en fooi inbegrepen), inkomgeld voor musea. enz.', 25 fr. Houders van vrijkaarten op het spoor betalen 13 frank.
ZONDAG, 24 APRIL : Bezoek aan het Bisschoppelijk Seminarie, uitsluitend voor de leden.

Duffel
WOENSDAG, 21 MAART : Te 19,30 u.. in de zaal Volkslust. Handelstraat, voordracht over Ierland, door den Z. E. Pater Callewaert

Geel
ZONDAG, 13 MAART : Te 18 u. in de zaal « Den Haan », Pas, voordracht met lichtbeelden door
den heer Cyr. Van Hove, iId van het Algemeen Bondsbestuur, over < De Geschiedenis der Kempen ».
ledereen welkom. Toegang vrij.

Geeraardsbergen
ZONDAG, 6 MAART : Krakelingenwerp. (Zie elders in dit nummer). Bijeenkomst om 2 u. op het
Statieplein voor den optocht. Te 5 u., gezellig samenzijn in ^ 't Hemelrijk ».

Gent
ZONDAG, 6 MAART : Groepsreis naar Geeraardsbergen. Krakelingenwerp en Tonneken'orand. Vertrek te 7.20 u. uit Gent-St.-Pieters. Terug uit Geeraardsbergen te 19.33 u. Aankomst te
Gent-Zuid, te 21.12 u. Prijs per deelnemer 11,— fr. Knapzak meenemen. Toetredingen tot 3 Maart bij
den heer Gyselinck, Begijnhoflaan, 31.
ZONDAG, 13 MAART : 7e groepsreis naar Antwerpen, met in den voormiddag bezoek aan een
prachtschip; 's namiddags naar keus, bijwonen eener vertooning in de Koninklijke Vlaamsche Opera,
of in den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg. alwaar de Niebelungen (2e reeks) worden gespeeld. Deelnemers storten bij den afgevaardigde, Begijnhoflaan, 31 : voor reiskaart 15 frank; toegang Nederlandsche Schouwburg 6 frank; Vlaamsche Opera 7 of 8 frank; (lit uiterlijk voor 8 Maart;
voor noenmaal wordt zoo noodig gezorgd.
MAANDAG 21 MAART : In de Staatsmiddelbare jongensschool, Bisdomkaai, 1; 5e voordracht
met lichtbeelden.
DINSDAG, 22 MAART : Per autobus naar Antwerpen, alwaar ter gelegenheid van ons vijfjarig
bestaan in de Koninklijke Vlaamsche Opera, Tannhauscr wordt gespeeld. Gent moet bij die plechtigheid tegenwoordig zijn. Vertrek uit Gent, te 17 u. Terug na afloop der vertooning. Prijs per deelnemer (voor den rit) 16.— fr. Plaatsbewijzen voor toegang tot den schouwburg, naar keus. Enkel 20
personen kunnen mee. Zich zoo spoedig mogeliik aangeven bij den afgevaardigde.
In 7 vooruitzicht : Wetenschappelijke film-avond in een kinema van een der voorsteden. Bezoek
aan het museum van oudheidkunde onder de leiding van den heer Van Werveke, Conservator.
Viering van ons vijfjarig bestaan!

Hamme
DONDERDAG, 10 MAART : In het lokaal « Dc Kroon >, Markt, voordracht met lichtbeelden
over « Lucerne en Venetie >\ door den heer notaris G. De Bock, van Sinaai. Voor leden en familie.

Kapellen
MAANDAG, 21 MAART : Te 20.15 u., in het » Vlaamsch Huis >\ voordracht met lichtbeelden
over « Bij Franken en Nedersaksers » door den heer Dozy.

Leuven
ZONDAG, 13 MAART : Tweede gezellig samenzijn in den ^ Avenir », Muntstraat, 14. Viering
van het vijfjarig bestaan van den V. T. B. Zang, deklamatie, dans!
VRI|DAG, "18 MAART (en niet Zaterdag, 19 Maart) : Meulemans-avond, ingericht door het Kat.
VI. Hoogstudentenbond. Alle V. T. B.-ers worden vriendelijk uitgenoodigd. (Raadpleeg den bizonderen plakbrief).
EINDE MAART : 4e Wintervoordracht.

St.-Niklaas
ZONDAG, 20 MAART viert V. T. B.-St. Niklaas het 5-jarig bestaan van den bond en het inschrijven van het 500e lid uit onze stad. Om 19.30 uur, in de bovenzaal van het bondslokaal « De
Hoop » : Zang, declamatie, gezellig samenzijn.
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Bondsrcis naar Duitschland (Ruhr) j Naar dc Riviera (Cote d'Azur)
Per autocar

19-23 April

In samenwerking met het Vlaamsch
Economisch Verbond.
Bezoek aan Roermond, Munchen-GIadbach,
Crefeld, Duisburg, Essen, Werden, Ben rath.
Neuss, Dusseldorf, Erkelenz, Heinsberg.
Bezoek aan textielfabrieken, zijdeweverijen,
hoogovens, koolmijnen en vermoedelijk aan de
inrichtingen Krupp, aan de romaansche kerken
van Munchen-GIadbach, Essen en Werden, alsook aan de keurige renaissance en barokkasteelen van Reydt en Benrath, aan de interessante
prestaties van Duitsche moderne kunst te Duisburg en te Dusseldorf, aan de haven van Duisburg.
Volledig reisplan, biz. 93.
Prijs : fr. 775.
Leiders : Dr. Leurs en Dr. J. Gabriels.
Inschrijven op het bondssecretariaat tot uiterfijk 1 April.
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10-18 April
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Acht dagen te Nizza. Van daaruit autotochten
naar Gorges du Loup, Grasse, Beaulieu, Cap
Ferrat, Cannes, Monaco. Monte Carlo, Vintimiglia, Bordighera, San Remo, Cimiez, Peira
Cava, Escarfcne, Luceram.
Boottochten op de Middellandsche Zee met
bezoek aan de eilanden Ste Marguerite en St.
Honorat.
Bezoek aan een reukwerkfabriek in voile
werking.
De reis geschiedt in 2 e klas. Het reisbillet is
33 dagen geldig. Medereizigers kunnen dus naar
verlangen de terugreis onderbreken of verlengen.
Reisplan, bi. 93.
Prijs : fr. 1540.
Inschrijven uiterlijk tot 25 Maart.
Leider : Eugeen De Ridder.

!
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Een reis naar de Riviera is een voorjaarsdroom!
>•>»!•«•
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GALAVERTOONING in de VLAAMSCHE OPERA
Op Dinsdag, 22 Maart, te 20 u., ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van den bond
den leden aangeboden.
OPVOERING VAN « TANNHAUSER » - RICHARD WAGNER
Volgende plaatsen zijn nog beschikbaar : Orkestzetels : fr. 15; Zijbalkon le rang :
fr. 12; Zijloge le rang : fr. 12; Stalles : fr. 10; Zijbalkon 2e rang : fr. 6; Zijloge 2e rang:
fr. 5; le Amphitheater : fr. 4; 2e Amphith. . fr. 3; Balkon 3e rang : fr. 3; 3e Amph.: fr. 2
De kaarten dienen op het bondssecretariaat besteld tot uiterlijk 15 Maart. De kaarten kunnen worden afgehaald vanaf Donderdag, 17 Maart, op het bondssecretariaat of
bij de personen, die zich met het inschrijven bezighielden.

Flandria Ultra Limites
"lyTalenciennes, gedenationaliseerde stad,
V zonder eigen karakter, zonder nog merkbare traditie, sedert meer dan twee eeuwen
van hare natuurlijke lotsbestemming vervreemd, trekt door niets den vreemdeling aan.
Het is een beslist leelijk oord aan de Schelde,
even over de Belgische grens. Blanc-Misseron, het Fransche douanestation, ontzettend
vuil en slordig, kondigt de stad aan als de
vunzige gang het ordelooze en muffe huis.
Waar ben je, hygiene en netheid, breed en
royaal pomfort waardoor zich in Rozendaalsche of Maastrichtsche grensstation een beschaving afteekent, verfijnd, en toch eenvoudig gebleven! (Dat ben je toch alles verloren, uiterst-zuidelijke Nederlanden). Ik moet
aan U terugdenken in dit smerig, stinkend
Blanc-Misseron, benauwend lijk een Ioensch
Poolsch dorp. Ik ducht het vervolg, de hopelooze, nuttelooze reis door Fransch-Vlaanderen...
En nochtans... Valenciennes, ofschoon alledaagsch-leelijk, was me een veropenbaring.
Want, zooals een vervallen familie met bange
zorg getuigen vasthoudt van vroegeren luister, zoo ook bewaart Valenciennes egocentrisch herinneringen uit de dagen toen zij,
vrije stad van het Nederlandsche Henegouw,
vurig werken van kunstenaars uit eigen land
verzamelde en er kerken en kloosters mee
siercle.
Al deze kunstschatten, geteekend Rubens,
Van Noort, Van Dijck, Janssen, zijn na de
wederwaardigheden van de Fransche revolutie, in het gemeentelijk museum van Valenciennes aangeland, Museum « en marge » van
de klassieke pelgrimages : naar « National
Gallery », Rijksmuseum Mauritshuis, KaiserFriedrichs-Museum, e. a. m.
Miskend museum! En toch! Een « hors
d'oeuvre » voor fijnproevers, meer belust op de
kwaliteit dan op de kwantiteit! Dit museum
alleen, loont rijkelijk de reis.Zijn parel, een
pieta van Adam van Noort (fig. 1), een eersterangswerk.
Adam van Noort, de meester der twee
meest oorspronkelijke kunstpersonaliteiten
uit onze Vlaamsche XVIIe eeuw : Rubens en
Jordaens. Nochtans blijft hij steeds voor ons
een geheimzinnig personage, want wij hebben geen zekerheid nopens zijn werken, en
naar de bewering van Max Rooses, zouden
alle attributes valsch zijn. Pol de Mont, wiens
uitstekenden « kunst-flair a men mag betrouwen, is ook die meening toegedaan.
En nochtans stelt Fromentin hem in zijn

« Maitres d* Autrefois » aan onze bewondering voor in zulke onberispelijke taal en onder zulke verleidelijke bewoording, dat men
van harte wenscht dat het waarheid weze.
« II (Van Noort) etait l'inverse de Voenius,
» Tenvers d'un Italien, en tout, un Flamand
» de race et de temperament, rest£ Flamand.
» Avec Voenius il representait a merveille les
» deux Elements, indigene et etranger, qui
» depuis deux cents ans s'etaient partage
» 1'esprit des Flandres, et dont 1'un avait tos talement etouffe l'autre. Autant le vieux
» sang germanique s'etait altere dans les vei» nes de Terudit Voenius, autant il s'offrait,
» riche et abondant, dans cette organisation
» forte et peu cultivee...! »
Voorwaar een verleidelijker hypothese, deze welke ons Van Noort voorstelt als de natuurlijke erfgenaam van de Vlaamsche kunsttraditie der XVe eeuw, van Van Eyck, Rogier
Van der Weyden, Memlinc! Maar op welke
dokuinenten heeft Fromentin ze gegrond?
Geniale intuitie? Of dc wonderbare gave van
het dubbele zien? Men blijft perpleks!!
Wat er ook van zij, de Pieta (fig. 1) wier
attribute door geen enkel positief gegeven is
gewettigd, stamt van een meester, die op alle
gebied beantwoordt aan de gedachte van
Fromentin. In voile Romanisme (laatste kwartaal der XVI0 eeuw) openbaart zich in dit
werk toch de nobele, Vlaamsche traditie :

FIG.

PIETA, A. VAN NOORT,

H. 1,02 m.f Br. 0,74.

door de klaarheid der vormen, de eenvoud in
beweging en houding, de glazuur-schittering
van de lokaalkleur : het roode en paarse en
het edele blauvv, ongewijzigd door het wisselende spel en den toover der nuancen. Geen
enkel bijkomend detail leidt de aandacht af.
De Pieta is ernstig, teruggehouden Iijk de
madonna's van Van Eyck. Hier alleen de
Moeder der Smarten met haar stille wee, een
goddelijke Doode, en de nobel-gelatene figuren van Joannes en Jozef. Nochtans moeten
de voile, breede vorrh, de grondige kennis van
de anatomie, het buitengewone relief van
zekere deelen, zooals de hand van de H.
Maagd, het volumen der lichamen en de manier waarop de ruimte gevuld wordt, onze \1°
eeuw aankondigen.
Van Van Noort kunnen we gemakkelijk
overgaan tot Rubens. van wien het museum
verscheidene doeken bezit.
Bij het drieluik van St Stefanus (1) (161920) blijven we maar even stil. Max Rooses
wijdde trouwens aan dit werk een gedegen
studie. Ofschoon het veel leed onder herstellingen, bleef het alleszins een merkwaardig
stuk waar de beweging en het licht nog overvloedig uit spreken. >
Het is diezelfde iriseerende licht-regen
waarin later Schut zijn godsdienstige compositie's zal baden, en de medewerking van dezen kunstenaar, aan het gewrocht van
St Amand — een hypothese van Max Rooses
—-is zeer waarschijnlijk.
Minder bekend is een kleine « kruis-afdoening * (2) (fig. 2) die in de buurt van den
H. Stefanus hangt. Sedert de triomfantelijke
« Kruisafdoening » uit de kathedraal van
Antwerpen, bestormt men den meester met
bestellingen van dergelijke onderwerpen. In
1615,, schilderde hij voor de kerk van N. D.
de la Chaussee van Valenciennes, de kruisafdoening, waarbij we hier stil blijven. Deze
wijkt af van de andere composities met gelijkaardige onderwerpen : zij is geconcipieerd
niet volgens de diagonaal, welke aan Rubens'
vaardigheid de moeilijkste, maar tevens
schitterendst-opgeloste
problema's bood,
maar wel volgens de loodliin.
Het lichaam van den Gekruiste, nog met
een hand opgehouden, staat bijna recht. Het
is zedelijk en stoffelijk de as van de actie. De
romp zou voorover plooien onder het gewicht
van het hangende hoofd, werd hij niet ge(1) Vroeger in St Amands-abdij bij Valenciennes.
Vandaar naar de kerk van N. D. de la Chaussee,
dan naar die van St Gery, die het schilderij in 1834
aan het stadsmuseum
van Valenciennes verkocht. —
Katal. n r s 234-235-236.
(2) Kataloog n' 238. - Doek. H. 3.25, L. 1.90.

FIG. 2. — KRUISAFDOENING. - RUBENS.

H. 3,35 m., Br. 1,90 m.

schraagd door Joannes, kort-sterk op zijn
ladder, in een pittoresk en schitterend raccourci. De baardige Jozef van Arimathea,
ernstig en toch « mondain s tot in zijn groote
smart; de Magdalena, verslagen aan den voet
van 't Kruis, in de weeke golvingen van haar
losse haren; de naakte man die schrijlings zit
op den balk van het kruis, dit alles is ons
reeds bekend. Nieuw is de Maria-figuur, een
der machtigste vrouwenfiguren van Rubens.
Recht, de armen uitgestrekt, geschoord op
haar sterke heupen, den buik voorover gesteund, formidabel en tragisch, zoo wacht zij.
Zij zal de eerste, de eenige zijn, om het lichaam van haar zoon in de armen te sluiten.
Sublieme Matrone! Sterke vrouw uit het
Evangelie! Zij zal ontvangen het gewicht van
een heele wereld van smarten en opofferingen.
Geldt het hier het feit eener al te sterke
verbeelding? Maar 't kotnt me voor dat de
Maria van Valenciennes lijkt op Maria Pijpelinckx, de moeder van Rubens, ons bekend
door het portret in de Pinakoteek van Munchen. Trouwens geen wonder, dat Rubens, om
de Moeder der Smarten Aveer te geven, de
gelaatstrekken heeft gememoreerd van Maria

Pijpelinckx, de sublieme echtgenoote, de bewonderenswaardige moeder, de vrouw aller
opoffering en aller toewijding?
Van Rubens gaan we natuurlijker wijze
naar hem die zich een oogenblik zijn mededinger durfde wanen, naar Abraham Janssens, beter gekend sedert het belangrijk werk
dat R. Oldenburg hem wijdde. (1).
Het museum van Valenciennes bezit twee
belangrijke werken van Janssens : « Eendracht baart macht » (2) en « Het Lijden
van 0. H. Jezus-Christus ». (3).
Het Romeinsche naturalisme, door Caravaggio naar voren gebracht, moest des te
meer weerklank vinden binnen Vlaanderen,
daar zijn realisme beantwoordde aan een essentieele hoedanigheid van het ras, hetwelk
onderdrukt was door het Romanisme.
Men begrijpt gemakkeliik dat Rubens niet
de eenige zou zijn om onder den invloed van
het Romeinsch naturalisme te geraken. Zijn
tijdgenoot Abraham Janssens (1575-1632),
aan dezelfde school der romanisten gevormd,
onderging dien invloed v6or hem en op zijn
minst even sterk.
Zoodra hij uit Italie terugkomt, (v66r
1601) legt hij er zich op toe (net als Rubens) de nieuw verworven kennis toe te passen. Hij gaat aan de fondamenteele kleur haar
objectieve realiteit ontnemen, om ze in het
domein van de subjectieve realiteit te voeren,
't is te zeggen, ze te onderwerpen aan de beinvloeding van het oneindig veranderlijke
licht.
Een jaar voor dat Rubens zijne persoonlijkheid aan zijn geboortestad en aan de wereld imponeerde,had Abraham Janssens reeds
zijn wil : het juk van de romanisten af te
schudden, doorgezet in een allegorie van de
Schelde, hem door het gemeentebestuur van
Antwerpen voor het stadhuis besteld.
Inderdaad, dit werk, dat heden nog prijkt
in het Koninkl. Museum van Antwerpen, waar
het lang aan Rubens werd toegeschreven, (4)
herinnert in menig opzicht aan de manier van
dezen laatste, of verraadt althans, identieke
invloeaen, gemeenschappelijk ondergaan.
De ruimte is prachtig gevuld door de twee
personnages: de Maagd van Antwerpen en
den stroom Scaldis voorgesteld in al de breedheid van hun ronde vormen. Janssens toont er
zijn buitengewonen plastischen zin en een zeer
(1) Rudolf Oldenburg : Belgische Kunstdenkmaler. B II « Abraham Janssens. >
(2) Kataloog, n r 211. « Attribue a (anssens, Victor-Honore (1164-1732) »
H 1,50 L. 1,14.
(3) N r 210. Doek H. 3 ; 65 L. 2,60.
(4) Aan Pol de Mont komt de eer der juiste vaststelling toe.

juist begrip van de ruimte. De teekening is
correct; licht en schaduwen zijn er naar Caravaggio's ideaal, d. i., gehecht aan de voorwerpen, en niet verspreid in de atmosfeer. De
kleur is scherp, met gewaagde contrasten.
aaneenaam nochtans, niettegenstaande de
schrilheid. Het is eigenlijk een stuk van
hoogst dekoratieve waarde.
Maar zal hij kunnen wedijveren met Ruhens. in onderwerpen, die vo6r alles verbeelding, passie of diepte vereischen?
De Passie van Valenciennes veropenbaart
ons, terzelfdertijd als een juist beeld van het
werk van Janssens, het geheim van zijn mislukking. (fig. 3).
Andermaal dringen zich wel op de vaardigheid, waardoor hij aan de vormen hun algeheele sculpturale waarde geeft, de volmaakte teekening en de handige compositie.
Er gaat zelfs iets pathetisch uit van de twee
boosdoeners die aan het kruis hangen — wat
sterk contrasteert met de rustige gelatenheid
van den Heer. De Magdalena lijkt op de
Maagd van Antwerpen, (uit de Allegorie op
de Schelde) en in de figuur van de Heilige
Moeder, vindt men dit realisme weer, eigen
aan Janssens, en dat hem, over de romanisten heen, verwant maakt met Aertsen en De
Beuckelaeri! Licht en schaduw zijn knap verspreid, de kleur, sympathiek schril, teekent
helder af tegen het donker-grijze van den

FIG. 3 - PASSIE. - ABRAHAM JANSSENS.

H. 3,65 m. - Br. 2,60 m.

hemel. Maar echte smart, ware pathetiek zijn
in dit werk niet te bespeuren.
De scheppende kracht, die alleen die eeuwige figuren ieven en passie kan inblazen,
ontbreekt hem. Sandrart vertelt dat Janssens,
uit wanhoop zijn mededinger niet te kunnen
overvleugelen, hem wilde nadoen. Hij verloor daardoor al de franke schittering van de
kleur, en zijn persoonlijkheid, die, ofschoon
niet buitengewoon sterk uitgesproken, toch
niet zonder belang was, wordt er bij opgeofferd.
Het anclere doek van Janssens: «Eendracht
baart rnacht
allegorische compositie in
den stijl van de «Pomona» van Berlijn, met figuren ten halven l.ijve, spruit uit de eerste
werk-methode van den meester, zeer dekoratief, met levendige en boeiende kleuren, als
een frissche tuil van veldbloemen. (1)
Alles bewijst dat, indien Janssens niet in
eenzelfde tijd geleefd had als die Titan van
een Rubens, hij een zeer verdienstelijke
plaats zou bekleed hebben in de kunstwereld;
hij ware niet ontmoedigd geworden en zijn
naam ware niet in de vergetelheid geraakt.
Hij had dezelfde troeven als Rubens om de
hervormer te worden van de Vlaamsche
schilderkunst, hij kreeg dezelfde vorming en
bezat dezelfde hervormende wilskracht.
Doch, hem ontbrak het genie.
Wandelen we nog even voort in het Museum van Valenciennes. Wij blijven niet stil
bij de andere Vlaamsche meesters, welke hier
nog talrijk aanwezig zijn, maar niet buitengewoon representatief voor hun respectievelijke stijlen, zelfs niet bij Hieronymus Bosch
— overheerlijk! — noch bij Marten de Vos,
noch bij H. van Balen, zelfs niet bij
Denys Caivaert, minder nog bij Ambrosius
Francken, noch bij Coxcie, heel even bij
die prachtige martelie van St.-Jacob door
Van Dijck, met het mooie blauw, het diepe
blauw, dat eenige blauw, dat later in de
XVIIle eeuw het « bleu Nattier » zal heeten,
maar dat wel degelijk Van Dijck's blauw is.
Ik wil voortgaan tot in de zaal aan de XVIIIe
eeuw gewijd, aan Watteau en aan zijn school.
Antoine Watteau werd te Valenciennes geboren in 1684 (d.i. 7 jaren na de inlijving bij
Frankrijk) en is de zoon van Vlaamsche ouders. (2) Watteau! wiens heele werk een

zang van liefde en bewondering is voor de
kunst van zijn verloren vaderland en van Rubens die het zoo bovenmenschelijk synthetiseert een liefdezang getemperd door de meIancholie en de droefheid van het betreuren
van wat niet meer is. (3) Valenciennes bezit
van hem niets dan een uitstekend portret van
Jan Pater, de Valencijnsche beeldhouwer, (4)
en een heele verzameling vlugge schetsen
« en sanguine die het bewijs leveren dat de
elementen van Watteau's meest fantaske en
verbeeldingrijke scheppingen, geput werden
in de nauwgezette studie van de rijke en &1gevende natuur!
Daarentegen zijn zijn leerlingen, de schilders Pater, Louis-Joseph Watteau (17311803) en Francois-Louis Watteau (17581822) zoo talrijk vertegenwoordigd, dat het
wel hier is dat men ze moet bestudeeren.
Het is duidelijk dat alle drie ten aanzien
van Watteau in dezelfde verhouding staan als
de zoons van Breughel ten aanzien van Pieter
Breughel, t. t.z. dat zij het werk vulgariseeren, door het veelvuldig te herhalen. Hun
penseel vermenigvuldigt de mondaine « bucolica », de « Embarquements pour Cyth£re »
en de « Cours d'amour » in den stijl door
Watteau geschapen en vereeuwigd. Die tooneeltjes zijn met veel distinctie en subtielen
zwier door Pater weergegeven en met een
meer plebeische gratie door Louis-Joseph
Watteau. Deze laatste is een ware Watteau
voor Muscadins en Incroyables. Hij geeft
de ijdele onrustige drukte weer van die
inondaines. die de elegance naapen van deze
Aristocratie, welke ze zoo pas naar het schavol voerden.
In Francois-Louis Watteau, daarentegen,
schuilt een veel persoonlijker, zoo niet geniaal talent. Indien hij eenerzijds nog verwantschap heeft met de XVIIIe eeuw, zooals
zijn « Menuet sous le chene » en zijn « Galant cavalier » getuigen, dan is hij tevens een
van de eerste romantiekers. Zijn « Bataille
des Pyramides
en zijn « Siege de Beauvais », hebben ietwat de felle vlucht en den
heroischen zwier van een Delacroix of van
een Wiertz.
Het standbeeld van Antoine Watteau is in
brons opgericht, midden een van de squares

(1) De gele kleur van Janssens is even karakteristiek als die van Veronese, ofschoon minder goudachtig.
(2) Hij noemt zich zelf
Flamand
d. i. ZuidNederlander.
(3) De heer Conservator van het Museum van Valenciennes doet zooals Lodewijk XIV, hij annexeert
ten tweede male Vlaanderen. In zijn katalogus ver-

meldt hij onder « Fransche school » onzcn Philippe
de Champaigne, orizen Jacques Courtois, onzen
Watteau, onzen Van der Meulen, en zelfs onzen
Constantin Meunier! Zie : Catalogue provisoire de
peinture et de sculpture du Palais des Beaux-Arts
de Valenciennes. 1923.
(4) Kataloog N r 150. Portret van Antoine. —
Joseph Pater — Doek : H 0,43. - L. 0,58.

van de stad, in de schaduw van de St.-Niklaaskerk.
Voorzeker was Valenciennes haar kunstzoon deze eer verschuldigd. Wat hier de bizondere aanclacht vereischt is dat dit monumentaal standbeeld het gewrocht is van 'n
anderen beroemden zoon van Valenciennes,
ditmaal een essentieel Fransch genie : den
beeldhouwer Carpeaux (1827-1875). In het
Oemeentelijk Museum zijn er verscheidene
zalen voorbehouden aan zijne werken, een
niet geringe aantrekkelijkheid van deze verzameling. Schetsen, teekeningen, maquetten,
afgietsels, bozetti, marmer en brons zijn daar
tentoongesteld en geven een nogal volledig
idee van het genie van Carpeaux.
Tusschen het revolutionnaire akademisme
van Rude en het realistisch impressionisme
van Rodin, vertegenwoordigt Carpeaux, met
de Duitschers A. Wolff en Kiss, het schitterendst den stijl van de 2e helft der XIXe eeuw.
Een soort moderne barok, maar die zich van
de barok uit het glanstijdperk onderscheidt,
doordat de beweging, die geheel aan de oppervlakte blijft, alleen het decoratief effekt
beoogt, en geenszins de uiting is van een inwendige beweging. Hier is niets merkbaar van
het dualisme tusschen de kracht en de stof,
tusschen het lichaam en de ziel, die in de
XVIIIe eeuw de drijfveer van dezen stijl is.
De moderne barok, deze van Carpeaux,
heeft geen ander doel dan te versieren en te
behagen.
En nog is die zucht naar versiering geenszins onderworpen aan het milieu, en moet er
b.v. niet toe bijdragen om een architectur a l geheel te onderlijnen of te volledigen.
Nooit maakt ze deel uit van clat geheel, wat
een besliste tegenstelling uitmaakt met het
programma van de barok-sculptuur der
XVIIe en XVIIIe eeuw, die voor alles, essentieel onderworpen is aan het ensemble-effekt.
lntegendeel, onder invloed van het individualisme der XIXe eeuw, bestaat het neo-barokbeeldhouwwerk door en voor zich zelf. Zoo
b. v. de groepen aan den voorgevel van de
groote Opera te Parijs, die zonder tegenspraak met sierlijkheid en knapheid en zwier
alle gevleugelde gratie van den Dans en de
Muziek weergeven, maar die tot de architectural waarde van het geheel niets bijdragen.
Het standbeeld van Watteau, hooger vermeld, heeft datzelfde karakter van decoratieve elegance — meer niet!
De schilder is ten voeten uit voorgesteld,
omringd door bronzen personnages, geinspireerd van het kleine, gracievolle pronkvolkje

dat Watteau schiep; hijzelf draagt de zware
gekrulde pruik der hovelingen. Hij is te goed
gekleed, te mondain, nogal geeffemineerd om
aan dames bevallend — een soort van « beau
tenebreux »! Zoo zagen hem Carpeaux en
zijn tijdgenooten.
Doch de waarheid, die de beeldhouwer
niet heeft willen kennen, is heel anders. (Het
had hem volstaan de gegraveerde portretten
van Watteau te bestudeeren).
Onze Watteau — de Vlaming — draagt
geen pruik, maar kortgeSneden haar, en zijn
aangezicht is gladgeschdren. 't Is een bonkige
kerel met brutale Onderkin, doch uit zijn donker oog flikkert het verstand en vlamt de
energie. Hij kan de realiteit met nuchter en
kritisch oog nagaan en opmerken, maar de
gloed van zijn innerlijke visie kan ze herscheppen en ze overbrengen in subtielere
oorden van etherischen droom...
Dr. Juliane GABRIELS.
NAAR PARIJS (twee voile dagen) en
VERSAILLES (e£n dag).
VAN

16

TOT

20

APRIL

Vertrek uit Brussel (Zuid) : Zaterdag,
15.49 u.
Aankomst te Parijs : 22.26 u. Avondmaal.
Zondag en Maandag, te Parijs.
Worden o. m. bezocht : Louvre en Luxembourg, Hotel de Cluny, Invalides (Krijgsmuseum, Dome, graf van Napoleon), Opera,
Stadhuis, Sainte-Chapelle, Pantheon, NotreDame, Saint-Eustache, Pere-Lachaise, Butte
Montmartre en Basiliek, Buttes-Chaumont,
Arc de TEtoile, Eiffeltoren.
Boottocht op de Seine (Austerlitz-brug tot
Alma-brug).
Op beide dagen gelegenheid tot Mis hooren.
Dinsdag : Sevres (Manufacture nationale
de porcelaine) en Versailles. (Paleis, Park,
Trianon).
Vertrek uit Parijs : Woensdag morgen,
0 u. 15.
Aankomst te Brussel (Zuid) : 6 u. 45 ('s
morgens).
Leider : J. Van Overstraeten, Parklaan,
Aalst.
Prijs : 275 Fransche fr. (inbegrepen : trein,
goed hotel, flinke eetmalen, tafeldranken en
fooien, reis naar Sevres en Versailles, bezoeken aldaar, boottocht door Parijs, musea, bestijging van den Eiffeltoren.
Inschrijven voor / April, met toevoeging
van het bedrag.

ge aan een grooten diepen plas, kalm zwart-

Naar het Land van de zengende Zonglanzend in de donkere grot.

Hier is 't halt! Ofwel omhoog de rots op
naar den « chemin des touristes », ofwel...
terug! Omhoog dan maar! Loodrecht? Met
XT U wordt het plechtig! De rotswanden na- goeien wil lukt alles : 't is zoo ver niet!
Hoe rustig wandelt ge op het ijzeren hang^ deren mekaar nog, nog... en bouwen voor
de rivier een reusachtigen sierlijken triomf- wegje, zoo rustig wel dat ge 't niet gewoon
boog, (1) waardoor het licht valt met onre- raakt en heimwee krijgt naar't gevaarlijker
gelmatig spelende stralenbimdels in getem- kruipen en springen. Hoe kan een inensch nu
perde kleurenweelde als door een kerkraam. rustig wandelen in zulke onrustige natuur!
En lijkt zij geen hooge gothische spitsboog
Onder... een zwrarten gapenden plas.
die stijlvolle natuurlijke brug?
Boven... zwarte, kale rotsbogen.
Door openingen van afgestorte blokken
Is ze wel natuurlijk? In een « beschaafd »
zeeft het licht in scherpe schuine stralen en
land zoudt ge twijfelen gaan!
De « chemin des touristes » loopt nog maar maakt het geheel tot een indrukwekkende
altijd in de hoogte langs den rotswand, wat tempelruimte, die maar alleen zachte of breevoorzichtig blijkt want van de « zoldering » de muziek mist om minder vervaarlijk te
durven hier wel eens klompjes van zoo wat schijnen. Niet veel verbeeldingskracht is er
hondeidduizend kilo hun eigen weg zoeken toe noodig om het donkere hoi dat verder ligt,
naar 't rivierbed. En toch is hier geen inwer- (de « Gouffre » der Franschen) te bevolken
king van 't water meer geweest al van voor met zwarte geesten, zwevende vampieren en
den Romeinschen tijd, getuige het aqueduct loerende draken.
waarvan hier en daar in de diepte nog rumen
Het wegje slingert boven den afgrond tot
te vinden zijn. Wel was de vloed sterker voor het verdwijnt in de rots en nu... klimmen in
dat de drinkwatermaatschappij schier al het 't donker met alleen een schrale lichtsprietje
Ruminelwater voor zich opeischte, zoodat als troost in de hoogte. Weer in de vrije
vooral in den Zomer de watervallen droog lucht stijgt het wegje in de smalle kloof tot
liggen — o beschaving! (2)
onder aan de brug « El Kantara » (3) waar
Pas even den statig-grootschen boog door een post van twee slapende inlanders u toeof ge voelt weer de vrije (in Afrika is dat de gangsgeld vraagt (eerst wekken!) voor den
warme) lucht, maar voor niet lang V de bed- uitgang- of voor den doorgang.
« Trois francs! Les plus belles gorges du
ding klimt sterk, al lijkt het daarboven maar
altijd even hoog, de ruige muren vallen weer monde! Trois francs! Tarif affiche. »
naar elkaar toe als om u plat te prangen,
De schoonste kloof ter wereld. Nu dat 's
maar glukkig daar opent zich een tweede wel bluf, maar ver nevens ben je er niet,
poort ruwer, plomper, hoekiger, lager, don- beste kerels!
kerder, maar daarom niet minder grootsch!
Tarif affiche!!... Nu denk je toch wel, Iezer
De weg, dien ge met moeite vindt, eischt lief, dat men niet afbiedt op een officieele...
hoe langer hoe meer inspanning. Het is als een « tarif affiche ». Mis! Hier geeft men, rnits een
ontzaglijk piiinenveld waar puntige hooge fooi, een ticket voor twee personen en klaar
kolommen en zware geschaafde marmerblok- is kees. Mooie prentkaarten van drie frank't
ken u elk oogenblik terugjagen. Hoe nietig is boekje bekom je wel voor twee — als je maar
een menschje in dien verwarden woesten bieden kunt!
doel : geen mosje, geen grasje, geen spoortje
De Rummel draait nu verder tusschen de
leven in't water en alles in een treurige half- steile wanden voort. De stad is altijd daarbodonkere stemming, die u zoo akelig beknelt ven maar zelden ziet ge huizen, en toch hanhier, in 't land van voile licht!
gen ze daar vlak bij de diepte, zoodat ge u afEn hoe luguber stil! Nog 't ruischen van vraagt, waar men toch den durf haalde er
't water hoort ge niet omdat het zoo traagjes steenen te brengen!
Op eenige niet zoo steile plaatsen groeien
voortkruipt dat ge u wel afvraagt of het beweegt. Zoo nu en clan kraakt er precies iets in schrale plantjes, maar al lijken ze ook zoo
de hoogte en ge kijkt belangstellend op : dor, toch geven ze plots aan't landschap een
God, nu moest er zoo eens een blokje neertui- andere stemming. Ge voelt u niet meer zoo
melen... maar 't blijft rustig, en stapje voor eenzaam en a! zijn de beide muren ook dichstapje na een verwoede klauterjacht, geraakt ter bij elkaar dan ooit, toch voelt ge u meer
CONSTANTINE - (Vervolg en slot).

(1) Die zal wel 100 m. of meer hoog zijn!
(2) Precies of zoo iets kon niet verder stroomaf-

waarts gebeuren!
(3) De barreel.

bekoord dan stomgeslagen. Warme bronnen wil cadeau doen. God! waarom is 't noodig
spuiten onvermoeibaar : en waar water is in in een stadje van 60.000 inwoners zonder
omgeving! Pijlers vlak op den rand van de
Afrika : daar zijn toeh altijd planten!
De Romeinen moeten hier grootsche badin- diepte. Effekt! zie je!... Daar zal helaas in
richtingen gebouwd hebben, waar echter Afrika geen vin om geroerd worden, want de
weinig meer dan den naam van overbleef. kolonizateurs zijn niet trotsch op hun RumNog is er een zwemdok. dat « piscine de C£- mel — die verdomde gracht! — maar hun
sar » heet en waar ge — o hemel der heme- bruggen... o, man!... daar zetten ze tier de
len! — in't warme, zuivere water kunt spar- borst voor op!
telen heelemaal beneden in de kloof met boDe wandeling over de viadukt van Sidi
ven u het smal streepje bleekblauwe lucht!
Rached is eenig. Daar ligt voor uw vertrek,
De bruine kindertjes loopen hier met kud- nog eens alles bij u, vooral wanneer de avond
den. Zij zwemmen als visschen.Sommige dui- komt : en dien gloeienden Afrikaanschen hoken van een naburige rotspunt een tiental rizon achter het wit- en blauwe huisjesgemeter in de diepte, daar juist waar een hooge wriernel 6n de matte zwartpurperen Rummelwaterval een groote kom uitgegraven heeft. rotsen £n de rosgebrande schrale vlakten en
Ze zwemmen met het stroomende water mee bergen van 't woeste Berberenland.
door een nauwe uitgevreten opening dwars
Kan men zoo iets vergeten?...
door de rots (een grot, zooals ge er verder
stroomafwaarts
zooveel grootere gezien STEPPEN EN WOESTIJN
hebt!) en springen luide schreeuwend en armenzwierend aan de andere zij de rots terug pvOOR de kale hoogvlakte kruipt het sjokkelende, krakende, stinkende treintje :
op! Die wilde bruinzwarte luidruchtige
jongskens zijn heel lief : ze vragen geen aal- twintig minuten op weg en al meer dan veermoezen, (al nemen ze u dra voor Engelschen tig vertraging! Heet om te versmachten, al
als ge geen Fransch praat) en op uw kleeren staan langs beide zijden de venstertjes wagenwijd open.
hoeft ge absoluut niet te letten.
Nu zult ge wellicht meenen dat ge minder
Als ge eindelijk den moed in de handen
van
de warmte lijdt als ge minder kleederen
neemt en toch uit het heerlijke water komt,
zijt ge nog geen tien minuten op weg of ge aan hebt. Dat is misschien wel zoo voor Euzweet als een trekpaard, want nu klimt ge ropa en de keerkringstreken met vochtige
helaas! — naar het einde. Om zich in al lucht, maar hier droogt het zweet toch onmidzijn staatsie te vertoonen, wordt de Rummel dellijk op en houdt de kleerstof eerder de
benauwend smal om plots, na een van zijn warmte tegen! Kijk maar even naar de inlanmooiste hoekjes (bij de « pont du diable » ~ ders hoe die hun lichaam z66 tegen de zon
waar ter wereld is er geen duivelsbrug in de beschermen als wij bij ons tegen de kou.
't Helpt dan ook bitter weinig of ge in wanbergen!) zich breed uit te slaan en u te zetten
hoop
kleedingstuk na kleedingstuk aflegt...
voor de machtige, schier een halven Kilometer lange viadukt van Sidi-Racned, die met ge zijt toch verplicht ze 't een na 't ander
haar zwierige steenen 'brug (1) de rivier weer aan te doen.
Het beestenbakje bergt menschen in alleroverspant.
lei
houdingen (meestal slapend). Wij zullen
Het is wel jammer dat die steenmassa het
invvroeten van den Rummel in de kalkrotsen de eenige blanken blijven : zelfs de treinbegansch verbergt, maar 't is toch ook wel een diende is bruin. En komfort, lieve hemel!
monument dat eerbied verdient, al was 't W. C. in't heele treintje niet te vinden.
Buiten't geklop van de wielen is alles stil:
maar... voor zijn afmetingen! Had men het er
maar bij gelaten! Helaas, de bruggenziekte met een beetje goeden wil hoort ge de vlooien
heeft de Franschen stevig te pakken en de dartel rondspringen.
*
*
*
een is nog niet af of de tweede wordt al in't
zout gelegd. Men kan schier geen zicht op de
x Gaat door woeste steppen tot dezen
kloof nemen zonder brug. Vooral de toch wel avond en slechts nu en dan zullen hooge
sierlijke hangbrug van Sidi M'Cid bederft
zaagspitsen en steile rotsmuren in de kale
heel veel en nu schijnt het dat men ook het rosse heuvelenreeks donkergrijs oprijzen of
zoo mooie watervallenkomplex van Sidi M' zullen de vuilgroene violetgevlekte sebkhas
Cid een paar honderd meter verder een brug (1) met hun breede wit-schitterende boor1 Die doorgaat voor de hoogste ter wereld . M175 of 1$3 m boven den Rummel . Het is er zoo naar
of die twee $etallen officieel ziJn .

(1) Sebkha : klein zoutmeer. — Chott : groot
zoutrneer. Terreininzinkingen waar, door eeuwen en
eeuwen samengestroomd regenwater, het zout uit

0
den van uitgedroogd zout als mijmerende
slotgrachten de fantastisch giimmige rotskasteelen omsluiten.
Woningen, geen enkel — zelden een tent
met paard of kameel in de nabijheid. ~~ Geen
planten, geen dieren buiten het gevogelte dat
slapend op de zoutmeren drijft als meeuwen
op de zee en lawaaierig opstuift als de trein
nadert.
*

*

« El Kantara ».
De lange, heete namniidag is voorbij. De
zon verdwijnt met ongemeen viammende
staatsie, maar de warmte niet met haar.
In 't schemerdonker pinken treurig eenige
petroollichtjes achter vuile, dompige glazen.
't Lokomotiefje staat te krochen en te sissen
van plezier. Het krijgt water : veel en frisch!
Hoe zoudt gij die vreugde begrijpen, gij menschen uit het natte Noorden! Of staat er bij
u soms ook aangeplakt : « Uitreiken van waterrantsoenen voor de week, Vrijdag, te acht
uur »? Of leest men soms ook in uw dagbladen : « De bedeeling van water in het
dorpje S. had hevige vechtpartijen (des rixes
violentes) voor gevolg. Verscheiden inwoners
zijn ernstig gewond »?
Kunt ge u nu voorstellen hoe hemelsch die
smerige verduft-zure lemonade smaakt uit
die vieselijke ton van de vuile « buvette »?
Op het perron loopen fruitverkoopers luide
te roepen. Koop echter nog niet zoo spoedig :
de prijzen dalen in snel tempo naarmate 't
vertrekuur nadert. Neem dan op't laatste oogenblik maar een gansche lading vruchten
mee : 't is het eenigste wat smaken zal en u
rechthouden kan.
« El Kantara » : « De Barreel »! Als een
hooge rotsafsluiting bakent loodrecht de Sahariaansche Atlasketen het heuvelland af en
door een smalle kloof klimt het treintje de
donkere bergen in. In het bleeke schijnsel van
de sterren schemeren de ruwe rotsmassa's
vervaarlijk als spookgedaanten langs den
op de spoorbruggen als aangehouden donderslagen.
weg en over de diepe zwarte dalen van droge
rivieren rammelen de primitieve wagentjes
den ganschen omtrek geconcentreerd is. In den
zomer drogen zij schier gansch uit: het zout kristallizeert op den bodem. Bij het baden wordt gansch
het lichaam met een zoutlag bedekt. De Algerijnsche chotten zijn niet gevaarlijk. De Tuniezische
zijn moerassig : in den omtrek leven slangen, schorpioenen en vooral muskieten, die koortsen overdragen. Dwars door de chotten heeft men soms wegeltjes aangelegd smal maar sterk. Palmstengels bakenen den weg af (zooals die in de woestijn altijd de
grens van de eigendommen afteekenen!).

t Is verder stil in t treintje. In een hoek
van 't wagonnetje stinkt een vettig-rookende
petroollamp en werpt vage gele hoekige
lichtvlakken rond. Wie niet slaapt zit onbeweeglijk voor zich heen te staren en laat zich
goedmoedig door elkaar schudden bij elken
draai der baan.
Hoe wreed lijken die bronzen koppen in 't
halfduister. Schitterende oogen in donkere
kassen begluren u doordringend. Zijn het
geen roofdieren, die daar ineengedoken zitten
onder de breede witte mantels gereed om bij
uw minste teeken van zwakheid op te vliegen
en u de strot over te bijten? Zullen die o zoo
rustige boeventronies u seffens niet leegschudden en een donkere ravijn afwachten
om u er in te zwieren?...
Wie zou het ooit te weten komen?
*

*

*

« Biskra
Een duchtige schok, vslaperig oogenwrijven, lawaai en gedrang.
Afstappen!
Wat een hittel Hh... hh... hhh... dat 's
niet om uit te houden! We zitten op't perron
als moedeloos op onze rugzakken en trachten
door zakdoekwuiven wat lucht te maken om
niet te stikken. De inlanders daarrond schijnen het zich niet zoo erg aan te trekken : er
is druk gewoel in de schemering van flauwe
lichtjes. Men sleurt met zakken en kisten,
men roept... en loopt - - hemel, hoe is 't mogelijk! — Maar, wat denk je, een trein te
Biskra loont wel wat drukte en... seffens vertrekt een ander verder woestijnwaarts —
wat niet elken dag gebeurt — n a a r Touggourt toe, waar 't morgen markt is.
De eenige blanke bureelbediende — een
jonge vrouw... is 't om te gelooven! — heeft
ons spoedig aan 't verstand gebracht, dat er
te Biskra niet veel te hotellen "zal zijn. « Je
kunt eens even gaan kijken in Jt Hotel X, daar
verwachten ze een karavaan. » Maar Hotel X
is een vuil Arabisch nest.
Drukkende besluiteloosheid, ontzettende
benauwdheid. Was het maar dag! — Dag?
en zonneschijn!?... Neen, ten alien prijs, in
Biskra blijven we niet. Terug naar Constantine? Onmogelijk. Dan maar met het nachttreintje Touggourt te gemoet. Het schijnt niet
zoo heet te zijn in de groote woestijnvlakte
met haar fiksche bries als hier in dien benauwden put.
En een half uurtje later bollen we zachtjes
(boggies!) in kraakzuivere wagonnetjes de
woestijn door en't frissche windje dat in de
opene ramen slaat is nog nooit zoo welgekomen
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In de groote zandvlakte daalt de temperatuur 's nachts zeer snel — o, vrees niet —
koud is 't in den Zomer (1) toch nooit, al
zult ge den luchttocht misschien wel wat hinderlijk vinden.
Buiten : de eindelooze vlakte, effen als een
kalme zee en de horizon een zuivere cirkel.
Boven u het mooiste wat de Sahara (2) u geven kan : haar rustige, schitterende sterrenhemels met hun donkerblauw fluweelen gewelf, met hun breeden statigen Melkwegboog, met hun oneindig helder lichtpuntjesgekrioel tot aan de kimnie toe in de serene
droge luchten!
In 't hoekje van 't koinpartiment zingen
twee fijngekleede Arabieren met halve stems
godsdienstige liederen — Sahara, Allah is 't
groote motief — en de eentonige uitdrukking
en de eenvormige maat kloppen met het
zachte ritmische wielengebons als een treurig wiegeliedje.
En midden in den nacht, als ge even wakker wordt, ziet ge nog steeds bij 't flauwe
lampeschijnsel, de twee stoere bruingezichten, een het hoofd achteroverhangend in een
hoekje, strak omhoogstarend slechts het glinsterend oogenwit toonend in 't donkere gelaat, de ander voorovergebogen droomend
naar den vloer starend en beide nog stil zingend van God en Woestijn.
In enkele stationnetjes wordt halt gehouden en in de duisternis teekenen zich slechts
een armzalig laag huisje en de schimmen van
een paar palmen af. Honden blaffen klagend
in den nacht en het langgerekte fluiten van
den treinwachter, die als wandelend lichtje
langs de wagens schuift, galmt scherp-akelig
en traag wegstervend over de eindeloos platte
vlakte.
Dan stommelt het treintje weer zachtjes
verder, aldoor recht naar 't zuiden toe tot de
zon opstaat achter gegolfde duinenreeksen
waar eenzame palmen staan te droomen.
In den nacht stoomden we 't groote Melghirchott voorbij, maar helaas dat ook ging
met zooveel ander moois in het donker verloren. (3) Het schijnt dat men bij helder
maanlicht soms gazellen in de verte bespeurt,
maar het flauwe sterrenschijnsel gaf ons

slechts een groote zwarte vlakte
kimmelijn.

(1) In de hooger gelegen plaatsen der Sahara —
het Hoggar of Ahaggar-massief (tot 1800 m.) is de
zomertemperatuur dragelijk (Antinea!) en daalt die
wel eens 's nachts onder nul, w a t ' s Winters schier
overal gebeurt. Gewoonlijk verschilt dag- en nachttemperatuur een dertig graad Celsius. Het zand is
in 't Erg 's Zomers soms wel zeventig graad. De
kameeldrijvers die blootsvoets loopen (in den Zomer wordt alleen bij nacht gereisd) doen er soms
verschrikkelijke beengezwellen op (elephantiasis).
(2) Spreek uit : Saha'ra.

(3) Er rijdt hier 's Zomers geen enkelen trein bij
dagen alle autodiensten zijn geschorst tot September-Oktober.
(4) Bij Touggourt is er een met 40.000 palmen.
Er zijn oasen zoo groot als Belgie. De gansche
woestijnbevolking beioopt een miljoen inwoners
over een tiental miljoen vierkante Kilometer!
(5) Erg of Areg : kale zandvlakte met hooge duinen, soms onder den zeespiegel gelegen, zooals ten
Zuiden van Constantine.
(6) In Engelsch Nigeria.
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Rond een iniezerig zoutwaterbronnetje verrijst een kieine oasis : zoo precieus wordt het
nat geleid langs smalle kanaaltjes ( een goede decimeter breed!) dat het een heelen omtrek vtuchtbaar maakt. Maar wat een liefdevolle verzorging om toch maar geen druppeltje te verliezen en zoo weinig mogelijk te laten verdampen! Soms hebben die palmengaarden reusachtige afmetingen, (4) waar
men duizenden en duizenden bpomen kweekt.
In een van die « palmeraies » stappen onze
twee zangers af. Men verwacht hen, want zie,
een paar negers spreiden tapijten op het
zand en plechtig komt de gansche gemeente
de hand kussen van de deftige heerschappen.
Niet ieder doet dit zooals hij wil : de woestijn
heeft een strenge etiquette en de « salamalecs » zijn juist gemeten naar stand en rijkdom en aanzien.
De gansche stoet vertrekt traag, stil en
verdwijnt in de palmen.
*

*

*

« Touggourt. »
Aan den rand van het eindelooze Oostelijke Erg (5) op den grooten karavaanweg
Sokoto-Biskra (6) ligt Touggourt als uiterste
vesting van het « Biled-ul-Djerid » (land
van de dadels) dat zich uitstrekt van den zuidelijken Atlas tot « El Erg », de ware Alge-

1
riaansche Sahara en tot de Tuniezische chottenrij.
Biled-ul-Djerid is het oude Getulie, dat
Rome tijdens de Jugurtha-oorlogen zoo deerlijk in het haar zat en het verplichtte van
Lambessa zijn militair sterke hoofdstad van
Numidie te maken. Niet zoodra echter waren
de Vandalen over Noord-Afrika gestormd of
de Getulen, — die lang reeds begeerig loerden op't rijke Timgad en zijn zusterstad (1),
verschoven hun grenzen noordwaarts en ankerden zich na den val der Byzantijnen voor
goed in de hoogvlakten.
Het dadelsland, hoe droog en schraal het
ook schijnen moge, is dicht (!?) bevolkt. Het
dankt zijn (betrekkelijken!) rijkdom aan de
vele oueds die het water, dat's Winters in de
bergen valt:— bovenaardsch of onderaardsch
— naar de groote vlakten voeren om daar
(in 't Westen) in het zand uit te drogen of
(in 't Oosten) machtige binnenmeren te vormen als de chotten Melghir, Gharsa en El
Djerid.
De oueds verdrogen in den Zomer daar
waar ze boven den grond loopen, maar laten
toch een spoor van harde grassprietjes over,
dat de karavanen door de vlakte leidt. Maar
onder de aarde vormen zij reusachtige vergaarzakken die de geologen toelaten krachtige artezische bronnen te scheppen en... waar
water is in de Sahara — het weze nog zoo
zout! -— daar schieten boomen en struiken en
grassen als vanzelf uit het zand! Zoo schuift
van stap tot stap de mensch zijn gebied naar
't Zuiden op.
Touggourt ligt op de voorname Oued R'hir,
de karavaanweg naar Biskra. Niet altijd is
het water een zegen : Touggourt heeft zijn
geduchte moeraskoortsen en de kolonist mag
stevige longen hebben om het er een gansch
ieven uit te houden. Zoek in den zomer de
breede oued niet : zij is een poover kanaaltje
van een paar decimeter breed, zorgvuldig ingedijkt en onder den schaduw van struikgewas kronkelend door de palmeraies geleid.
De inlanders wasschen lichaam en kleederen
in 't zoute water... en drinken het zonder het
minste bezwaar of letsel. Het is kristalhelder
en het lijkt wel onverklaarbaar dat het voor
den blanke soms moorddadig is. (2)
KAREL CUYPERS
(Wordt vervolgd).
(1) Is het niet onbegrijpelijk hoe zulke groote,
prachtige steden in die dorre streek zoo ver van zee
af konden leven? En zeggen dat Frankrijk, onder
het tweede keizerrijk van de eens zoo bloeiende
Romeinsche hoofdstad... een strafkolonie maakte!
(2) Er is een waterdistilleerderij te Touggourt...
voor de blanken (tien man is heel veel in den Zomer).

DE HERSTELLING DER KATHEDRAAL
VAN AUGSBURG.
De prachtige bisschoppelijke kathedraal
van Augsburg dateert uit de eerste eeuwen
onzer tijdrekening en kan doorgaan als een
voorbeeld der oudste Duitsche kerken. Er bestaan zeer gegronde vermoedens dat groote
deelen der oudere kathedraal de instorting
van 994 overleefden en in den heropbouw,
zoo mild ondersteund door Keizerin Adelheid,
gebruikt werden. De thans aan gang zijnde
herstelling der erg onderkomen kerk is, wat
betreft de oudste deelen, bepaald geeindigd.
De midden- en de kruisbeuk, en de zuidelijke
gevel tot aan den Zuidertoren, alsook het
westelijk koor zijn hersteld. Men heeft dit
van ouds beroemd gebouw dat in zijn duizendjarig verleden zooveel van de Duitsche
geschiedenis meemaakte, bevrijd van bepleistering; de muren heeft men opnieuw opgevoegd, zoodat het oudste deel van het gebouw en het latere opgevoegde goed te onderscheiden blijven.
Thans zijn uitwendig de bouwperioden
duidelijk te herkennen : het in kalkbreuksteen opgetrokken schip, waarvan de vensteropeningen, de vijf oudste glasramen der
wereld bevatten, het in tegelsteen later bijgebouwde einde van het westelijk koor, de
oeroude, gedeeltelijk met Romeinsch materiaal opgerichte zuiderrnuur van de kruisbeuk, enz.
Bij het herstellen van het interieur, dat
waardevolle altaren van Amberger en Hans
Holbein bergt, alsook kunstvolle ijzeren afsluitingen, heeft men zich beperkt tot het toemetselen van een oude reet boven den triomfboog van het hoogkoor. Een ontdekte oude
schildering op het gewelf blijft onzichtbaar.
Aan den zuidelijken toren, waarvan de grondvesten insgelijks uit Romeinsch materiaal bestaan, (voortkomend van een antieken tempel) heeft men de herstelling stop gezet; het
vooruitzicht bestaat echter dat volgend jaar
de toren, en het eenig-schoone, in 1356 herbouwde gothisch Oosterkoor met zijn wereldberoemd portaal in orde kan worden gebracht.
Bij de herstelling der Kathedraal werd er
streng op gelet dat aan den bestaanden toestand geen verandering zou worden gebracht.
HANS HUBER

(1) R. D. V.

(1)

DE FOTOGRAFISCHE DOKUMENTATIE
Onze lezers gelieven ons te verontschuldigen, in de reeks der artikelen, een klein intermezzo te lasschen, hetwelk geen rechtstreeksch verband houdt met ons didactisch
programma. Dit artikel staat in het teeken
van de organisatie onzer fotografische afdeeling.
De moderne richting der kunstwetenschappen en der aardrijkskundige dokumentatie is niet denkbaar zonder de hulp van de
fotografie.
Deze fotografische dokumentatie wordt
vereischt, 1° orn de kopijen der betrokken onderwerpen wetenschappelijk vast te leggen
op papier of op glas; 2° om deze kopijen aan
een groot getal personen of aan een talrijk
publiek in de voordrachtzaal mede te deelen.
De fotografie is in staat, bizonderheden
waar te nemen, die aan het best geoefend oog
zouden ontsnappen.
Zij is eveneens een kostbare hulp bij het
voorname werk, dat het kenmerk is der hedendaagsche wetenschap, n.l. het opstellen
van de systematische katalogen en inventarissen, evenals het oprnaken van de lijst der
zaken, welke geschiedkundige waarde bezitten.
Op alle gebied moet de fotografie in de
plaats treden van de manueele nabootsing om
wille van de getrouwheid en de echtheid.
Het bestuur van V. T. B. erkent de groote
waarde van de fotografische dokumentatie en
zal daarom trachten haar aan te leggen, zoo
volledig mogelijk en met alle waarborgen van
wetenschappelijke juistheid.
De fotografische dokumenten zullen ter beschikking van de leden gesteld worden onder
verscheiden vorrnen : postkaart, fotografische
afdruk en diapositief.
Daar we talrijke fotografeerende leden tellen, zien we de mogelijkheid in, als het noodig blijkt, een beroep te doen op hunne kundigheden om ons te helpen in de taak, die we
op ons genomen hebben. De inrichting geschiedt stelselmatig en orn die reden dienen
we eenige schikkingen in acht te nemen :
a) slechts vier formaten worden gebezigd:
6,5><9 cm., 9X9 cm., 9>r 12 cm. en 13y
18 cm.
Het spreekt vanzelf, dat elk negatief technisch volmaakt hoeft te zijn.
b) Elk negatief moet begeleid zijn van de
volgende inlichtingen :
1° Onderwerp van de foto : naam, gemeente.
2° Datum van de opname : jaar, maand,
dag en uur.

3° Naam van de lens, brandpuntsafstand,
gebruikte diafragma-opening.
4l Plaatsoort, fabrieksmerk en benaming
Jer plaat.
5° Gebruikt lichtfilter en filterfaktor.
6" Belichtingstijd.
7° Ontwikkelaar.
8° Een schetsje van het plan met aanduiding van de richting Noord-Zuid. Dit schetsje
volstaat, wanneer de omtrek van het hoofdmotief is aangegeven; hoofdzaak is, dat we
de richting der windstreken kennen.
Al deze aanduidingen worden vermeld op
de steekkaart, neven de opgeplakte foto; ze
hebben alle hun belang; zoo b. v. kan men de
kleur beter beoordeelen van een kunstvoorwerp, als men weet met welke plaat en welk
s^eelfilter het beeld werd opgenomen.
We hopen uit alle deelen van het land
naam en adres te ontvangen van de fotografen, op wie we kunnen rekenen om onze dokumentatie tot stand te brengen. Voegen wij
er terloops nog aan toe, dat de afdrukken op
blinkend of half mat glad papier verlangd
worden.
Joris DE MESSEMAEKER.
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VAN HET SECRETARIAAT
POSTCHECKREKENING : 93627.
TELEFOON : 583.30.
LEDENAANGROEI : Van 16 Februari tot
i Maart werden 650 nieuwe leden ingeschreven.
AAN DE AFGEVAARDIGDEN : Vriendelijk verzoek een heel bondig verslag in te dienen over hun
werking gedurende het jaar 1926. Wij dringen er
sterk op aan dat alien aan dit verzoek zouden willen voldoen.

OPGEPAST! Er worden nog steeds postkwijtingen aangeboden voor « De Toerist ».
Bedoelde kwijtschriften gaan niet uit van den
V. T. B. Men weze dus op zijn hoede!
HET BONDSBLAD moet besteld aan al de leden
die de lidkaart aan den postbode betaalden. Gebeurt dit niet, dan diene men een klacht in op het
postkantoor zijner omschrijving. Krijgt men daar
geen voldoening, dan eerst dient het secrtariaat
verwittigd.
LIDKAART 1927. - - Wie door een of andere
reden nog niet in het bezit zijn zou zijner lidkaart
voor 1927 gelieve onmiddellijk op postcheckrekening
93627 het bedrag te storten en tevens op de strook
te vermelden : naam en volledig adres, alsook het
nummer der oude lidkaart.
VERGADERINGEN
VOOR AFGEVAARDIGDEN : Zondag, 20 Maart; te Dendermonde en te
Aalst; Zondag, 27 Maart, te Leuven en te OudenaardeDe Afgevaardigden ontvangen een bizondere uitnoodiging.

DE RIVIERA (C6te d'Azur)
10-18 April
Zotidag, 10 April : Vertrek Brussd-Parijs.
Avondinaal. Nachttrein naar Nizza (Nice).
Maandag, 11 April : Aankomst te Nizza in
den namiddag. Hotel. Eerste wandeling door
de stad (langs Promenade des Anglais).
Dinsdag, 12 April : Voormiddag : bezoek
aan Nizza (bloemenmarkt. strand, uitzichtpunt Mont-Boron). Namiddag : per auto naar
de wilde « Gorges du Loup
Terug over
Grasse, het land der bloemen. Bezoek aan een
reukwerkfabriek in werking.
Woensdag, 13 April : Voormiddag : uitstap naar Beaulieu en Cap Ferrat. Namiddag:
per spoor naar Cannes. Van Cannes boottocht
op de Middellandsche Zee naar de eilanden
Ste Marguerite en St Honorat.
Donderdag, 14 April : Per auto van Nizza
langs de Middellandsche Zee naar Monaco,
Monte-Carlo, (bezoek aan de speelzalen),
over de Italiaansche grens, immer langs de
Middellandsche Zee, naar Vintimiglia (eenige
bloemenmarktl), Bordighera en San-Remo.
Vrijdag, 15 April : Voormiddag : naar de
oude Romeinsche renbanen van Cimiez. Namiddag : bezoek aan het hoogst schilderachtige oud-Nizza.
Zatcrdag, 16 April : Per auto naar de wintersportplaats Peira-Cava (1500 m.) langs
Escarene en Luceram.
Zondag, 17 April : Voormiddag : afscheisbezoek aan Nizza. Namiddag : vertrek naar Parijs.
Maandag, 18 April : Aankomst te Parijs.
Middagmaal. Vertrek naar Brussel.
N.-B. — De reis gebeurt in 2e klasse Brussel-Parijs-Lyon-Marseille-Nizza.
Reisbiljet
33 dagen geldig. Medereizigers kunnen dus
naar verlangen de terugreis onderbreken en
verlengen.
Prijs per deelnerner : 1540 Fransche fr.
Leider : Eug. De Ridder.
Inschrijven : zoo spoedig mogelijk tot
uiterlijk 25 Maart.

:

HOLLAND

DE NEDERRIJN (Ruhr)
per Autocar. 19-23 April
In samenwerking met het Vlaamsch
Economisch Verbond
Dinsdag, 19 April : Te 7 u. vertrek uit Antwerpen, over Geel (bezoek aan de Ste Dimphnakerk), Mol, Leopoldsburg tot Bree (Middagmaal). Van Bree over Maaseik (bezoek
aan de stiftkerk van Aldeneik) naar Roermotid (bezoek aan de Munsterkerk en de
werkhuizen voor Kerkelijke kunst van Cuypers). Van Roermond naar Munchen-GIadbach (avondmaal en logies).
Woensdag, 20 April : Bezoek aan Munchen-GIadbach (de Munster- en de parochiekerk; de Kunstdrukkerij Kulhen en een ka~
toenspinnerij; het Katholisches Voksverein).
Middagmaal te Munchen-GIadbach. Van
Munchen-GIadbach naar Crefeld (bezoek aan
een zijdeweverij). Van Crefeld naar Duisburg (bezoek aan de haven). Van Duisburg
naar Essen, (avondmaal en logies).
Donderdag, 21 April : Bezoek aan Essen
(de Munsterkerk en de nieuwe gebouwen; de
tuinsteden; de inrichtingen Krupp). Middagmaal, avondmaal en logies te Essen.
Vrijdag, 22 April : Van Essen over Werden (bezoek aan de Stiftkerk); naar Dusseldorf (bezoek aan de stad; zeer interessante
moderne gebouwen) en aan het kasteel van
Benrath. Middagmaal, avondmaal en logies
te Dusseldorf.
Zaterdag, 23 April : Van Dusseldorf over
Neuss (bezoek aan de St Quirinuskerk), Erkelenz. Heinsberg, Maaseik (middagmaal).
Bree, Leopoldsburg, terug naar Antwerpen.
Prijs 750 fr. Inschrijven van nu af en uiterlijk tot op 1 April op het bondssecretariaat.
Leiders : Dr J. Gabriels en Dr Leurs.
Deze heel interessante reis wordt heel bizonder en dringend aanbevolen aan Vlaamsche intellectueelen, handelaars en industrieelen. Leden van den V.T.B.-automobierafdeeling kunnen deze reis meemaken per privaat
auto.

GEEN PLAATS MEER !

•

;
:

:
•

Zijn er nog liefhebbers voor Neder-Rijn (Interessant!) of voor de
Riviera (eenig mooi !) ze haasten zich !

;
j

BONDSLEVEN

De Riviera, De Nederrijn, Parijs

ALGEMEENE RE1ZEN :
10-18 April : De Riviera. Leider : E. De Ridder.
18-19 April : Nederland. Leider : J. De Combe.
19-23 April : Neder-Rijnland. Leiders : Dl J. Gabriels en Prof. Leurs.
Aalst
WOENSDAG, 16 MAART : Te 19.30 u., in de feestzaal van het stadhuis, zevende wintervoordracht. D r J. Uytterhoeven, leeraar aan het Atheneum, te Antwerpen, algemeen sekretaris van den
Vlaamschen Leeraarsbond, over « Zeden en gebruiken der Japanners » (Met lichtbeelden).
ZONDAG, 20 MAART : Te 10.30 u.f « In St.-Rochus », Kerkstraat, 29, vergadering voor de afgevaardigden van het arrondissement. Zeer belangrijke dagorde. De heeren afgevaardigden ontvangen
nog een bijzondere uitnoodiging. Niemand ontbreke!
Voor onze Paaschreis .naar Parijs en Versailles, zie elders in dit nummer.

Groof-Antwerpen
DONDERDAG, 17 MAART : Te 14 u., tweede bezoek aan de fabrieken « Minerva ». Er zijn geen
deelnemingskaarten meer.
DONDERDAG, 17 MAART : Te 20 u., Eerste les van den cursus over <? Aardkunde >•, te geven
door D r Viaene, leeraar aan het Atheneum, te Antwerpen.
De cursus omvat drie lessen, die plaats hebben op Donderdag, 17, 24 en 31 Maart, telkens te
20 uur in de projectiezaal van de Stedeliike Meisjesnormaalschool, Lange Gasthuisstraat. Inschrijvingsprijs : 5 frank voor de drie lessen. Zie voor alle nadere inlichtingen het vorig nummer.
VRIJDAG, 18 MAART : Te 20 u., Studie-Kinema-avond in de feestzaal van de Stedelijke Jongensnormaalschool, Quellinstraat. Op het prograrnma : a) Ford-filmen (auto- en vliegmachinesconstructie; b) Filmen over Kongo. — Toegang vrij en kosteloos voor ieder.
ZONDAG, 20 MAART : Te 10 u. voormiddag : Bezoek aan eenige minder gekende hoekjes van
Antwerpen. Worden bezocht : omstreken van Hoogstraat, Kloosterstraat, St.-Andrieskwartier. Toegang tot de private gebouwen enkel op vertoon van de lidkaart. Vereenigen Vlasmarkt, te 10 u. stipt.
Leider : Willem Heylen.
MAANDAG, 21 MAART : Te 20 u. : Tweede bezoek aan de inrichtingen in voile werking van het
dagblad : « Gazet van Antwerpen ». Voor 't bezoek inleiding, verduidelijkt door lichtbeelden. Er
zijn geen deelnemingskaarten meer.
ZONDAG, 27 MAART : Te 10 u. : Bezoek aan het privaat Muzeum Claes. — Wandelvoordracht
door den heer Frans Claes. — Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan 1,25 fr.
(uitsluitend voor de leden).
~~ ZONDAG, 27 MAART : Te 11 u., Bezoek aan het stoomschip . Minnedosa > (Canadian Pacific
Railway). Er zijn geen deelnemingskaarten meer!
DONDERDAG, 31 MAART : Te 14 u., Bezoek aan de inrichtingen in werkiiig van de firma Cockerill, te Hoboken (scheepstimmerwerven). Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan
1,25 fr. (uitsluitend voor de leden).
ZONDAG, 3 APRIL : Studie-uitstap naar Brussel. 's Morgens : bezoek aan Oud-Brussel (Marollen) onder leiding van den heer Cypriaan Verhavert, folklorist. 's Namiddags bezoek aan de inrichtingen Sabca (vliegmachinesconstructie) te Evere. 's Avonds, gratis kinemavertooning in Lever-House.
Film : « Van Belgisch Congo tot verbruiker » (zeepfabricatie). Proefreis aan verminderden prijs :
13 frank
Vertrek Antwerpen (C.) om 8.28 u. Terug te Antwerpen rond 23.30 u. Middagmaal vrij (hotel en
prijs worden te Brussel bekend gemaakt).
Inschrijvingen op het secretariaat tot Donderdag avond, 31 Maart.
MAANDAG, 4 APRIL : Te 20 u., Gala-vertooning in den Poesje. Opvoering van : < De Barbier
van Sevilla en Romeo en Juliette (muzikaal zangspel). Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan 1,50 fr.
ZONDAG 17 en MAANDAG, 18 APRIL (Paaschdagen) : Tweedaagsche auto-tocht door de Antwerpsche en Limburgsche Kempen. Bezoek aan Tongeren, St.-Truiden, Zoutleeuw. — Deelnemingsprijs : 125 fr. (alles inbegrepen). Leider : Willem Heylen. — Zie alle nadere inlichtingen in 't vorig
nummer.

Boechout
ELKE DONDERDAG : Te 20 u.t voordracht (reisbeschrijving) met lichtbeelden in het « Vlaamsch
Koffiehuis ».
DONDERDAG, 17 MAART : Te 20 u., in het «. Vlaamsch Koffiehuis
voordracht met welgekozen lichtbeelden door den heer Lode De Bruyne over « Beiaarden en Beiaardtorens

Brugge
Let wel! Voortaan zullen, om nuttelooze onkosten te vermijden, alle hezoeken en uitstappen tijdig
in het bondsorgaan aangekondigd worden. De leden gelieven ook regelmatig de plaatselijke weekbladen in te zien om van eventueele wijzigingen kennis te nemen.
ZATERDAG, 26 MAART (Half-Vasten) : Te 19.30 u., in de bovenzaal van het Teniershotel :
Tweede gezellig samenzijn, op algemeene aanvraag. Tevens vieren wij het vijfjarig bestaan van den
bond : chocolade met broodjes, vertooning van een serie diapositieven uit Antwerpen over « V.T.B.leven » t zang, declamatie, orkest en dans! Succes verzekerd! Evenals de vorige maal is het feestje
enkel toegankelijk voor de leden en hun familie. De inschrijvingslijst (8 fr. per persoon, alles inbegrepen) wordt afgesloten op Dinsdag, 22 Maart. Toetredingen bij de afgevaardigden : de heeren I Pyck,
St.-Pieterskaai, 19; A. Daled, St.-Catharinastraat, 84; W. Bossier, Zuidzandstraat, 12.
Het eetmaal is niet verplichtend.
ZONDAG, 27 MAART : Te 10.30 u., bezoek aan het Stedelijk Archief, Breydelstraat, onder leiding van den heer R. A. Parmentier, archivaris. Het aantal deelnemers (uitsluitend V.-T.-B.-ers) zeer
beperkt zijnde, worden de belangstellenden verzocht zoo spoedig mogelijk hun kaart (een frank) bij
een der voornoemde afgevaardigden te bestellen.
In yi vooruitzicht : ZONDAG, 3 APRIL : Groepsreis naar Gent, in samenwerking met Ardooie.
Reisonkosten : (noenmaal, drank en fooi inbegrepen). inkomgeld voor musea, enz., 25 fr. Honders van vrijkaarten op het spoor betalen 13 frank.
ZONDAG. 24 APRIL : Bezoek aan het Bisschoppelijk Seminarie, uitsluitend voor de leden.

Denderleeuw
MAANDAG, 21 MAART : Te 20.30 u. in de zaal der « Verbroedering
voordracht met lichtbeelden over Zwitserland, door D r R. Sterkens, leeraar aan het Atheneum, te Elsene.
Alle V.T.B.-ers uit Denderleeuw, Welle, Teralfene, Liedekerke worden met familie en kennissen
vriendelijk uitgenoodigd. Toegang vrij en kosteloos.

Duffel
WOENSDAG, 21 MAART : Te 19,30 u., in de zaal Volkslust, Handelstraat, voordracht over Ierland, door den Z. E. Pater Callewaert.

Gent
DINSDAG, 22 MAART : Per autobus naar Antwerpen, alwaar ter gelegenheid van ons vijfjarig
bestaan, in de Koninklijke Vlaamsche Opera « Tannhauser » wordt gespeeld.
Vertrek om 17 u. op de Koornmarkt. Terug na afloop der vertooning. Prijs per deelnemer (voor
den rit) 16 fr. Plaatsbewijzen voor den schouwburg, 7 en 8 fr. Nog enkele personen kunnen mede. Zich
aanmelden bij den afgevaardigde.
ZONDAG, 27 MAART, om 9.30 u. stipt, bezoek aan het stedelijk Schoolmuseum, onder leiding van
den heer Bestuurder Thiry. Vergaderplaats, hoek Tolhuislaan en Berouwstraat, om 9.30 u. Ingang
van het museum : Berouwstraat, 77.
MAANDAG, 28 MAART (en niet 21), om 19.30 u. stipt in de staatsmiddelbare jongensschool, ingang Bisdomkaai, I, 5e wintervoordracht. Spreker : D r Van Oye, docent aan de Hoogeschool. Onderwerp : Java, land en volk Lichtbeelden.
ZONDAG, 3 APRIL : Ter gelegenheid van het bezoek der Brugsche leden, bezoek aan tal van
merkwaardigheden der stad. Inlichtingen zullen op de vergadering van 28 Maart gegeven worden.
APRIL : Bezoek aan het museum van Oudheden, onder leiding van den heer Van Werveke, conservator Bezoek aan de drukkerij van het dagblad« Vooruit
Lieven de Winnestraat
Foto's : De door den heer Giiselinck, te Geeraardsbergen genomen foto's, zijn goed gelukt en
kunnen aan 1,— fr. 't stuk ten zijnent verkregen. Formaat 9X12.

Kapellen
MAANDAG, 21 MAART : Te 20,15 u., in het« Vlaamsch Huis
over < Bij Franken cn Nedersaksers
door den heer Dozy.

voordracht met lichtbeelden

Kortrijk
ZONDAG, 27 MAART : Te 16,30 u. in het Vlaamsch Huis, voordracht met
; Zwitserland », door D r R. Sterkens, leeraar aan het Atheneum te Elsene.

lichtbeelden

over

Leuven
VRIJDAG, 18 MAART : Te 20 u. in den « Eden », Martelarenplaats, Meulmansavond, bij gelegenheid van het lustrum van het K. V. H. V. Alle V.T.B.-ers hartelijk welkom. Prijs der plaatsen,
5 frank, deelneming aan het lustrum, 3 frank.
WOENSDAG, 30 MAART : Te 20.30 u. in den «Avenir», Muntstraat, 14, 4de Wintervoordracht,
door den heer Advokaat J. Kestens. Onderwerp : « Toerisme in de Letterkunde
Toegang vrij en
kosteloos voor iedereen.
ZONDAG, 3 APRIL : Op algemeene aanvraag, Laatste groepsreis van het seizoen naar Antwerpen. 's Voormiddags, bezoek aan een groot schip, indien mogelijk, of aan een museum, 's Namiddags

bijwonen der vertooning in de K. VI. Opera (inlichtingen nopens het te spelen stuk van nu af reeds
te bekomen).
Prijzen : Leden : 30,50 fr. Niet-leden : 32,50 fr. (Trein, opera, middagmaal zonder drank).
Houders van vrijkaarten betalen 13 fr. minder.
inschrijven tot Zondagmiddag, 27 Maart (uiterlijk) bij den afgevaardigde
H. Croels-Lootnans,
Oude Markt, 48.
We zullen het aanstaande seizoen speciaal onze aandacht wijden aan de voetwandelingen. Onze
eerste uitstap gaat door op :
ZONDAG, 10 APRIL ; Wandeling over Looberg en Pellenberg, onder leiding van heer Andre
Smeyers, uit Blauwput. Bijeenkomst Tiensche Poort, te 13.30 u. stipt. Hen uitstap over de Kesselsche
bergen zal met deze wandeling een geheel vormen.
MAANDAG, 18 APRIL (2e Paaschdag) : Traditioneele fietstocht naar Hakendover. Vertrek
Tiensche Poort, te 8 u.

Lier
VRIJDAG, 25 MAART, voordracht over « Het Graf van Toet-Anck-Amon * met lichtbeelden,
door E. H. Kan. Lemaire, professor aan de Hoogeschool van Leuven.
De voordracht heeft plaats om 20 u. in de lokalen van het nieuw Si.-Gummaruscollege, Paradijsstraat.
Alle leden en belanghebbenden welkom.

Mechelen
ZONDAG, 3 APRIL . Uitstap naar Antwerpen. In den voormiddag, bezoek aan een prachtschip,
s namiddags bijwoning der vertooning in de Kon. Vlaamsche Opera. Vertrek te 9.11 u. of (voor degenen die de morgenwandeiing niet meemaken), te 13.24 u. Inschrijven tot 27 Maart, bij den Heer
van den Hove, Van Benedenlaan, 59, of bij Mejuf. De Wit, Keldermansvest, 13.
BEGIN APRIL rnag men zich aan een buitengewoon interessante voordracht verwachten!...
Lessen over Eerste Zorgen bij On gevallen » : Deze lessen, gegeven door D r Lindemans, kunnen
slechts doorgaan na Paschen.
Tentoonstelling over « Schilderachtig Mechelen
in samenwerking met den Mech. Fotokring.
Deze tentoonstelling, die gedurende de Paaschdagen zal gehouden worden, zal de moeite waard zijn!...
Zij is toegankelijk voor iedereen!
Fietsers. Opgepast! Rijwielen in orde maken! De eerste uitstap, op Zondag, 10 April, onder leiding
van heer C. Peeters (zie volgend nummer).

St Niklaas
ZONDAG, 20 MAART viert de Vlaamsche Toeristenbond (groep St.-Niklaas), het 5-jarig bondsbestaan en het inschrijven van het 500e lid dezer stad. Te 19.30 u. in de bovenzaal van het V.T.B.lolkaal <- De Hoop > : deklamatie, zang, gezellig sa menzijn. (Svmfonisch orkest).

Tisselt
ZONDAG: 27 MAART : In de zaal van Mev. We De Wit, Hoogstraat, om 17.30 u., voordracht
met lichtbeelden door den heer Dr. -Van Tichelen, Conservator van het Schoolmuseum te Antwerpen,
over « Spa en omgeving
Toegatvg vrij voor de V.T.B.-ers. op vertoon der lidkaart. Niet-leden betalen 1 fr.

V.T. B.-ers uit Aalst en omgeving,
het bestuur organiseert speciaal voor u een paasch-

reis naar Parijs ! Degelijk programma, uitstekende
leiding en... spotgoedkoop ! Dus... gaat mee naar Parijs!!

S. M. « Lux », Drukk., Nationalestr. 109.
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2 e Reis naar Holland per autocar in de Paaschweek
22-23-24 April
Gezien de overweldigende belangstelling voor de reis naar Holland gedurende
de Paaschweek en op velerlei verzoek, heeft de Komniissie voor Toerisme besloten een
tweede tocht naar Holland te organiseeren, ditmaal echter voor 3 dagen.
Vrijdag, 22 April :'s Morgens vroeg vertrek. Breda, Dordrecht, Rotterdam,
(bezoek aan de havenstad), Delft, Den.Haag (bezoek stad), Leiden, dan dwars door
de bloembollenstreek langs Warmond, Sassenheim, Lisse, Hillegom tot Haarlem,
(bezoek); naar Amsterdam. Logies.
Zatcrdag, 23 April: 's Morgens bezoek aan de stad : Rijksmuseum, Beurs, Kon.
Paleis, Scheepvaarthuis, enz., de prachtige nieuwe wijken. Dan een autotocht langs
de heerlijke boorden van de Zaan met talrijke molens, langs Zaandam, Koog aan de
Zaan, Zaandijk, Wormerveer, dan door de Wormer naar Purmurend, door de Purmer naar het kaasstadje Edam en de Zuiderzee visschersdorpjes Volendam en Monnikendam, over Broek in Waterland naar Amsterdam terug. Logies.
Zondag, 24 April : Langs Muiden en Naarden naar het prachtige Gooi. Over
Bussuin en Hilversum naar Utrecht, de oude Bisschopstacl (bezoek). Dan door de
Neder-Betuwe en het land van Maas en Waal naar 's Hertogenbosch. Bezoek. Over
Tilburg en Breda naar huis.
Prachtige reis! Mooie bloembollenvelden in vollen bloei!
Spotprijs : ongeveer 425 fr.
Alles inbegrepen, behalve tafeldrank.
Aantal deelnemers zeer beperkt, dus onmiddellijk inschrijven!
Leider : J. De Combe.

B e i a a r d e n in F r a n k r i j k
door Prosper Verheyden, uitgegeven door
« De Sikkel » voor de Beiaardschool, te Mechelen. Prijs : 40 fr.
en teer uchtgeel omslag, bestrooid met
E zwarte
sprankelende klokkenklanketi en

bloedroode letters... Voorwaar, dit is werk van Godenne en Leonard! En inderdaad, men heeft pas het boek
ter hand genomen of het oog
valt op's drukkcrs edele leuze. Waarlijk, het boek steekt
in een pakje dat past bij wat
er achter schuilt : een verzorgde, goed gedocumenteerde en geestdriftige studie.
Ze wordt u voorgeschoteld, gedrukt in een fraaie
Plantijnletter op glanspapier, verlucht met 23 cliches
binnen en 16 cliches buiten
tekst. De uitgeverij «De Sikkel» haalt eer van haar werk!
« Beiaarden In Frankrijk »
is een « welkom boek »! Het
brengt ons,beiaardminnaars,
toeristen of weetgierige menschen, een blijde tijding uit
dit onbekende beiaardgebicd: Frankrijk en inzonderheid
Fransch-Vlaanderen.
Een verheugende tijding, en
[evens een openbaring!
De beiaardiiefhebber kendo wel de namen van enkele
Noord-Fransche steden waar
een klokkenspel rammelde,
hij was eenigszins vertrouwd
met den beiaard van Duinkerke, door het bekende
wijsje, met den beiaard van
St.-Quentin, tij dens den oorlog verwoest en hersteld
gedeeltelijk met den steun
van Vlaamsche liefdadigheid. en wiens klokkenist Cantelon ter gelegenheid van bedoeld
liefdadigheidsfeest te Mechelen speelde...
Meer kennis mocht men van hem niet vergen.
De congressen voor beiaardkunst brachten
niet veel aarde aan den dijk. En daar komt nu
opeens Prosper Verheyden een hellen schijn
werpen op het duister en onbekend gebied en
toont het ons in al zijn bijzonderheden. Het

is rijk aan zoetgevooisde klokskens, er ontstaat belangstelling voor het klokkenspel. Ee.i
verheugende tijding!
« Beiaarden in Frankrijk » vult prachtig de
serie aan van dergelijke werken de laatste
tij den verschenen : Carillons of Belgium and
Holland, William Gorhatn Rice, Tower Music
in the Low Country's. Id., Torenmuziek in de
Nederlanden, Mr. Loosjes; De Torens zingen!

ST.-WINOKSBERGE - BELFORT

J. Van der Ven, Beiaarden, Em. Hullebroeck,
Carillon Music and singing Towers of the Old
World and the New, W. G. Rice, en do talrijke bijdragen, verschenen in tijdschriften en
voorgedragen op congressen.
De auteur? Ik laat hem u voorstellen door
Em. De Born : « Er is in de wereld geen
vvezen dat hartstochtelijker verknocht is aan
« het voorwerp zijner liefde » dan de beiaard-

Thans, dank zij het koppig ijvkren van den
heer Verheyden, bloeit de beiaardschool onder 't wijs beleid van bestuurder Jef Denijn en
den beheerraad, waarvan Proper Verheyden
de zoo actieve secretaris is.
Het werk is opgedragen aan William
(iorham Rice, den vriendelijken Amerikaan,
die de « lage landen x doorreisde, de ooren
spitste voor elke klok, alle beiaardtorens beklom, bewogen luisterde
naar den zang onzer Vlaamsche klokkenspelen engeestdriftig terug naar Amerika
trok, waar, door zijn toedoen, in een korte spanne
tijds, tal van beiaarden werden gebouwd. Hij is een der
verdienstelijkste ijveraars
voor de herlevende beiaardkunst; hij schreef het eerste
degelijk werk over de Nederlandsche en Vlaamsche
beiaarden — we vernoemden het reeds — en vestigde
aldus onze aandacht op onzen eigen klokkenschat.
Als eerste hoofdstuk van
« Beiaarden in Frankrijk »
treffen we een uitvoerige
Rronnenopgaaf en Bibliografie. Volgen de twee veruit
interessantste kapittels: Het
Fransche
beiaardgebied;
opkomst, ondergang, verrijzenis van beiaarden.Verder:
De Klokgieters; De Beiaardklokken; Inrichting
torens, schikking der klokken, klavieren; Beiaardspel;
De Beiaardiers; Wekkering.
De tweede helft van het
werk is de zeer volledige geschiedenis en beschrijving
van meest al de Fransche
beiaarden. Alhoewel de auteur in de inleiding zegt dat
zijn werk op geen historische volledigheid aanspraak
BETHUNE , BELFORT
maakt, toch heeft hij zijn
voor anderen) loopt hij, gejaagd, het hoofd onderwerp uitgediept tot in de minste details,
vol zorgen, de zwarte map onder den arm, alle bereikbare bronnen uitgeput en zijn dovan zaal tot zaal, van groep tot groep. Den cumentatiearbeid voltooid met een studiereis
voorzitter heeft hij, op precieuse Serjans- door Fransch-Vlaanderen. Het boek van
zoonsche wijze, altijd iets gewichtigs in het Prosper Verheyden is niet alleen een versnaoor te fiuisteren. Met hoofsche buigingen aan pering voor verstokte beiaardlui! Voor den
dames en overzeesche geleerden is hij kwis- archeoloog, den kunsthistoricus, den folklotig. Hij is bedrijvig als een ingenieus uur- rist en niet het minst voor den stambewusten
werk dat door iedereen geraadpleegcl wordt. » Vlaming is « Beiaarden in Frankrijk » iets

vriend. Type van zulk een soort mensch is
onze vriend Prosper Verheyden. Klein van
stuk, wakkere ronde bol, met hoog opgestreken snor — « de gelaarsde kater heeft men
hem in vertrouwelijken kring wel eens genoernd, — hij is de ziel, de spil van heel het
beiaardcongres (le congres te Mechelen in
1922). Niet zonder zelfbewustzijn, maar tevens zelfvergeten (want hij werkt toch altijd

100
naar hun hart! O. L. Vrouw in den tuin, dat
we hopen te publiceeren, zal archeologen en
folkloristen wel interesseeren; de laatsten vinden ook hun gading aan eigenaardige opschriften, liederen en volksgebruiken in verband met beiaardspel.
De oudheidkundigen zullen met genoegen
kennis nemen van de geschiedenis der beiaardkunst, die door heel het werk geweven
is, van de benaming en opschriften der klokkcn, van de • beiaardiers uit vroegeren tijd,
van de min of meer uitvoerige geschiedenis
van elken Franschen beiaard. Kunsthistorici
hebben aan de puike illustratie al genoeg.
Maar vooral de ras-Vlaming zal het werk
van Prosper Verheyden met genoegen lezen
en herlezen! Het brengt u een groet uit het
Flandria ultra Limites! Een groet uit het land
dat steeds Vlaamsch was en nog is, (cle aanwezigheid van het Vlaamsch-nationaal instrument : de.beiaard, is al een bewijs), waar de
Vlaamsche belforten met Vlaamsche klokken
en dito opschriften Vlaamsche liederen
zingen als :
Een kalemanden rok,
Een wit mantlijnten d'rop.
En weet ye waer da'k weunen?
Al in Sint Gillis dorp.
Een lijnwaden kazakje,
Een biezeboomen rok;
En zou 'k daermee niet lachen,
l)e fruytpan op zijn kop.
* * *

Adieu, Ekelsbeke,
.Adieu, gij schoone carillon;
Ik ga naar vreemde streke.
Al met miinheer cfen baron;
•Al met zijn edel compagny
Wij leven daer te samen in melody.
* * *

En als de groote klokke luidt
de klokke luidt
de Reuze komt uit.
Kcer u eens om, Reuze. Reuze,
Keer u eens om,
gij schoone blom.

Wij laten thans- Prosper Verheyden zelf
aan het woord, waar hij het Fransche beiaardgebied afbakent :
« Zooverre de zeventien gewesten der oude
Nederlanden strekken vindt men belforten, of
kerktorens die van stadswege als belfort
dienst doen, en daarin beiaarden met uurklok,

banklok, stormklok, werkklok, poortklok.
Even boven de grenzen zullen enkele steden
zich nog tooien met een klokkenspel, maar het
wordt door- een meester uit de Nederlanden
geleverd : zij willen in gemeentetrots niet onderdoen voor de buren in de landen van herwaarts over, wier vrijheid en wier praalzucht
aanstekelijk hebben gewerkt. Zoolang de beiaardbloei duurt, dat is van het begin der 16e
tot het einde der 18e eeuw, breidt zich het
beiaardgebied niet uit, het wordt al laat in de
J9e eeuw, het wordt al de 20e, vooraleer enkele klokkenspelen op verre afstanden in tijd
en ruimte, in den vreemde een kerktoren, haast
nooit meer een belfort in beslag nemen, doch
zelden sieren en bezielen. Eerst na 1918 krijgt
Engeland zijn groote, Amerika — Vereenigde
Staten en Canada — zijn eerste bespeelbare
beiaarden, alle bedoeld als copijen van een
groot Vlaamsch voorbeeld, den beiaard van
Sint-Romboutskerk te Mechelen.
Het Zuid-Westelijk gedeelte van de Nederlanden, overweldigd door Lodewijk XIV en
bij Frankrijk ingelijfd door de verdragen van
de Pyreneen (1659), van Aken (1668), Nijmegen (1678) en Utrecht (1713) bevat het
Zuiden van het Graafschap Vlaanderen, tusschen de Zee, cle Aa, de Leie tot Stegers en
de Scarpe van Douai tot St-Amand; het
Graafschap Artesie van St-Omaars tot bezuiden Atrecht; het Kamerijksche tot Le Cateau,
en een deel van Henegouwen met Valenciennes en Avesnes.
Er waren in 1914 bespeelbare beiaarden in
bijna elke stad in deze landen, welke het
Noorder-departement en bijna heel het departement Pas-de-Calais uitmaken; voorslagen
wekkerden bovendien in eenige gemeenten
van minder belang. Voor de Fransche revolutie waren er in deze streken driemaal meer
klokkenspelen als in 1914. lets meer naar het
Zuiden vindt men nog slechts een voorslag te
Calais, een bescheiden klokkenspel te Hesdin,
in het Graafschap St-Pol, en een laat achtiendeeuwschen beiaard van Doornikschen
oorsprong te St.-Quentin, waar het graafschap Verinandois aan het Kamerijksche
grenst.
Twee en half eeuwen overheersching vaii
een door alle regeeringsvormen heen centraliseerenden Staat mogen veel sporen hebben
weggevaagd van het oude Nederlanderschap
van Noord-Frankrijk, ook nu nog zijn er genoeg claarvan overgebleven in de zeden en in
het uitzicht van de steden om begrijpelijk te
maken, dat meest alien onder dezen zich nog
gaarne beroepen en beroemen op hunne verwantschap met Vlaanderen, en spreken ze
nog Dietsch of werd het haar verleerd of
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spreken ze zelfs Waalsch, om zich te noenien
« Oude Vlaamsche Steden ». Bij hetgeen de
architectuur der openbare gebouwen en woonhuizen van streek tot streek, van stad tot stad
zelfs rnoge onderscheiden, merkt gij hier in
het stadsbeeld. ook waar het na de aanhechting van het Land bij Frankrijk werd gewijxigd, verwantschap met de Nederlanden.
"Fransch Viaandersche steden beseffen dat
het haar een adelijk teeken is als oud-Nederlandsche, Vlaamsche gemeenten een Belfort
en een beiaard te bezitten; en moet soms de
kerktoren tot belfort dienen, het is de stad
die het beheer er over heeft en dc klokken
gade slaat. De enkele steden die geen belfort
meer hebben achten zich ontkroond; zij die
haar beiaard onlangs verloren, vernederd. Al
drukken veleriei zorgen, zij reppen zich om
terug te verwerven het oud alaam van haar
gezag, nu niets anders meer dan sieraad, zinnebeeld van haar voornaam verleden en voorwerp van bestendigen trots.
Zoowel op het Belfort te Douai als op dat
te St.-Winoksberge kiauwt nog de Leeuw van
Viaanderen, zij 't dan van goud op het biauwen-grauwe heinelveld. Van de paar keeren \s
jaars nat de beiaard te Douai nog wordt bespeeld, is 't eens voor het Reuzefeest « La
Fete de Oayant » waarmede wordt gevierd
- een sedert lang, vermoedelijk, verduisterde
l)eteekenis -— de aftocht van den Franschen
Koning Lodewijk XI, die bij den dood van
Karel den Stoute poogde Viaanderen te overrcmpelen. Het Reuzelied staat sedert driekwart eeuws, wellicht naar de veel ouder traditie, op de wekkering te Duinkerke; het is
nog het feestelijk stadslied te St-Winoksberge, zoowel als in menige gemeente in
Viaanderen en Brabant.
Belfort, beiaard en beiaardlied behooren
tot de vele teekenen van cultuur-gemeenschap
tusschen de Noord-Fransche, de Belgische en
de Hoiiandsche Nederlanden. »

Uit "Beiaarden in Frankrijk„
SAINT-AMAND ( Saint-Amand-ies-Eaux)

TOREN. In 1632-1635 liet Nikolaas du
Bois, abt van het Benediktijner St. Amandsklooster te « Einon » den toren houwen die
den ingang beheerschte van de abdijkerk.
(1648-1683).De kerk werd gesloopt onder
de Fransche omwenteling : cte toren bleef
echter gespaard met een van zijne vier luiklokken en zijn beiaard. Hij heeft een hardsteenen voetstuk en is verder in witten steen.
Door de minder harmonische verhoudingen
van de achtkantige met koepel en lantaarn
bekroonde spits en de zijtorens, en door de
overvloedige, wel zinrijke maar iets onrustige
versiering moge deze abdijtoren is barokstijl
meer verbazing dan bewondering wekken,
eerbied voor het vast en vlug doorgevoerde
opzet dwingt hij zeker af. De torenbouwer
heeft voortreffelijk gezorg voor klokken en
beiaard. De luiklokkenkamer, waarin nog de
« Amanda », uit 1639 overbiijft, die als
stadsklok dienst doet, is op de eerste verdieping, waar de toren, het drieledig gebouw
uitgerezen, achtkantig wordt; hooger staan
uurwerk en trommel; daarboven, in den koepel, het klavier; boven den grooten koepel,
ter hoogte van 70 meter, hangen de beiaardklokken waarvan de klank genoeg kan vluc'nten; misschien blijft die van de hoogste rijen
toch iets meer in net koepeitje dan wenschelijk is; hij kon meer vrij komen langs de —
open te maken — opperste lantaarn, waarvan
de vloer nu toeligt. Bij den appel daarboven
is de toren 81 meter hoog. IJitvoerige herstellingen aan binnen- en buitenvverk van den
abdijtoren worden thans verricht.
BEIAARD. 38 klokken, gegotun door C. L.
Barbieux, uit Doornik : de 6 grootste en 1
uit het 3e oktaaf in 1784, de 31 andere in
1785; c-cis"; met cis en dis; de grootste
1,05 m. doormeter, de kleinste 0,26 m.De beiHeeft deze passage, die de inleiding vormt aardklokken hangen op rechte rijen in goed
tot het werk, u niet getroffen? Zet ze u niet gebouwde stoelen, sedert 1922 met nicer reaan dit prettig werk te koopen voor huiskamer gelmaat wat gunstig is geworden voor de
of bibliotheek?
beter spelinrichting, in dat jaar gemaakt door
We eindigen met schrijver, uitgever en Prosper Michiels, uit Mechelen, die ook een
drukker te feliciteeren voor de degelijke pres- voortreffelijk nieuw kiavier leverde. Het oude
tatie die ze ons gebracht hebben en met den dat het spelen bemoeilijkte staat nog in den
vvensch uit te drukken dat weldra een even toren; het heeft lange toetsen met diepen val
zaakrijk gedetailleerd werk over onze dicht bijeenliggend; de smalle tegen elkaar
Vlaamsche beiaarden het licht moge zien!
aangedrukte pedalen zijn naar links geschoL. DE BRUYNE.
ven. De verbindingen volgens broeksysteem
werden in 1910 door tuimelaars vervangen
en in 1922 verbeterd.
WILT GIJ DEN V.T.B. GROOT ZIEN?
WERFT LEDEN AAN!
De wekkering speelt met een ijzeren trommel (1,85 m. doormeter, 1,25 m. lengte), die
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64 gaten heeft op elk van hare
104 maten. Het mecanisme wordt
thans hersteld.
De trommel, van binnen met
ijzeren latten voorzien, zit, samen
met het oude uurwerk in een ijzeren kooi; waar de as van de trommel uitkomt, zijn in dit raam de
wapens van abt du Bois, uitgesneden in ijzerplaat, ingewerkt.Onder
het bestuur van dezen rusteloozen
prelaat kwam dus dit mecanisme
tot stand en het bewijst dat de abt
het voornemen heeft gehad misschien wel heeft uitgevoerd, — al
zeggen de bewonderende tijdschriften van den tijd er niets
over — een ruim zoo groot klokkenspel in te richten als er toen
maar in de Nederlanden kon te
vinden zijn.
De abt heeft ongetwijfeld een
klokgieter aangesproken vooraleer hij deze voor haar tijd zeer
groote speeltrommel liet maken.
Is het tot een bestelling van beiaardklokken gekomen, heeft de
abdijtoren een beiaard gehad voor
1784? Er werden immers van
stadswege bij openbare plechtigheden vergoedingen betaald : in
1737, 1749, 1781, aan de luiders
en aan de « carillonneurs » van de
abdij; maar met dezen term kunnen even goed de klokspelers aangeduicl zijn die de vier groote
klokken bewerkten.
BE1AARDIERS. Rene Lannoy,
sedert 1883; met zijn zoon Maurits als hulpbeiaardier. De heer R. Lannoy
woont in de ruime benedenlokalen van den
abdijtoren. (1)
(1) De heer Maurits Lannoy volgde, in opdracht
van het gemeentebestuur van Saint-Amand, de
leergangen dfcr Mechelsche beiaardschool.

ST.-AMAND-LES-EAIJX - ABDIJTOREN

N. B. De cliches die deze recensie illustreeren, en prachtwerk zijn van de firma
Van der Ven, van Antwerpen, werden ons
door de uitgeverij « De Sikkel », in opdracht
van de Beiaardschool, in bruikleen afgestaan. Ze komen voor in het besproken werk.

:

T

j A n t w e r p e n - V i e r i n g Abraham O r t e l i u s I

i

Op Woensdag, 13 April, herdenkt V.T. B. de 400e verjaring der geboorte van
den beroemden Antwerpschen geograaf Abraham Ortelius (geb. te Antwerpen,
14 April 1527). Te 8 uur in de stedelijke Normaalschool, Quellinstraat, voordracht
met lichtbeelden door Dr Denuc6, stedelijk archivaris over « Ortelius en zijn werk ».

j
j
j
j
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" Weet U dat er... ? „
EEN TOCHT DOOR DU1TSCHLAND door
Willy Norbert
waterwerken — in zijn
E ENaardderwelgrootste
het geweldigste in Fruisen ooit
tot stand gebracht — werd onlangs, na drie
jaar en half arbeid, voleind. Het is de spoorwegdam loopend van de Silezische kust tot
het eiland Sylt, de zoogenaamde « vSylter
Oam ». Hij doorploegt de Noordzee over een
afstand van bijna 12 km. en kost ongeveer
250 millioen frank. Langs dezen weg naar het
grootste Duitsche Noordzee-eiland, zal men
in het eerstvolgend seizoen reeds, Westerlands strand op Sylt, van uit Berlijn kunnen
bereiken, zonder overstappen, in 7-8 uren.
Aan den bouw van een ander groot en stout
monument zal in de eerstkomende weken de
laatste hand gelegd worden. Wij bedoelen
het nieuwe Staats Biologisch lnstituut op
Helgoland. Het nieuw aquarium van dit instituut zal, door zijn inoderne inrichting, het
best toegeruste van alle gelijkaardige instituten der wereld zijn. Het midden tusschen de
talrijke vischbekkens wordt ingenornen door
een geweldig, 20 kubiekmeters zeewater bevattend aquarium. (Een kubiekmeter water —
1000 Kgr.l) Benevens de, alle levende zeewezens, van den haai tot het nietigste planktondierje inhoudende, veertig aquaria, zal het
nieuwe instituut een zeehondenbank met robben vertoonen. Het overal onophoudend stroomend water wordt door nieuwsoortige zandfilters steeds kristalhelder gehouden. Een
andere stap naar verbetering is het aanwenden van celluloidbuizen, die door het zeewater niet aangetast worden en geene voor de
dieren schadelijke bestanddeelen afscheiden,
— hetgeen met alle tot nog toe gebruikte leidingen wel het geval is. De nieuwe inrichting
is de eenige in haar soort die zelf onderzoekingen onderneemt. Er zijn daar 31 werkvertrekken voor vreemde geleerden en kursusvertrekken voor 25 studeerenden. Het statig
gebouw is met kunstzin opgetrokken in klinkers, wier natuurlijk rood en het azuurblauw
der voegen een schilderachtigen indruk vervvekken.
Er is nog een zeer bijzonder nieuws van
het Noordzeestrand te vermelden : het « Vineta van de Noordzee ». Oucl-Rungholt, in
het Zuiden der Halligen, werd door stormvloed uit den zeeboezern, waarin het langer
dan vijfhonderd jaar verzonken lag, terug te
voorschijn gebracht. Wie cienkt niet aan
Heinrich Heine die op zijn noordzeetocht
<<; over den rand van het schip liggend
met

zijn dichtersoog in de groene diepte zag, de
gewezen voornaamste Friesche havenstad der
Middeleeuwen aanschouwde en het luiden
harer klokken vernam! En ook Liliencron bezingt dit Vineta van het Noorden :
« Heden ben ik over Rungholt gevaren,
De stad ging onder voor 600 jaren... »
Nu liggen de overblijfsels der verdronken
stad weer in het voile licht : hier de grondvesten van de groote kerk, van den hofmuur.
Daar gebruind doodengebeente, urnen, wapenfragmenten, gereedschap, - duidelijk herkenbare akkervoren, waterputten, dijkoverblijfsels en sluiswerken. Over dit alles zweven
meeuwen met heeschen, als't ware klagenden
schreeuw. - Vele van de gevonden voorwerpen
werden geborgen en muzea toevertrouwd.
Een weinig zuidelijker, in de schoone, oude
Hanzastad Bremen, wrerd onlangs de Bottcherstrasse (Kuipersstraat) ingewijd, in den
jongsten tijd de voornaamste artistieke schepping der kunstzinnige stad. Deze nieuwe
straat is een zeldzaam kunstwerk van Nedersaksisch-Bremenschen geest, hetgeen aantoont hoe fleurig het oude kunstgevoel te Bremen nog is. De Bottcherstrasse is dicht bij de
Marktplaats en Roland gelegen. Ze werd opgetrokken met eigenaardige, wonderlijke gebouwen van nimmer geziene architectuur. Elkvan deze zeldzame huizen, waarin kunstzilversmeden, - glasblazers, - poltenbakkers, boekbinders, - schilders en - beeldhouwers
wonen, draagt tevens een niet alledaagschen
naam. « Hof der Zeven Luiaards » is er een
van. Het meerendeel dier woningen werd ontworpen door professor Hoetger-Worpswede,
de fantastische Nedersaksische beeldhouwer
en bouwmeester. Maar de grootste schat der
Kuipersstraat is evenwel het aldaar geopende
« Museum Paula Modersohn >;. Voor de
eerste maal wordt hier complex het levenswerk van de groote, te vroeg verscheiden
Meesteres getoond, daaronder een groote
reeks tot nu toe doorgaans onbekende stukken, meest uit haar beginperiode. Hij die Bremen aandoet zal voortaan cle stad niet verIaten zonder de Bottcherstrasse bezocht te
hebben.
Is het u bekend, dat Bremen's buurstad
Wesermunde zich thans, na de voleinding van
cle grootsche, nieuwe haveninrichtingen en
dank zij haar bekende vlijt, terecht de grootste visschershaven van het vasteland noemen
kan? Dagelijks zendt Wesermunde zijn blinkende vangsten zeevisch door rniddel van
visch-sneltreinen tot in Bohemen, Zwitserland,
Italie...
Hoevelen kennen Sagan in Neder-Silezie?
Wie weet er, dat deze kleine stad een heerlijk,
machtig slot bezit, waarvan het bouwen door
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Wallenstein (*) begonnen werd. eu dat benevens groote kunstschatten een van de kostbaarste autografieenverzamelingen bevat?
Deze handschriftenverzameling werd door de
hertogin van Sagan, nicht van den grooten
Talleyrand, en door Talleyrand zelf bijeengebracht. Verder is het belangwekkend genoeg te vernemen, dat dit hertogdom van
oudsher Franscii bezit is, dat het een oppervlakte beslaat van nagenoeg 100.000 morgen
en — dat het te koop is. Evenwel niet goedkoop : Er wordt om en om de 350 millioen
frank voor gevraagd. De jeugdige eigenaar
woont te Parijs, op het Champs Elvsees.
Overigens mag eeniecler het schoone slot met
zijn rijken inhoud bewonderen. En dat loont
de moeite!
Wanneer wij ons een weinig ten Oosten van
de Rijnoevers naar de boorden van de Weser
begeven, dan vinden wij daar, in het Reinhardswoud, een oud-Germaansch oerbosch.
Hier wordt nimmer ontgonnen. Het leven en
het sterven van het woud zijn er heilig. Waar
een dier machtige renzen van weerbarstige
Germaansche eiken, moe, na zooveel honderd
jaren te hebben getrotseerd, zich nederlegde
om te sterven, bleef hij liggen. Het duizendvoudig woudleven ovenvoekerde in groteske
omslingeringen zijn zwaar corpus. Hier vinden wij het decorum en cle echte koelisseu
voor de jachten en kampen der oude Katten,
de wederga van dat ander Duitsch oerwoud
in Oldenburg.
Overigens Cassel... Wect u, dat hier aanwezig is de imposantste en omvangrijkstc
verzameling van werken van den meester aller
meesters der kleur - Rembrandt? en dat
Rubens en Van Dvck hier schitterend vertegenwoordigd zijn? Hier vindt men niet slechts
een Wilhelmshohe (hoogte) maar ook een
slot Wilhelmsthal (dal)^Met Bruchsal is dit
de schoonste rokokoschepping in Duitschland.
En zij bezit de weleer in gansch Europa beroernde « Schoonheidsgalerij », een ruime
verzameling portretten van jonge, schoone en
gracieuse dames uit het bekoorlijkste aller
tijdvakken, den Rokokotijd, en geschilderd
door de knappe hand van meester Tichbein...
(R. D. V.)
(*) Hertog Albrecht von Wallenstein (eigenlijk
Waldstein), vorst van Sagan (1583-1634). - Titei
van een trilogie van Schiller.
:
•

HEEFT U NOG ZIN OM MEE TE GAAN
NAAR HET RUHRGEBIED?

I
•

;
Er bestaat gelegenheid de werkhui- ;
• zen Krupp te bezoeken!
;
•
De inschrijvingen worden aangeno- •
t men tot uiterlijk 5 April.
t

Naar waar dc Appelsienen... bloeden
door Fritz Francketi
blijft in vele streA ANkendeenCarnavalfeesten
gemeenten, een folkloristische
insiag niet vreemd en het is juist omdat het
Carnaval te Binche aldus beschouwd, werkelijk typisch blijkt, dat we er heengetogen zijn
om dat kleurige, gekke, vermaarde spektakel
eens van nabij in oogenschouw te nemen.
Het carnaval te Binche is zoo maar geen
gewoon zottekensspel. Deze maskerade houdt
verband met een eeuwenoude traditie. De
« Gilles » herinneren aan de welkomstfeesten
die in 1549 door Maria van Hongarije werden
op touw gezet ter eere van Filips II, naar aanleiding van dezes Blijcle Intrede. Toen beinerkte men in den optocht hofmeiers en -vleiers, verkleed als Inka's ter eere van de ontdekking van Peru door Frans Pizarre. En
sedertdient gaat er jaarlijks met Vastenavond
to Binche een stoet uit die heel wat kijklustigen iokt...
*

*

*

Wij hadden reeds zoo dikwijls hooren spreken van den optocht der Gilles te Binche, dat
we dit jaar besloten hem te gaan bijwonen en
daaromtrent een en ander mee te deelen aan
de lezers van « Toerisme ».
We zijn te Binche geweest. We hebben den
optocht der Gilles gezien en werkelijk het is
een indrukwekkend schouwspel!
Het was zoowat kwart over elven toen we
te Binche aaniandden. Het is een lieflijke gemeente die zich, tusschen wat schraal groen,
als onder den rook der mijnen uitstrekt.
Tegen den horizon profileeren ontzaglijke
aschbelten, de « terrils ». Doch het steeken
zelf doet eer pastoraal aan...
Nauw waren we de kom der gemeente genaderd. of daar trof ons de drukte! Duizenden wandelaars, toeschouwers en toeristen,
van heinde en verre naar Binche afgezakt,
slenterden er rond. Er waren groepen gemaskerden die tralalierclen en de zotte bel bonder!. Ze waren doorgaans alien fijn uitgedost.
Zij die niet verkleed waren, hadden ofwel een
masker voor, ofwel tenminste een papieren
soul rondom hoed of pet. Dit laatste is te
Binche een noodzakelijke vermomming. Mijn
reisgezel en ik zouden het dra ervaren. Pas
hadden enkele stuclenten, die ginder bij heelder benden op den dril schenen, mijn naakt
viltje en het klassieke dopje van mijn kameraad in de gaten gekregen, of ze stormden op
ons los, en begonnen op ons hoofddeksel en
onzen ruggegraat te tamboeren met gespannen verkensblazen. Als we- aan zoo'n overval
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of drie hadden weerstand geboden — We
lachten, maar groen, en den tip van mijn
schoen had ik gereedelijk wat wenschen op te
poetsen onder een studentikooze hesp —, was
er een praatvaarken hetwelk ons bereidwillig
in zijn dialekt aan het verstand bracht, dat we
wijs zouden handelen met ons illico een papieren schut aan te schaffen en het over onzen
hoed te trekken. Zoo niet, riskeerden we erg,
blootshoofd te zullen huiswaarts keeren. Een
raad dien we dan ook met bekwamen spoed
hebben gevolgd...
Op de Groote Markt heerschte een helsch
getier! Achter een kreupelen draaiorgelvent,
Iiosten jongens en meisjes. Verder was er weer
een trompetter die een tros studenten op
sleeptouw had. Daar kraaiden venters die alles en nog wat te koop boden : bloemen,
kokarden, zweepjes, konfetti, serpentins,

En daarop dan prijken zwarte heraldieke
leeuwen. Om de schouders dragen ze een
witten gepijpten kraag met gouden paljetten
afgezoomd. Ze dansen op klompen.
Dat dansen is iets karakteristieks. Doch
aanstonds meer daarover!
De stoet zal eerst om twee uur optrekken.
We kuieren maar wat rond voor we een prikje
eten...
Daar valt het ons op hoe al de vensters en
vitrines der huizen met gevlochten draad zijn
afgespannen. Wat mag dat beteekenen? Als
de lui zich zoo beschernien, dan kan het niet
anders, of men moet ze van op de straat, in
hun ramen bestoken! Ja, zoo is het. Van uit
den optocht worden duizenden appelsienen
tegen de gevels aangekeild. Er zijn hier honderden kisten oranjeappels toegekomen, de
vorige dagen, en die vruchten worden tegen

DE < GILLES >, OP DE GROOTE MARKT TE BINCHE (')

oranjeappels, verkensblazen, maskers, valsche
pruiken, vlassen baarden, en de duivel weet
wat nog al!
Maar boven al het getier en geschreeuw,
het Iawaai van draaiorgels, blaaspijpen, fluitjes en trompetten uit, klonk het geklingel van
de bellen der Gilles...
Reeds drentelden de Gilles groepsgewijs
rond. Van overal zag men ploegen opdagen.
Ze torsten nog niet de monumentale struisveer-hoeden die we straks zouden bewonderen. Op het hoofd hadden ze een soort van
witte milts gebonden.
Hun plunje is werkelijk origineel, mooi! Het
rood domineert in pantalon en bloeze. Er loopen gele slingers door het gebloemd goedje.

30 frank het honderd aan den man gebracht.
Dat belooft wat moois!
Wie er op staat Binche te bezoeken, den
Dinsdag van Vastenavond, raden we ten zeerste aan zijn knapzak mee te nemen. Het eten
is er duur en schaarsch en aan properteit inzake bereiding en opdiening laat het heel wat
te wenschen over!
Om twee uur zijn we present op de Groote
Markt. Reeds staan honderden kijklustigen
geschaard langsheen den weg, waarlangs de
stoet der Gilles zal opmarcheeren...
In de verte zien we als een wolk van struisvogelpluimen : het zijn de Gilles die zich in
't gelid stellen!
Aan den optocht nemen enkel bewoners
(*) Cliche der stad Binche.
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van Binche deel, — klein en groot, arm en
rijk\ welke opinio ze ook zijn toegedaan! Op
Karnaval verbroederen er katholieken, liberalen, socialisten, kommunisten.
En terwijl we tusschen de menigte op den
stoet wachten en een korclon gendarmen de
Groote Markt — althans het middengedeelte
— leegbezemt — o, zachtjes en bedaard, -—
worden er onder het jonge volkje echte veldslagen geleverd. Het eenige wapen is de verkensblaas. Er wordt getolbakt dat de stukken in de geburen vliegen! Soms is er een
nieuweling die zich zoo'n aftakeling niet laat
welgevallen en met de vuisten riposteert,
doch wee hem, dan vallen ze met z'n twintigen op hem, tot hij op de vlucht slaat of op
een gendarm roept die nader treedt en het
slachtoffer... vierkant uitlacht!
Plots galmt het : lis sont la!
De stoet stelt zich in beweging. Ginder
verre treden ze aan, de Gilles, bij groepen,
honderd man en meer sterk. Elke groep wordt
achterna getreden door een dozijn muzikanten die het lijfstuk der Gilles spelen.
Alexite, Marie, Tafa
EH' a 'n bosse comm' in se'ia
\y Gille, m'in in morcha
D' Gille, t'aras fangne
De pangne
Demangne...
oiwel het bekende :
C'est rDoudou
C'est 1'Mama,
C'est 1'poupe St Georg' qui va!
Les djins du rempart,
Riront com' des carotes
Les djins du culot, riront com' des sots...
De vir tant de carot' a leus pots!
Die liederen worden gespeeld door eenige
pijpers. Het ritme ervan is eer traag. Een
groote trom met triangel, en een kleine troni
aksentueeren de kadansen. Er is iets plechtigs
aan dat geroffel hetwelk de speeltuigen overstemt. En terwijl de muzikanten spelen, dansen de Gilles. Komisch schouwspel dat dansen! De Gilles hebben alien, zonder uitzondering, een dubbelen bult. Er zijn grijsaards onder hen, mannen op rijperen leeftijd, jonge
kerels, knapen, kleuters, dreumesen amper
een laars hoog. En alien, ik herhaal het, zijn
ze gebocheld!
In de eene hand houden ze een korfje, een
rieten korfje met sinaasappels gevuld en dat
zoowat, naar den vorm, de lamp van den
rnijnwerker nabootst. In de andere hand hebben ze een oranjeappel (goed malsch!).
De dans der Gilles is een soort van tarantella, van St.-Vitusdans, van Charleston op

blokken! Het is half-dansen, half-gaan. En
terwijl ze voortbewegen, draaien ze zich
langzaam om, knikken met de knieen, stampen met de voeten, schudden borst en heupen, mikken en smijten hun appelsien tegen
de vensters aan, waar de kijklustigen veilig
achter kiekcndraad verborgen, de bultenaars
toejuichen.
intusschen klingelen de talrijke koperen
bellen die aan hun plunje hangen, wapperen
de prachtige, kostelijke struisveeren die hun
hoofd tooien...
Wij, die op de Groote Markt post gevat
hadden, hebben de Gilles daar in hun element
gezien!
Ternauvvernood waren de voorste rijen op
de Markt, of het bonibardement begon. Honderden appelsienen doorkruisten de lucht,
spetterden open tegen de huizen en kwamen
fataal terecht tusschen de op de stoep saamgepakte menigte. De spijs liep langs de ramen, of over den rug, den nek, den hoed der
toeschouwers. Deze laatsten werden dan verder ook nog bestookt door degenen die zich
in de dakgoot van een hujs hadden geposteerd. En ik kan u verzekeren, als er zoo een
appelsien op je tronie openkwakte, dat je de
eerste veertien dagen naar geen tweede
vroegt. Wat niet wegneemt, dat men je dan
soms toch nog gratis die tweede thuisbezorgde, een paar minuten later!
Arnusant was het toch, die honderden dansende Gilles gade te slaan. Wanneer al de
groepen op de Markt waren, werd het iets
onzinnigs. De muzikanten versnelden de kadans der liedjes. De Gilles dansten sneller.
dwazer, gekker. Het afzonderlijke dansen
ontaarde in een dolle farandool, er klonk gejuich, de bellen klingelden wilder, en dat alles
groeide tot iets onaardsch van lawaai en beweging, kleurig, schetterend, ongebonden...
Na het dansen op de Markt verspreidden
zich de Gilles weer groepsgevvijze door het
stadje. Ook de gemaskerden en ongeinaskerden zwermden achter muzikanten aan, de
hoofdstraten door. De feestroes begon nu
eerst voor goed...
De kleine oorlog met de verkensblazen
werd voortgezet. De... dorstigen gingen hun
dorst lesschen.
Wat later zou een fakkeloptocht plaats
vinden. Wij zouden echter afreizen. Honderden auto's baanden zich een weg door den
maalstroom van wandelaars. De scheniering
zeefde neer toen wij Binche verlieten. We
hadden ons goed vermaakt al konstateerden
we dat dit vermaak ons... een nieuwen hoed
ging kosten en, wat onze overjas betreft,
een... lavage a sec! Maar voor zijn vak heeft
een journalist al wat over!
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Carnaval te Malmedy
zond reeds zijn boden uit;
P rinsop 3Carnaval
Februari werden ze dit jaar te Malmedy feestelijk ontvangen.
De magazijnen liggen sinds enkele dagen
vol bonte weefsels, de uitstalramen zijn als
gek van vieze maskers, uitrafelende bakkebaarden, onbeschaamde kuifjes, negers, chineezen, vogelsnavels en wat al meer. De
schrille kleuren der affichen, - de dikke burgemeester met de bel, de dansende vastenavondzotten — doen aller oogen schitteren
en het bloed kokend opwellen. De eehte Malmediaan is plots bezeten en kan zijn lachspieren niet meer bedwingen : zalige herinneringen aan wat hem eens dol gemaakt heeft,
komen hem wild bestormen; hij wrijft vergenoegd zijn handen en stort een mooie soni bij
de reeds gespaarde penningen.
De jeugd is op hoi; de schoolbanken hebben sinds verschillende dagen heel wat te verduren gehad van het koortsige wemelen der
jongens. Arme leeraar! Ze zitten op hun
plaatsen te rillen van het komend genot; bij
een minste toespeling op Carnaval springen
ze wild op en vallen neer met een bons, dat
het al davert en dommelt... Vier Donderdagen
voor Carnaval heeft de overlevering hun toegestaafi. Dat is de voorbereiding tot het groote feest dat drie voile dagen en nachten duren
zal.
Reeds in den vroegen namiddag loopen
broekventjes hun kaineraadjes optrommelen;
hand in hand, jongetjes stappen fier, meisjes
trippelen ongeduldig de stad in, lieve hansworstjes, en laten het hooge punthoedje levendig heen en weer wippen, zoo kijken ze naar
alle vensters om, aan beide zij den der straat,
of ze wel gezien worden.
Het latere avonduur wordt door de aankomende jeugd opgeeischt : heele groepen
maskers drijven de straten af, hangen in trossen aan de wandelaars, grijpen hunne handen
en overladen ze met allerlei onverstaanbare
lieftalligheden. Van alle kanten klinkt het
valsch geschetter der gemaakte hooge stemmen; een verward gekakel en gekraai, nu hier
dan daar, aanhoudend gegiegel begeleidt de
stille drukte in de stad.
De ouderen kunnen niet meer weerstaan —
ze voelen zich immers weer jong worden —
en wippen de herbergen binnen, waar ze, bij
muziek en zang, hun hart in voorbarige carnavalvreugde ophalen.
Doch de groote dag nadert. De verschillende maatschappijen hebben reeds lang de
orde der feestelijkheden aangekondigd. Za-

terdag namiddag. De bakkers hebben het
druk : hoopen gebakken en taarten, karrevvielen groot, worden aan de klanten uitgedragen op ernorme teenen schalen. Knapen
houden ze op wijd uitstrekkende annen, hoofd
rechtop. Zenuwachtig heen en weer loopen
met blaasinstrumenten : het vormen van de
stoeten. Het volkt drijft samen langs de straten en wacht geduldig de optochten der maatschappijen af. De muziek danst door de stad,
huppelt de bergen op en tuimelt lustig naar
beneden. Daar zijn ze. De herauten vooraf te
paard. Daarachter met elastischen trecl een
bonte menigte kleurige gestalten, vol gekke
bewegingen en gebaren; prachtig versierde
vvagens, allerlei eomische eigenaardigheden...
Zoo, om de beurt, tot laat in den avond,
dan wordt het een lichtstoet vol wemelende
iakkels en wiegelende kaarsballonnetjes.
Carnaval is in het land.
Geen huisgezin, waar de vreugde niet in
gullen schaterlach is losgebarsten; alien, klein
en groot, wedijveren in koddigheid en vroolijke geestdrift. (1)
Zondag is de dag der optochten; in den
laten voormiddag verschijnen ze weer, elk
met wat nieuws dat nu voor de eerste inaal
te voorschijn komt, en dat zelfs de geburen
met bewondering moet slaan.
Ieder heeft zijn kostuum en zijn Carnavalbedrijf op zijn eentje — of soms samen met
een geheiinzinnig groepje — gekozen en uitgewerkt, zoodat de stoet een bont mengsel is
van allerlei typen en de meest vreemdsoortige
dingen.
Wat wordt het plots een opdringen van het
volk! Een groote platte wagen zoekt moeizaam zijn weg : russchen hoog opgestapelde
kisten wringen lachende hansworsten en
gooien met een snaakschen worp een vracht
appelsienen te grabbel onder de menigte. Tot
laat in den namiddag doorkruisen zij de stad
en siingeren kwistig de sappige gele vruchten
in de open vensters en naar de hoofden der
wandelaars. De marktpleinen loopen vol gewemel van kleuren en dansende maskers; de
uitgelatenheid is ten top gestegen, de vastenavonddolheid wordt vrijen teugel gelaten, tot
in den nacht... onder toezicht evenwel der
(1) Hoe vast de Malmedianen aan hun Carnaval
gehecht zijn bewijst het volgende, dat ik mij wijsmaken liet : Een oud moedertje lag op sterven.
eenige dagen voor het groote feest. Ze bad haar
kinderen verder om haar niet bezorgd te wezen en
zich losweg tot Vastenavond voor te bereiden. Indien zij zelf voor die dagen sterven moest, wilde ze,
tot na Carnaval, in den kelder bewaard blijven,
opdat ten minste haar lichaam van al het rumoer
genieten zou!!
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aangestelde Carnavalpolitie, die, hoewel zelf
gemaskerd, cle overeengekomen reglementen
stipt naleven doet.
De volgende dagen worden hesteed aan de
wagenspelen. Zoodra de hoog opgebouwde
wagens op cle openbare pleinen verschijnen,
dringen de menschen erom been, den giimlach op de lippen; weldra treden de spelers
op het tooneel en voeren, op zeer verzorgde
muziek, een soort operette uit, waarin alle
merkwaardige gebeurtenissen van het jaar, tot
groot vermaak der luisterende Malmedianen,
op comisch schertsencle wijzc behandeld
worden.
Elke vereeniging heeft haar program, dat
op verschillende plaatsen van de stad volledig
uitgespeelcl wordt.
En wanneer de duisternis over de stratcn
valt en alle oogengenot hier breekt, schuiven
prachtige gedaanten in glanzend zijden kleederen naar cle danszalen, waar het krioelt van
zwierige dansers en danseressen, glinsterende
klctirenschilfers in het gouden licht...
Doch \s Dindags klokslag middernacht
zwijgt alle muziek; de opgewonden gemoederen vervallen in een piotse rust, de dolle
vreugde is gebluscht, de strenge vastcn griipt
hunne vermoeienis aan...
IV VAN COPPENOLLE.

VAN HET SECRETARIAAT
TELEEOON : 583.30
POSTCHECKREKENING : 93627.
LEDEN AANGROEI : Van 1 tot 15 Abart schrcven we 1294 nieuwe leden in!
•-< TOERISME » : Bij niet ontvangen van <• Toerisme >/ verwittige men het postbeheer zijner omschrijving en doe met klem desnoods zijn recht op
ontvangst gelden. Eerst wanneer dergelijke reklame geen voldoening meebrengt, hoeft ons Secretariaat verwittigd te worden.
BONDSUITGAVEN : De prijs van sommige
bondsnitgaven werd gewijzigd als volgt : Knoopen:
fr. 2,50; fietsplaten : fr. 5,—; vlaggetjes : fr. 5, ;
autovlaggen : fr. 7,50; Monografieen : « De Kemnen » : fr 16,25; « Mechelen » : fr. 9,75; « WestBrabant » : fr. 9.75.
Een brochuurtje over de grot van Remouchamps
stellen we te koop aan fr. 1,— (eventueel 0,15 fr.
voor verzendingskosten).
Bij bestelling steeds vooraf het bedrag storten
op postcheckrekening 93627.
MEN VRAAGT ons de ntimmcrs van 1 Juli 1923
en van 1 Oogst 1923. Wie helpt er ons aan?
REIZEN NAAR DUITSCHLAND : Men deelt
ons mede dat de per spoor naar Duitschland reizende buitenlandsche bezoekers der erkende Duitsche iaarbeurzen op de trajecten der Duitsche
Rijksspoorweg-Maatschappij een rcduetie op den

normalen prijs van 25(/c voor cle le, 2e, en 3e
klasse voor het algemeen verkeer (ook voor sneltreinen) bij wijze van proefneming kan worden
toegestaan, en wel voor den eersten keer aan de bezoekers van cle dit jaar plaatsvindende Leipziger
Friihjahrsmesse.
De reductie zal slechts voor de heen- en terugreis tezamen worden toegestaan. Er zullen retourbiljetten met een geldigheidsduur van ten hoogste
17 dagen tegen overlegging van een officieel jaarbeursbewijs door de jaarbeurs worden uitgegeven.
Voor
kinderen is geen recluctie verkrijgbaar. Van
l : -D-treinen kan tegen bijbetaling van een toeslag
ad RMk. 6,— voor de le en RMk. 3,— voor de
2e klasse gebruik worden gemaakt.

Hotels
AYWAILLE : Pension Alpage de la Hcid. Vercheval, Frangois. Ontbijt fr. 5; Middagmaal fr. 12;
Avondmaal fr. 9; Pensioen per dag per kamer
fr. 30. \0r/r verm in der ing.
BILSEN : Hotel Helvetia, Geiuitstraat, 2. P. J.
Swennen-Brunnen. 10 r r korting op hotel en restauratieprijzen.
PARIJS : Hotel Habert, Faubourg Montmartre,
9. Ontbijt fr. 9; Middagmaal fr. 9; Bedoelde prijzen gelden voor in groep reizende V.T.B.-ers.
SI NT
granhe.
station)
fr. 10;
wijn.

JOOST TEN OODE : Hotel du TeleVooruitgangsrr., 21 (tegenover liet NoordAug. Snoeek. Ontbijt fr. 3,50; Middagmaal
Avondmaal fr. 10. 10'v vermindering op

Verminderingen
ANTWERPEN : Verzekeringsmaatschappij Dc
Eerste Belgische, Italielei, 69. Speciale voorwaarden voor auro- en motorverzekeringen.
Kolen. Ernesi Gillot, Meir 103; 10 fr. vermindoring per 1000 kgr.
Vlaamsche Coneerten. : Beethoven-concert op
Zondag 1 Mei (algemeene herhaling) te 10 u. voormiddag in de zaai van de Kon. Fransche Opera.
70(/( vermindering op de gewone prijzen op vertoon der lidkaart De afgevaardigden. die we aanzetten met hun leden in groep naar bedceld concert te komen dienen voor 23 April de kaarten te
bestellen aan het sekretariaat der « Vlaamsche
Coneerten \\ Keizerstraat, 27, Antwerpen.
MERKSEM : Radio Electro-Mecanidue, Pieter
Corbeelstraat, 2. W'/r vermindering op alle radioartikelen.
GROT VAN REMOUCHAMPS : 20',; vermindering op vertoon der lidkaart met foto.

Wegenis
DE PROVINCIEBAAN ()UDE-G( )D-—L!ER is
onbruikbaar tusschen het station van Lier en de
afspanning - De Kroon ». Op 1 Juli zal liet verkeer opnieuw mogelijk zijn. Het verkeer wordt
afgeieid over Boechout.

Drukken van het Jaarboek 1927
Onze leden-drukkers, die wenschen deel te nemen
aan de aanbesteding voor het drukken van he!
jaarboek, vragen onmiddellijk de voorwaarden aan
het secretariaat en storten 1,50 fr. op postcheckrekening 93627 De prijzen dienen ingezonden yonv
10 April.
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Huizenbouw te Mechelen
Behalve enkele rijkere exemplaren (de
Lepelaar op de Zoulwerf, het Paviljoen en
de Kraan op de Groote Markt, het Paradijske
on de Haverwerf) bezit Mechelen nog een
zeker aantal meer eenvoudige woonhuisgeve's uit het einde der
XV1' of uit het begin
der XVI" eeuw. Alle
zijn bekroond met den
typisch - Brabantschen
geveltop waarvan de
trappen te halverhoogte door een overhoeks
geplaatst
pinakeltje
worden on der broken ;
dat pinakeltje komt
ook voor aan de aanzetten en als bekroning
van zulken trapgevel.
Enkele dezer facades
zijn geheel met zands-een bekleed, andere
volgen de toen in
B raba n t ge b ruike 1 ij ke
bouwwijze, baksteen
doorspekt met zandsteenen banden en
zandsteenen deur- en
vensteromramingen.
[fen mooi voorbeeld
van deze laatste manier is het huis « Concordia » (den priesterkekier) op het Sint Romboutskerkhof.
Van private huizen uit de tweede helft der
XVII1, eeuw is Mechelen ten huidigen dage
nog goed voorzien. Het karakteristiek Mechelsch geveltype uit de periode tusschen
1650 en 1700, kenschetst zich door de afwezigheid van zuilen of pilasters en door het
concentreeren der ornementatie op den geveltop. Deze geveltop wordt door een horizontal lijst in twee geledingen onderveideeld, die beide tusschen vleugelconsoles
worden ingesloten. De bovenste consoles
worden door een frontoenlijst verbonden
waaronder een oculus is aangebracht. In de
meeste gevallen vertoont de gevelwand der
verdiepingen een lichte voorsprong op dien
van den beganen grond; de overgang gebeurt
door paanderbogen op consolen. Interessante voorbeelden van zulke gevels zijn de huizen : Sint Jozef (Haverwerf), 1669, De Glas
(hoek Groote Markt en Standonckstraat), n r
1 in de Vleeschhouwerstraat, De Kevie op de
Zoutwerf en n1' 20 in de Kathelijnestraat. Het

is best mogelijk dat Faid'herbe aan het tot
stand komen van deze soort gevels niet
vreemd is geweest; de twee laatst genoemcle
zouden zelfs door hem ontworpen zijn.
De gevels der XVIII1 eeuw zijn dadelijk uit
de vorige te herkennen door hun minder gedetailleerde toppen en door het wegblijven
van alle middeleeuwsche reminescensen als
bogen op consolen en kruisvensters. Merk\\ a a rdige specimen zijn « Het Verken » en
« De Beer » op de Groote Markt, beide in
1714 opgetrokken volgens ontwerp van
Langhmans.
Mechelen bezit verder enkele rijke arduinsteenen gevels uit de laatste dagen van den
barokstijl/zoo b. v. het huis op den hoek der
Groote Markt en der Scheerstraat, het huis
n1 5 op cle Hoogbrug (huis De Groot) en dat
op den hoek der Kathelijnestraat en der
Nokerstraat. Deze reeks sluit met het prachtig heerenhuis Befferstraat, 37, waar reeds
de Louis XVI vormen op den voorgrond treden en met een paar uiterst sobere maar
architektonisch hoogstaande classicistische
hotels op den Bruul.
*

*

*

Dit artikel werd getrokken uit de monografie « Mechelen », van de serie « Steden
en Landschappen », geredigeerd door
\) v Leurs, uitgegeven door « De Sikkel » in
samenwerking met den V. T. B. Het werd
ook overgenomen in de jongste bondsuitgaaf : het wandelboekje Mechelen. Moge het
de lezers aanzetten onmiddellijk op het secretariaat bedoelde werken te bestellen!
Monografie Mechelen door D1 Ir Stan Leurs :
fr. 9,75. Wandelboekje Mechelen door Lode
De Bruyne : fr. 1,25.
Het nevenstaand cliche stelt voor het huis
n' 20 in de Kathelijnestraat dat vermoedelijk
door Lucas Faid'herbe voor zijn ouders werd
gebouwd.
Dit cliche dat het wandelboekje Mechelen
illustreert, werd bereidwillig door de firma
Godenne (Mechelen ) in bruikleen afgestaan.
•

•

•

•

| TWEEDE REIS NAAR NEDERLAND \
•

•

j

op 22, 23 en 24 April

;

t•

WERFT NIEUWE LEDEN AAN!

I•
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BONDSLEVEN

De Riviera, De Nederrijn, Parijs

ALGEMEENE REIZEN :
10-18 April : Dc Riviera. Leider : E. De Ridder.
16-20 April : Parijs. Leider : j. Van Overstraeten.
18-19 April : Nederiand. Leider : J. De Combe.
22-24 April :
id.
* id.
19-23 April : Neder-Rijnland. Leiders : D r Gabriels en Prof. Leurs.
G root-Antwerpen
ZONDAG, 3 APRIL : Studie-uitstap naar Brussel. s Morgens : bezoek aan Oud-Brussel (Marollen); leiding beer Cvpriaan Verhavert, folklorist. 's Namiddags : bezoek aan de inrichtingen Sabca
(vliegmachinesconstruetie). De gratis-kinemavertooning 's avonds kan geen plaats hebben; er wordt
getracht de leden iets anders aan te bieden.
Groepsreis aan verminderden prijs : 13 frank. Vertrek Antwerpen (C) 8.28 u. Middagmaal vrij
(hotels en prijs worden te Brussel bekend gemaakt).
Inschrijven op het secretariaat tot Donderdag 31 Maart.
MAANDAG, 4 APRIL : Te 20 u. : Gala-vertooning in den Poesje. Opvoering van « De Barbier van Sevilla » en
Romeo en Juliette » Onuzikaal treurspel). Beperkt aantal kaarten af te halen
op het sekretariaat aan 1,50 fr.
DONDERDAG, 7 APRIL : Te 14 u., Derde bezoek aan de inrichtingen Minerva (automobielconstructie). Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan 1,25 fr. (uitsluitend voor de
leden).
ZONDAG, 10 APRIL : Te 10.30 u. voormiddag. Bezoek aan het Museum voor Floklore met
verklarende wandelvoordracht door heer Victor de Meyere, folklorist, Slechts 25 personen worden
toegelaten. Kaarten af te halen op het secretariaat (uitsluitend voor de leden).
WOENSDAG, 13 APRIL : Te 8 i:. in de Normaalschool, Quellinstraat, Orteliusviering. (Zie
bladz. 102).
ZONDAG 17 en MAANDAG 18 APRIL (Paaschdagen) : Tweedaagsche auto-tocht door de Antwerpsche en Limburgsche Kempen.
Beknopt prograrnma : 's Zondags Autotocht Antwerpen-Genck (hezoek aan de bovengrondsche
inrichtingen van de koolmijn te Waterschei)-Tou geren. 's Maandags. bezoek aan de uiterst-interessante stad Tongeren, hoofdkerk met een prachtigen schat. begijnhof, oude versterkingen. enz. Autotocht naar St truiden (bezoek). Zoutleeuw (bezoek). Over Leuven en Mechelen huiswaarts! Deelnemingsprijs 125 fr. per persoon (alles inbegrepen). Leider : Willem Heylen.
DONDERDAG. 21 APRIL : Te 14 u., Tweede bezoek aan de inrichtingen Cockerill te Hoboken
(scheepstimrnerwerven). Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan L25 fr. (uitsluitend
voor de leden).
ZONDAG, 24 APRIL : Fietsuitstap naar Beveren en Melzeele in aansluiting met den algemeenen
uitstap. Samenkost op de viorbrug (Steen) te 8.30 u.
MAANDAG. 25 APRIL : Te 20 u. Derde bezoek aan de inrichtingen in voile werking van het
ilagblad ^ Gazet van Antwerpen
Voor 't bezoek : inleidende voordracht met lichtbeelden. Beperkt
aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan 1,25 fr. (uitsluitend voor de leden).
DINSDAG, 26 APRIL : Te 15 u. Bezoek aan de prachtig ingerichte brouwerij
Tivoli >
(Pijckestraat). Beperkt aanral kaarten af te halen op het secretariaat aan 1,25 fr. (uitsluitend voor
de leden).
ZONDAG, 1 MEI : Uitstap naar Westerloo-Averbode-Wolfsdonck en omgeving. Mooie streek :
een prachtig hoekje van onze Kempen!
Vertrek Antwerpen (C) 6.24 u. tor Herenthals. Met den buurttram tot Westerloo. Voetwandeling.
Terug uit Aarschot om 20.16 u. (te Antwerpen om 21.43 u.)
Groepsreis aan verminderden prijs 12 fr. (de onkosten voor buurttram zullen nog circa 3 fr.
bedragen). Inschrijven op het secretariaat tot Donderdagavond 28 April. Eten medebrengen. Koffie
verkrijgbaar. Mogeli.jk Rijstpapfeest orn 't zomerseizoen te openen! Leider : Willem Heylen.

Berendrechi
ZONDAG, 10 APRIL : Voordracht met lichtbeelden door Mevr. Pil-Van Gastel over haar verblijf in Amerika. Iedereen op post.

Boechout
ELKE DONDERDAG : Te 20 u.. voordracht (reisbeschrijving) met lichtbeelden in het ^Vlaamsch
Koffiehuis >\

Boschvoorde
ZATERDAG, 9 APRIL : Om 20.15 u. in het lokaal « In de Brouwerij >, Vorstlaan, 1, te Boschvoorde (eindpunt tram 16, 30, 32, 33) : algemeene vergadering voor de leden van Elsene, Oudergem

1
on Watermaal-Boschvoorde. Op het agenda : Inrichten van zomer-uitstappen. Hoe en waar verkrijgen we verminderingen. Wenschen. Allerlei.
Na de vergadering zal de kantons-afgevaardigde een en ander vertellen over het verrukkelijke
Maasland.
Op ieders aanwezigheid rekent vriendelijk de kantons afgevaardigde.
Dames en niet-Ieden zijn welkom en worden talrijk verwacht.

Brugge
ZONDAG, 3 APRII. : Groepsreis naar Gent in samenwerking met Ardooie. Reisonkosten 25 fr.
(noenmaal niet verplichtend). Voor inschrijvingen zich aanmelden bij de afgevaardigden.
Met de Paaschdagcn doet een groepje V.T.B.-ers uit Brugge een uitstap per fiets naar U^.s/Hrabant. le Dag : (16 April) Brugge-Ninove; 2e Dag : Bezoek aan Meerbeek, Pamel, Ledeberg,
O. L. V. Lombeek, St Maartens en St Kwintens Lennik-Kesterheide, 't Kasteel van Gaasbeek, naar
Brussel. 3e Dag : Naar de abdij van Grimbergen, Meisse, Amelgem, Brussegem, Assche, Affligem,
terug tot aan Gent, en vandaar per trein naar Brugge.
De deelnemers kunnen zich van nu af aanmelden bij den kant. afgev. W. Bossier, 12, Zuidzandstraaf.
ZONDAG, 1 MEI : Bezoek aan het Bisschoppelijk Seminarie (uitsluitend voor de leden).

Gee!
DONDERDAG. 7 APRIL : Te 20 u. zeer stipt in de zaal « De Haan », algemeene vergadering;
al de leden worden beleefd doch dringend verzocht deze vergadering hij te won en daar er zeer belangrijke mededeelingen op de dagorde staan.
Verwacht : Goedkoope reis naar Antwerpen; in den voormiddag bezoek per boot aan de haven
onder flinke deskundige leiding; 's namiddags bijwonen der vertooning in de K. VI. Opera of bezoek
aan den Dierenniin of aan een museum.

Gent
ZONDAG. 3 APRIL : Ter gelegenheid van het bezoek der Brugsche leden, bezoek aan de
merkwaardigheden der stad.
ZONDAG, 10 APRIL : Om 10.30 u. stipt, onder leiding van den heer A. Van Werveke, conservator, bezoek aan het museum van oudheidkunde, ingang Godshuizenlaan, 4 Kaarten op voorhand af
te haien ten huize van den afgevaardigde aan 2 fr. per stuk, v6or 8 April.
ZONDAG, 17 APRIL (le Paaschdag) : Wan deling langsheen eenige merkwaardige gebouwen.
Vergaderen voor den Vlaamschen Schouwburg.
MAANDAG FN DINSDAG 18 EN 10 APRIL (2e en 3e Paaschdag), per autocar van uit Gent
naar Holland, in aansluiting met de Antwerpsche deelnemers. Zie omstandig programma in het
blad van 1 Maart. Uitsluitend voor leden uit Gent of uit de provincie. Nog enkele plaatsen zijn vrij.
Prijs per deelnemer 265 frank van uit Gent. Alles inbegrepen. De deelnemers ontvangen tijdig de
noodige inlichtingen : uur van vertrek, enz. Toetredingen tot uiterlijk 7 April ten huize van den
afgevaardigde H. Gyselinck, Begiinhoflaan, 31, Gent. Het bedrag kan op postcheckreketiing 1688.77
gestort.
Tijdens de 2c helft der maand, bezoek aan de drukkerij in voile werking van het dagblad
« Vooruit », Lieven de Winnestraat.

Kaoellen
MAANDAG, 4 APRIL : Om 8.15 u., ontwikkelingsvoordracht over : « De ekonomische en maatschnppelijke Beteekenis der Reklame
door den heer E. Allard. Toegang vrij en kosteloos.

Leuven
ZONDAG, 3 APRIL : Groepsreis naar Antwerpen. Bezoek aan een reuzenschip en bijwonen
der vertooning in de Kon. Vlaamsche Opera.
ZONDAG. 10 APRIL : Opening van het aanstaande uitstap- en reisseizoeti. Wandeling over
Loo en Pellenberg, onder leiding van Heer Andre Smeyers, uit Blauwput. Een uitstap over de Kesselsche bergen zal met deze wandeling een geheel vormen. Bijeenkomst Tiensche Poort te 13.30 u.
stipt.
MAANDAG, 18 APRIL (2de Paaschdag) : Als eerste fietstocht hebben we onzen rraditioneelen
uitstap naar Habendover. Terugtocht over Winge en Kortrijk-Dutsel. Vertrek Tiensche Poort te 8 u.
MAANDAG, 18 APRIL : Uitstap te voet naar Herent. Bijeenkomst hoek Ridderstraat en Cesarsberg te 17 u.

Mechelen
ZONDAG, 3 APRIL : Uitstap naar Antwerpen samen met Leuven. Vertrek te 9.11 u. uit Mechelen. Te 10.15 u., bezoek aan een grooten boot, 's Namiddags bijwonen van Operavertooning. Inschrijven bij Mej. De Wit (Keldermansvest, 13) of Heer Van den Hove (Van Benedenlaan, 59) tot
ten laatste tondag avond 27 dezer. (7 fr. voor Opera).
TWEEDE HELFT APRIL : Buitengewone voordracht over « De Tentoonstelling van Vlaamsche
Kunst te Londen », door den Heer Cornette, Conservator van het Muzeum van Schoone Kunsten van
Antwerpen. De Heer Cornette was te Londen mede-inrichter der tentoonstelling. De platen die de
voordracht verduidelijken werden te Londen speciaal gemaakt! Buitengewoon interessant dus!
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ZONDAG, 10 APRIL : Per fiets naar Lier over St Kathelijne-Waver (langs Goote Nieuwendijkstraat). Vertrek te 13.30 u. zeer stipt aan Neekerspoelpoort (intra muros).
ZONDAG, 24 APRIL : Per fiets naar Perk (langs Rubens' kasteel), Eppegem, Zenipst. Vertrek
aan Hotel « Terminus > (Stationplein) te 13.30 u. zeer stipt.
Opgepast! De eerste ritten per fiets zijn zoo gekozen dat iedereen meerijden kan — 't is niet
erg ver — ze zijn bedoeld als oefening om geleidelifk de afstand te vergrooten. Men vertrekt telkens
stipt op 't gestelde uur!!
Bceihoven-Conccrt door de gunstig gekende vereeniging <
% Vlaamsche Coneerten ? van Antwerpen op Zondag 1 Mei te 10 u. in de Fransche Opera te Antwerpen. Belangrijke vermindering voor
onze leden! Orkestzetels van 25 fr. aan 10 fr.; stalles van 15 fr. aan 6 fr.; Parket van 10 fr. aan 4 fr.;
Middenbalkon van 10 fr. aan 4 fr.; Parterre en Loges (2e balk.) van. 7.50 fr. aan 3 fr. inschrijven
tot en met 20 April bij heer L. Van den Hove (Van . Benedenlaan, 59).

Opwijk
WOENSDAG, 6 APRIL : Te 19 u. in St Pauluszaal, Algemeene Vergadering voor al de leden
van Opwijk. Belangrijke dagorde. Te dezer gelegenheid voordracht met lichtbeelden : de heer B.
De Clerck zai spreken over zijn reis naar Lourdes en Zuid-Frankrijk. (Gratis toegang voor iedereen). Voor mogelijke wijzigingen raadplege men de persoonlijke berichten.

StNiklaas
ZONDAG, 8 MEI : Uitstap naar Gent. Bezoek aan het Museum van Oudheden en andere merkwaardigheden. (Omstandig prograrnma in volgend nummer).
ZONDAG, 15 MEI : V.T.B.-Landdag te Antwerpen. - St Niklaas richt een groepsreis in.

Vilvoorde
MAANDAG, 11 APRIL : Te 19.30 u. in het Casino, propaganda-voordracht
over « De Torens in Vlaanderen » door Dr Ir. Stan Leurs. Inkom vrij.

met lichtbeelden

Welle-bij-Aahst
ZONDAG, 27 MAART : Voordracht met lichtbeelden over Lourdes en Zuid-Frankrijk door H. C.

Zottegem
DINSDAG, 19 APRIL : Slotvoordracht Winterseizoen 1926-27 in
Modern-Kinema », Trapstraat. Voordracht over : « Antwerpen » door Schepen H. Lebon; afdraaien van den grootschen
propagandafilm der stad Antwerpen. Muziek en zang luisteren den avond op.

Stad Spa - Paaschfeesten 1927
Ingericht door het komiteit « Spa-Fetes »
onder de beschenning van het Gemeentebestuur, het Casino en den Cercle International.
FEESTWIJZER
ZATERDAG, 16 APRIL : In het Casino, te
16 en te 20 u., dancing.
Te 20,30 u.. concert op de Place Royale.
Te 20,30 u. in de groote feestzaal van het
Casino, Kampioenschap van Belgie in het
Grieksch-Roineinsch worstelen.
ZONDAG, 17 APRIL : Groote Rallyc voor
Toeristcn.
5000 fr. premies. Elke persoon woonachtig buiten de stad, te Spa toekotnend met gelijk welk vervoermicldel, kan aan den wedstrijd deelnemen.
Inschrijving in de Galerie du Pare van 9
tot 14 u.
Te 11 u., Concert op de Place Royale.
Te 14 u., Groote Voetbal-match op het
Champ des Sports.
Te 14,30 u. In het Pare de Sept Heures,
luisterrijk ivielrijdcrsfeest door den Royal
Touring Club Liegeois : gezamenlijke oefeningen - Ringsteken.

Harmonie-concert.
Van 16 tot 21 u., in het Casino, dancing.
Te 20,30 u., Casino, Music-Hall.
Te 20,30 u., Wandelconcert door de stad.
De inrichtingen blijven den ganschen
nacht open.
MAANDAG, 18 APRIL : Groote Rallyc
voor toeristen.
Inschrijvingen in de Galerie du Pare, van
9 tot 13 u.
Te 11 u., Concert op de Place Royale.
Te 14 u. Op het Champ des Sports, Voetbal tornooi.
Te 14,30 u. In het park Groot Turnfeest,
met de medewerking van buitensteedsche
vereenigingen.
Tijdens het feest, trekking der premien van
den Rallye.
Van 16 tot 21 u. in het Casino, dancing.
Te 20,30 u. in het Casino, Tooneelopvoering - Ballet.
' HET KOMITEIT VAN «SPA-FETES

TOERI/H1E
ORGAAN V. D. VLAAm/CIIEN TOERUTEnBOND
VEREENIGING ZONDER UIIN/TGEVEND DOEL
VER/CHIJNT Om DE. VEERTIEN DAGEN
PAARDENfflARKT 7 0 ANTlllEiRPEN
REDACTIE: PROF. Dr. Ir. STAN LEURS. ADMINISTRATIE: G. MAUQUOI
ZESDE
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LANDDAG TE ANTWERPEN
op 14 en 15 Mei 1927
Studievergadering
Algemeene vergadering
Plechtige ontvangst ten Stadhuize
Plechtige Feestzitting
Feestdisch

i

Alle bondsleden nemen hun schikkingen ten einde den |
' lustrum-landdag, de viering van het vijfjarig bestaan van .
den V.T.B. te kunnen bijwonen !
35 % vermindering op het spoor voor alleenreizende V-T-B-ers!
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1922

LUSTRUM-LANDDAG

1927

te ANTWERPEN op ZATERDAG EN ZONDAG 14 EN 15 MEI 1927

ZATERDAG, 14. MEI :
Te 14 u. Studievergadering in de feest zalen van cle Stedelijke Jongensnormaalschool, Quellinstraat, en van het Kotiinklijk Atheneum. Victorieplaats.
Volgende referaten worden voorgedragen :
Ir. MAERTENS, Algemeen Bestuurder van het Ministerie van Landbouw handelt over
« Het Wegenisprobleem ».
De heer A. PERSIJN, Bureeloverste aan hetzelfde Ministerie handelt over « Het Verkeersvraagstuk ».
De heer Fr. VERMEULEN, Assistent aan het Bureau voor Monumentenzorg te
\s Gravenhage, handelt over : « Bewaren, herstellen en inventariseeren van kunstgebouwen ».
Prof. R. NAVEAU, Conservator van het Natuurkumlig Museum te Antwerpen, handelt
over « Bescherming der boomen s.
De heer G. MAUQUOI. Reclame-specialist, handelt over « Postzegels als toeristisch
reclame middel ».
De heer J. VAN OVERSTRAETEN, Leeraar, Stichter en secretaris der Vereeniging
voor Vreemdeiingenverkeer te Aalst, zal handelen over « De werking eener Vereeniging
voor Vreemdeiingenverkeer ».
Te 20 u. Plechtige receptie, de medewerkers van den V. T. B. en de genoodigden voorbehouden. Gezellig samenzijn voor de leden.
ZONDAG, 15 MK1 :
Te 10 u. Algemeene Vergadering in de stadszaal der Harmonic, Warande-Mechelschestcenweg.
Dagorde : Openingsrede door den Voorzitter;
jaarverslag van den Algemeenen Secretaris;
Jaarverslag van den Schatbewaarder;
Gedeeltelijke herkiezing van het Algemeen Bestuur.

Te 11 u. Optocht naar het Stadhuis. ahvaar te
1 1.30 u. Plechtige ontvangst door het Magistraat der stad Antwerpen.
Te 15 u. Plechtige feestzitting in de zaal der Harmonic.
Te 19 u. Feestdisch.
Het Bestuur ontving voor enkele dagen vaitw^ge het Ministerie van Spoorwegen de
verheugende tijding dat alle V.T.B.-ers, die deelnemen aan den landdag te Antwerpen,
op vertoon eener congreskaart, individueel een vennindering van 35$ genieten op de
spoor wegtarieven!
Vanaf 1 Mei kunnen voornoemde congreskaarten worden afgehaald bij de afgevaardigden. Nadere inlichtingen en laatste schikkingen in het nummer van 1 Mei.
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Beveren (Waas) en Melzeele
hoort onder die solide
B everen-Waas
Vlaamsche dorpen, welke nooit den rang
van stad verwierven, en dan ook maar steeds
als open agglomerates midden het land oprezen. Deze tekortkoming van het verleden
maakte echter goed de huidige tijd waarin
ze zich ontwikkelen tot nijverheidsnederzettingen van 10.000 en meer inwoners. Wel is
Beveren er zeker minder op vooruitgegaan dan de twee andere Waassche vlekken:
St Niklaas en Lokeren, maar het heeft ook
minder dan deze het parvenu karakter van de
te ras opgeschoten gemeenten. Men voelt er
nog iets van een solide plattelands traditie.
Voor de kerk een wijdsch trapeesvormig
dorpsplein, het caracteristiek centrum dei
dorpen uit de Nederlandsche Zandstreken,

terneer gedrukt onder een slanke, hooge
naald met verguld kruis. Een interessant iets
voor de acheologen en tevens een leuke brok
architeetuur is het gemetseld gedeelte van
den toren dat, zooals dit bij vele kerken uit
liet oude graafschap Vlaanderen, achtkantig
boven de kruising oprijst.
Viering en toren moeten dagteekenen uit
de 12° eeuw; ongeveer 1225, worden de oorrpronkelijke galmopeningen dicht gemetseld
(thans nog zijn de sporen zichtbaar) en
wordt de toren met een nieuw klokkenverdiep
verhoogd. Dit is een interessant fragment
Romaansch-gothische overganstijl. De hoeken worden afgeteekend door lisenen van
boven verbonden door hangende bogen
welke op gebeeldhouwde kraagsteenen rusten.
In het aldus omschreven veld is een galni-

MELZEELE

GESTOELTE
Pltotografische dienst

V. T. B'
Upnauie Slaett-Torfc

otnbouwd met witte huizen, waarvan zich de
eene meer bescheiden houden, de andere iet
wat opdringerig, negentiendeeuwsch bourgeois doen. Langs de straten die van uit het
dorpsplein uitstralen zet zich zulkdanige bebouwing voort om dan geleidelijk te ontaarden in minder hebbelijke, kleine-luidjes woningen;ongezellige straten waarvan sommige
zich haast 1 km. ver rekken.
Beveren bezit een interessante parochiekerk. In haar huidige verschijning een laag,
in de breedte wat te lang gestrekt gebouw,
een onooglijk geheeL waarvoor een neogothieke gevel iets probeert goed te maken.
Het hoofddak wordt onderbroken door een
gemetselden achtkantigen toren, eenigszins

opening gebroken, rondbogig maar spitsbogig gesplitst, Rhynlandsch-Romaansch en
Noord-Fransche gothiek geven hier malkaar
de hand. Het overige der Romaansche kerk
verdween tegen het einde der 15° eeuw. De
middenbeuk met zijbeuken wordt alsdan in
soberen gothischen stijl opgetrokken.Het koor
alleen werd oorspronkelijk gewelfd. Het
hoofdschip, door ronde zuilen van de zijbeuken gescheiden verkreeg zijne overkluis
maar eerst in 1651. De betrekkelijk lage
bogen der viering, welke het doorzicht in de
kerk hinderen werden in 1752-1753 hooger
uitgebroken. Reeds voor dien tijd zal men de
huidige torenspil hebben opgetimmerd. Op
het einde der 18° eeuw wordt het plan ge-
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maakt om voor de kerk een classisistischefl
gevel op te trckken; in 1840 worden een 4°
en :r zijbeuk aangebouwd, in 1888 wordt
naar het ontwerp van den architect Goethals uit Aalst de kerk uitwending verneogothiek. Het inwendige mag, dank zij de afwezigheid van moderne polychromie, tamelijk
stemmig heeten. Het hoogaltaar verdient
belangstelling. In 1662 betaalde de toenmalige pastoor aan cle maker, die niemand minder was dan de beroemde Mechelsche beeldhouwer Lucas Faid'herbe « cen eerste payemcnt van 167 ponden ».
Het entablement loopt aan beide kanten
uit op een dwars en op een langs gelegen
gewrongen zuil en buigt zich in het midden
rondbogig om het middenpaneel werd in een
afdoening van het kruis in 1679 geleverd door
lan Baptist Herbouts; als bekroning een
St Martinusborstbecld in een nis waartegen
twee engelen aanleunen.
Langs weerszijden van het altaar beelden
van de H.H. Ambrosius en Augustinus gebeeldhouwd door den bekenden Temschenaar Neys. De beschotten tegen de twee zijden van het hooge koor worden in 1786 geleverd door Theodoor Zochman van Brussel —
ze zijn tamelijk classicistisch opgevat. De
communiebank werd in 1685 vervaardigd
door Jan Baptist De Vree; de predikstoel,
hoofdzakelijk renaissance met barokornement dagteekent van 1623; de trap is 19e
eeuwsch. Interessant is de mooie koperen
irrafplaat van Adolf Van Burg heer van
Beveren, gestorven in 1540, ook'het palmhouten kruis thans in de doopkapel bewaard
in 1781 gesneden door Philip Neys.
Voor een liefhebber in oude architectuur is
er te Beveren, buiten de kerk om, nog heel
wat te grasduinen. Verdwenen is het oude
kasteel der Heeren van Beveren, waarvan,
volgens de plaat van Vorsterman, de gebouwen zich aaneengesloten groepeeren om een
veelhoekige binnenkoer achtkantige of ronde
torens flankeeren de hoeken. Het zou grootendeels moeten dagteekenen uit de jaren na
1393, wanneer graaf Philips de Stoute, —
Beveren was toen rechtstreeks zijn graafliik
bezit, — tot zijn wederopbouw overging. In
de tweede helft der 17° eeuw werd het afgehroken en thans is het eenige wat er nog aan
herinnert een niet veelzeggende terp - de
singelberg. Het oud landhuis, een tarneliik goed bouwwerk uit 1652, moest in 1862
plaats ruimen voor het onoogliik gemeentehuis. Van het oude klooster der Wilhelmieten
is ook niet veel meer over. Maar gelukkiglijk
bleef ons gaaf bewaaaard het slot Kortenwalle dat successievelijk toebehoorde aan

de geslachten : Tnest, Goubeau en de
Bergijk. Het werd op het einde der 15f
eeuw door een der leden van eerstgenoentd
geslacht opgetrokken en is thans nog octl der
weinige micldeleeuwsche plattelaildsehe kasteelen in Viaanderen, waarvan barokke vereenvoudigoVH eh HKeeuwsche mooimakers
hun handen afhielden en ofschoon het niet
met vette letters in de wandelgidsen staat
anngestipt is het een van de mooiste burchten onzer lage landen.
Twee woonvleugels paralel in doorsriee
van ongelijke afmetingen door minder aanzieulijke trakten verbonden sliiitett de binnenkoer in, Dit alles in eeii zakelijk, liuchter
profaan gotiekc bouwstijl, waar trap, hoek
en poortburchttorentjes de levendige, de pitoreske noot bij brengett.
Op 8 November 1576 werd op Kortenw&He
eeboren de hardnekkige supporter van
het Jansinismus in Viaanderen : Antonius
Triest, bisschop van Gent, wiens stuge Calvinistische figuur jeronvmus Duquesnoi in het
bekende mosoleum in het St Baafskoor te
iGent vereeuwigde. De Heerlijke Duwaarde
is thans een deftig 18° eeuwsch landhuis. bekend onder den naam van villa
« Alix ». Belangrijker is het oude Hof Van
Welle, een goed specimen van gewone Bra^antschc bak- en berksteen architectuur uit
de 17* eeuw, en waarbij in 1753 een £enbeukiVe kapel werd toegevoegd, immers sinds
1723 herberede het een religieuse stichting. Van daar zijn huidigen naam van « Oud
Geestelijk Hof » - waarin sinds dien datum
kloosterzusters opvoeding en onderkomen
verzekeren aan enkele weeskinderen.
Wij zegden daar even dat het oude landhuis niet meer is. Daar teiren is het pand
waarin het vredeoerecht is ondergebracht,
een tamelijk monumentaal gebouw uit het
einde der 17e eeuw. lang niet zonder karakter. Hier en daar treffen wii min of meer goed
bewaarde woonhuizen uit de 17e en 18p eeuw
of bemerkenswaardiee fragmenten uit die
tijden. o.m. een niet onaardicren gevel in
rocoeo-stijl. Ook noc: achter de kerk een leuk
15" eeuwsch torentfe.
Vlak bii Beveren, slechts een 20 minuten
gaans Ymt Melzcele. een flink Waasch landsdorp. Midden een net clorpsplein een tamelijk
ruime en niet oninteressante kerk. Hooge
koor en kruisbeuk in een sobere hoogothiek
dagteekenen uit het einde der 14e eeuw.
Van de zijkoorcn, welke beide even hooe
als het hooge koor, wordt het eene op het
einde der 15° eeuw en het andere in 1664
opgetrokken. Rond dien zelfden tijd werd het
tameliik aanzienliik sehip evenals de zijbeu-
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ken en het vierkante westerkoor gebouwd,
een eigenaardig voorbeeld van bastaardstijl:
na-gothiek met gothiseerende bank,kunst-historisch vv'el curieus maar esthetisch niet bijzonder erg interessant. In het mobilair een
fraai koorgestOelte midden 17° eeuwsch, een

Gaverland, het bekende bedevaartsoord. Het
neo-gothische kerkje mogen wij wel als een
curiosum aanbevelen. Het hoort bij de gekste bokkensprongen, hier ten lande, van de
19" eenwsche namakende gothiek.
Prof. D r Ir. Stan LEURS.
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goede provinciate arbeid, eenigszins in de
richting Quellinus de Oude. De preekstoel
dagteekent uit het einde der 17° eeuw evenals de lang niet onaardige biechtstoel, waarvan sommige beelden heel goede producten
zijn van de meer bewogen richting die
in de latere decenien der 17" eeuw opkomt.
Bezienswaardig is verder nog het schilderij
van de Grayer : St Elisabeth een melaatsche
reinigend in het hospitaal, - een Besnijdenis
van Christus in 1690 geschilderd door Van
Opstal, en een triptiek van Guffens en
Swerts : Maria aanbeden door twee engelen.
De kerk bezit verder een rijke verzameling grafzerken waaronder deze van Kapelaan Jan Van der Kouteren uit de 16<l eeuw,
versierd met een ingelegd gegraveerd koperen beeld van den afgestorvene, de aandacht
verdiend. Ook heel wat moois brengt de sacristij : twee laat-gothische inisgewaden, een
dito manuscript en kronen, verder keurig zilverwerk van ongeveer 1670.
Wat ter zij van den weg naar Beveren ligt

ALGEMEENE UITSTAP NAAR BEVEREN
(WAAS) EN MELZEELE
Zondag, 24 April 1927
Een exodus! Heel het Land van Waas als
een man te Beveren! Vorig jaar stelden we tot
ons groot genoegen vast, op den Toeristendag te St Niklaas, dat het Waasland kan
worden gemobiliseerd. Het hoofdbestuur van
den V.T.B. proclameert andermaal een algemeene mobilisatie op Zondag 24 April. De
vereenigde strijdkrachten komen sarnen te
Beveren op de Markt te 10 u. Onmiddellijk
begint men onder deskundige leiding, het bezoek aan het oud-Geestelijk hof. Daarna
ontvangst door de gemeentelijke overheid ten
gemeentenhuize en bezoek aan de kerk. Te
13 u. middagmaal. Te 14 u. wandeling naar
Melzeele over Gaverland. Bezoek aan het
kasteel van Cortenwalle en aan de kerk van
Melzeele.
We hopen te Beveren al de V.T.B.-ers uit
Oostelijk Oost-Vlaanderen te ontmoeten!
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Op reis naar't verre Oosten
Notre-Dame de la Garde. — Marseille, porte
de Torient! — Alarm! — De Stromboli en
andere versteende zeereuzen. — Havenlichtjes. — Locarno en de voetbalwedstrijden. — Rolling, pitching and dancing.
— De doolhof, het bonzende hart, en de
« hair dresser ». — « The liner, she is
a lady... » — Port Said. — De sikkel en de
hamer. — Salum Aleikum. — De blauwe
Roode zee. — Zwart op zwart. — De
groene straal. — Watten wolkskens. —
De Groote Beer, de vliegende visschen en
't betooverde kasteel.
15 October, 10 uur.
De « Morea » (een prachtige boot, ongeveer 12.000 ton), verlaat Marseille den
16den, 's avonds. 't Weer is mooi en warm :
er blijft tijd genoeg over, om van Marseille
iets meer te zien dan de krioelende Cannebiere (dat klinkt zoo Vlaamsch, vindt ge 't
niet Cannebiere... maar 't is eigenlijk afgeleid van « cannabis », hennep, en beteekent
hennepveld) of den schilderachtigen, geurenden Vieux Port, met zijn « transbordeur
of vliegende brug.
We zullen dus maar van de gelegenheid
gebruik maken en de hooge rots beklimmen,
waarop N. D. de la Garde zetelt, en een
prachtig panorama beheerscht : de stad, de
haven, een paar rotseilandjes, de schepen
met hun mastengewriemel, de zee, en in 't
Westen, de kust, die allengskens verloren
loopt in 't zonnegetintel... De kerk zelf is
een splinternieuw Romaansch gebouw — en
van binnen, een echte speelgoedwinkel :
onder de gewelven hangen veel miniatuurschepen met tuig en zeil, vliegniachines en
zelfs gepantserde auto's, en aan de muren,
schilderijen met tegen den storm strijdende
zeilschepen, helmen, sabels, decoraties en
andere oorlogsherinneringen : allemaal exvoto's, natuurlijk.
In 't museum, dat we 's namiddags bezochten, zagen we mooie bronzen beeldjes,
en vooral twee prachtige, stijlvolle schilderijen van Puvis de Chavannes, met hunne stille bescheiden kleurenharmonie en zachte atmosfeer : Marseille, colonie grecque (Marseille werd inderdaad door de Grieken gesticht, en zoo kwam het Hellenisme rechtstreeks in Frankrijk), en Marseille, porte de
rOrient...

17 October, 10 uur 's avonds.
in voile zee... Nadat we — rond vier uur
— thee gedronken hadden, en daarna met
verrassing cle « kriekroode zunne » reeds zagen zinken — die zonsondergang gaat hier
in't Zuiden heel wat gauwer clan in ons land
— lazen we plotseling een « officieel » bericht. Passengers are kindly requested to
muster on A deck at 4,30, with life belts on.
t Was toen 4 u. 28. De alarmgong klonk
overal; elk liep naar zijn kajuit om zijn reddingsboei te halen; de bemanning klauterde
naar het bovenste dek, waar de sloepen hangen; de kapitein hield zijn inspectie... en dezen keer was er geen gevaar — maar nu wisten we, wat we te doen hadden, in geval van
nood!
De nacht is een fonkelende sterrenpracht.
In 't Westen is de zon voor 5 uur ondergegaan, en natuurlijk doet ze dat elken dag wat
vroeger, ongeveer edn half uur; maar we moeten ook ons zakhorldgie telkens vooruitzetten,
anders zou de zon, op den duur, 's middags
ondergaan, en om 2 uur 's nachts opgaan.
Vt^nus, « de gouden hemelroos », werd ook
door de golven verzwolgen; nu staat Jupiter
nog in 't Zuiden te schitteren. Tusschen 7 en
9 uur gaan we door de breede zeeengte van
Bonifacio. We zien niets dan talrijke Iichtjes,
van vuurtorens, van havens, van geankerde
of voorbijvarende schepen. Van Korsika en
Sardinie zullen we dus niets anders gezien
hebben dan eenige havenlichtjes. Men zegt,
dat we van Messina al niet veel meer zullen
te zien krijgen; daar moeten we morgen
avond voorbij.
18 October.
Na de lunch dagen aan stuurboordzijde vijf
of zes eiianden op, en aan bakboordzijcle, cle
Stromboli zelf, die gezapig zijn pijp rookt in
t stille namiddaguur. Het derde eiland rechts
heeft het klassieke vuurberg-silhouet, een
driehoek met een afgeknotte punt... Ja maar!
achteraf bleek het dat zoo'n silhouet heel bedriegelijk is of, ten minste heel veranderlijk.
De Jungfrau, d. i. de bekende Jungfrau, zooals men ze op prentkaarten aantreft, is alleen
maar de Jungfrau,als men ze van Interlaken te
zien krijgt. De driehoek vervormde zich allengskens tot een onregelmatige gebroken
lijn, doch steeds met een afgeknotten punt.
Al die eiianden rechts, zes groote en zeven
of acht kleine, heeten de Lipari-eilanden. Ze
schuiven door en achter elkaar, alsof ze met
de « Morea » verstoppertje wilden spelen. En
dan begon de zon ook dat spelletje mee te
spelen; ze zonk verbazend snel, in een puurgouden avondhemel, verdween achter 't eer-
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steeiland, om dan, piep! eventjes tusschen het
eerste en het tweede weer te voorschijn te
komen, en dan weer weg te smelten achter die
grillige zwarte silhoeetten. Die eilanden zijn
als de toppen van verzwolgen bergen, en zij
rijzen steil uit de golven tot een ontzaglijke
hoogte; men zou wel gaan denken aan reusachtige zeemonsters, die even hun kop boven
water uitsteken. De Stromboli, aan de linkerzijde, met zijn wapperende rookpluim, (men
kon, in 't licht der laatste zonnestralen, de
plaats zien waar de zwarte rook uit den cyclopenschoorsteen ontsnapt) bleek bewoond
te zijn. Op een landtong, in 't Westen, buiten
het bereik der stroomende lava die men, op de
Noorderhelling, waaiervormig kon zien liggen, staan een honderdtal witte huisjes, zeker
alleen door visschers bewoond. De « Morea »
voer voorbij aan den voet van den berg en
men dacht onwillekeurig aan Odusseus en
Polyphemos...
De zon was dus weg; het werd pikdonker,
en de havenlichtjes van de straat van Messina
doken op. 't Speet ons eerst, dat we hier weer
bij nacht voorbijvoeren.
Maar't nachtelijk schouwspel is betooverend. Gedurende twee uren — en de gasten
waren maar niet aan tafel te krijgen, toen de
« buglar » reeds lang met zijn klaroengeschai
het signaal had gegeven — zagen we rechts
en links, een dubbelen gordel van wellicht 50
of 60 kilometers lang, dooreengevlochten
snoeren, tintelende diamanten van miljoenen
lichtjes, tusschen kaap Faro (Sicilie) en kaap
Spartivento (Italie). De boot moest daar
voorzichtig doorvaren — er waren immers
nog vele andere schepen — en gezien de ligging der straat van Messina, moesten we
zelfs een heele tijd naar 't Westen koers houden : de Groote Beer stond vlak aan stuurboordzijde... Een Fransche dame kon dat
niet aannemen: « mais puisque nous allons en
Orient! x zeide zij... We zouden nu geen
land meer te zien krijgen, vooraleer we in
Port Said, na drie dagen voile zee, zouden
aankomen... Port Said : daar begint eerst de
wereld, zegt R. Kipling ergens...
19 October.
Van morgen, te 7 uur was 't alweer...
1V2 uur. Onze dagen worden telkens met een
half uurtje verkort...
Vermits we nu een paar dagen niets anders
zullen te zien krijgen dan water en lucht, beginnen we ons schip eens degelijk te inspecteeren. Eir natuurlijk gaan we vooreerst kijken naar de laatste draad- of liever draadlooze berichten. Wat 'n prachtige uitvinding,
die draadlooze telegrafie! Voor de aardig-

heid moeten we eens eenige van die berichtjes
opteekenen, die vlak voor 't eetsalon, elken
dag, soms tweemaal in een dag, opgehangen
worden. Van boven op het getypt velletje,
leest men geregeld : The Marconi International Marine Communication Cy lim. Todays
news. Press message from the wireless station at Oxford (soms ook Nauen). Date,
19th October. To Commander Morea.
Dan komt er wat nieuws van de in brokken
vallende Fransche ministeries, van de instortencle Fransche valuta, en vooral van de laatste voetbalwedstrijden, — de Engelsche,
w. t. v. Dat is 't voornaamste voor de passagiers van een Engelsch schip, niet waar?
Dan volgen nog de laatste berichten van Locarno, waar de Engelsche minister Chamberlain de grootste rol gespeeld heeft, al krijgt
Brianci ook wel een complimentje. Nieuws uit
Belgie? Daar hoef je niet op te rekenen...
Jawel : eens kwam er een bericht uit Antwerp,
dat een Engelsche boot daar avarij opgeloopen had...
20 October.
De wind fluit. Er zijn witgekuifde golfjes.
Een grijze hemel. 't Regent een beetje. Het
schip stampt, of hakt in de zee met zijn voorsteven — wat de Engelschen « pitching »
noemen. Het rolt ook wel wat («rolling») —
en dan ziet men beurtelings den einder links
en rechts stijgen en dalen - maar zoo schrikkelijk is het niet. Toch klaagt de Fransche
dame : « Oh! cette mer! » Ja, Mevrouw, dat
komt er van, als men te veel danst... (Gisteren avond namelijk was er « dancing » aan
boord). Welnu, we krijgen vandaag nog een
beetje dancing; is dat niet prettig? « Oui!
mais il n'y a pas de jass-band! »...
Het regent harder. Er is niets meer te zien
dan een grijs floers; kom, dan gaan we maar
eens naar beneden.
Het D dek, waar we eindelijk in belanden,
is een onbeschrijflijke doolhof, met ontelbare
trappen en gangeii — en zonder uitzicht op
de zee, tenzij door de patrijspoorten. Er ontbreekt lucht! 't Walmt er warm uit keuken en
machinekamer. 'I Moet er niet erg pie zie rig;
zijn, onder de tropen, wanneer men op A dek
reeds naar versche lucht snakt. Hier voelt men
het kloppen van 't geweldig bonzende hart
van de « Morea »... We komen in den barbierswinkel terecht — pardon! hier zegt men
hairdressers shop! 't Ls er nogal druk. En 'I
ruischt en hamert er onophoudend. 't
Ruischende zeewater daarbuiten, en de sidderencle clrijfkracht van binnen, vormen een
eentonige harmonie — de begeleiding of
schering a. h. w., waarop dan de inslag valt
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van 't getik van potjes, 't gerinkel .van een
glas. 't knippen van cle schaar, iernand die
kucht, nu. en dan een woord. Yes... Port
Said... To morrow... 'k you...
De klanten kornen eventjes kijken of er
leans is om bediend te worden.
Toch een wonder, zoo'n schip. Een kleine
stad, met ongeveer 800 inwoners. Daaronder
de 400 man van de bemanning, die eigenlijk
de dienaars zijn van de 400 passagiers... Bij
den « hair-dresser » kan men een mooie photo Vein cle « Morea » koopen. De sierlijkheid
en de voornaamheid van zoo'n prachtschip,
zoo'n « liner » vind ik echter nog 't best uitgedrukt in dit versje van R. Kipling :
The Liner, she ys a lady,
and 'er route is cut an dried;
The Man — o'-war's er 'usband,
and Y always keeps beside
R. Kipling, The seven seas.
21 October.
Port Said! Een vochtige warmte walmt ons
uit Egypte tegen. Van Egypte zelf krijgen we,
buiten dat snuifje, toch niets te bewonderen.
Port Said is een platte landtong, met veel
water er rond. Er liggen veel schepen, w. o.
een groote Russische boot met de roode vlag,
vvaarop cle sikkel en de liamer. De Lesseps,
— ik meen 't bronzen standbeelcl van de
Lesseps, de schepper van het Suezkanaal —staat aan den ingang der haven en noodigt,
met een breed gebaar, al de schepen uit om
maar binnen te komen, en hij schijnt in 't geheel geen schrik te hebben van die sikkel en
dien liamer...
Er verschijnen boven de stad zeven vliegers, die eerst, zooals reigers, in een driehoek
vliegen, dan verdwijnen, en dan ineens terug
komen, alien naast elkaar, alsof ze elkaar de
hand gaven. Zoo vliegen ze vlak over de
« Morea ». Er staat een bataljon, met vaandel
en muziek, geschaard voor een officieel gebouw. De « Union Jack » waait op het platte
dak. Er komen deftige officieren aan boord :
Egyptische met een fez en een roodgestreepte blauwe broek; Engelsche in khaki met de
letters A. D. C. (Aide de Camp) op hun
mouw; een Fransche marine-off icier, heel in
't wit gekleed... Zou al dat « salum aleikum »
ofte salamalec ons nederig persoontje gelden? Neen, 't gold een « hoogen commissaris », eigenlijk den nieuwen Engelschen goeverneur van Egypte, die met de « Morea »
aankomt.
Als alles afgeloopen is, mogen we ook aan
wal. In cle stad zelf zijn er doodgewone gebouwen, vooral winkels, bazaars, drink- en
dansgelegenheden voor 't zeevolk. Prachtige

negers met witte handschoenen en tropenhelmen, doen er dienst als politieagenten. Een
vuile neger hurkt neer vlak bij ons, en begint
te goochelen met een ei, een levend vogeltje,
blikken penningen, enz.; hij vraagt een shilling, six pence, een penny, en 't geld wordt
ook betooverd en... weggegoocheld, en de
kerel scheert zich weg en gaat verder andere
slachtoffers zoeken...
Na veel geharrewar aan de haven, worden
we verplicht nog eens te betalen om van wal
le mogen steken (al hadden we vroeger reeds
de reis heen en weer betaald). De politie (een
neger natuurlijk) komt er tusschen om... ons
ongeliik te geven. In Gods naam! We klauteren weer aan boord; en om 3 uur varen we
langzaam het kanaal in...
Cargobooten moeten hun beurt afwachten
— neen : cle « lady » gaat altijd vo6r! Cargobooten moeten zelts hun beurt afstaan...
Ja! al die « tilte Cargo boats,
That yaverit any man;
They 've got to do their business first,
And make the most they can! »
R. Kipling.
26 October.
De Roode zee is... diepblauw, Reckittblauw, incligoblauvv. En heet dat 't er is!
Overal draaien de electrische waaiers, en
overal liggen de menschen naar wat koelte te
snakken.
Gisteren waren we te Aden. Daar werden
ook, zooals trouwens te Port Said, kolen ingenomcn. Ploegen negers, of misschien wel
inboorlingen, die niet zwart waren, maar die
er alien even zwart als negers uitzagen, moesten dat slavenkarweitje verrichten. Zingen,
huilen en dansen moesten ze niet — dat meen
ik toch — maar dat deelen ze met een onbeschrijfelijke geestdrift. In de zwarte cluisternis en die itemkolenmassa, waarin ze aan 't
ravotten waren, zag men vooral hun witte
oogen en tanden. Anders was 't al zwart op
zwart. En ze schreeuwden, klapten in de handen om geld te krijgen, en als er een penny
naar beneden kwam, lagen ze in de kolen te
spartelen en te grabbelen, dat het een aard
had...
En dat zijn menschen! En 'k dacht onwillekeurig aan een paar regels uit La Bruy&re,
waar hij spreekt van de boeren uit de 17e
eeuw : « el Ton voit des especes d'animaux,
penches sur la terre... » Ja! Hier begint een
nieuwe wereld, waar de begrippen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederiijkheid zeker
vreemel klinken...
In de Roode Zee, vertelt CI. Farr£re ergens,
moet men elken avond den groenen straat
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zien. We hebben hem niet gezien — ook niet
in den Indischen Oceaan, waar een eindelooze processie witte watten wolkskens den
hemel vu\t. Immers, 0111 den groenen straal
mogelijk te maken, moet de hemel volstrekt
zuiver zijn. Indien onze jongens nog Jules
Verne lezen, zullen ze den « Rayon Vert »
wel kennen. Die straal is geen hersenschim.
Men kan dit verschijnsel evengoed waarnemen op ons Noordzeestrand wanneer de zon
als een gloeiende roode bol, in een helderen,
wolkeloozen hemel ondergaat juist op het
oogenblik dat het bovenste, laatste brokje van
de roode schijf onderdompelt. Dan schiet een
klein groen vlammetje uit de zee — en.of er
een wetenschappelijke verklaring voor bestaat, weet ik niet; maar 't verschijnsel is een
werkelijkheid.
En de Roode zee heeft er het uitsluitend
gebruik niet van, al beweert CI. Farrere, die
nochtans overal gereisd heeft, het tegendeel
in zijn boek : Mes voyages.
27 October.
Dezen nacht was de Groote Beer half ondergedompelcl in de zee. Alleen de vier sterren van den Wagen (het vierkant) waren
zichtbaar. En 't deed zonderling aan, de
Poolster ook zoo dicht bij den einder te zien.
Vandaag voor den eersten keer vliegende
visschen gezien! Eerst zou men denken dat
het zwaluwen zijn. Daar ze door het ontzaglijk gevaarte van 't schip opgejaagd worden,
ziet men ze best van op den voorsteven. Ze
hebben twee breede driehoekige vinnen,
waarop ze fladderen, zoolang ze met de
staartvin nog in aanraking zijn met het water. Zoodra ze t water*hebben verlaten, blijven' de zijvinnen onbeweeglijk, en de visch
z wee ft rakelings langs de golven, kan zwenken rechts of links, en houdt het soms 100
meter of nog verder uit, eer hij weer in zijn
element ploft. Als de zon zoo'n zwerm visschen beschijnt, gelijken ze op witte vogels. Maar men ziet ze even bliksemsnel in
hun element verdwijnen als ze er uit opschieten. En telkens springen er nieuwe zwermen uit de blauwe diepte, als wilden ze ons
betooverd kasteel den weg wijzen. Onze
« Morea » is inderdaad als een zwevend tooverpaleis, dat als 't ware in een blauwen
droom, door een geheimzinnige kracht, naar
een ohbekend sprookjeseiland, het sprookjeseiland Tabropane, voortgestuwd wordt. Als
men over de verschansing van den voorsteven heen bukt, ziet men rechts en links twee
zware, schuimende, omkrullende baren, die
voor zich uit, den vliegenden zwerm opjagen,

en waarboven de wind een parelende wolk
laat opstuiven, waarin de zonnestralen breken. En zoo hangen rond den voorsteven
van ons betooverd kasteel twee prachtige regenbogen, die de « Morea » clansend en fonkelend begeleiden; en 't schip vaart triomfantelijk naar 't Oosten, versierd met een
slingerende sjerp, waarvan de schitterende
zevenkleurige linten lustig den boeg omfladderen.
D' S. SOBRY.

Volksgebruiken met Paschen in
Oekrame(1)
In de volksgebruiken, ook in de godsdienstige ritus van Oekraine, bleven tot op heden
vele heidensche gebruiken bewaard. Zij vermengden zich met de christene ritus en tijdens
de feesten komen zij samen met deze tot uiting.
In de paaschgebruiken ontmoeten wij het
feest van de herleving der natuur. Zij verloren grootendeels hun zinnebeeldig karakter,
maar zij zijn nochtans steeds aantrekkelijk.
De week voor Paschen wordt genoemd
« De week van de tak » (in 't Oekr. « Beckova
Nedjilja »); des Zondags gaat het hoofd van
't gezin naar de kerk met een berketak, die
hij laat wijclen door de priester. De gewijde
tak wordt godvruchtig bewaard. Daarmede
leidt men het vee naar de weide.
De voorbereidselen voor het Paaschfeest
worden vlijtig ingezet : men reinigt het huis,
kleurt eieren, zorgt voor nieuwe lentekleederen. Men vast gedurende zeven weken en de
laatste vier dagen wordt het vasten nog
strenger.
In de oude tijden ontstak men gewoonlijk
vreugdevuren op de bergen of voor de kerken. Men noemde deze « Petriv Ohon » (Petrusvuur). Bij de Oekrainers in de Karpaten
(« Huculs s) brandt men zulke vuren temidden van het vee, om de dieren schooner en
glansrijker te doen schijnen, als in een goddelijk licht, opdat geen enkele duivel tusschen hen zou verschijnen. De Oekrainers van
Wolhynie en Podolie doen vanaf de hoogten
der bergen vlammende wagens rollen, ook
werpen zij brandende stokken in de lucht.
Zulke gebruiken kwamen in de Middeleeuwen
veelvuldig voor, bijzonderlijk in Frankrijk en
Zwitserland.
(1) In deze bijdrage bleef overal de buigings-n
vveggelaten.
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De Donderdag voor Paschen gaat iedereen
naar de kerk met een brandende waskaars;
men moet huiswaarts keeren met deze uitgedoofd. Zij wordt bewaard als middel tegen
slechte oogen, tandpijn, enz.
Men maakt voor Paschen een bij zonder
brood ( «kukuzi ») uit roggebloem; deze
brooden schenkt men elkander met gelukwenschingen. De jongeren dragen die « kukuzi » van het eene huis in het andere en verjagen ciaardoor de hoofdduivel (« Herod »).
Men geeft ook aan de kinderen gekookte
boonen ter herinnering aan de afgestorvenen.
Vanaf Goede Vrijdag wordt het keukenfornuis niet meer uitgedoofd. Vrouwen passpn bijgeloovige regels toe bij de bereiding
van de « Pasha », een groote langwerpige
koek van tarwebloem. In oostelijk Ukraine
wordt deze genoemd « papusnik » of «baba».
Men maakt ook een koek in witte kaas, waarop een Maltezerkruis gedrukt wordt. Behalve
de groote « pasha » bakt men ook verschillencie koekjes ( « perepicki *•) van tarwebloem. In een andere groote koek (« zastionik ») steekt men langs de uiteinde zooveel
eieren, als er leden in de familie zijn. Wiens
ei breekt, zal het volgend jaar sterven.
Men kookt ook bijzonder voedsel voor de
huisdieren.
De rijken braden een varkentje met radijswortelen tusschen de tanden. De « huculs »
laten boonen, heul, schietpoeder en andere
ctingen wijden.
De gekleurde eieren (« pisanki » en « krasanki.») behoeden, volgens het volksgeloof,
tegen * de « slechte geest », brand, enz. De
paascheieren is een zeer oud gebruik in Oe,kraine, ouder dan het Christendom. Men
vindt beelden van eieren in voorhistorische
« kurgans » (oude gemeenschappelijke graven) versierd juist op dezelfde wijze als
thans. De gewoonte eieren te versieren en te
schilderen is een heidensch gebruik en de
christelijke leering heeft in de eerste tijden
tevergeefs tegen dit overblijfsel uit het afgodentijdperk gestreden.
In het Westen overwon het Christendom de
heidensche gebruiken, maar in oostelijk Oekraine kon het niets doen om de gewoonte,
het lentefeest van Paschen met eieren te zegenen, uit te roeien. Aloude versieringen ziet
men opde eieren, die de Oekra'fners elkan:der schenken met Paschen, terwijl zij zeggen : « Hristos Voskres! » (Christus is verrezen); zoodoende vereenigen zij het heidensGli symbool met het christen feest. De
schalen dezer eieren, in de kerk gewijd, worden godvruchtig bewaard tegen het noodlot.

Men bewaart ook het gansche jaar de eieren,
als amulet, zoodat de schildering een versieringsmodel overleverde van het eene jaar aan
het andere gedurende eeuwen. 's Zaterdags
plaatst men eieren op de graven der familieleden. In cle schildering der paascheieren ziet
men de neiging voor cie kunst bij cle Oekra'fners, ook de oudheid van die kunst. Het zijn
meet- en geschiedkundige versieringen, gewassen- en dierenbeelden. De versieringen
zijn zeer oud, hun ontstaan telt omtrent een
twaalftal eeuwen.
De Oekrainsche stijl is merkbaar in cie afbeeldingen van het plantenrijk : gras, bloemen, wilde gewassen, pijnboomen. Nog ouder zijn cie dier- en menschfiguren : kraaien,
hanen, vlinders, menschjes.
De bijzonderste kleur is rood, maar er zijn
ook eieren met verschillende schakeeringen
van groen of geel. Deze eieren (« pisanki »)
begint men ongeveer een maand op voorhand
te schilderen. De dorpsjeugd wedijvert in cle
schoonheid der kleuren en teekeningen. Meisjes vooral houden zich daarmee bezig.
De oorspronkelijke kunst, de nabootsing
der natuur, vindt men terug in de schildering
der eieren. Dikwijls is zulk paaschei een model van volkskunst en smaak.
Op Zaterdagavond draagt men « pasha »
voedsel, eieren, koeken, boter, enz., naar de
kerk. Men zet dit voor de kerk. Na de plechtige, middernachtelijke eereciienst zegent de
priester de eetwaren. De levendige roep
weerklinkt : «Hristos Voskres!» (Christus is
verrezenl). De klokken luiden, kanonschoten
bulderen. Allen spoeden zich huiswaarts na
de zegening, het hoofd van 't gezin cieelt
eieren uit, en men gaat aan tafel. Na cle maaltijd keert men terug naar de kerk, de jongelieclen gaan \s morgens wandelen, geven elkander eieren en zingen traditionc-ele liederen
ter eere van cle lente, liederen van zeer oude
lierkomst.
Paaschzangen en spelen in Oekraine bevatten vele sporen van het heidenciom. Bijzonder opmerkenswaardig zijn de liederen
aan en over « Lado » (godin der schoonheid). Vele gezangen zijn geschiedkundig,
hebben betrekking op het tijdperk der Kijewsche prinsen, of op de landelijke opstandelingen der kozakken republiek^ enz.
Meisjes in cle schoonste nationale kleederdrachten nemen deel aan de paasch-lentefeesten. Zij zingen tweestemmig. Jongens
spelen afzonderlijk, vertoonen hun kracht en
behendigheid of vermaken de toeschouwers
met kluchtige tooneelen. Dikwijls doen zij
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een geitebok rondloopen, en deklameeren
vroolijke verzen over Paschen.
DE VLAAMSCHE CONCERTEN
Op Paaschniaandag worden de meisjes
door de jongens met water overgoten of naar
Koninklijke Fransche Schouwburg
de rivieren en vijvers gedragen om hen in het
PROGRAMMA
water te doen gaan. Dit eigenaardig gebruik
Leiding
: Lod. ONTROP
komt wellicht voort uit de gedachte, dat het
Equate
(1812)
voor
4 bazuinen, uitgevoerd
water een wondere, versterkende eigenschap
bij
de
uitvaart
van
BEETHOVEN op
bezit en de meisjes mooier maakt. Om zich
29 Maart 1827 te Weenen.
van die handelwijze te bevrijden, schenken de
1. Egmont Ouveriure (op. 84)
meisjes gekleurde eieren aan de jongens.
De Maandag-namiddag is de Paschen der 2. Phantasie in C (op. 80)
voor klavier, koor en orkest
afgestorvenen. Men draagt naar de graven
Solist : M. G. Dyckhoff
paaschbroodjes, waskaarsjes, paascheieren,
voedsel. De priester gaat van het eene graf 3. Derde Symphonic (Erolca) (op. 55.)
naar het andere, intuschen het Evangelic le- 4. Adelaide (op. 46)
Solist : M. Ed. Borgers.
zend.
De Woensdag van de vierde week na Pa- 5. Meeresstille und Glucklichc Fahri
(op. 112) Cantate. Tekst van Goethe.
schen viert men het plechtige feest der
« Dooden » (« Rahmani »). Het gebruik is 6. Zur Weihe des Hauses (op. 124) Ouverture
heidensch, aangepast aan de christene ritus.
Het feest is niet officieel, doch toegelaten
door de christelijke geestelijkheid. Op die dag
werkt niemand op het veld, want de plattelandsbewoners vreezen in de aarde te verdwijnen. Men verzekert, dat, wanneer men
het oor op de grond legt, men de zuchten der
afgestorvenen kan hooren. Volgens een andere Iegende zijn « Rahmani » geen dooden,
maar godvreezenden die naar de woestenij
vluchtten.
Het grootste feest in Oekrame is Paschen,
het begin van de lente, de herleving der natuur. Het is belangwekkend in dit feest de
zeer oude gebruiken uit het heidensch tijdvak, vroom door het volk bewaard en vermengd met de christene ritus, na te gaan.
In het begin werden vele van deze verboden, daarna toegelaten en eindelijk geheiligd
door de overlevering bij het volk, dat daaraan
trouw bleef zelfs na het ontstaan van het
Christendom.
R. VAN EYNDE.
Algemeene herhaling : Zondag 1 Mei om
11 uur. - Prijzen der plaatsen : 12,50/ 10,
7,50, 5, 4, 2,50, 1,50 fr.
Uitvoering : Maandag 2 Mei onriS uur.
Prijzen der platsen : 25, 20, 15; 10, 8, 5, 3 fr.
Waart u te Mechelen in 1922?
Voor kaarten zich wenden : Sekretariaat
te Gent
m 1923?
Keizerstraat, 27, van. 10-3 uur.
te Brugge
in 1924?
Leden van den V. T. B. genieten, op de
te Aalst
plaatsen van 12,50, 10, 7,50 en 5 fr. voor "de
in 1925?
te Diest
algemeene herhaling, op vertoon cler lidkaart,
in 1926?
20% vermindering. Men kah'in'sclirijven ojp
•Wees dan zeker te Antwerpen in 1927 !
het bondssecretariaat. De V.T.B.-takken;, die
te dezer gelegenheid eeil groepsreis naar'Antwerpen zouden inrieftteri bestellen kraarten,
14 EN 15 MEI, HDUDT ZE VRIJ DE
zoolang de voorraad' sfrekty tot uiterjijk ;23
TWEE HOOGDAGEN VAN DEN V T. B.l
April op het Secretariaat der Vlaamsche Cdncerten, Keizerstraat, 27, Antwerpen.

Beethoven Herdenking
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BOEKBESPREKING
Me retire de Flandre.
Voor ons ligt het iiummer van 28 Februari15 Maart 1927 van dit prachtig veertiendaagsch tijdschrift, dat door onze stambroeders uit Fransch-Vlaanderen wordt uitgegeven. Om de veertien dagen bij de 100 bladzijden interessante artikels en mooie gedichten publiceeren, ziedaar een prestatie die we
moeten bewonderen en... benijden. In dit
nummer, het vijfde van den zesden jaargang
wordt in een paar bijdragen op zeer waardeerende wijze over onzen bond gesproken, namelijk in het artikel van L. de Wijck : « Sur
les Pays-Bas Fran^ais » en in de « Revue des
Revue » van D. Moeneclaye, die uitsluitend
aan ons orgaan gewijd is. Behalve voorgaande artikels, zijn voor ons z£er interessant de
« Preface de la nouvelle edition de « Pourquoi j'aime la Flandre » van Georges Blachon en « A la Beaute meconnue du Nord »
(2 P Tableau) van Andre Jeannoy.
Wij raden onze leden warm aan nader met
dit tijdschrift kennis te maken en het te steunen. Het verdient het ruimschoots. Men
schrijve in bij Edm. Gyselinck, Oranjestraat,
144, Antwerpen, algemeen vertegenwoordiger
voor Belgie, Holland en het Groot-Hertogdom
Luxemburg. De prijs per jaar is slechts 45 fr.
Naar verluidt zullen eerstdaags ook Vlaamsche rubrieken worden geopend en artikels in
het Nederlandsch gesteld worden gepubliceerd.
G. M.
Oud~Vlaamsclie Liederen voor de school en
Oud-Zweedsche Liederen voor de school.
Uitgave De Sikkel. - Prijs per werk
10,40 fr.
Onze oud-Vlaamsche liederen — volksliederen — leven nog voort onder de intellectueelen waarvan enkelen er angstvallig zorg
voor dragen dat ze niet zouden te loor gaan.
Een dezer is onzen zoo verdienstelijken medewerker, de heer Eug. De Riclder. Maar hem
komt de eer toe er het rake middel te hebben
op gevonden om de oude melodieen in te
burgeren onder de jeugd en aldus het voortbestaan ervan te verzekeren. Aan 16 rijke
oude Vlaamsche melodieen schonk hij passende nieuwe teksten en bracht k'lemtoon van
woord en muziek in voikomen overeenstemming. Het wijsje van « Het Carillon van
Duinkerke » werd een leuk « Stapliedeke »,
« Ik zag Cecilia komen * een « Slaapliedeke
Mr Aug. De Boeck schreef bij elke
melodie een zeer te waarcjeeren begeleiding.

De auteurs hebben Viaanderen eens te
meer een dienst bewezen.
Wij, toeristen, doorbladereti ook met belangstelling de brochure « Oud-Zweedsche
Liederen ». De vertaling der typische teksten en de specifiek eigen-muziek van het
Zweedsche broedervolk, waarover we het in
dit tijdschrift reeds meermaals hadden, verdient al onze belangstelling. Ten einde de
Scandinaafsche melodieen bij ons volk te
doen ingang vinden zorgde ook hier de heer
E. De Ridder voor nieuwe teksten en Mr Aug.
De Boeck voor passende begeleiding.
Beide vverkjes zijn frisch en keurig uitgegeven door « De Sikkel » die, zooals trouwens altijd, eer haalt van haar werk.
Van beide werkjes werd ook een kleine
school-uitgave (zonder begeleiding) de wereld ingestuurd. Prijs 2,fi0'fr. per deeL
L. DE BRUYNE.

:
:
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;
;

WEET U WEL DAT U 35'; VERM1NDERING GENiET OP HET SPOOR WANNEER U NAAR ANTWERPEN, NAAR DEN
LANDDAG, REIST?

*
•
*
j

VAN HET SECRETARIAAT
TELEEOON : 583.30.
POSTCHECKREKENING : 93627.
LEDENAANGROE1 : Van 15 Maart tot 1 April
schreven we 1538 nieuwe leden in!
< TOER1SME » : Bij het niet ontvangen van
s< Toerisme » verwittige men het postbeheer zijner
oinschrijving en doe met klem desnoods zijn recht
op ontvangst gelden. Eerst wanneer dergelijke reklarne geen voldoening meebrengt, hocft ons Secretariaat verwittigd te worden.
BONDSU1TGAVEN : De prijs van sommige
bondsuitgaven werd gewijzigd als volgr : Knoopen:
fr. 2,50; fietsjilaten : fr. 5,—; vlaggetjes : fr. 5,---;
autovlaggen : fr. 7,50; Atonografieen : x De Kenijx?n », fr. 16,25; « Mecheleir> : fr. 0,75; ^ WestBrabant » : fr. 9,75.
Een broehuurtje over de grot van Remoucharnps
stellen we te koop aan fr. 1,— (eventueel 0,15 fr.
voor verzendingskosten).
Bij bestelling steeds vooraf het bedrag storten
op postcheckerekening 93627.
MEN VRAAOT ons de nummers van 1 Juli 1923
en van 1 Oogst 1923. Wie helpt er ons aan?
VEREENIGING VAN GIDSEN VOOR HET
GEBIED BRUGGE : Scholen, patronaten, kringen,
groepen, enz., welke een gezoek willen brengen aap
Bru»i>e, moeten weten dat er een vereeniging van
Gidsen bestaat, die bereid is hun een degelijken
gids ter hand te stellen om hen te geleiden op hun
wandelingen en studiebezoeken. Die gidsen zijn alien onderwijzers of onderwijzeressen welke na
maandenlangen eursus van voorbereiding, het offi-

125
cieel getuigschrift van bekwaamheid veroverd
hehbeti!
Voor alle inlichtingen en voorwaarden kan men
zich wenden tot het sokretariant der Vereeniging,
Stedelijk Inlichtingsbureel, Halle, Groote Markt,

Gemeente
onderwijzer.
Gemeente
Gemeente
Waver.
Consulent
Celen. Bug.
Gemeente
zeelestraat.

Brugge.

Hotels
AVERBODE : Hotel - De Pelgrim
K. Leirs
Ontbijt 3,50 fr.; Middagmaal 10 fr.; Avondmaal
r
6 fr.; Pension met kamer 25 fr. - 5 /o vermindering.

Bavegem : de hr. Hendrik Braeckrnan,
Vlamertingc : de hr. Six, handela^r.
Moorsel : de hr. G. Caudron, gehucht
voor Fransch-Vlaanderen : D r Vital
Joorsstraat, 58, Borgerhout.
Geluwe : de hr. Antoon Rebry, Dadi-

Verminderirtgeti
REMOUCHAMPS : 20'A vermindering bij het
bezoek aan de grot.
BERCHEM : E. Liekens, elektriekbewerker, haiu
dei in kroonluchters. - 5r/<.
OOSTENDE : Cinema Moderne, Kapelst., 103.
f (
25 /f op de plaatsen van 3 fr. (fnutetiil de balcon of
fautenil reserve in de benedenznal) voor de namiddagvertooningen. Niet op Zon- en Feestdagen.
ST LIEVENS HOUTEM : Rijwielen : Temmerman, Jan, Groote Markt. Op herstellingen 57r.
SLU1SK1L : Rijwiel-, auto- en motorherstellingen. P. J. De Laat, Nieuwe Kerkstraat. - 10

Afgevaardigden
Werden door het Dagelijkseh Bestuur als afgevaardigde aangesteld :
Stad Brugge :de hr. Delva. gemeentesecretaris.
Gemeente St Joost-ten-Noode : de hr. L. De
Benklaer, Cirkstraat, 24, Brussel.
Gemeente Wort el : de hr. Emiel Horsten, meubel maker.
Kanton Sederbrakel : de hr. Alf. Weemaes, geneesheer.
Gemeente Nederbrakel : de hr. |. Radijs-Galle,
Neerstraat, 136.
Gemeente Velzike : cle hr. J. Janssens, onderwijzer.
Gemeente Gistet : de hr. Osk. Dekeyzer-Adam,
Kerkstraat, 21.
Gemeente Stekene : de hr. Rene Geeraert, Kieketihaag.
Gemeente Dessel : de hr. Minnen, brouwer.
Arrond. Diksmuide : dc hr. Andre Faure. advokaat.
Gemeente Le Bizet-Ploegsteert : de hr. A. Maarlens. Schoolhoofd.
Kanton Assche : de hr. Paul Lindemans, landbouwingenieur, Opwijk.
Gemeente Opwijk : de hr. De Backer, regent;
id. hulpafgev. : de hr. Remi De Cock, Neerveldstr.
Kanton Lokercn : de hr jozef Lerno, Luikstraat, 107
Stad Lokercn : de hr. L. De Palmenaere. Gasstraat, 5.
Gemeente Denderleeuw : de hr. Romaan De Petter. handelsreiziger.
Gemeente Strijpen : de hr. De Ridder.
Gemeente Ganshoren : de hr. Maurits Van Ciijsegem, Boudewijnstraat, 37.
Gemeente Tervuren : de hr Jan Stockmans, leeraar, Hoornzeelstraat.

HOOOERE RAAD VOOR TOERISME
Uit het Jaarverslag over 1926
Maatregelen waurtoe besloten werd om dc
propaganda in 1927 te verzekeren
in Maart e. k., zal de Hoogere Raad voor Toerisme niet meer 15.000, maar 30.000 exemplaren
van de Lijst der Belgische Hotels in het licht zenden. Deze lijst in vijf talen gesteld, (Fr.anseh,
Nederlandsch, Duitsch. Engelsch en Zweedsch)
verstrekt alle gewenschte inlichtingen. Zij bevat
ook een kaart van Belgie, waarop al de in de Hotellijst vermelde plaatsen voorkomen.
In denzelfden zin zullen 135.000 exemplaren van
ons handboekje « Uitstapjes in Belgie » uitgegeven worden., waaronder. benevens Fransche. Duitsche, Engelsche en Zweedsche, 20.000 Nederlandsche.
Voor de propaganda in Engeland, wordt eene
nieuwe uitgave bewerkt van ons « Dover-OstendHandbook » met trein- en stoomboottabellen, Qp
45.000 exemplaren.
Onze Raad heeft een propagandarooster opgesteld, uit te werken in Amerika, met het oog op de
twee groote gebeurtenissen aangekondigd voor
1927, die talrijke Amerikanen naar Europa zullen
brengen, te weten : het Congres van den « Rotary
Club » dat in Juni te Oostende gehouden wordt en
het Congres der « American Legion », dat in September te Parijs zal plaats hebben.
Verder hebben wij besloten een aanplakbrief
s Belgische Kunststeden » uit te geven op 10.000
exemplaren.
Het is ook te voorzien dat de 3200 ons overblijvende aanplakbrieven « Oostende-Dover » niet
zuilen volstaan om gedurende 1927 de propaganda
ten voordeele van deze stoomvaartlijn te verzekeren
en dat wij weldra een nieuwe uitgave zullen moeten
bewerken. Om te sluiten, de vouwkaart Dratz is
heelemaal in orde en binnen de twee maanden zullen de 200.000 exemplaren van deze schoone uitgave in Belgie en in het buitenland kunnen verspreid worden.
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TWEEDE AUTOTOCHT DOOR DE
J KEMPEN! ZIE IN BONDSLEVEN ONDER
• ANTWERPEN
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BONDSLEVEN

De Nederrijn, Parijs, Nederland

ALGEMEENE REIZEN EN UITSTAPPEN
16-20 April
18-19 April
± - 2 4 April
19-23 April
24 April
(S Mei

: 'Parijs. Leider : J. Van Ovcrstraeteri.
: Nederland. Leider :.'J, De Combe.
:
:
id.
id.
: Neder-Rijnland. Leiders : Df Gabriels en Prof. Leurs.
: Beveren en Melzeele (Waas).
: Het Zonienbosch met de prachtige lookdelle. Leider : R. Naveau.

Groot-vAnfwerpen
ZONDAG, ,17 en MAANDAG, 18 APRIL (Paasehdagen) : Autotocht door de Antwerpsche en
Limburgsche Kempen. Alle plaatsen zijn bezel.
DONDERDAG, 21 APRIL : Te 14 u., Tweede bezoek aan de innchtingen Coekerill te Hoboken
(scheepstimmerwerven). Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan 1,25 fr. (uitsluitend
voor de leden).
ZATERDAG, 23 en ZONDAG, 24 APRIL : Gezien de groote belaugstelling :
Tweede tweedaagsehe. autotocht doorheen de Antwerpsche en Limburgsche Kempen.
Bekn'opt programnia : 's Zondags Autotocht Antwerpen-Genck (bezoek aan de boven grondsclu'
inrichtingen
van de•koolmijn te Waterschei)-Tongeren. s' Maandags, bezoek aan de uiterst-interessante r stad Tongeren, hoofdkerk met een prachtigen schat, begijnhof, oude versterkingen, enz. Autotocht naar Si Trtiiden (bezoek). Zoutleeuw (bezoek) Over Leuven en iWechelen huiswaarts! Deelnemingspriis 125- fr. per persoon (alles inbegrepen). Leider : Willem Heylen.
Inschrijvingen op het Secretariaat zoo spoedig mogelijk. Aantal plaatsen beperkt.
ZONDAG, 24 APRIL : Naar Beveren en Melzeele! Vertrek Antwerpen (Waas) om 8.45 u. Eten
medebrengen. - Zie programma elders in dit blad.
ZONDAG,'24 APRIL : Eietsuitstap naar Beveren en AAelzeele in aansluiting met den algemceuen
uitstap. Samenkomst op de • vlotbrug (Steen) te 8.30 u.
MAANDAG. 25 APRIL : Te 20 u. Derde bezoek aan de inrichtingen in voile werking van het
dagblad « Gazet van Antwerpen >,>: Voor 't bezoek : inleidende voordracht met lichtbeelden. Beperkt
aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan 1,25 fr. (uitsluitend voor cle leden).
DINSDAG. 26 APRIL : Te 15 u. Bezoek aan de praehtig ingerichte brouwerij - Tivoli
Pijekestraat. Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan 1.25 fr. (uitsluilend voor de leden).
ZONDAG, 1 MEI : Uitstap naar Westerloo-Averbode-Wolfsdonck en omgeving. Mooie streek :
een praehtig hoekje van onze Kempen!
Vertrek Antwerpen (C) 6.24 u. tot Herenthals. Met den buurttram tot Westerloo. Voetwandeling
Terug .uit Aarschot om 20.16 u. (te Antwerpen om 21.43 u.)
Groepsreis aan verminderden prijs 12 fr. (de onkosten voor buurttram zullen nog circa 3 fr.
bedragen). Inschrijven op het secretariaat tot Don derdagavond 28 April. Eten medebrengen. Koffie
verkrijgbaar. Mogelijk Rijstpapfeest om 't zomerseizoen te openen! Inschrijven a. u b. Leider :
Willem" Heylen.
ZONDAG, 1 MEI : Eietsuitstap naar St Job in 't Goor en omstreken. Bijeenkomst Turnhnutsehe
Poort te 8.30 u.
ZONDAG, 8 MEI : Uitstap naar het Zonienbosch. Groepsreis naar Brussel aan verminderdeu
prijs : 13 frank. Vertrek Antwerpen (C) om 8.28 u. Terug te Antwerpen rond 22 u. - Inschrijven op
het secretariaat tot Donderdag avond 5 Mei. Eten medebrengen.
ZONDAG, 8 MEI : Fietstoeht naar Lier, Berlaar en Kessel. Bijeenkomst aan Berchem-kerk te
8.30 u.
ZATERDAG, 14 en ZONDAG, 15 MEI : Lustrum-landdag!
ZONDAG, 22 MEI : Autotocht naar Westerloo en Villers-la-Viiie.
De heenreis gaat over Mechelen, Elewijt (« Steen » vaii P. P. Rubens) Perck, door het Zonienbosch naar Waterloo. Bezoek aan den leeuwheuvel, de monumenten. Naar Villers-la-Ville. Bezoek aan
de puinen van de beroemde Cistercienzer abdij. —De terugreis gaat langs het schilderachtig gelegen
Genval, door het Zonienbosch naar Brussel en Antwerpen.
Vertrek te Antwerpen (voor het Centraal-Station) 's morgens te 7 u. Terug te Antwerpen rond
22 u.
Algemeene schikkingen : De deelnemingsprijs bedraagt 36 frank per persoon. ledereen brengt
zijn eten mede, zoodoende sparen we tijd en veel moeilijkheden. Koffie zal verkrijgbaar zijn.
Men schrijve in van nu af op het secretariaat. Aantal deelnemers beperkt. Leider: Willem Heylen.
ZONDAG, 29 MEI : Bezoek aan de werken van de Kruisschanssluis en het Kanaaldok. Alle
nadere inliehtingen in het volgend nummer.
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Groot-Brussel
ZONDAG, 8 MEI : Uitstap naar hot Zonienbosch en de Lookdelle, onder leiding van den Heer
Naveau, Conservator van het Natuurkundig Museum te Antwerpen. Samenkomst Rouppeplein te
u. Per tram naar de klcine Hut. Terug langs Boschvoorde.
ZONDAG, 15 MEI : Deelneming aan den Landdag te Antwerpen. Men houde dien dag vrij!

Brugge
MET DE PAASCHDAGEN doet een groepje V.T.B.-ers uit Brugge een uitstap per fierts naar
West-Bmbani. le Dag : (16 April) Brugge-Ninove; 2e Dag : Bezoek aan AAeerbeek, Pamel, Ledeberg.
(). L. V. Lombeek, St Maartens en St Kwintens Lennik-Kesterheide. 't Kasteel van Gaasbeek. naar
Brussel. 3e Dag : Naar de abdij van Grimbergen. Meisse, Amelgem, Brussegem, Assehe, Affligem,
terug tot aan Gent, en vandaar per trein naar Brugge.
De deelnemers kunnen zich aanmelden bij den kant afgev. W. Bossier. 12. Zuidzandstraat.
ZONDAG. 1 MEI : Bezoek aan het Bisschoppelijk Seminarie (uitsluitend voor de leden).

Gee!
DINSDAG. 19 APRIL : Te 10.30 u. Bezoek aan St. Dimfnakerk onder de leiding van I.)' S,
Leurs. Eene schoone gelegenheid om al de merkwaardigheden dier kerk eens onder flinke leiding-te'
bezichtigen. Bijeenkomst bij Ben. Verhoeven, St Dimfnaplein (aangesloten huis).

Geeraardsbergen
ZONDAG, 24 April : Wandeling naar St Jans-Hemelverdegem. Bezoek aan.de kerk, Toon.eelfeest.
(Propagandatocht). Bijeenkomst te 13.30 u. in de • Vlaamsche Leeuw » Vredestraat. Terug per trein,
ZONDAG, 1 MEI : Wandeling naar het Arduinbosch (Leander). Bijeenkomst te 14 u. in de
^ Vlaamsche Leeuw » Vredestraat.
ZONDAG, 15 MEI : Deelneming aan den Landdag te Antwerneu.

Gent
MAANDAG, 18 en DINSDAG, 19 APRIL (2e en 3e Paaschdag) . Per autocar naar Holland.
ZONDAG. 24 APRIL : Fietstoeht. Vertrek te 14.15 u. aan de nieuwe wandeling. Hoek Akk-ergemlaan. Alle leden fietsers worden verwacht.
Hci hczock aan de drukkcrij <<
- Vooruit
dat op Dinsdag 26 April, was gesteld, moest worden
verschovcn voor onbepaalden tijd.
WOENSDAG, 27 APRIL : Groot variafeest in samenwerking met den gekenden turnkring Gandate 19.30 u. in den Minardschouwburg
: zang, balletten, kinema. Gewone prij/.en der plaatsen. De
leden van den V.T.B. genieten 30 r r vermindering.
ZONDAG, 1 Mei : Per fiets naar Eeke. Mullem, Huize. Auwegem. (bezoek aan een groote kiekenkweekerij). Nazaret. Deurle. St Denijs West rem. Vertrek 14 u. aan het monument Emiel Clans
in het park. Ook fietsters kunnen dit tochtje meemaken.

Kaoellen
MAANDAG. 18 APRIL : Te 20.15 u. in het Vlaamsch Huis, voordracht door IV Jur. Herman
Sabbe over
Het oude Vlaamsche Lied ».
MAANDAG, 2 Mei : Zelfde uur en lokaal, voordracht over
Zuid-Afrika > door den heer J..
Modest Lauweri.is, Leeraar aan het Kon. Vlaamsch Conservatorium.

Leuven
MAANDAG, 18 APRIL (2de Paaschdag) : Fietstoeht naar Hakendnver. Terug over Winge,
Korlrijk-Dutsel en Holsbeek. Vertrek Tiensche Poort (vest) te 8 u. stipt. Ongeveer 55 km.
MAANDAG, 18 APRIL : Uitstap te voer naar Herent. Bijeenkomst hoek Ridderstraat cn Cesarsberg te 17 u.
ZONDAG. 24 APRIL : Fietstoeht langs de oude wijnbergstreek. Over Winge, Hauwaart,
Nieuwrode, Gelrode, Rotselaar. Vertrek Statie te 13 u. stipt.
ZONDAG, 1 MEI : Fietstoeht naar Westerloo-Tongerloo. Eenig mooie streek. Overheerlijke wandeling naar het hoogste punt der Kempen met zijn praehtig panorama (een 50-tal kerktorens zijti er
ziehtbaar). Ongeveer 65 km. Vertrek Vaartbrug (begin Aarschotsche Steen weg) te 8 u. stipt.
ZONDAG, 1 MEI : Wandeling langs de vallei der Dijle (Lange Staart). Over Eegenhoven, Korbeek-Dijle, Oud-Heverlee. Bijeenkomst tegenover het Zwemdok te 13.30 u.
ZONDAG, 8 MEI : Naar de Lookdelle in bloei in 't Zonienbosch, onder leiding van den planteukundige den heer Naveau. Nadere bijzonderheden in het volgend nummer.
ZONDAG, 8 MEI : Tweedaagsehe reis naar Brugge (H. Bloedprocessie). Nadere inliehti.ngen
Oude Markt, 48. Er zijn reeds een tiental deelnemers ingesehreven. Prijs voor trein 35 fr.
ZATERDAG, 14 MEI : Vertrek van de Iste fietsgroep naar de Landdag te Antwerpen. Tijdig
aangeven voor loiies. Bijeenkomst te 16 u. boven den Cesarsberg (vest).
ZONDAG, 15 MEI : 2de fietstoeht naar den Landdag. Vertrek te 6 u. stipt, Groote Markt. Ongeveer 90 km.
ZONDAG, 15 MEI : Groepsreis naar Antwerpen. Deelneming aan den Landdag waarvan programma elders in dit nummer. Inschrijven tot Donderdag 12 Mei, Oude Markt, 48. Prijs 14,50 fr.
Leuven moet bij onze Lustrumfeesten goed vertegenwoordigd zijn!
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Mechelen
VAN 16 tot 19 APRIL (Paaschdagen) : Men vergete niet de tentoonstelling te bezoeken in de
reuzenzaal, ingericht door den V. T. B. en den Mcchelschen Fotokring en gewijd aan schilderachtig
Mcchelen.
VRIJDAG, 22 APRIL : Te 20 u. in de Reuzenzaal buitengewone voordracht door den heer A. H.
Cornette, Conservator van het Museum vat) Schoone Kunsten te Antwerpen over de Tentoonstelling van
Vlaamsche Kunst te London. De heer Cornette was medeinrichter van bedoelde tentoonstelling, hij behandelt dit onderwerp op meesterlijke wijze.
ZATERDAG, 16 APRIL : Te 8 u. in de tentoonstellingszaal hierboven vermeld, voordracht over
- Mechelen » door den heer Prosp. Verheyden. De voordracht wordt geYliustreerd met de schitterende
diapositien van wijlen kunstfotograaf Eng. De Kock, eigendom van den V. T. B.
ZONDAG, 24 APRIL : Fietstocht naar Perk, Eppegem, Zemst. Vertrek te 13.30 u. stipt aan het
hotel « Terminus » Statieplein. Leider : Hr. C. Peeters.
ZONDAG, 1 MEI : Groot Beethovenconcert te Antwerpen. Merkelijke vermindering voor de
V.T.B.-ers (zie elders in dit blad). Inschrijven bij Mej. De Wit, Keldermansvest, 13, tot uiterlijk
Zaterdag, 23 April.
ZONDAG, 1 MEI : Fietstocht langs de Zenneboorden. Vertrek te 10.30 u. stipt hoek Battelschensteenweg en Olivetenvest. Leider : hr. C. Peeters.
ZONDAG, 8 MEI : Uitstap naar het Zonienbosch. Nader bericht in het volgend nummer.
ZATERDAG, 14 en ZONDAG, 15 MEI : Al de Meclielsche V.T.B.-ers worden verwacht te Antwerpen op den lustrumlanddag.

Melzeele
ZONDAG, 17 en MAANDAG, 18 APRIL : Opvoering van « Hugh Scott » door de Studiekringers, in de zaal van het Patronaat. Leden van V.T,B. genieten 0,50 fr. vermindering op de genummerde plaatsen.

Oostende
ZATERDAG, 23 APRIL : Te 20.30 u. in het Hotel National, Kapellestraat, 60, laatste Wintervoordracht met lichtbeelden over de <? Egyptische Kunst ».

St Niklaas
ZONDAG, 24 APRIL (Beloken Paschen) : Uitstap naar Beveren (Waas) : kerk, kasteel Cortenwalle en Melzeele-kerk. Vertrek uit St Niklaas om 10.10 u.
ZONDAG. 8 MEI : Uitstap naar Gent. Bezoek aan het Museum van Oudheden (Leider : heer conservator Van Werveke), een groot nijverheidsgesticht (atelier Carels) of Museum van Schoone Kunsten. Groot Begijnhof. Wandeling door de stad. Inschrijven, uiterlijk tot 1 Mei( bij den afgevaardigde, Hemelaerstraat, 2. Deelnemingsprijs : 27 fr. (trein, middag- en avondmaal, ingangen).
ZONDAG, 15 MEI : Landdag van den V.T.B. te Antwerpen. Groepsreis uit St Niklaas. ledereen
houde dien dag vrij!

Temsche
MAANDAG, 18 APRIL (2de Paaschdag) : Fietstocht naar Mariaburg prov. Antwerpen. Vertrek te 8 u. voormiddag. Knapzak meenemen.
ZONDAG, 24 APRIL : Fietstocht naar Beveren-Melzeele. In aansluiting met den algemeenen
uitstap.

Bondsleden, U hebt er zelf alle belang bij advertenties
aan te brengen voor ons orgaan « Toerisme » ! Zoodra
de bondsleiding er in slaagt een der zestien teksbladzijden
met advertenties te vullen wordt het blad met vier bladzijden tekst vermeederd en bevat dus van af dit oogenblik
20, in plaats van 16 bl.
Drukk. «Lux>, s. m. Nationalestr. 109, Antw.

TOERI/I11E
ORGAAN V D. VLAAITi/CIIEN TOERIJTEHBOMD
VEREENIGING ZONDER 11JINJTGEVEND DOEL
VER/CHIJNT om DE. VEERTIEN DAGEN
PAARDENfTlARKT 7 0 A N T W E P P E N
REDACTIE : PROF. Or. Ir. STAN LEURS. ADMINISTRATE : G. MAUQUOI
ZESDE
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19 2 7

BONDSLEDEN!
ledereen op post op 14 en. 15 Mei! Dit weze het parool voor heel den Vlaamschen
Toeristenbond!
Het is de groote V. T. B.-dag! Niet alleen wordt herdacht de blootc: gebeurtenis van
een vijfjarig bestaan, maar er wordt gevierd het feit dat in de Vlaamsche beweging een
machtfaktor meer is tot stand gekomen en wel zoodanig dat hij, zooals burgemeester
Van Cauwelaert terecht getuigt, een bewijs I evert dat de tijden niet ongunstig zijn om
groote Vlaamsche insteHingen tot ontwikkeling te brengen.
Thans is het de plicht van ieder V. T. B. er aan te toonen hoe sterk de Vlaamsche
Toeristenbond staat zoowel wat betreft gehalte als getal en daarom is zijn aanwezigheid op den Antwerpschen landdag voor hern plicht als bondslid en als Vlaming. Door de
degelijkheid van toeristisch kongres en studiebezoeken, door den luister van ontvangst
en teestvergadering zal de V. T. B. er van getuigen dat het in zijn leiding ligt die aloude
Vlaamsche eigenschap, dien zin voor het degelijke, ook in deze tijden, in eer te houden.
Dat ieder bondslid opkotne! Er moet te Antwerpen op die heuglijke dagen een feeststemming heerschen onder de talrijke menigte en om het onderlinge animo, en om het
bewustzijn te hooren bij een bond die groot is in Vlaanderen en er reeds zoo machtig
heeft toe bijgedragen om Vlaanderen te doen gelden in het buitenland.
Het stroome V. T. B.ers toe uit alle Antwerpsche stations en langs alle Antwerpsche
stadspoorten! Antwerpen heeft er zich op toebereid ze alien gul te ontvangen.
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ler dan in trager soms wel al te traag tempo.
Ook de sarnenstelling ervan wijzigde zich.
Verschillende keeren van af 1921 bestond ze
uit de heeren : E. Claes, J. Colin, A. Daeseleire, Chr. de Does, D. De Vos, E. Frison, A.
Goossens^ M. Henderickx, Fr. Henderickx,
Jos. Joos, Dr. St. Leurs, Fr. Luyten, Mr. J.
Muls, Fr. Neyes, J. Pirote, Dr. J. Poma, Mejuffer Samijn, W. Van Hest, F. Van Reeth.
Maar haar taak, het « ontwerpen » van
den V. T. B., heeft ze niettemin vervuld. Concept van standregelen, van huishoudelijk re-

waardelijke » leden had men intusschen a^ngeworven en de inschrijvingen op het stichtingsfonds (met voordeel voor de inschrijvers van levenslang of tienjarig lidmaatschap) bedroegen 5.000 fr. Plaatselijke afgevaardigden hadden hun diensten reeds aangeboden in ettelijke gemeenten van Viaanderen. Er kon niettegenstaande het pessimistisch oordeel van sommige leden tot de stichting van den bond worden overgegaan. Deze
greep plaats op Zondag, 29 Januari 1922.
Op een algemeene vergadering der voor-

SEKRETARIAAT ST.-JANSPLEIN, 29.
1 MAART 1922 - 1 OKTOBER 1924.

glement en plan voor plaatselijke actie
werden opgemaakt. Toen werden ook de advieseerende komrnissies in het leven geroepen en hun respectievelijke werking vastgeiegd : de Kommissie voor Propaganda, die
ook toezicht zou hebben over cle plaatselijke
actie, de Kommissie voor Financies, de Opstelraad of Kommissie voor het Blad en de
bondsuitgaven, de Kommissie voor Toerisme, hoofdzakelijk belast met het inrichten
van reizen, het aanleggen van wandelpaden,
het plaatsen van wegwijzers, waarschuwingsborden, orientatietafels, enz. « Voor-

waardelijke leden zou besloten worden al of
niet een Vlaamsche Toeristenbond te stichten. Met geestdrift uitte zich de meening van
bijna al de aanwezigen in affirmatieven zin!
Een Algemeen- en Dagelijksch Bestuur (1),
(1) Het toenmalig Dagelijksch Bestuur was samengesteld als volgt :
Voorzitter : Edw. Leonard; Secretaris : Fr.
Luyten; Hulpsecretaris : B. Samijn; Penningmeester : J. Colinet; Redactiesecretaris : D r Ir. St.
Leurs; Leden : K. Olbrechts, Chr. de Does, E.
Claes, D. De Vos, R. Peeters.

digde Karel Peeters, en van
Volksvertegenwoordiger en Schepen Bouchery.
Einde 1922 wist heel VlaandeU^C ren dat de V. T. B. bestond, Sinds
15 Maart verscheen regelmatig
Sea om de veertien dagen het officieel
orgaan van den bond « De ToeUJ
rist ». Een plaatselijke werking
werd
ingericht te Antwerpen, te
UJ<
ClQ Brussel, te Brugge, te Mechelen,
. O te Gent, te Kortrijk en te Zottegem, takken welke op een enkele
uitzondering
na (Kortrifksche
5 2 V.T.B.-ers, onderzoekt hier even
^UJ uw geweten!) nog steeds kerngezond uit den V. T. B.-tronk
HT
opschieten. Enkele uitstappen in
Vlaanderen worden belegd. Succes hebben vooral de algemeene
bijeenkomst te Brugge, ter gelegenheid der Vlaamsche Wetenschappelijke congressen. op 5
Oogst en een boottocht naar Vlissingen op 2 Juli (750 deelnemers). Bij gelegenheid van laatstgenoemden tocht huldigde men te
West-Souburg Marnix van StAldegotide.
De eerste bondsuitgaven, de
monografie « De Kempen », uitgegeven in samenwerking met
« De Sikkel », zag in September
het licht Einde 1922 grijpen te
Antwerpen, alsook te Brussel de
eerste voordrachtavonden plaats.
De V. T. B.-knoop en de V. T. B.fietsvlag waren al een heele tijd
gelanceerd. Het bondssecretariaat, dat in de eerste dagen een
gastvrij onderkomen had gevon den in de woning van den Algemeenen Secretaris, werd ingericht
in een der bovenvertrekken van
het pand St-Jansplaats, 29, op
1 Maart 1922. Op 1 Mei treedt in dienst de
eerste vaste bediende, de trouwe Juffrouw
Boklandt, nog steeds werkzaam op het secretariaat. Hier teekent zich reeds sterk af
tusschen de werkers van de eerste uren de
sympathieke figuur van onzen toenmaligen
Algemeenen Secretaris, den heer Fr. Luyten,
den offervaardigen, zorgzamen en stipten
« maker van den V. T. B. », en onmiddellijk
daarna zijn twee ijvervolle medewerkers : de
hulpsecretaris Juffrouw Samijn, die zich, en
men weet met welk succes tevens ook de
plaatselijke inrichting van den V. T. B. in

S!

waarvan de aanstelling door een landdag te
houden te Mechelen op 23 April, zou worden
bekrachtigd, werden samengesteld. Deze
landdag was de eerste, en zeker niet de minst
geslaagde van de talrijke heerlijke dagen,
welke de V. T. B. zou beleven!
Mooi weer en veel volk! Opgewekt sjouwden de V. T. B.-ers door de Dijlestad en bewonderden er gothische kerken en barok
beelhouwwerk, luisterden naar de beiaardklokken van Jef Denyn en hoorden op de vergaderingen aanmoedigende speeches van bestuursleden, van den Mechelschen afgevaar-
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Viaanderen aantrok, en de heer Fr. Neyes,
schatbewaarder, de bekwame beheerder die
nog steeds even secuur waakt over het materieel bezit van den bond. Te Gent arbeidt de
onvermoeibare, joviaie wroeter, de heer
Gijselinck. Een eere-saluut past hier ook aan
de talrijke V. T. B.~ers die alsdan, geheel belangloos, noch tijd noch moeite ontzagen
om het ondankbare, maar toch noodzakelijk
maierieele week te verrichten en aldus het
bestaan van den bond te verzekeren. Hier
inemoreeren we heel dankbaar de heeren
L. De Bruyne, E. Ernalsteen, W. Heylen, T.
Kerremans, E. Van Hemel, L. Van Marcke,
K; Van Maroey.

eerste algemeene eendaagsche tocht wordt
belegd, op 9 September naar de grot van
Han. Op sommige plaatsen duiken fietsgroepen en V. T. B.-fotoclubs op. Ook de eerste
bondsreis grijpt plaats en wel naar het
Groot-Hertogdom Luxemburg. Ook een succes! Minder goed lukte de landdag te Gent.
Slecht weer en spoorwegstaking! Toch geen
ongezellige dag. De heer Leonard nam bij de
bestuursvernieuwing ontslag als voorzitter,
hij werd opgevolgd door Dr Alb. Pil. De
heer Neyes verving de heer Colinet als schatbewaarder. De HH. J. Joos en A. Van Windt
namen de plaats in der HH. E. Claes en D.
De Vos.

DE DEELNEMERS AAN DEN TOE RI ST ENDAG TE MECHELEN. - OOGST 1924.

De openbare besturen beginnen den V.T.B.
te waardeeren. De provincie Antwerpen
schenkt een toelage van 3.000 frank. Einde
1922 telde de bond 5.520 leden.
1923. De V. T. B. gaat zijn verderen
vruchtbaren gang. Een plaatselijke actie
komt tot stand o. m. te Aalst, te Brugge, te
St. Niklaas, te Rijkevorsel, te Kapellen, te
Oostende en te Izegerrr, al nog steeds even
bloeiende takken!
Ook te Turnhout, te Lokeren, te Mortsel
en te Veufne, waar echter alle verwachtingen
niet werden verwezenlijkt, werd de werking
ingezet. Plaatselijke uitstappen en voordrachten, waarvan niet zoo heel veel op een
fiasco uitdraaiden, werden ingericht. Een

In Januari komen de eerste in het Nederlandsch gestelde landkaarten voor Viaanderen klaar. De serie « Steden en Landschappen » wordt met de nieuwe uitgave « Mechelen » door Dr Ir St. Leurs verrijkt. Onder
den titel « Wat ieder V. T. B.-er weten moet»
verschijnt een embryonnair jaarboek. Er
wordt een begin gemaakt met het inrichten
eener boekerij.
Anderzijds mag zich de V. T. B. verheugen
in een eerste herkenning van officieele zijde.
Vrij grensverkeer, met fiets en motor, wordt
toegestaan aan cie buitenlandsche leden,
.maatregelen die het getal clezer aanmerkelijk
doet stijgen.
1923 eindigt met 9858 lrden.
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1924. Er komt leven in de brouwerij! Sind-s
1 Juli neemt de bestendige secretaris, de heer
De Bruyne, met een niet genoeg te waardeeren beleid de leiding van het secretariaat. Op
1 October zal het de St.-Jansplaats, waar het
zich sedert eenigen tijd « a l'6troit » voelde,
verlaten om een benedenhuis in de Dambruggestraat te betrekken, lokaliteiten waardoor
het secretariaat het uitzicht krijgt van iets
definitiefs. Mobilair en benoodigdheden worden aangekocht, dank den milden steun der
inschrijvers op het organisatie fonds.
Centrale leiding en plaatselijke aktie benuttigen de opgedane ervaringen en richten
zich systematischer in. Voordrachten in den
Winter, uitstappen in den Zomer, worden
druk georganiseerd en vallen zelden tegen.
Vergaderingen voor afgevaardigden beginnen regelmatig plaats te grijpen. Men begint
flink te reizen : naar de Semois, het GrootHertogdom Luxemburg, Elzas-Lotharingen.
De eerste groote buitenlandsche reis van den
V. T. B. heeft heel wat succes.
In het bondsblad worden tal van e£ndaagsche tochten in Vlaanderen en Wallonie aangekondigd; vooral deze over de taalgrens
hebben bijval. De grotten van Han en Remouchamps schijnen vooral aantrekkingskracht uit te oefenen op de V. T v B.-ers. De
sympathieke leider der kommissie voor toe-^
risme, de Heer Joos, heeft er volop zijn werk
mee.
De reeks der uitgaven wordt voortgezet.
In de serie « Steden en Landschappen » verschijnt « De Haven van Antwerpen ». Een
heusch jaarboek komt ditmaal uit.
Er wordt gesproken over het inrichten van
leergangen voor gidsen en het tot stand
brengen van V. T. B.-hotels. Op beide gebied werden pogingen aangewend, op het
laatste vooral, maar het bleef steeds bij vooruitzichten. Wel werd, bij middel van formulieren aan de hoteliers gezonden, voor een
degelijke hotel-dokumentatie gezorgd.
Met een witte kei markeert de V. T. B. den
lln Mei. 't Is landdag te Brugge en het regent er V. T. B.-ers. 600, mogelijk wel 700
leden, wonen de algemeene vergadering bij!
's Namiddags wachtte de deelnemers een
plechtige ontvangst te Sluis.
In het Dagelijksch Bestuur komt verandering. De Heer Leonard, ontslagnemer, wordt
opgevolgd door den heer Jozef Clottens, die
zich van af de eerste uren actief en met veel
succes bezig houdt met de buitenlandsche
aangelegenheden.
Gewestelijke toeristendagen grijpen plaats
te Kortrijk, te Ieperen en te Mechelen. Een

schitterende V, T. B.-dag is -de boottocht
naar Walsoorden met tramrit naar Hulst.
Zelden werd een uitstap zoo druk bijgewoond
en zelden ook viel ons een zoo feestelijke
ontvangst te beurt als in de hoofdstad van
het oude ambacht. Dit werd gevolgd van een
sterken aangroei van leden in Zeeuwsch
Vlaanderen, trouwens in de hand gewerkt
door de faciliteiten, bij het oversteken der
grens per rijwiel, vorig jaar aan den V. T. B.
verleend.
Op hetzelfde terrein verwerft de V. T. B.
dit jaar nogmaals een voorrecht. Dank zij de
bemiddeling der Belgische regeering, wordt
de V. T. B.-kaart door het Fransche Beheer
der Douanen erkend voor het vrij overschrijden der grens per rijwiel.
Niet,alleen de Provincie Antwerpen, maar
ook de Provincie Brabant schenkt dit jaar
den V. T. B. een toelage van 3.000 frank.
Naast al die verheugende feiten dient ook
een pijnlijke gebeurtenis te worden geboekt.
De heer G. Kuylaerts, die met zooveel ijver
de taak van ondervoorzitter waarnam, werd
ons door den dood iontnomen.
Einde 1924 : 16.869 leden.
1925. De V. T. B. wordt een macht! Wel
geen vermeerdering van actief werkende
plaatselijke takken maar over het algemeen
houden de goede V. T. VB.-centra hun faam
hoog. De algemeene actie moet voor de
plaatselijke niet onderdoen. De reizen vooral
lukten buiten verw^chfing, nooit werd in den
V. T. B. zooveel geloopen, gefietst, gevaren,
getreind, getoerd (per auto) als dit jaar.
Nauwelijks had 1925 ons enkele mooie dagen
gebracht of de jQflge bond rukte reeds uit
naar Frankrijk. Dr. Leurs nam de liefhebbers
tijdens het Paaschverlof mee naar Rouaan,
Lisieux, Bernay, en toonde hen het schoone
landschap van Calvados. Juni : Een plezierige eendaagsche autorit naar Waterloo en
Villers-la-Ville. Juli en Oogst! De zon had
zich voor goed in den hemel gevestigd, de
grauwe dagen vergeten, Zomer laat zich in
al zijn mildheid gelden. Het drukke reisseizoen is daar! De bond roept zijn leden op
en daar bollen diegenen die niet te laat kwamen met hun inschrijving naar alle richtingen : M. Joos brengt ze naar de Maasvallei,
M. De Combe naar de Semois en tweemaal
naar Parijs. M. Bombeke volgt denzelfden
weg. Dr. Leurs trekt naar de Eifelstreek en
naar Zwitserland. M. De Ridder naar Laroche, M. Heylen naar Malmedy en per boot
gaat het naar Vlissingen en Middelburg. Al
deze reizen slaagden buiten verwachting.
Het secretariaat zag zich verplicbt voor de
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reizeri naar Parijs, den Eiffel, Malmedy en
Vlissingen 265 leden teleur te stellen, ze
kwamen te laat en konden niet mee.
De behoefte aan V. T. B.-gidsen laat zich
dan ook gevoelen en cie eersteling « Laroche
en Omgeving » van de hand van den heer
E. De Ridder, komt op de boekenmarkt. Ook
de reeks « Steden en Landschappen » wordt
met een nieuweling vermeerderd : « WestBrabant » onder leiding van Dr. Jan Lindernans en Dr. Ir. St. Leurs.
Dank zij de bemoeiingen van de heeren
Neyes en Peeters, deze laatste leider der
Kommissie voor financien, wordt de V. T. B.
in staat gesteld triptieken aan zijn leden te
bezorgen.
Provinciale toeristendagen hebben plaats

plaat wordt onthuld, maar wel hoofdzakelijk
om de degelijke studievergadering van den
Zaterdag avond waar het terrein van actie
van den V. T. B. ruimer werd afgebakend.
De V. T. B. zou niet alleen zijn een instelling
waar de materieele belangen der aangeslotenen worden bevorderd en waar door degelijke vulgarisatie wordt getracht hun geestelijk peii hooger op te voeren, maar hij zou
ook het zijne bijbrengen tot bevordering van
wetenschap verband houdend met toerisme
en in die richting te waken over « monumenten » van beteekenis zoowel op gebied van
kunstschoon als van folklore en natuurschoon. De Kommissie voor Monumentenzorg, Natuurschoon en Folklore met d&n
aangehechten fotografischen dienst worden

MAASTRTCHTSCHE V.T.B.-ERS KLAAR
VOOR DEN EIETSTOCHT. 1924.

te Knokke, op den KluisberR, te Sichem, h
Brecht en te Genk. Allen zijn alweer succesdagen. Voor den Kluisberg mobiliseert onze
provinciale afgevaardigde, de Heer Gijselinck, 600 Gentenaren. Antwerpen en heel de
Antwerpsche Kempen worden per autocar op
Genk geconcentreerd. Te Brecht verzekert
de V. T. B. het welgelukken van het tweede
Kempisch Congres. Maar de groote dag, de
mooiste misschien, die de V. T. B. tot nog
kende, is de Landdag te Aalst! Dit niet alleen
om de keurige organisatie, welke wij den
nodel-afgevaardigde, clen heer Van Overstraeten en zijn medewerkers danken, of oir
de talrijke opkomst, of om de mooie ontvangst door wijlen burgemeester Bosteels,
of om den heerlijken namiddag op den Boekhoutberg, waar de eerste V. T. B.-orientatie-

in het leven geroepen. Tevens wordt een reorganisatie op stevigen grondslag, van de
algemeene bondsactie in het vooruitzicht
gesteld. De Kommissie voor buitenlandsche
aangelegenheden onder de leiding van clen
heer Clottens nam heel wat ondankbaar werk
op zich en bracht het tot een goed einde, en
hier vermelden wij vooral het vrij grensverkeer onzer fietsers naar Zwitserland toe.
De V. T. B. met zijn grootsche plannen en
zijn intense actie laat trouwens de openbare
besturen niet onbezorgd. Antwerpen steunt
ditmaal met 6.000 frank toelage, Brabant met
3.000 frank en Oost- en West-VIaanderen
ieder met 1.000 frank.
De samenstelling van het Dagelijksch Bestuur ondergaat enkele wijzigingen. De heeren Van Windt, Olbrechts en de Does treden
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af. Ze mogen tereclit ger&ngschikt. worden
onder de pioniers van den V. T. B!
Aan den heer Olbrechts had de Kommissie voor Propaganda heel wat te danken.
Het belied van den heer Van Windt kwam de
financieele Kommissie bjj menige , gelegenheid ten goede. Zij werden opgevOlgd door
de heeren G. Mauquoi en J. Van Overstraeten. Ook de onvermoefbare organisator van
alles en nog wat in Vlaanderen, Dr. J. Goossenaerts, deed den V. T. B. ook de eer aan
plaats te nemen achter cle bestuurstafel; dit
in vervanging van.den heer de Does.
Het secretariaat in de Dambruggestraat,
wordt beslist te eng.

•if*
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maken eener voorloopige lijst van Vlaandren's kunstschatten, inventarisatie en repereeren van 's lands natuurmonumenten, zorgvuldig noteeren van de nog voortlevende folkloristrsche eigenaardigheden. In samenwerking met de subkommissie voor fotografie
werd het opmaken van een fotografische doclimentatie in het vooruitzicht gesteld. Door
voornoemde kommissies wordt ook met zorg
gewaakt over Vlaandren's toeristisch kapitaal. Tegen de schennis van het interieur
der Hanswijkkerk te Mechelen wordt energisch en met goed gevolg geageerd. Aan het
tot stand brengen van natuurreserven wordt
vjveneens gedacht. Bedoelde kommissies mo-
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UITSTAP NAAR STEENOKKERZEEL - 1924
T w e e nieuwe hedienden komen de rangen

vcrsterken.
Het jaar 1925 sloot met 26.136 leden.
1926 zet schitterend in. Centrale leiding,
plaatselijke actie en kommissies wedijVerfen
met elkaar dm de belofte van den Aalsterschen landdag tot een werkelijkheid te doen
gedijen. De Kommissie voor Toerisme geeft
een veelbeovend reisprogramma-boekje uit.
Het bijwonen van het carnaval te Binche en
de reis naar Noord-ltalie schijnen een goed
reisseizoen te zullen aankondigen. De pas
gestichte Kommissies voor Monumentenzorg,
Natuurbescherming en Folklore stellen zich
onder leiding van op ieder gebied erkende
bevoegdheden : Dr.r Juliane Gabriels, Conservator Naveau, Qud-Conservaior Pol de
Mont. Ze beramcfn grootsche plannen : op-

gen zich trouvvens ook in de actieve medewerking verheugen van de meest erkende
specialiteiten in Vlaanderen en zelfs in het
buitenland.
Door de zorgen van den opstelraad verschenen de twee eerstelingen van een nieuw
geschapen serie gidsjes : de V. T. B. wandelboekjes, narnelijk de alleszins degelijke
werkjes « Een dag te Antwerpen » door
Frans Luyten en « Mechelen » door Lode De
Bruyne. Zooals elk jaar verschijnt een steeds
belangrijker uitgave van het jaarboek.
Door den Belgischen staat wordt thans de
V. T. B. zoo goed als gelijk gesteld met
ander soortgelijke vereenigingen: twee zijner
bestuursleden, Prof. Carnoy en uw dienaar
vertegenwoordigen den bond in 's Lands
Hoogeren Raad voor Toerisme; laatstgenderhde daarenboven, in zijn hoedanigheid
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van algemeene secretaris van den V. T. B.,
heeft zitting in het Dagelijksch Bestuur van
den H. R. T.
Uw dienaar had eveneens de eer den
V. T. B. te mogen vertegenwoordigen in de
Belgische delegatie op de Conferentie ter
regeling van het internationaal verkeer, te
Parijs. Aan den V. T. B. werd dus de hooge
eer voorbehouden voor het eerst Viaanderen
op een internationale bijeenkomst te mogen
vertegenwoordigen.
Maar naast die mooie dagen komen er ook
kommervolle aan de beurt. Ten gevolge van
moeilijkheden tusschen den V. T. B. en de

voorwaarden ondernomen, was evenmin een
tegenvaller. Veel belangstelling wekte ook
de Provinciale toeristendag te" Westerloq,
Maar « Sursum corda » (hoog de harlenl)
klonk uit menig V. T. B.-ers hart wanneer wti
in September met 750 de pui van het raadhuis van St.-Niklaas opstapten! Deze toeristendag, eenig in de annalen var\ de vereeniging, waarvoor alle hulde aaji de heeren
Van den Wijngaert en Van Wieie* respectfevelijk arrondissemeiits- en pl^atselijk afgevaardigde voor St. Niklaas, en'de degelffkje
toeristische ' tentoonstelling welke er de
hoofdschotel van uitmaakte, scheen een

SECRETARIAAT DAMBRIJGGESTRAAT, 116
1 OKTOBER 1924 - 15 NOVEMBER ,1926.

uitgeverij die zorg droeg voor het verschijnen van het bondsblad verschijnt « De Toerist » onregelmatig en sinds 15 Juni heelemaal niet meer. Als noodhulp worden op onregelmatige data mededeelingen aan de leden verstuurd. De bondsactie komt dit alles
niet ten goede. Bijeenkomsten en uitstappen
mislukken, de reizen gaan niet door of sluiten met een deficit, iets waar de gekke sprongen onzer valuta ruimschoots toe bijdroegen.
Toch hier en daar een lichtpunt : de landdag te Diest, spijts het slechte weder en hopelooze verkeersmiddelen, mag onder de
goede V. T. B.-dagen worden gerangschikt.
Nog schitterend lukten de bondsreizen per
specialen trein naar de Grot van Han (1500
deelnemers), ook deze naar Spa, in dezelfde

nieuw tijdperk voor'eten bondte zuiienjnluiden.
Belangrijke wijzigingen had .trouwerii de
centrale leiding ondergaan. Vooreefst'nam
de Heer Luyten als algemeen secretaris ontslag en uw dienaar werd de zware taak opgelegd de plaats in te nemen van dit zoo
nauwgezet en ijvervol bestuurslid. Bij gelegenheid dezer wisseling van personen werd
de bevoegdheid van den algemeenen secretaris uitgebreid. Hij zou het hootd worden
van de « uitvoerende macht » in den V. T. B.
Een nieuw ambt, dat van administrates,
wordt in het leven geroepen. De titularis
ervan is belast met den technischen en
commercieelen kant van de uitgaven; boadsblad, gidsen, e. d. De heer MauqufH, dfe.als
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trool uitoefenen
op de handelwijze van dit « enger bestuur ».
<
Van niet minU
beteekenis;
QJ der
dan de hervor^ Cid
M
ming van de centrale leiding was
C^gi
voor het bondsDC
U
^J ,• leven het herverUJ —
f schijnen van het
zcg bonds 0 r g a a n
5 < onder den titei
UJ< van <"Toerisme».
QUJ Dit fett brachi
JJJt- bij onze leden
een niet geringe
en
voldoening
c pwekking teweeg , des te
ri)eer daar het
bestuur er aan
gehouden had
door het uitgeven van vijf dub
bele nummers,
cie it den schaclcloos te steMen
voor het geleden
vcrlies.
Terzelfdertijd
kwam de groei
van den V. T.
tot uiting. Voor
onze nu voor
goed cle kinderjaren uitgegroeide
organisatie
kon het benodenhuis in de
Da m b r u g g 0straat niet meer
volstaan. Weer
moest er naar ruimere localiteiten worden
uitgezien en dit maal nam de V. T. B. het op
zijn kracht in eens een flink pand te betrekken : een groot 18e eeuwsch burgershuis
met ruime kamers en flink uitstalraam, gelegen Paardenmarkt, 70, werd gehuurd en op
eenvoudige, maar degeliike manier tot een
zeer representief secretariaat ingericht. Dit
alles steekt onze werkers in de provincie een
riem onder het hart. Niet alleen blijven de
reeds gevestigde takken voortbloeien maar
nieuwe V.T.B.-werking komt in verschill£no

initiatiefvol leider der propagandakommissie en ook door zijn bemoeiingen inzake
folklore en vereenigingen voor vreemdeiingenverkeer, zich reeds verdienstelijk had
weten te waken, wordt verzocht dit ambt
waar te nemen. Onder de leiding van den
voorzitter zouden de hulp-secretaris, de
schatbewaarder en de administrateur den
algemeenen secretaris bijstaan in het afhandelen der loopende zaken. Twee toezichters,
waarvoor weroen aangeduid de heeren
Luyten en Van Overstraeten, zouden kon-
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DE ORIENTATIEPLAAT" OP
DEN BOEKHOUTBERG, onthuld ter gelegenheid van den
landdag te Aalst.

de plaatsen tot stand. Heele arrondissementen worden systematisch bewerkt, zoo b.v. Aalst en
St Niklaas waar de afgevaardigden de Heeren Van Overstraeten
en Van den Wijngaert geen moei te sparen om hunne omschrijving
tot een model-distrikt van den
V. T. B. in te richten. Te gelijkcrtijd wordt de hand geslagen aan
het systematisch oprichten van
vereenigingen tot bevordenng
van het vreemdelingenverkeer in
het Vlaamsche Land. Zulke stichtingen kwamen tot stand te Diest,
te St Niklaas voor het Land /an
Waas, te Aalst voor de Dendervallei en te Genk voor de L»mburgsche Kempen.
Door het toedoen der Kommissies voor Monumentenzorg, Natuurbescherming en Folklore, en dank zij het
initiatief en de bemoeirngen Van Prof. D r . H.
De Vis, komt op ander gebied de filiale vereeniging « De Vlaamsche Molen » tot stand.
Het ligt in de bedoeling van voornoemde vereeniging de molens van het Vlaamsche land
te beschermen tegen onttakeling.
Wordt de V. T. B. meer en meer in eigen
land gewaardeerd, in het buitenland geraakt

Reis voor een dag naar de LESSE
op Donderdag, 26 Mei 1927
(O. H. Hemelvaart).
Vertrek te Antwerpen (C.) 6,10. Schaerbeek 7.42.
Brussel (L. W.) 7,52, Namen 8,57.
Per spoor langs de Maas van Namen naar Dinant
(Aankomst, 9,41).
Bezoek aan de stad. Opklimrning naar de citadel.
Middagmaal.
Per spoor van Dinant tot Walzin (Aankomst,
14,01).

hi] gunstig geken<i. Meerdan. ooit
onderhoudt de bond druk gevolgde betrekkingen met vreemde toeristenbonden en ceritrale bureelen
voor vreemdeyng<enverkeer o, m.
met
Zweden,
Deneniatk^,
Duitsehlandr-Zwitseri!an^, ^ItaJie,
Frankrijk.
Op 31 December 1926 telcte do.
bond 42.392 leden.
Dankbaar eh *blijriioedig kan
onze vereeniging. terugkijken op
haar vijf eerste jaren. Met vertrouwen, doch zonder overd^even
optimisme nochtans, ma&r .flje*
kalm en objectief bewustzijn van
kracht en mogelijkheden ziet zij

DE V.T.B. TE PARIJS. 1925.

zijn toekomst te gemoet Moge deze,
dank zij de intense samenwerking van
bestuursleden, hun medewerkers en alle
V.T.B.-ers, onze verwachtingen niet beschamen!
.
januari I9d7.
De Algemeene Secretaris,
Prof. I> Ir. Stan LEURS,
TE VOET van Wajzin naar Geudron-Gelles vdorbij Kasteel en molen van Walzin, de spelonken van
Fuurfooz (won in gen der, eerste bewoners van ons
land).
Van Geudron-Celles (17,50 over Dinant en Namen terug naar Brussel en Antwerpen. (Aankomst
te Brussel 21.06; te Antwerpen 23,55).
Prijs per deelnemer (spoorweg 3e klasse,, middagmaal te Dinant, infcomgeld Citadel te Dinant; 2 maal
veerbootje over de Lesse) : 65 ir:
Leider : Eugeen De Ridder.
Schrijft tijdig in, gezien klein getal toegelaten
deelnemers.
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LUSTRUM - LANDDAG
PROGRAMMA
Naar aanleiding van verschtllende omstandjgheden zag het bondsbestuur zich verplicht
het iprograinma van den landdag eenigszins
te wijzigen. Wij laten de bepaalde schikkingen vplgen :
ZATERDAG, 14 MEI
Te 14 u. Opening van het emigres rtoM Z,
Exc. den Minister van Spoorwegen, in de
feestzaal van het Koninklijk Atheneum, Victorieplaats.
Te 14.30 u. Zittingen der sectie's.
le SECTIE (Ron. Atheneum) : Wetenschpppelijk tocr'vsmv. Voorzitter : de heer Jos.
Schepen cler stad Antwerpeti.
V'-aj « Boomenbescherming », ingeleid door,
den heer R. NAVEAU, Conservator van. het
Natuurkundig Museum te Antwerpen.
- b) ^.Beschermen^restauree^efi efi iriventariseerc-h van onze nion amen ten », ingeleid
dcx>r eten, h eer A. VIERMf: tJ L EN, Assistent
nail het bureau Voor Motfiirnentenzorg in Den
ifkag (1 ^htbeQiden).
2 e SECT IE; Morlitaalscliodiv Qudfinstraat,
\fechniscttoerisrtic.Voorzitter
: de heer A.
•Vermeulen, hafuielaar, te Antwerpen.
a) « Het Wegenisvraagstuk », ingeleid
cioor Ir MAERTENS, Directeur Generaal van
het Ministerie van Landbouw en Openbare

ZONDAG, 15 MEI
Vanaf 8.30 u. worden aan de drie groote
stations de deelnemers afgewacht door kornniissarissen (met armband), die alle ge~
wenschte inlichtingen zullen verstrekken en
de groepen zullen vergezellen.
Te 9,30 u., Algemeene Vergadering Hn de
Handelsbeurs,Twaalf Maandenstraat (Meir).
DAGORDE :
Openingsrede van den Voorzitter.
Verslag van den Algemeenen Secretaris.
Verslag van den Schatbewaarder.
Gedeeltelijke herkiezing van het Algemeen Bestuur.

Te 10,30 u. Plechtige Feestziitmg in hetzelfde lokaal.
Feestrede door Meester Pol de Mont.
Repliek door Prof.. Dr Ir Stan Leurs.

Te 11,30 u. Optocht (muziek) naar het
Stadhuis, alwaar Ontvangst door het Stedelijk Magistraat.
,Na de ontvangst ten stadhuize, opnanie
vafteen foto op de Groote Markt.,
Te 15 u., Bezoek aan de stad. Algemeene
sarrfenkomst op de Groote Markt. De deelnemers verdeelen zich in verschillende groepen. .Ze bezoeken naar keus ondejr specialc
deskundige leiding : de haven (per boot), de
Kathedraal en de St Caroluskerk, het museum
Plantin en het museum van folklore, het.museum van Schoone Kunsten, het museum
Mayer-Van den Bergh, dc musea Steen en
Vleeschhuis, den dierentuin, het St Jacobskwartier met de St Jacobskerk, het St Andrieskwartier met de St Andrieskerk, de.oude
stadswijken.
Te 19 u. Feestdisch in het « Grand Cafe
bf « Het verkeersprobleem »,~ihgeleicT door
den heer A. PERSIJN, Bureelhoofd aan het- des Billards », Breydelstraat.
Al de leden die aan het banket willen cleelzelfde ministerie.
nernen,
sturen onmicldellijk (uiterlijke datum:
3e SECTIE, Normaalschool, Quellinstraat,
10
Mei)
hun toetreding en storten op postToeristische Propaganda, Voorzitter : de heer
A. Van Werveke, Beheerd;er der Associatie checkrekening 93627 de som van fr. 35,—.
van Belgische en Luxemburgsche steden voor
ENKELE PRACTISCHE SCHIKKINGEN
vreemdeiingenverkeer, Gent.
a) « De Postzegel als toeristisch ReclameLogiec. — Hier volgt de lijst der hotels,
middel », ingeleid door den heer G. MAU- die in aannierking komen en met dewelke het
QUOl, reclames-specialist, te Antwerpen. bestuur akkoord maakte. Dringend verzoek
(lichtbeelden).
zoo spoedig mogelijk ofwel het secretariaat
b) « Werking eener vereeniging voor V. T. B., ofwel het uitgekozen hotel te vervreemdeiingenverkeer r, ingeleid door den wittigen. (Nummer der lidkaart vermelden).
heer I VAN OVERSTRAETEN, stichter en
Na 10 Mei worden door het secretariaat
secretaris der Vereeniging tot Bevordering geen inschrijvingen meer aangenomen.
van het'Vreemdeiingenverkeer in de DenderHet bedrag dient op voorhand gestort. Met
vallei, Aalst.
inschrijvingen zonder storting wordt geen reTe 19 u., Plechtige receptie, in de zaal van kening gehouden.
*teti Kunstkring, Arenbergstraat, de vreemde
• 1) A. Oeyen-Lahou, Hoek To rf brug en Blauwgenoodigderi, afgevaardigden en medewer- moezelstraat, Antwerpen. Hotel « Den Ouden To». — Plaats voor 80 man; Twee personen per
kers van den V. T. B. aangeboden, Toegang ren
bed. Prijs per persoon, fr. 12,50 met ohtbijt. (Vol;vertoon;der uitnooxtiging die in den. loop ledig pensioen-, fr. 25,— per da-g) -{- taks-en'di'eturt.
2) Cecil Hotel, C. Janssens-Moreau, Van--Arteder week wordt toegezonden.

m
veldestraat, 8, Antwerpen.
Plaats voor 70 personen; Bdf bedden aan <fr. 30,-— per bed + taks en
dienst 'tdks is hier enkele centiemen). Ontbijt :'
fr. 3,50.
~
3) Or den Leeren Eemer, Blauwmoezelstraat, 7
en 9; A. 't Syen.— Plaats : 4 kamers met twee
bedden of 16 personen, 11 kamers met een bed of
22 per$y-:ien. —, Prijs•..: Kamers met een bed per
persoon, fr. 12,50; kamers met twee persoonsbed,
fr. 15 — ; kamer met vier personen, fr. 30,— +
dienst en taks.
4) Hotel des Sports, Statieplein, Antwerpen.
Plaats voor 6 personen. Prijs fr. 12,— per persoon (twee op een kamer) + dienst en taks.
5) Hotel du Luxembourg, Breydelstraat. Antwerpen.— Plaats : 2 kamers met 2 dubbelbedden
of 8;personen; 1 kamer voor 2 personen; 1 kamer
voor 1 persoon : samen 11 personen. Prijs : 15 fr.
-f taks en 10% dienst.
6) Hotel du Midi, Eiermarkt, 34, Antwerpen. —
Plaals : 15 personen. Prijs : fr. 14,—per persoon.
Volledig pension per persoon, fr. 30/—.
7) Hotel Dyksterhuis, Statieplaats, Antwerpen.
Plaats vqor 22 personen. Prijs : fr. 24,— met ontbijt H- taks en dienst. Overeengekomen aan fr. 28,80
— 10% korting.
8) Hotel du Phare, 4, Statieplein, Antwerpen. —
Plaats : 26 personen. Prijs : Fr. 15,-— per persoon
+ 10% taks en 10% dienst. Ontbijt Fr. 3,—.
9) Hotel Wagner, Frankrijklei, Antwerpen.
Plaats : 1 kamer voor 4 personen
Fr. 50,—
1
—
4 —
50,—
1
—
3 —
40,—
3
—
2 —
30,—
5
—
2 —
35,—
4
2 —
45,—
(35 pj«\sonen).
Ontbijt : -Fr. 3,50.
Taks 10% + 10% dienst.
10) Hotel Wilson, Statieplaats, Antwerpen. —
Plaats : 6 kamers voor 2 personen; 2 kamers voor
4 persnen : te zamen 20 personen. Prijs : fr. 15,—
per persoon + taks en 10% dienst
11) Queens Hotel : Van Dijckkaai, 13-14, Antwerpen. — Plaats, 20 personen. Prijs : fr. 30,— per
persoon. Volledig pensioen, fr, 85,—

Avondmaal (Zaterdagavond): Het avondmaal kan worden gebruikt in het restaurant
« In de Vrede », Hoogstraat. (Voorgerecht,
vleesch, aardappelen, groenten, nagerecht),
F r , 7,50.

Middagmaal.
De plechtigheden van den Zondag niorgen
eindigen met de ontvangst ten stadhuize. Het
is dus wenschelijk dat'het grootst mogelijk
getal deelnemers hun middagmaal kunnen
vinden zoo dicht mogelijk in de buurt van de
Groote Markt, ten einde een vlug « rassemblement » mogelijk te maken.
De volgende mogelijkheden bestaan :
a) In de Vrede, Hoogstraat, 300 plaatsen.

Soep, voorgerecht,
ten, dessert, ff.
e)tfachtlicht, Kaafcrui, 50 p^tsetf.
Voorgerecht, soep, vleesch, aardappelen, groenten, dessert : fr. 12,50.
f) Hdtel De Kroon, Lijnwaadmarkt, 30 plaatsen.
Voorgerecht, sdep, vleesch, aardappelen, groenten ,, dessert .•: fr. • 12,—.

De personen, die vrij wiljen blijveo kunnen
het middagmaal gebruiken in de spijshuizen
rond de hojofdkerk.
I>e leden die het middagmaal hi bovengetnelde hotels gebruiken vragen aan den afgevaardigde huitner omschrijving of's Zondag3
in de zaal waar de Alg. vergadering gehouden wordt aan een der commissarisseti (met
armband) een KAART VOOR HET MIDDAGMAAL. Aan deze kaart bevindt zich een
afscheurbare strook met de vermelditig «mid-v
dagmaal aan vaster? prijs ». Deze strook dient
afgescheurd en aan den kelner overhandigd
bij de afrekening, zij geeft recht op den
gunstprijs. De deelnemers rekeneti zelf af
met de keltters.
In elk der hierbovert vermelde restaurants
bevindt zich een komoiisSaris om inlichtmgfen
te verschaffen en .mogelijke geschillen te regelen.
De leaen cue s avonds wenschen te avondmalen, zeggen dit aan de kelners,. die hen .'s
middags bedienen.
VAN HET SECRETARIAAT
TELEFOON : 583.30.
POSTCHECKREKENING:; 93627:
LEDEN AANGROEI : Tusschen 1 en 15 April
werden 1220 nieuwe leden ingeschreven.^
oogenblik telfde V. T. B. 50.701 leden.

Hotels

AMSTERDAM : City Hotel, J. v. Schaik, Rembrandtsplein. Ontbijt il. 1,25; Middagmaal fl. 2;
Avondmaal fl. 3; pension met kamer van ft. 7 tot
fl. 10

IEPEREN : Hotel de France, Werner CorwetteSabbe. 10% verraindering.

Verminderingen

REMOUCHAMPS, Grot, 20% korting op vert^on
der lidkaart met foto.
AALST, Witgoed - Reukwaren. R. Pil-Dossche,
Nazarethstraat, 2, 5%.
ANTWERPEN, Boeken. — Theo Huet, « Het
onderaardsche Antwerpen » is opnieuw Ver^cli^rien
(140 biz.) De leden van den V. T. B. kunnen dezen
tweeden druk bekomen tegen ft . 6 (niet leden betalen fr. 7). Bestellingen te zenden aan Glust jaitssens, boekhandel, Kerkstraat, 9, AritwerpeiV. Bedrag
te storten op> postcheckrekening 30554.

Afgevaardigden
Soep, Voorgerecht, Vleesch, Aardappelen, groenten,v nagerecht, Fr. 8,50.
Werden door het Dagelijksch Bestuur als afgeb) Leeren Ernmer, Blauwmoezelstr., 50 plaatsen. vaardigde aangesteld :
Soep, vleesch, aardappelen, groenten, dessert :
Voor de gemeente Geel : Dr Verwaest; Groote
fr. 7,50.
Markt; R. Willekens, Nieuwstraat, (hulpQtfgevaar-

c) Hdtel les princes, Lijnwaadmarkt, 50 plaatsen. digde).
Voor het kantoii Kortrijk
Spriet, Budastraat, Kortrijk
Voor de gemeente Lo : J. Verlende, brouwer.

Soep, voorgerecht, vleesch, aardappelen, groenten. dessert : fr. 9,—.
d) Rose d'or, Torfbrug, 75 plaatsen.
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BONDSLEVEN

Zonienbosch, Maas en Lesse

Het bondsblad van. 15 Mei (Landdagnummer) zal op 13 Mei in de handen der leden
zijn. De afgevaardigden gelieven er zorg voor te dragen dat de mededeelingen voor bedoeld nummer op 7 Mei in ons bezit zijn.
Groot-Antwerpen
ZONDAG 1 MEI : Uitstap naar Westerloo, Averbode, Wolfsdonk en omgeving. Zie vorig
nummer.
. -ZONDAG 8 MEI : Uitstap naar het Zonienbosch (leider : heer Naveau, conservator van het
Natuurkundig Museum te Antwerpen). Groepsreis aan verminderden prijs : 13 frank. Vertrek Antwerpen (C.) te 8.28 u. Terug te Antwerpen rond 22 u. Inschrijven op het secretariaat tot Donderdag
av.ond 5 Mei. Eten medebrengen.
ZONDAG, 8 MEI : Fietstoeht naar Lier, Berlaar en Kessel. Bijeenkomst aan Berchem-kerk
te 8.30 u.
ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 MEI : Lustrum-landdag.
ZONDAG, 22 MEI : Er worden geen inschrijvingen meer aangenomen voor den ontworpen.autotocht naar Waterloo en Villers-la-Ville, De talrijke leden die inschreven werden of worden van het
verloop der zaken op de hoogte gesteld bij middel van een bizotider bericht.
ZONDAG, 29 MEI : Bezoek aan de werken van Kruisschanssluis en Kanaaldok onder de kundige leiding van den heer Lyppens, aggregaat-leeraar. Vertrek per speciale boot aan de Vlotbrug
(Loodswezen) om 9 u. stipt. Varen tot aan de Kruisschans. Gedetailleerd bezoek aan de werken, de
werkhurzen, de werktuigen, enz. Terug te Antwerpen rond 19 u. Eten medebrengen. Prijs voor den
boottocht : : 3 frank. Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat, Paardenmarkt. 70.
ZONDAG, 5 JUNI tot DINSDAG AVOND, 7 JUNI (Sinksen) : Reis door ons Vlaamsche land
met autotocht naar Fransch Viaanderen. Alle inlichtingen in 't volgend nummer. Deelnemingsprijs :
ongeveer 225-250 frank. Waarschijnlijk gaat wel heel de reis per auto-car. Leider : Willem Heylen.

Groot-Brussel
ZONDAG, 8 MEI : Uitstap naar het Zonienbosch en de Lookdelle, onder leiding van den Heer
Naveau, Conservator van het Natuurkundig Museum te Antwerpen. Samenkomst : Rouppeplein, te
9Y2 u. Per tram naar de Kleine Hut. Terug langs Boschvoorde. Knapzak meebrengen.
ZONDAG, 15 MEI : Deelneming aan den Landdag te Antwerpen. Men houde dien dag vrij!
ZONDAG, 22 MEI : Deelneming aan den uitstap naar Haacht.

Brugge
ZONDAG, 1 MEI : Bezoek aan het Bisschoppelijk Seminarie onder deskundige leiding. De leden
alleen zullen op vertoon van hun lidkaart toegang hebben. Vergadering te 16% u. aan de Duinenbrtig.
ZONDAG, 8 MEI : Bezoek aan Damme, onder leiding van den heer R. Van den Berghe. Vertrek
aan de Dampoort te 14Ya
(te voet) en terugkeer uit Damme met den boot « Jacob Van Maerlant ».
OP 14 EN 15 MEI : Deelneming aan het Congres te Antwerpen. Inlichtingen bij de afgevaardigden. — Zie elders in dit nummer.
ZONDAG^ 22 MEI : Uitstap naar Varssenare en Snellegem. Vertrek te 14 u. met den tram naar
St. Andries. Vandaar wandeltocht naar het « Hof van Proven » en toponymische uitleg door den
heer G. Pollet. Nadien bezoek aan het kerkje van Snellegem onder deskundige leiding. Terugkeer
met den tram te 18,25 u. naar Brugge.
DONDERDAG, 26 MEI (O. H. Hemelvaart) : Uitstap per fiets naar Terneuzen, in samenwerking
met Gent. De liefhebb.ers melden zich aan bij den kant. afgev., M. Wr. Bossier.

Dendermonde
ZONDAG, 15 MEI : Bondslanddag te Antwerpen. De leden die wenschen naar Antwerpen te
gaan, worden verzocht zich aan
te melden bij den afgevaardigde, Dijkstraat, 16, ten einde de congreskaart, rechtgevend op 35c/c afslag op het spoorwegtarief, in ontvangst te nemen. Wie gaat mee
per fiets?!

Geeraardsbergen
ZONDAG, 8 MEI : Wandeling naar het Arduinbosch (Leander). Bijeenkomst te 14 u. in den
« Vlaamsche Leeuw », Vredestraat. Terug per trein.
ZONDAG, 15 MEI : Groepsreis naar den Landdag te Antwerpen. Vertrek Geeraardsbergen 7,18 u.
Aankomst Antw. 9,37 u. Vertrek Antw. 18,50 u., terug Geeraardsbergen 21,24 u., ofwel vertrek Antw.
21,37 u., terug Geeraardsbergen, 0,47 u. (naar beliefte). Prijs : 25 fr. De leden kunnen kosteloos
congreskaarten af halen bij de afgevaardigden vanaf 1 Mei. (Zie verder in dit nummer).
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Gent
Oprocp. — Het Gentsch gemeentebestuur heeft het lokaal van het gewezen museum van oudheden,
Lange Steenstraat, ten dienste gesteld van den bond van Oost-Vlaamsche folkloristen, om er een
folklore museum in te richten.
Ten einde de medeburgers aan te toonen wat in die inrichting dient geplaatst, richt de bond,
tijdens de Gentsche feesten, een tentoonstelling in over het Gentsche Volksleven.
De V. T. B. richt bij deze een krachtigen oproep tot zijn Oost-Vlaamsche leden, om aan het
wellukken dezer tentoonstelling mee te werken. Zij kunnen dit op de volgende wijze :
1. Door het gratis schenken van een of ander folkloristisch voorwerp.
2. Door het in bruikleen afstaan ervan.
3. Door geldelijken steun.
Wie dus een of ander ter beschikking heeft, verwittige onverwijld den provincialen afgevaardigde,
den hr. H. Gijselinck, Begijnhoflaan, 31, Gent, of den sekretaris der Kommissie, den hr. Luyckx,
Wenemaerstraat, 8.
ZONDAG, 8 MEI. ter gelegenheid van het bezoek der Waassche leden, om 9 l / 4 u., bezoek aan
het Groot-Begijnhof. Om \6y2
bezoek aan een groot Nijverheidsgesticht.
De leden die wenschen aan te sluiten, vereenigen om 9 u. voor het Waasstation.
ZONDAG, 15 MEI : Groepsreis naar Antwerpen. Deelneming aan den landdag, waarvan programma elders in dit blad. Gent moet bijzonder talrijk zijn. Kaarten, recht gevend .op 35% vermindering mogen ten huize van de afgevaardigden afgehaald.
ZONDAG, 22 MEI : Eerste gezamenlijke wandeling naar Latem.
DONDERDAG, 26 MEI (0. H. Hemelvaart) : Fietstocht naar Terneuzen. Knapzak medenemen.
Vertrek om 9 u. aan Meulestedebrug. Fietsen vooraf doen looden. Voor vereenvoudiging der Nederlandsche tolformaliteiten worden deelnemers verzocht zich te laten inschrijven, vo6r Dinsdag, 24 Mei,
bij den leider, Florastraat, 11, Ledeberg.
ZONDAG, 29 MEI : Autotocht van uit Gent.
Fotos. De fotos, tijdens de reis naar Holland genomen, zijn opperbest gelukt en ter inzage bij
den afgevaardigde.

Haacht
ZONDAG, 22 MEI : Bezoek aan de modernste en best ingerichte brouwerij van 't land.namelijk
de « Brouwerij van Haacht ». Bijeenkomst te Haacht-statie om 13 u. Na aankomst van den trein uit
Mechelen (13,02 u.), bezoek aan de brouwerij, onder leiding van den Heer Bestuurder. Daarna uitstap
voor de liefhebbers naar de Brabantsche Kempen. (Keerbergen). Mooie bosschen en prachtige zomerverblijven. Geen enkel V. T. B.er mag ten achter blijven. Voor inlichtingen, zich wenden tot den afgevaardigde , M. Ogiers, Haacht. Leuven, Brussel en Mechelen maken den uitstap mee.

Kaoellen
MAANDAG, 2 MEI : Om 20,15 u., in het « Vlaamsch Huis », voordracht over
door den heer J. Modest Lauwerijs, leeraar aan het Kon. VI. Conservatorium.

« Zuid-Afrika »,

Leuven
ZONDAG, 1 MEI : Fietstocht naar Westerloo-Tongerloo. Eenig mooie streek. Overheerlijke wandeling naar het hoogste punt der Kempen met zijn prachtig panorama (een 50-tal kerktorens zijn er
zichtbaar). Ongeveer 65 km. Vertrek Vaartbrug (begin Aar^chotsche Steenweg), te 8 u
ZONDAG, 1 MEI : Wandeling langs de vallei der Dyle (lange staart). Over Eegenhoven, Korbeek-Dyle, Oud-Heverlee. Bijeenkomst "tegenover het Zwemdok, te 13.30 u.
ZONDAG, 8 MEI : Naar de Lookdelle in bloei (Zonienbosch) onder leiding van den heer Naveau,
natuurkundige. Vertrek met trein te 8,35 u. Aansluiten te Brussel, Rouppeplein met de andere groepen
te 9.30 u. Eten meenemen.
ZONDAG, 8 MEI : Fietstocht naar de Lookdelle. Vertrek Tervuursche Poort, te, 8 ,-:u. stipt.
Ongeveer 70 km.
ZONDAG, 8 MEI : Tweedaagsche reis naar Brugge (H. Bloedprocessie). Nadere inlichtingen,
Oude Markt, 48. Prijs voor trein 35 fr.
DINSDAG, 10 MEI : In ons lokaal « Avenir », Muntstraat, 14, te 20 u. stipt, Plaatselijke lustrumviering voor Leuven en omgeving. Op het prograrnma : Ktmst- en liederavond door Heer Q. J. van
Trigt. Vlaamsche, Noord-Nederlandsche, Fransch-VIaamsche en Transvaalsche kunst- en volksliecjeren. Aan 't klavier Heer J. Martien. (Tekst- en liederboekje in de zaal verkrijgbaar aan 1 frank).
Gelegenheidsrede door een lid van het Hoofdbestuur.
Aan onze leden voorbehouden. De namen alleen staan borg voor 't succes.
ZATERDAG, 14 MEI : Vertrek van de lste fietsgroep naar den Landdag te Antwerpen. Tijdig
aan geven voor logies. Bijeenkomst te 16 u. boven den Cesarsberg (vest).
ZONDAG, 15 MEI : 2de fietsgroep naar den Landdag. Vertrek te 6 u. stipt. Groote Markt. Ong.
90 km.
ZONDAG, 15 MEI : Groepsreis naar Antwerpen. Deelneming aan den Landdag, waarvan programma elders in dit nummer. Kongreskaarten af halen Oude Markt, 48, na 1 Mei. De-reis-kost ongeveer 13,50 fr. door deze kaarten.
ZONDAG, 22 MEI : Naar Haacht (bezoek aan de brouwerij) en de Keerbergsche bosschen. (Nadere bizonderheden in volgend nummer.)
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ZONDAG, 29 MEI : Wandeling naar de Kesselsche bergen.
MAANDAG, 6 JUNI (2de Sinksendag) : Fietstoeht naar het Zonienbosch.
26-27 JUNI : Onze groote zomerreis. Tweedaagsehe autotocht met de Minerva-car naar de
Ourthe-, Ambleve- en Maasvalleien, Luik, Remouchamps, de schilderachtige Ninglinspoo, Coo, Vielsalm. L^roehe, Marche, Rochefort, Dinant, Namen, Leuven. Vraag inlichtingen en bizonderheden
Oude Markt, 48. Prijs : 225 fr. ongeveer. Ontniddellijk inschrijven; 30 plaatsen; nog een tiental zijn
beschikbaar.

Mechelen
ZONDAG, 22 MEI : Deelneming aan den uitstap naar Haacht. Nadere bizonderheden in het vol
gend nummer.

St. Niklaas
ZONDAG, 8 MEI : Uitstap naar Gent. Bezoek aan het Groot-Begijnhof, een nijverheidsgesticht
(atelier Carels) en het Museum van Oudheden (conservator : heer Van Werveke). Wandeling door de
stad. Vertrek te 8,19 u. Terug om 19,25 u. Deelnemers storten 22 fr. (trein, middagmaal, ingangen)
uiterlijk tot 2 Mei bij den afgevaardigde, Hemelaerstraat, 2.
ZONDAG, 8 MEI : Te 20,30 u. : Beiaardconcert met medewerking van meester Jef Denijn, leerlingen der beiaardschool van Mechelen en torenzanger Verlinden (Mechelen). V. T. B.ers uit Waasland,
welke bij die gelegenheid naar St.-Niklaas komen, bergen hun fiets in het V. T. B. bondslokaal « De
Hoop »-, (bij de Markt).
ZONDAG, 15 MEI : Lustrum-landdag te Antwerpen. (Zie programma elders in dit nummer). De
deetnemers vertrekken uit St. Niklaas met den trein van 8,21 u. De fietsers te 8 u. vanuit het bondslokaal « De Hoop ».
DONDERDAG, 26 MEI (O. H. Hemelvaart) : Fietstoeht naar het kasteel van Laarne (bezoek).
Terug langs de mooie Schelde-vallei. Vertrek te 13 ti. zeer stipt aan «- De Hoop ». Afstand, ongeveer
60 kilometer.

Leer zonder fouten schrijven en spreken !
met
NEDER
Woo

,~LGIDS
van e icismen

Met een Inleidend Woord van Prof. J. Verooullie
Ben woordenboek van over de 500 bladzijden 25 X 32 cm. in 4
kolommen van 90 regels gedrukt

Leden WTVB. kunnen inteekenen tegen 8 fr. per maandelijksche aflevering van 32 btedz. en betalen slechts 16 afleveringen, totaal 128 fr.
Later zal het volledig woordenboek minstens 150 fr. kosten.
Op aanvraag kunnen de leden van den Toeristenbond gratis een uitvoerig prospectus en een " proeve van bewerking „ bekomen.

S. M. Lux, Drukk., Nationalestr., 109, Antw.
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dankbaar opgedragen aan het Gemeentebestuur van Antwerpen
* « * « v

Ik ben gelukkig mijn medewerking te mogen verieenen
aan den landdag en aan het toeristisch congres door den Vlaamschen Toeristenbond ingericht ter gelegenheid van zijn eerste
lustrum !
Ik hoop dat deze dagen het beste zullen opleveren voor
de verdere actie van den V, T. B., maar dat ze er tevens veel
zullen toe bijdragen om onze schoone stad Antwerpen met haar
prachtige monumenten, haar overriike musea, haar wereldberoemde haven aan de leden van den V. T. B. beter te doen
kennen ! Van harte heet ik alle Vlaamsche Toeristen in onze
Scheldestad welkom !
JOS. JUNES
Schepen van Schoone Kunsten
der stad Antwerpen.
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OVER A N T W E R P E N
de moderne geschiedenis door is
H EEL
Antwerpen de stad geweest die onweerstaanbaar den man van durven en kunnen
heeft aangetrokken. Meer dan eens is de stad
dan ook een toppunt, een lichtpunt geweest
in de algemeene menschelijke beschaving,
zij het op stoffelijk, zij het op geestelijk
gebied. Daarvan de oorzaken opsporen,
welke geschiedschrijver over Antwerpen
heeft het niet gepoogd?
De eerste reden is wel de natuurlijke, aardrijkskundige ligging van de stad zelve geweest : ze was, en is nog steeds het kruispunt waar de groote- internationale wegen
malkaar snijden, water- en landwegen tusschen de Europeesche cultuur-landen als
Engeland en Duitschlancl. Frankrijk en de
noordelijke streken. Brugge heeft een dergelijke ligging gehad en zijn schitterende geschiedenis in de vroege middeleeuwen is
eveneens aan die oorzaak te wijten. Maar de
natuur (verzanding van het Zwin)fen het niet
meegaan met de moderne eischen op internationaal verkeersgebied deden de stad ten
ondergaan op het oogenblik dat Antwerpen
in jeugdige kracht zijn ontwikkeling begon.
Tragische terugkeer van dezelfde perioden in
de geschiedenis, Brugge en Antwerpen als
bandels- en wetenschaps- en kunstmetropolen, beide de meest harmonische uitingen van
wat ons volk in gunstige omstandigheden en
zijn eigen meester, aan de werelcl gegeven
heeft!
De groote rol die Antwerpen in de sociaaleconomische geschiedenis gespeeld heeft.
valt in de 16e eeuw. De stad was toen het
voornaamste zaken-centrum van Europa. Die
grootheid had zij te danken, na haar uitnemende ligging en na cle bevaarbaarheid van
de Hont of Wester-Schelde (15e eeuw), aan
de handelsvrijheid die van den beginne af de
bazis van hare politiek is geweest. Voeg
daarbij de verlegging van het zwaartepunt
van den overzeehandel, vroeger in de havens
aan de Middellandsche Zee, nu naar die van
den Atlantischen Oceaan overgebracht, als
gevolg van de overzeesche ontdekkingen der
Spanjaarden en Portugeezen. Amerika en
indie, in het wereldverkeer gekomen, hadden
als gemeenschappelijke markt Antwerpen,
dank aan de inachtige kooplieden-natien der
Zuiderlingen die zich hier vestigden en door
het Antwerpsch Magistraat met privilegien
mild bedeeld werden. Behendige tegemoetkomingen aan de Engelsche « Merchant
Adventurers
aan de Oosterlingen en de

Duitschers herstelden niettemin het ever
wicht bij de talrijke andere vreemde elementen die zich te Antwerpen zoo goed als thuis
voelden. Zoo werd in een betrekkelijk korte
tijdspanne, ten gerieve van den handel, niet
alleen de prachtige eerste internationale
Beurs opgericht, maar ruime gebouwen werden ten dienst gesteld van de , Engelsche
kooplieden in de Hoboken- en Venusstraten;
het beroemde Oostershuis, het nog bestaande maar vervallen Hessenhuis, het rijke
« Huis van Portugal » in het Kipdorp, enz.
't een na 't ander gebouwd of aan een natie
afgestaan. Koninklijke factoren negocieerden
belangrijke leeningen voor hun vorsten :
Schetz en Lopez Gallo voor den Spaanschen
koning; Thomas Gresham voor de koningin
van Engeland.
Antwerpen was als de levensbrengende
zon voor het heele land. Het dwong in zekere
mate Viaanderen en Brabant tot intenser
voortbrengen, tot grooteren uitvoerhandel.
Min of meer vervallen gewesten gelijk WestVlaanderen en Henegouwen, hadden hun betrekkelijke heropleving aan Antwerpen te
danken, zooals de Gentsche stapel van belang
bleef door de ontwikkeling der Schel<destad.
De kunsttapijt-nijverheid van Oudenaarde,
Brussel en Mechelen kon. tot in de 17e eeuw,
niet voldoen aan de vraag die gestadig te
Antwerpen naar haar voortbrengselen bestond.
Centrum van wetenschap, straalde uit de
Scheldestad het geestelijk leven over de
zeventien Nederlandsche provincien, waarvan Antwerpen de aangewezen hoofdstad
was. Nergens bloeide het drukkerijwezen als
hier, van in den beginne der 16e eeuw, om
in de 2e helft hoogtepunten te bereiken met
koninklijke drukkers als Plantijn en Silvius.
In de eerste jaren der volgende eeuw deed
Abraham Verhoeven er de eerste geregelde
Courant verschijnen.
Ten dienste eveneens van handel en wetenschap, liet Ortelius te Antwerpen zijn beroemden eersten Atlas verschijnen, waarvan
de Vlaamsche uitgave « Tooneel des Aerdbodems », in 1571 verschenen, het eerste
kaartenboek ter wereld in de volksspraak
was.
Op nijverheidsgebied bood Antwerpen
een eenig schouwspel, met de fabricatie van
zijden en satijnen stoffen, met haar latere
glasblazerijen. Stad van weelde en overgrooten rijkdom, was het niet te verwonderen dat
hier de bewerking van de edelgesteenten op
groote schaal bestond, dat de diamantnijverheid feitelijk hier geboren werd. Diamanten
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De triomtantelijke terugkeer van het Antwerpsche volk na het afbreken der citadelie in 1577.
Qravuur van Martin de Vos,

1:48

werden gebruikt tot het versieren van de
k^hsttapijten toe. De groote verhandeling
d^zer uitzonderlijke koopwaar had de opribhting van een bizonder gebouw noodzakelijk gemaakt : het zoo beruchte TapissierspSfid.
IJit het drukke verkeer van zoo verscheiden
etementen van Noord en Zuid, van Oost en
West, moest de techniek van den handel en
de. zeevaart in de eerste plaats voordeel opdoen. Halen we als voorbeeld de hervorming
aan die de wisselbrief hier ter plaatse onderging; de wissel was een van de voorname
oorzaken dier ontzaglijke fortuinen door de
geldwaarden van alle landen die hierheen
stroomden; weliswaar gaven ze aanleiding
tot groote geldspeculaties, namelijk op de
vier beroemde Antwerpsche fooren.
Voor de eerste maal werd de handel op
wetenschappelijke bazis georganiseerd, dank
aan een nieuwe streng logische boekhouding,
waarover het eerste Vlaamsche handboek,
door Ympijn, alhier verscheen in 1543. De
verzekeringen op koopwaren en schepen

werden zoodanig ingericht dat het Antwerpsch gewoonterecht in dit domein ook
als voorbeeld bij andere volkeren diende.
De kunsten bloeien steeds waar handel en
nijverheid en wetenschap het volk verrijkt en
geestelijk ontwikkeld hebben. Voor wie van
den waterkant Antwerpen naderde, en dit
onvergelijkelijk panorama aan de Schelde
genoten had, moest het geen verbazing wekken in de stad zelve die vele grootsche
openbare en private gebouwen te ontmoeten.
Twee prachtgravuren herinneren ons aan de
twee uiterste data waartusschen de triomf
van Antwerpen mag geplaatst worden : de
een is de groote houtgravuur van 't jaar 1515,
met den nog onvoltooiden O. L. V. Toren,
waarvan 't eenig exemplaar op 't stadsarchief berust; de andere, de zwieriger. maar
minder intieme atmosfeer weergevende koperplaat van Vrients, van 1610. Op beide
steken tallooze torens en hooge gevels hun
spitsen blijmoedig in de hoogte.
De Vlaamsche Renaissance-bouwstijl is te
Antwerpen ontstaan en heeft er zijn prach-
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tigste gedenkteekenen te bewonderen gegeyen aan de latere eeuwen : zijn nieuw stadhuis, zijn Oostershuis, zijn Beurs en gildehuizen. We spreken hier niet van zijn 0. L.
Vrouwe toren en andere kerken, omdat die
van vroeger dateerenT noch van zijn latere
Jezu'Letenkerk.
Van in de 16e eeuw gold de Antwerpsche
St Lucasgilde als een midden, academie en
beurs tegelijk, waar het Nederlandsche kunstleven het krachtigst gecentraliseerd was. Een
ononderbroken reeks groote meesters, van
Quinten Massys tot Rubens en Quellin,
maakten van Antwerpen een kunstwerkplaats
die leverde aan heel de toen bekende wereld.
Een Frans -Floris, had honderd-twintig leerlingen, die duizenden schilderijen uitsluitend
voor den uitvoerhandel vervaardigden.
Op letterkundig gebied zal zelfs een leek
namen kennen van baanbrekers als Anna
Byns, de hartstochtelijke dichteres, van een
Marnix van St Aldegonde met zijn Rabelaisiaansch proza, dichter vooral van het Wilhelmus, van een Jonker Jan van der Noot,
het type van den Renaissance-dichter.
Toen is het verval begonnen, door den
oorlog en de godsdienstige twisten, door den
niet te verzadigen gelddorst van de bewinclhebbers. Want was Antwerpen de stad van
de grootste kunst- en handelsmanifestaties,
het is ook de stad geweest waar de eerste
slachtoffers der nieuwe leer in Europa vielen,
waar de verschillige philosophische en politische opvattingen elkaar het hevigst bekampten, de stad van de Spaansche en de
Fransche Furien, van de grootste geweldplegingen. Men denke echter niet dat met de
17e eeuw Antwerpen's roi was uitgespeeld.
De naam van Rubens en zijn school alleen
geven daar een klinkend antwoord op. Maar
de vrije ontwikkeling was belemmerd, stoffelijk en geestelijk. Vele eerste elementen uit
alle rangen der bevolking waren naar het
buitenland getrokken en bonden van uit Holland een soms meedoogenloozen strijd aan
tegen hunne vaderstad. Voor hen gold :
Anversa la ingrata.
Tot na het midden van de 17e eeuw bleef
Antwerpen een der aantrekkelijkste hoofdstedgn van Europa. Het was niet meer de
rumoerige vergaderplaats van den internationalen geld- en zeehandel. Er was een bezonkenheid, een kalmte als na den storm, het
eigenlijk verval voorafgaand, alhoewel nog
enkele van de grootste fortuinen hier bestonden, de nijverheid nog bloeide, en vooral een
massa kunstenaars op alle gebied een beeld
van hooge beschaving aanboden.
Dit zijn enkele beschouwingen over het
verleden van Antwerpen die een toerist mag

weten, waarbij wij het oog vooral gehouden
hebben op hetgeen Antwerpen van andere
steden in de geschiedenis onderscheidt, namejijk op het Antwerpen van de 16e eeuw,
toen het werkelijk een eerste factor was in
het tot stand komen van het moderne Europa.
Dr J. DENUCE.
Stedelijk Archivaris.

LANDDAG
LAATSTE SCHIKKINGEN
Het programma van het toeristisch congres
en van den landdag, in het vorig nummer
medegedeeld op bl. 140, blijft ongewijzigd
van kracht.
De Algemeene vergadering en de Feestzitting worden NIET gehouden in de Handelsbeurs, maar wel in den KON. NEDERLANDSCHEN SCHOUWBURG, Kipdorpbrug, nabij de Victorieplaats.
Enkele details betreffende de bezoeken van
den Zondag-namiddag :
De deelnemers kunnen naar keus, een der
rijf volgende bezoeken meemaken :
1) Het Stadhuis en het Museum van Oude
Meesters. Leider : Meester Pol de Mont. Verzamelen te 14.30 u. op de Groote Markt v66r
het Stadhuis.
2) Het Museum Mayer-Van clen Bergh,
Leider : Mevr. Dr Juliane Gabriels. Slechts
20 persorren kunnen aan dit bezoek deelnemen. Zij worden slechts toegelaten op vertoon van een toegangskaart die kosteloos verkrijgbaar is op het bestendig secretariaat ir
(Jen Nederl. Schouwburg den Zondag voormiddag.
Verzamelen te 15 u. v6or het Museum
Lange Gasthuisstraat.
3) De haven (met boottocht door cie Noorderdokken). Leider : Ir. Bollengier, Hoofdmgenieur der Havenwerken.
Verzamelen te 14.30 u. aan het Loodshuis
Tavernierkaai (bij de Schelde).
4) O. L. Vrouwkerk, St Caroluskerk en Si
Pauluskerk. Leider : Prof. Dr Ir Stan Leurs
Verzamelen te 14.30 u. voor de hootdkerl
(Handschoenmarkt).
5) Het Museum Plantin-Moretus,ondei
zeer deskundige leiding.
Verzamelen te 15 u. v66r het Museum
Vrijdagsche Markt.
6) De dierentuin, onder spieciale leiding.
Verzamelen te 15 u. v66r den Dierentuin
Statieplaats.
Op vertoon der lidkaart genieten d(
V. T. B.-leden, Zondag namiddag, 2 fr. vermindering, de toegangsprijs is dus 3 fr. ir
plaats van 5 fr.
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Stad. Bij de Scheldekaaien zijn drie kleine
dokken voor rivierschepen te voegen, de
Zuid schippersdokken.
De groep besluisde
dokken benoorden de
Stad is het bezit der
Stad Antwerpen. Zij
omvat 15 dokken, tot
dewelke men toegang
heeft langs drie groote zeesluizen. Te zamen beslaan die dokken eene oppervlakte
van 155 hectaren en
hebben zij eene kaailengte van ongeveer
PAN0RAA1A KANAALDOK
22 kilometer.
De petroleuminrichtingen zijn afgescheiden van de andere haveninrichtingen en liggen bezuiden de Stad, stroomopwaarts de
ntwerpcns haven is gelegen op den rech- Scheldekaaien. Zij bedekken thans eene beteroever der Schelde, op zoowat 90 Km. nuttigde oppervlakte van niet min dan 65
van haar monding. De Schelde is een tij- Hectaren, waarop talrijke loodsen en werkstroom, zoo machtig dat bij lage tij, te Ant- plaatsen gebouwd zijn, evenals niet min dan
werpen, schepen van meer dan 33 voet aan 200 tanks voor petroleum, benzine, smeerde kaaimuren kunnen gemeerd blijven, in alle olien, stookolien, enz., met een totaleh inhoud
veiligheid, ondanks het feit dat tot hiertoe van ongeveer 300.000 kubiek meter. De
geene. ingrijpende verbeteringswerken wer- schepen, bestemd voor de petroleuminrichden verricht aan den stroom, tusschen de tingen, mercn aan een bijzondere pier, welke
stad en de zee. Zeebodems als de « Belgen- in de Schelde gebouwd is, v6or de petroleumland
metend 27.000 ton, stoomen zonder gronden. De petroleuminrichtingen behooren
hinder tot Antwerpen op.
aan de Stad, die de terreinen verhuurt aan
De haven van Antwerpen omvat in hoofd- bijzonderen, welke er de noodige tanks, gezaak twee afzonderlijke groepen instellingen: bouwen, enz., oprichten.
de inrichtingen langs den stroom, en de
Alle haveninrichtingen worden te Antwergroep besluisde dokken benoorden de Stad. pen uitgebaat door de Stad, die zich tot taak
Langs de Schelde
zijn in diep water
PH
kaaimuren
gebouwd
4
over eene lengte van
vijf en half kilometer,
met kaaivlakteu waarvan de breedte gaat
van 100 tot 244 meter.
De muren der Scheldekaaien behooren aan
den Staat, maar de
gansche
toerusting
dier kaaien met kranen, loodsen, enz., geschiedde door de Stad.
Het geheel wordt uitgebaat door de Stad,
voor gemeene rekening van Staat en
Z1CHT OP DE SCHELDE VAN AF DEN LINKEROEVER
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stelt de toerusting, welke haar eveneens
toebehoort, ten zeerste te volledigen en tot
in het uiterste te verbeteren.
Die toerusting omvat ineer dan 60 Hectaren loodsen, benevens het Koninklijk
Stapelhuis en talrijke andere magazijnen,
verder ongeveer 500 hydraulische en elektrische rollende landkranen, van \y2, 2,
2i/ 2 en 3 ton hefvermogen, benevens enkele bijzonder sterke kranen als bijvoorbeeld eene van 120 ton, eene van 50 ton,
eene van 40 ton, eene van 30 en eene van
10 ton. Een zeer talrijk vlottend kraanmateriaal, waaronder, voornamelijk, eene
vlottende kraan van 150 ton, en andere
van 10 ton, van 5 ton, enz., is daarbij te
voegen.
Voor den overslag van graan beschikt
de Stad over eene vloot van niet minder
dan 18 vlottende pneumatische graanelevatoren, waarvan elk toestel, doorwerkend, tot 200 ton per uur kan overslaan.
Het togen der schepen in de dokken
wordt verzekerd met niet minder dan 28
stedelijke sleepbooten, waarvan de groote
meerderheid met brandpornpen zijn toegerust.
De haven beschikt over negen droog- ,
dokken, getal dat 1111 tot 12 wordt opgevoerd. Het grootste droogdok kan een
schip van het type « Belgenland » ontvangen.
De toerusting van het geheel wordt ten
zeerste volledigd door een uitgebreid net
van sporen eener totale lengte voor het
havengebied alleen, van minstens 400 kilometer, hetzij 800 kilometer rail. De uitbating der spoorwegen gebeurt tot voor het
schip door het beheer der Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, dat de
gansche haven als een groot station beschouwt.
Toegerust zooals hierboven gezegd heeft

de haven van Antwerpen zich in eene groote
ontwikkeling mogen verheugen en in .eene
voortdurende vermeerdering van hare handelsbetrekkingen, vooral gedurende de laatste jaren, Om zulks na te gaan volstaat het te
zeggen dat de tonnenrnaatder ingekomen zeebodems in 1913 (laatste volledig jaar voor
den wereldoorlcg) 14.146.819 ton bedroeg en dat, terwijl gedurende de oorlog geene zeebodems de Antwerpsche
haven bezochten. de beweging slechts
in 1919 herbegon, om reeds in 1922 de
vooroorlogsche tonnenmaat te overtretfen. Die tonnenmaat bedroeg in 1922
reeds meer dan 15.000.000 ton, om
doorloopend te stijgen. Zij bedroeg in
1926 22.794.896 ton.
Die toename van het verkeer heeft de
Antwerpsche haven te danken aan hare
ligging, op en in de onmiddellijke nabijheid der groote verkeerswegen, aan
een cler machtigste stroomen, welke
met groote die'pte doordringt *in het

NATIEPAARDEN

land, en welke door
een zeer uitgebreid
rivieren- en kanalennet verbonden is met
alle achtergelegen landen, 00k met den Rijn.
Voor dezen laatsten
stroom zij gezegd dat
de Belgische Regeering de toogkosten van
en naar die rivier, tusschen Antwerpen en
Rotterdam, op haar
neemt.
Daarbij komt dat
Antwerpen door een
machtig
en
dicht
spoorwegnet verbonden is zoowel met het
binnenland als met alle nabuurstaten.
De ster-ke mechani-

DROOGDOKKEN

sche toerusting der iiaveninrichtingen,
met een, om zoo te zeggen, onbeperkt
aantal kranen, en eene keur van werklieden. zooals die nergens anders gekend
zijn, hebben toegelaten van het uitzonderIijke der liggeng en der verbindingswegen
gebruik te maken, en er profijt uit te trekken.
Het is dan 00k niet te verwonderen dat
een 200-tal regelmatige scheepvaartlijnen
Antwerpen als vertrek- en aanleghaven
hunner schepen gekozen hebben.
De tarieven der Antwerpsche haven,
en de kosten voor overslag van koopwaar
in die haven zijn 00k merkelijk minder dan
elders.
De tabel bij het slot van dit artikel
geeft de tonnenmaat van de ingekomen
zeeschepen te Antwerpen, vanaf 1900 tot
1926. Zij toont duidelijk aan dat gedurende de laatste 26 jaar de zeescheepbeweging meer dan verdriedubbelde en dat
vooral in den loop der laatste jaren, de
aanwinst bijzonder groot en, daarbij, zeer
regelmatig is.
Het is dan 00k niet te verwonderen dat,
alhoewel na den oorlog drie groote en
diepe dokken, met een kaailengte van ongeveer 5 kilometer het hestaande havenkomplex kwamen vergrooten, aan de verdere uitbreiding van de haven diende gedacht.
Op dit oogenblik zijn clan 00k groote
uitbreidingswerken in uitvoering. De hestaande dokken worden met een zeekanaal
van 400 meter breedte en 6 kilometer
lengte stroomafwaarts Antwerpen aan de
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50 TON-KRAAN DER LEDEGANCKKAA!

Schelde verbonden ter plaats gezegd « Kruisschans », waar eene groote itieuwe zeesluis
werd gebouwd. Die sluis heeft eene nuttige
lengte van 270 meter, 35 meter breedte en
eene diepte, op de drempels, van minstens
10 meter bij lage tij en minstens 14 meter

bij hooge tij. In het zeekanaal zal ongeveer
twaalf meter water staan.
Het zeekanaal komt in gebruik einde van
dit jaar. Maar nog vo6r deze werken zullen
geeindigd zijn, zal met den bouw van twee
nieuwe dokken worden begonnen, zoodanig

Ma"
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dat kort na 1930 het havengeheel niet minder dan 45 kilometer kaai zal hebben, en dat
het watervlak der dokken alleen, buiten de
Schelde, minstens een 550 Hectaren groot zal
zijn.
Zulks sluit geen enkele verdere uitbreiding
uit voor dewelke de noodige terreinen immer
beschikbaar zijn.
De aanbouw van nieuwe dokken vergt
eveneens de uitbreiding van de verbindingsvvegen. Benoorden de stad Antwerpen wordt,
ter bediening van de dokken alleen, reeds
een station aangelegd dat niet minder dan
5,5 kilometer op 1,5 kilometer beslaat, terwijl
de aanvoerspoorwegen van het land, en van
het achterland, naar Antwerpen, merkelijk
worden verbeterd en uitgebreid.
Het kanal^nnet dat Antwerpen verbindt
met het land en met het achterland wordt
daarbij overvloedig uitgebreid.
Hier volgt de tabel van ingekomen zeeschepen en tonnemaat in de haven .
Aantal ingekomen
zeebodems

Jaren

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

,
1
|j
i
!

|
!

5.244
5.209
5.607
5.761
5.852
6.034
6.495
6.284
6.135
6.470
6.770
6.896
6.973
7.056
4.302
1

!

l

'

21
69
4.820
7.698
8.076
8.323
9.351
9.709
9.971
11.599

!

Moorsomtonnenroaat

|i
!
i

i
i
j
!
!

6.691.791
7.510.938
8.427.779
9.131.831
9.400.335
9.850.592
10.884.412
11.181.226
11.051.644
11.940.332
12.654.153
13.349.633
13.761.591
14.146.819
8.618.998
6.382
3.648
13.794
81.708
5.245.048
10.858.926
12.980.874
15.050.182
17.349.098
19.302.534
20.161.834
22.794.896

K. BOLLENGIER,
Hoofdlngenieur-Bestuurder der
Havenwerken. te Antwerpen.

Toeristendag voorWest-Viaanderen
te Ieperen* 5*6 Juni
De Provinciale toeristendagen worden dit
jaar opgevat als een verkleinde uitgaaf van de
grootsche lustrumviering te Antwerpen op 14
en 15 Mei e. k.! Het bestuur heeft dan ook
geen moeite ontzien om deze gewestelijke
toeristendagen een zeker cachet te geven en
rijk te maken aan interesse!
De eersteling die aan de beurt komt is de
toeristendag voor West-Vlaanderen. Hij moet
de goede voorbode zijn voor de volgende en
zal praehtig slagen.
PROGRAMMA :
Zondag, 5 Juni (Sinxen)
10,30 u. van het station, met muziek aan
het hoofd, optocht naar het lokaal. Verwelkoming door den arr. afgevaardigde.
11 u. Ontvangst door het Gemeentebestuur.
14,30 u. Bezoek aan de Stad onder deskundige leiding. De pas teruggekeerde schatten
worden tentoongesteld.
17.30 u. Vergadering voor afgevaardigden
in het lokaal « Viaanderen
20 u. Kunstavond in het lokaal « Hotel du
Nord ».
Maandag, 6 juni (2e Sinxendag).
Autotocht cloor Zuid West-Vlaanderen en
Fransch Viaanderen. Pick-nick op clen Catsberg en bezoek aan het klooster der Trappisten aldaar; door de hopstreek (Vlamertinge,
Poperinge, Boeschepe), naar Kemmel over
den Zwarten berg, den Rooden Berg, den vijver van Dickebusch. Prijs : ongeveer 20 fr.
Inschrijvingen zoo spoedig mogelijk!
Bij genoegzame belangstelling worden er
groepsreizen ingericht van uit Antwerpen,
Brussel en Gent.

VAN HET SECRETARIAAT
TELEFOON : 583.30.
POSTCHECKREKEN1NG : 936.27.
LEDENAANGROEt : Tusschen 16 April en 1
Mei werden 998 nieuwe leden ingeschreven.
WEGENIS : De provinciebaan Lier-Herenthals
wordt opgebroken tusschen Kessel en Nijlen. Bedoelde baan wordt hemieuwd en verbreed. De werken zullen tot begin Oogst duren.

Fieter Coecke. Groteske versiering van het Hotel ^

Moeleneire.

De Antwerpsche Schilderkunst in den Renaissance tijd
p> ij het dagen van de XVle eeuw heerscht
aan het gerafineerde hof Van de geestrijke
landvoogdes der Nederlanden, Margareta van
Ooste.nrijk, een matig Italianiseerend humanisme, van waaruit de Rotterdammer Erasmus Europa begint te beroeren. Hier heerscht
de jonge renaissance, en wanneer men daaronder verstaat het ideencomplex waartoe het
humanisme en de wetenschap tot grondbeginselen dienen, dan past deze benaming best
bij de kultuur van de Nederlanden met haar
achtergrond van scholastiek en Alexandrijnsche eruditie. D.e godsdienstige omwenteling
die Duitschland reeds beroert, heeft de Nederlanden nog niet aangetast, althans in hun
geestelijk wezen. Voorloopig wordt ze.niaar
beschouwd als een problerna gewoon langs
rationeelen weg op te lossen.
~Degene die op dit oogenblik best de geestesgesteltenis onzer lage landem vertegenwoordigt, is Erasmus welke zonder pathos,
zonder den driftjgen, geweldigen gloed van
een Luther, maar met voornaamheid, maat en
zwier.en niet het minst met den objectiviteitszin eigen aan het ras, zich voorstelt het nieuw
opgeworpen problerna op te lossen. Heel de
Nederlandsche kunst uit dien tijd is van dien
geest doordrongen. Dezelfde groote afstand,
welke bestaat tusschen Erasmus en Luther, is
er ook tusschen een passie van Mefsijs en een
van Luther of Grunewald.
Antwerpen, de erfgename van Brugge op
gebied van handel en kunst, krijgt terzelfdertijd kontakt met nieuwe werelden en met den
nieuwen geest. Het is de tijd waarop voor de
Nedeflariden, vereenigd door den drang der
centraliseerende Burgondische ^taatsmacht,
heel hef Habsburger werektrijk : open st&at.
Antwerpen zal d-aiv ook-als ihet ware de sm'eltkroes zijn waarin een eeuw lang, ons ras het
zal beproeven van zijn eigen persoonlijkheid

los te maken, volkomen gewijzigd door de
nieuwe opvattingen op religieus' en philesophisch gebied. In haar berust de kern van de
Vlaamsche school der XVIIe en XVlile eeuw.
Geen passionnanter problerna bestaat er,
naast dat der gebroeders van Eyck, dan dit
van het ontstaan der schilderkunst te Antwerpen. Deze was blijkbaar in het begin van de
XVle eeuw zeer provinciaal, te oordeelen
naar het werk van den Meester van Frankfort.
(Museum van Antwerpen). Maar met deze
provinciale talenten, neemt de jonge, snel opbloeiende stad niet langer meer genoegen.
Een werkelijke aantrekkingskracht oefent ze
weldra uit op de vreemde kunstenaars welke
van overal opduiken. Van uit Brussel komt in
1494 Colin de Coter. Het feit dat de Sint-Lucasgilde hem opdraagt de wanden van haar
kapel te versieren, bewijst eenigszins dat te
Antwerpen in die dagen geen enkel lokaal
kunstenaar in aanmerking kwam voor monumentaal werk.
Van uit Leuven komt in 1495 Kwinten
Metsijs, glorievol eindpunt der heele gothische traditie in de middeleeuwen. Weinig
weet men van hem af tot op het oogenblik,
waarop hij in 1505 zijn beroemd Sint-Annadrieluik levert (thans in het Museum te Brussel). Daarop volgt in 1509 het wereldberoemd drieluik « De graflegging », bestemd
voor de hoofdkerk, zoo populair dat zelfs de
beelclstormersfurie het werk ontzag. (Museum
van Antwerpen). In beide drieluiken merkt
men geen invloed van de Leuvensche schoo!
van Albrecht Bouts. 'De kunstenaar schijnt
veeleer. de rich.ting van. Van . dex Weyden te
willen doqrzetteri.\Maar.^
van zijn
voorgangers onderscHeidt* is e'en groote zin
voor de eenheid der compositie waaraan alle
details ondergeschikt zijn.
Bekoorlijke kleinigheden brokaat, zijde,
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fluweeT," gaze, kleinooden, gemumen, hoewel aan forscher elementen dan het elegant en
realistisch gekonterfeit, brengen nochtans de verfijnd archaisme van een Quinten Metsijs.
Van uit Leiden duikt op de man die in zich
eenheid van het geheel niet in het gedrang.
De smalten eenvoud der kleur van een draagt al de nieuwe verzuchtingen van zijn
David en een Geertgen vindt men hier niet tijd. Het is Jan de Cockf de meester van de
weer, wel de subtlelste en de fijnst trillende manieristische of pseudo-Blesius school.
nuanceeringen versmolten ten bate van de Niets interessanter dan deze manieristen
eenheid der kleurvisie..Best kan men dit op- welke, geinspireerd van Hieronymus Busch,
merken in het Sint Anna-drieluik dat evolutief van Geertgen tot Sint Jans, van den Meester
later schijnt ontstaan te zijn dan de Antwerp- der « Virgo inter Virgines » tot in het oneinsche Graflegging, die, hoewel van jongeren dige vermenigvuldigen de « Aanbidding der
datum, tamelijk archaiseerend is. Zoo schijnt wijzen » en andere bijbelsche voorstellingen,
de midcfengroep van laatstgenoemd drieluik, midden .phantastische laat-gothische archialhoewel van een bewonderenswaardige een- tecturen, met ornementen ontleend aan de Itaheid, nochtans. gescheiden als door een wand liaansche renaissance. Met hun kleine persovan het landschap op den achtergrond. Blijk- naadjes met lange ledematen en kleine hoofbaar is hier inspiratie van de gebeeldhouwde den, voorgesteld in gekunstelde houdingen,
groepen der in hout gesneden retabels.in het bedekt met weelderige.en phantastische kleespel. Zoo Metsijs Italie leerde kennen liet hij dingstukken, waaraan franjes en belletjes,
zich nochtans niet; zooals zijn tijdgenooten, met puntige mutsen, weerkaatsing van een inopslorpen. Vrijelijk onderging hij den invloed gebeelde Oostersche wereld, getuigen hun
van Da'Vinci, wiens natuur het best met de werken van den wil om de beweging in hun
zijne overeenstemde. Inderdaad, het pro- composities in te voeren. Deze wil tot bewebleem van licht en schaduw, hetwelk Da Vinci ging is geen Italiaansch import, maar is kenniet alleen . in theorie had uiteengezet, niaar merkend voor de Zuid-Duitsche laat-gothiek.
Deze school bracht in Antwerpen een fusie teook in de praktijk en wel in zijn « sfumato
had toegepast, dit met het oog op het berei- weeg tusschen de Hollandsche en de Vlaamken van een illusionistischen indruk, strookte sche traditie en stelde weer op den voorgrond
met de primitieve inzichten van de Nederland- het oude problema der Van EyckschooC: dat
sche kunst, welke reeds zeer vroeg, b. v. in de van de ruimte en van het licht. Deze school
miniaturen van het getijdenboek van den waarvan de werken geteekend zijn ]ati de
graaf van Berry het clair-obscur toepaste. Het Cock, Henneken de Beer, de meester van de
subtieDmodele van Metsijs' -vrouwengezich- Lubecker briefkapetle, dank zij de samenwerten, met hun mysterieusen glimlach waarop king met de Antwerpsche beeldsnijders, overeen zweem van vergeestelijkte schoonheid; stroomde de naburige landen, vooral Duitschzijn zeer sterk gevoel voor de karikatuur, het land, de Hansasteden, tevens ook Denemarvoorkcimen van dolomietachtige rotsen in zijn ken en Zweden met de gebeeldhouwde retalandschap.wijzen, zooniet op een rechtstreek- bels, voorzien van geschilderde luiken, alles
schen invloed van Da Vinci, dan toch op ana- gebrandmerkt met de Antwerpsche hand. De
laatste vertegenwoordiger van deze richting
logieen tusschen beide kunstenaars.
r
Het is duidelijk dat, zoo de meester steeds is Pieter Coecke uit Aalst, welke meester geblijft bij de oude manier van schilderen, worden in 1527, te Antwerpen toonaangevend
waaran, hij nochtans een tot nogtoe onbeken- was tot in 1550. Hij vertegenwoordigt nochde zwier en voornaamheid toevoegt, de se- tans een meer klassieke en meer Italianiseereine contemplatie van een Van Eyck of een rende richting dan deze van de eigenlijke manieristen. Tot in 1525 was hij leerling van van
Van der Goes niet meer de zijne is.
Blijkbaar hebben Erasmus en Aegidius, van Orley te Brussel. Meer begaafd dan zijn
wie hij de portretten schilderde, invloed op meester, miste hij nochtans de veelzijdige
hem uitgeoefend. Om de Nederlandsche schil- ontwikkeling van dezen laatste of van een
derkunst aan te passen aan de wereld-expan- Lanceloot Blondeel met welke beide meesters
sie waartoe ze geroepen was, achtte men het hij evenwel veel gelijkenis had. Tegelijkertijd
noodig den ambachtsman te verheffen tot den schilder en garveur, teekende Pieter Coecke
rang van kunstenaar, d. i. een wezen deel- ook ontwerpen voor glasramen, kartons
achtig aan de algeheelheid der kultuur van en pronktapijten, hij vertaalde en verluchtte
Seriio's boek over architectuur. Als practizijn tijd.
seerend
architect voerde hij zuivere renaissanMetsijs, tevens schilder, dichter, medailce-vormen
in de Nederlanden in. In 1549 ontleur, musicus, beantwoordt reeds aan de huwierp
hij
de
triomfbogen-voor de blijde intremanistische opvatting van. den encyclopedide
van
Philips
IL
schen mensch.
Maar de jonge wereldstad had behoefte
(Wordt vervolgd).
D r J. GABRIELS.
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BONDSLEVEN

Maas en Lesse - Ieperen

ALGEMEENE REIZEN EN UITSTAPPEN :
14-15 Mei : Landdag te Antwerpen.
26 Mei : De boorden der Lesse.
5-6 Juni : Toeristendag te feperen en autotocht door Fransch-Vlaanderen.
25-28 Juni : Het Groot-Hertogdom Luxemburg.
Aalst
ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 MEI : Naar de lustrumfeesten te Antwerpen. — De hoofdgroep
vertrekt's Zondags, te 6.59. n. — Voor de talrijke, zeer belangwekkende bezoeken en wandelirigen,
Zondag namiddag, wordt alien uitleg verstrekt's morgens op de vergaderingen in den Ned. Schouwburg.
Achterblijvers, het is nog tijd om een kongreskaart af te halen bij den plaatselijken afgevaafriigde, F. Courteanx, de Villanderstraat!
ZONDAG, 22 MEI : Fietstoeht naar Erpe, Mere, Aaigem, Heldergem, Kerksken. Nieuwerkerken.
Ongeveer 25 Km. Vertrek te 14 u.. hoek Koolstaat-Gentsche Steenweg.
Deze uitstap, die vooral belangstellilng wil wekken voor onze bedreigde wind- en watermolens,
zal aan de liefhebbers-fotografen ruimschoots gelegenheid bieden tot mooie opnamen.
Onze afdeeling richt dezen Zomer tusschen hare leden een dubbelen'prijskamp in voor de schoonste foto's van landschappen en monumenten eenerzijds, van groepen anderzijds, tijdens uitstappen
genomen. Over de belangrijke prijzen, den keurraad,enz.. in het volgend nummer en op den eersten
fietstoeht.
ZONDAG, 29 MEI : Voetwandeling in den zeer schilderachtigen uithoek der provincie, ten N.-O.
van Geeraardsbergen. Met den trein van 14.21 u. naar Zandbergen. Terug uit Geeraardsbergen met
den trein van 19.48 u. Aankomst te Aalst : 21.17 u. De wandeling, die veel afwisseling en weinig vermoeienis zal meebretigen, kan gerust door dames(met gemakkelijke schoenen!) worden meegeniaakt.

Groot-Antweroen
ZONDAG. 22 MEI : Autotocht naar Waterloo en Villers-la-Ville. Er worden geen deelnemers
meer aangenonien. De leden-deelnemers ontvangen alle nadere inlichtingen (uur en plaats van vertrek,
enz.) bij middel van een bizonder bericht.
ZONDAG, 22 MEI : Fietsuitsap naar Vilvoorde en omstreken. Bijeenkomst te 8 u. aan BerchemKerk.
DONDERDAG, 26 MEI (O. H. HEMELVAART) : Autotocht naar Waterloo en Villers-ia-Ville.
Alle plaatsen zijn reeds ingenomen door de te vele inschrijvingen van Zondag, 22 Mei. De leden-deelnemers ontvangen alle nadere inlichtingen (uur en plaats van vertrek. enz.) bij middel van een bizonder bericht.
DONDERDAG, 26 MEI : Fietsuitstap naar Kalmtout en omstreken (pick-nick). Bijeenkomst te
8 u. aan Schijnpoort.
ZONDAG, 29 MEI : Bezoek aan de werken van Kruisschanssluis en Kanaaldok, onder de kundige
leiding van den heer Lyppens, aggregaat-leeraar. Vertrek per speciale boot aan de Vlotbrug (Loodswezen) om 9V2 uur stipt. Varen tot aan de Kruisschans. Gedetailleerd bezoek aan de werken, de
werkhuizen, de werktuigen, enz., Terug te Antwerpen rond 19 uur. Eten medebengen. Prijs voor den
boottocht : 3,50 fr. Beperkt aantal kaarten af te halen op het Secreteriaat.
ZONDAG, 29 MEI : Autotocht naar Waterloo en Villers-larVille. Bijna alle plaatsen werden
reeds ingenomen door de te vele inschrijvers voor vorige twee tdchten. Nog enkele plaatsen zijn beschikbaar aan 36 frank per persoon. Eten medebrengen.
. ZONDAG, 29 MEI : Fietsuitstap naar de Kruisschans. Bijeenkomst Statieplein te 8 u. Samenkomst
met de voetgangers aan de werken der Kruisschans.
ZONDAG, 5 JUNI TOT DINSDAG AVOND 7 JUNI (Sinksen) : Reis door Viaanderen met autotocht naar Fransch-Vlaanderen.
Beknopt programma : Vertrek uit Antwerpen Zaterdag namiddag naar Oudenaare. - Logies.
Zondag : Bezoek aan Oudenaare en tocht doorheen de Vlaamsche Ardennen (prachtige streek!)
Logies te Ieperen.
Maandag : Autotocht door Fransch Viaanderen : Casselberg, St Omaars, enz.
Dinsdag : Bezoek aan Ieperen. Per spoor naar Brugge. Bezoek aan de stad en boottochtje op de
reien. Terugreis.
Algemeene schikkingen : Deelnemingsprijs : 235 frank per persoon, alles inbegrepen. Aantal
deelnemers beperkt. De inschrijvers ontvangen tijdig alle nadere inlichtingen. Inschrijven van nu af
op het secretariaat. Leider : Willem Heylen.
ZONDAG, 5 JUNI : Bij genoegzame belangstelling voor den toeristendag te Ieperen, wordt een
groepsreis aan verininderden prijs ingericht. Men schrijve in op het secretariaat.
5 EN 6 JUNI : Tweedaagsehe fietstoeht door Brabant. Aantal deelnemers beperkt. Spoedig inschrijven!
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Brugge
Met de Sinxendagen, deelneming aan het Provmciaal congres te Ieperen. Op 2en Sinxendag.
6 Juni : autotocht naar Fransch-Vlaanderen.
Brugge vertrekt per trein naar Ieperen en stapt
ginder in de autocars. De tocht van uit Ieperen kost 20 fr. Reisonkosten per spoor bedragen circa
13 fr. Dus samen ong. 33 fr. Inschrijvingen worden aanvaard bij de afgevaardigden tot 31 Mei,
dit om tijdig plaatsen te bespreken. Verdere inlichtingen in « Toerisme

Groot-Brussel
ZONDAG, 22 MEI : Uitstap naar Haacht met bezoek aan de Brouwerij
Keerbergsche bosschen. Vertrek aan de St Mariakerk met tram van 11,37 u.

en wandeling door de

Duffel
ZONDAG, 15 MEI : Deelneming aan den landdag te Antwerpen. Vertrek met den trein van 8.9 u.
ZONDAG, 19 JUNI : Uitstap per fiets naar Gooreind (zie onder Mechelen). De fietsleiders §tellen
zich in betrekking voor samenreizen met den heer Hendrik Resseler, onderwijzer, Waerloosstr., Duffel.
ZONDAG, 22 MEI : Fietsuitstap naar Haacht Vertrek Kerkplein. te WV2 u.

Erembodegem
ZONDAG. 15 MEI : Groepsreis naar Antwerpen. Deelneming aan den landdag. Congreskaarten.
recht gevend op 35^ vermindering zijn bij den afgevaardigde te verkrijgen.
ZONDAG, 29 A\EI : Fietstocht naar den < Donck
Vertrek te 9 u. Vergaderen op het kerkplein.

Geel
ZONDAG, 15 MEI : De leden. die wenschen deel te nemen aan den landdag te Antwerpen. ondanks St Dymphnadag, kunnen een Congreskaart bekomen om 35% vetmindering te bekomen op
hun reiskaart, bij .de leden van het bestuur.
ZONDAG, 29 MEI : Groepsreis naar Antwerpen. Vertrek iiit Geel om 7,13 u. Bezoek aan de
werken aan de Kruisschanssluis en Kanaaldok. Vertrek per specialen boot aan de vlotbrug. Varen tot
aan de Kruisschans Gedetailleerd bezoek aan de werken, de werkh'uizen, de werktuigen, enz.
Prijs ongeveer 18,— fr. alles inbegrepen. Eten medebrengen. Koffie verkrijgbaar. Aanstonds laten
inschrijven, daar wij voor Geel maar over enkele plaatsen op den boot beschikken, bij Rich. Willekens, Nieuwstraat, 67.

Geluwe
ZONDAG, 22 MEI : Fietsuitstap naar Waasten. Vertrek te 13.30 u. aan het lokaal. Bezoek aan
de prachtige nieuwe kerk onder leiding van den Z. E. H. Pastoor. Terugkeer langs Hollebeke, Zandvoorde, Geluwvelt.
ZONDAG. 5 JIJNI (Pinksteren) : Deelneming aan den Toeristendag voor West-Vlaanderen te
Ieperen.
MAANDAG, 6 JUNI : Deelneming aan den autotocht naar Fransch Vlaanderen (van uit Ieperen).
Zeer interessante reis langs Cassel tot St Omaars. Prijs 22 fr. per persoon. Inschrijven zoohaast mogelijk bij den heer A. Rebrv, afgevaardigde. Er zijn reeds een tiental deelnemers.

Gent
ZONDAG, 22 MEI : Uitstap naar Leeuwergem. Bezoek aan het openluchttheater, hovingen en vijvers van het vermaard"kasteel waarvoor toelating is verstrekt.
Fietsers vergaderen om 1 3 u u r aan de Keizerpoort (sas). Leider, Mr Vermast. De niet-fietsers
maken de reis per auto-camion. Vertrek om 13 u., Korenmarkt. Prijs 10,— fr. Inschrijven ten spoedigste bij den afgevaardigde. Aantal plaatsen beperkt.
DONDERDAG, 26 MEI : Fietstocht naar Terneuzen. Knapzak medenemen. Vertrek om 9 u. aan
Meulestedebrug. Fietsen vooraf doen looden. Zich aangeven voor 24 dezer ten huize van MrBombeke,
Florastraat, 11, Ledeberg.
ZONDAG, 29 MEI : Per luxe-autocar naar Belceil. Quevaucaps, Conde langs
Oudenaarde,
Ranse, Leuze. Terug langs Ath, Edingen, Ninove, Aalst. Prijs 55,— fr. Inschrijvingen tot 20 dezer ten
huize van M. Gijselinck. Aantal plaatsen beperkt.
ZONDAG, 5 JUNI : Toeristendag te Ieperen. Bij genoegzame belangstelling groepsreis aan verminderden prijs. Zich wenden tot den afgevaardigde', Begijnhoflaan, 31.
MAANDAG, 6 IUNI, 2e Sinxendag . Jaarlijksche reis met muziek naar den Kluisberg. Vertrek
om 7,38 u. te Gent-St. Pieters. Aankomst te Berchem om 9,32 u. Te voet naar den berg. Bal in de
bosschen. Allerlei spelen. Terug langs Ruien, alwaar vertrek om 18,36 u. Aankomst te Gent St. Pieters
om 20,48 u. Knapzak medebrengen. Prijs per reiskaart, onkosten muzikanten inbegrepen, 13,00 fr.
Niet-leden 15,00 fr. Houders van vrijkaarten of abonnenten betalen 2,00 fr. Inschrijvingen tot uiterlijk
2 Juni ten huize van den afgevaardigde, Begijnhoflaan, 31.
Wie rijdf er mede? Eenige Gentsche V. T. B.ers gaan op 2en Sinxendag naar de befaamde processie van Echternach en doen de reis per spoor tot Aarlen. Van Aarlen tot Echternach gebeurt de reis
per fiets. Wie desbetreffend inlichtingen verlangt, wende zich tot den heer D'hondt, Hortensiastraat,
76, Gent.

Leuven
ZATERDAG, 14 MEI : Vertrek van de lste fietsgroep naar dsn Landdag te 16 u. boven op den
Cesarsberg.
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ZONDAG. 15 MEI : 2de Fietsgroep naar den Landdag. Vertrek tc 6 u. stipt, Groote Markt.
Ongeveer 90 Kilometer.
ZONDAG, 15 MEI : Groepsreis naar Antwerpen. Deelneming aan den Landdag. Kongreskaarten
afhaferr bij H. Croels-Loo'mans, Oude Markt, 48. De reiskosten zijn hierdoor slechts 13 fr. ongeveer.
Vertrek met trein over Mechelen, te 8.45 u. Knapzak meenemen. Leuven, op post!
ZONDAG, 22 MEI : U itstap naar Haacht, bezoek aan de Brouwerij, (zie onder Haacht) eenige
gelegenheid. Daarna naar de Keerbergsche bosschen met pick-nick. Vertrek per trein te 12.10 u.
Eten meenemen.
ZONDAG, 22 MEI. : Fietstoeht naar Hofstade (zwemgelegenheid), Haacht en Keerbergen. Vertrek te 8,15 u., hoek Ridderstraat en Cesarsberg.
Een tweede fietsgroep vertrekt op dezelfde plaats te 12,15 u. stipt, ten einde iedereen in de gelegenheid te stellen aan dien tocht deel te nemen.
DONDERDAG, 26 MEI (O. H. H.) : Fietstoeht langs de taalgrens; Bierbeek, dwars door de Mollenda,al~ en Meerdaalbosschen naar St Joris-Weert Vertrek Parkpoort, te 13,15 u.
ZONDAG, 29 MEI : Vervolg van de Loo- en Pellenbergwandeling : Uitstap te voet naar de Kes
selsche bergen onder de leiding van heer Andre Smeyers. Succes verzekerd. Bijeenkomst aan het eindpunt van den elektrischen tram (Pinkstermolen) te 14 u. Er wordt gewacht op de tram die op de
Groote Markt. te 13,45 en aan de statie te 13,40 u. vertrekt. Eten meenemen.

Malmedy

Deze flinke V. T. B.-tak richt elke week wandelingen in. De V. T. B.-leden of groepen Vlaamsche
toerist'en, die van deze tochten in de frissche bergen willen genieten, gelieven om inlichtingen te schrijven aan den heer Henri Antoine, Pare 422, Malmedy. V. T. B. MalmSdy zorgt voor logies en hotel,
op aanvraag.

Mechelen
14-15 MEI : Lustrum landdag te Antwerpen. Zie vorig nummer, biz. 140 en 141.
ZONDAG, 15 MEI : Fietsers vertrekken. onder leiding van den heer C. Peeters, te 8 u. zeer stipt
aan K&thelijne Poort om te Antwerpen de lustrum-landdag bij te wonen.
ZONDAG. 22 MEI : Uitstap naar Haacht. Bezoek aldaar aan de groote Brouwerij onder deskundige leiding. Vertrek uit Mechelen te 12,39 u.
ZONDAG, 22 MEI : Fietsers! Allen naar Haacht. Vertrek te elf uur zeer stipt. Plaats van samenkomst : Raghenoplaats (hoek Hanswijckstraat). Na't bezoek aan de brouwerij : rit door de Brabantsche Kempen. Rust te Keerbergen (bosschen).
DONDERDAG, .26 MEI
Boorden van de Lesse.

Melzeele
ZONDAG, 15 MEI : deelneming aan den Landdag. (Zie programma in dit nummer).
WOENSDAG, 25 MEI : Groote algemeene vergadering ten 19,30 u. in het Patronaat. Schikkingen
te nemen voor den uitstap naar Kruischans. (Zie elders in dit nummer). De opkomst weze nog talrijker
dan vorige maal.
ZONDAG, 29 MEI : Uitstap naar Kruisschans samen met Antwerpen.
Fietsuitstappen in voorbereiding : naar de Rupelstreek (steenbakkerijen) naar het Zonienbosch,
naar Overmeire-Donck.

Merchtem
In de week van 29 Mei tot 6 Juni a. s. belegt de < Geschied- en Oudheidkundige Kring van WestBrabant » te Merchtem een Tentoonstelling van plaatselijke oudheidkunde, geschiedenis en eigenaardige volksgebruiken.
Het zal eene e:oede gelegenheid zijn voor vele V. T. B.-takken om een uitstap te beleggen naar
dit schoon West-Brabantsche dorp.
Leden van V. T. B.-takken die gezamenlijk de tentoonstelling bezoeken, kunnen de gebruikelijke
prijsvermindering genieten op de inkomkaarten.

Oostende
ZONDAG, 29 MEI : Prachtige autoreis naar de kunststad Doornik. Plaatsen kunnen besproken
worden bij den plaats. afg. A. Vervaeke, Jozef II straat, 50. Prijs : 40 fr. voor leden; 45 fr. voor nietleden. Schikkingen kunnen genomen worden voor personen uit het omliggende.

St Niklaas
ZONDAG, 15 MEI : Lustrum-landdag te Antwerpen. (Zie programma elders in dit nummer). De
deelnemers vertrekken uit St Niklaas met den trein van 8,21 u. Dezen, die 's voormiddags belet zijn,
om 13,05 u: (Bijeenkomst voor het station).
DONDERDAG, 26 MEI (0. H. Hemelvaart ) : Fietstoeht naar Laarne (Bezoek aan het kasteel).
Terug langs de mooie Schelde-vallei. Vertrek te 13 u. zeer stipt aan « De Hoop ». Afstand : ongeveer 60 kilometer.

Vilvoorde
ZONDAG, 22 MEI : Bezoek aan de groote Brouwerij van Haacht, waarna tocht naar de Keerbergsche heidebosschen. Fietsers vetrekken te half twaalf van de Groote Markt te Vilvoorde. Voetgangers nemen den tram aan Batavia te 12.15 u. (Tot Haacht Statie alwaar algemeene verzameling
voor Leuven, Mechelen, Brussel, en waar de brouwerij zich bevindt.)
S. M. Lux, Drukk., Nationalestr., 109, Antw.
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TWEEDE LANDDAG-NUMMER
De Antwerpsche Schilderkunst in den Renaissancetijd
Met de manieristen eindigt de vroeg-renaissance welke te Antwerpen reeds had getriomieerd bij de blijde intrede van Keizer Karel.
Het staat buiten kijf dat het frissche, het
spontane, het sappige welke de Vlaamsche
renaissance kenmerken spruiten uit de laatgothiek. Karel van Mander roemt Gossaert
van Mabuse als de eerste Nederlandsche romanist welke in zijn vaderland de Italiaansche compositie, tevens ook de voorstelling
van het naakte en de mythologische tafereelen
invoerde. Maar dit geldt meer voor het uiterlijke dan voor het innerlijke.
Jan Gossaert van Mabuse (1478-1535)
heeft met zijn tijdgenooten Joost Van Cleef
(1485-1540) en Bernard Van Orley (14921542) dit gemeens dat zij, gevormd aan de
oudere'Nederlandsche school, maar op rijpen
leeftijd in aanraking kwamen met de Italiaansche kunst. Inderdaad zijn eerstelingswerken,
te Brugge uitgevoerd, lijken zooals deze van
Geraard David, stijf en gedwongen, maar
dan reeds laat zich een vreemde invloed merken en wel die van Durer welke bij de Nederlanders reeds bekend is door zijn houtsneden.
Dan neemt hem in 1512 de bastaard van
Burgondie mee naar Italie om er antieken te
copieeren. Het is echter maar lang na zijn
reis dat de Italiaansche invloeden merkbaar

worden (circa 1515). Trouwens voor dien
tijd teekent hij steeds zijn werk Jan Gossaert,
daarna echter met het verlatijnschte Johannes
Malbaudius. Het is trouwens van af dien tijd
dat hij mythologische voorstellingen maakt;
geinspireerd van Italiaansche etsers als Marc
Anton en Barbari. Maar zelfs in deze periode is Durer's invloed nog de heerschende, zooals het trouwens blijkt uit de bekende groep
Neptunus en Amphitrite in het Muzeum te
Berlijn, schilderij vervaardigd naar een ets
van Durer.
Het lijdt echter geen twijfel dat de jonge
Antwerpsche schoonen welke het Antwerpsch Magistraat den jeugdigen Keizer
Karel bij zijn Blijde inkomst te gernoet zond,
tot ergernis van den vromen Durer, het antieke canon dichter nabij kwamen dan al de
naaktheden door Gossaert en zijn navolgers/
voorgebracht.
Inderdaad^ Gossaert en Durer zagen met
dezelfde oogen cle antieken in Italie, de tweede wel is waar met een genialen kijk welke
bij den eerste ontbrak. Hun onrustig gothiekGermaansche geest beroert deze naaktheden
welke echter de antieke sereniteit zou mogen
bewonen. Ze draaien zich in gekunstelde
wrongen, op het groteske af, elke spierenmassa is overdreven aangeduid en door het
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spel van licht en schaduw onderlijnd. Het
spel der gewrichten wordt nauwkeurig weergegeven, dit alles om uit te pakken met de
nieuw verworven anatomische kennis.
Maar bij deze objectieve ontleding, nochtans een typische eigenschap aan het ras, vergeet de kunstenaar de groote harmonische en
synthetische lijnen. Nochtans is hem de kunst
der Nederlanden heel wat verschuldigd, o.m.
de objectieve kennis van de ruimte, den zin
voor plasticiteit en het gevoel voor statisch
evenwicht bij het menschelijk lichaam ten
opzichte van den grond die het draagt.
Joost van Ckef was eveneens te Antwerpen werkzaam (meester in 1511, gestorven
in 1540). Hij kreeg wellicht contact met de
Italiaansche kunst aan het Fransche hof waar
hij misschien Leonardo da Vinci leerde kennen, mogelijk ook, daar hij veel reisde, in
Italie zelf. Er is een grondig verschil tusschen
zijn temperament en dat van Mabuse. Hij is
een talentvolle eclectieker welke evengoed
inspiratie zoekt bij Jan Van Eyck als bij Rogier van der Weyden, bij den Meester van
Flemalle, ofwel bij Geeraard David, bij Mas
sijs, Leonardo of Durer, zelfs bij Rafael,
maar vooral bij dezen Jan Joest welke zooveel gemeens heeft met Bartholomeus Bruyn.
Het is een vrouwelijke natuur welke zich
gemakkelijk aanpast aan verschillende invloeden, dit met een vast gevoel voor zwier en
sierlijkheid. Hij vult goed aan den meer man nelijken Gossaert van Mabuse.
In 1540 is het rijk der eerste romanisten,
nog zoo sterk doordrongen van de Germaansch-gothische traditie, op zijn einde.
Frans Floris, de aanvoerder van een tweede
generatie, komt terug uit Italie. Dit nieuwe
geslacht heeft de vroegere traditie nooit gekend. Ze zijn pedant en doen geleerd. Ze
theoriseeren over kunst en remmen elke spontane inspiratie. Ze trekken in dichte scharen
naar Italie, echter meer om te leeren dan om
te genieten. De anatomie kennen ze grondig,
evengoed de perspectief. Zoo zijn de architectuur-schilderijen van Vredeman de Vries
niet veel anders dan perspectief-demonstraties. Ze zoeken naar een vast canon van
schoonheid, ze scheppen wat men noemt den
academischen stijl. Teekening is voor hen
het voornaamste; overal verdringt de koude
Florentijnsche kleur de smalten en de gemmen der vroegere meesters. De pieteit waarmee het ouder geslacht de schoonheid
der stof nakeek en weergaf, het intense geestelijk leven dat hun werken bezielt, zijn verdwenen. Droog en vervelend zijn ze, want
ze missen ook de luchtige phantasie en de
frischheid der romanisten van het eerste geslacht.

Het nieuwe element hetwelk Frans Floris,
leerling van Lambert Lombard, in die dagen
uit Italie meebracht en toevoegde aan de
romanistische strooming in eigen land, was
het monumentaal element. Zoo komt hij, meer
dan wie ook, het wezen van de Italiaansche
kunst nabij, n.L het monumentale. De smaak
van het vorig geslacht was vooral gericht
naar gratie en verfijnde sierlijkheid. Coecke,
Van Orley, Lambert Lombard ontleenen aan
Italie slechts architectonische en ornementale elementen. (1)
De romanisten der eerste generatie hadden
de diepe tegenstelling tusschen de schilderkunst benoorden en bezuiden de Alpen niet
overbrugd. De man welke deze fusie zou tot
stand brengen moest noodzakelijkerwijze be
hooren tot het tweede geslacht, want hij
moet er met vastberadenheid op aansturen
alle overblijfsels uit het verleden over boord
te werpen.
Floris had den moed te weerstaan aan de
verlokking der Italiaansche manieristen na
Michel Angelo, om zich uitsluitend te wijden
aan den breeden, monumentalen vorm der
hoogrenaissance. Hij beheerschte den smaak
van zijn tijd; hij had een groot aantal leerlingen waarvan de meeste werken verdwenen
met den beeldenstorm. Floris vertegenwoordigt een nieuwe phase van de Nederlandsche
kunst, die noorzakelijkerwijze een nieuwe
discipline moest meemaken om, met de ontluiking eener specifiek Vlaamsche XVIIe
eeuwsche kunst. de komst van Rubens mogelijk te maken,
De oude Nederlandsche traditie bleef het
zuiverst in de genre-schilderij, in het landschap en in het portret.
Bij Massijs en zijn zonen Jan en Cornells,
en vooral. maar meer karikaturaal, bij Marlnus Van Reymersmael worden de zeden van
de verschillende standen uit die dagen voorgesteld. Evenals de literatuur van den tijd
staat die zedenschildering in het teeken van
satire en didactiek, standpunt waarop zich
Erasmus ook plaatste die in zijn Lof der Zotheid de opkqmende burgerij kenschetst en
brandmerkt. Op dezelfde wiize, maar in hoffelijker toon en meer optimistisch gestemd.
werkt de « meester der half-figuren », die de
elegante dames uit de burgerij voorstelt spelend de « viole d'amore » of aan de schrijftafel, zooals later Gerard Dou en Pieter de
Hoogs zullen doen. Een lichter gezclschap
(1) Deze vorm van ontleding valt reeds vroeger
op te merken. Bijvoorbeeld van Van Eyck tot Van
der Goes, bezigen de schilders bij voorkeur romaansche architectuur. In de latere evolutie duiken reeds
bij David, Memling en Massijs renaissance-ornementen op.
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wordt met evenveel welgevallen als later door
Frans Hals en Jan Steen, geschilderd door Jan
Massijs en vooral Jan Sanders van Hemessen,
de geniale pedant, welke de aansporing die hij
van Massijs ontving in Italianiseerenden trant
vertolkte. Hier worden de groote figuren op
het voorplan in verband gebracht met kleine
interieurs op het achterplan. Deze laatste
hebben hun belang met het oog op de verdere
ontwikkeling van de genre-schildering.
Pieter Aertsen introduceerde het boerenleven in den kring van het genre; hij ook ondergaat den invloed van het romanisme wat zich
uit door de ongewone monumentaliteit van
zijn figuren, Zijn werken bevatten ook in kiem
het stilleven. (Zijn zonen Pieter Pieterszoon
(1540-1604) en Aert Pieterszoon (15501612) werkten in zijn trant).
Joachim Beuckelaer (gest. 1574), de neef
van Aertsen, werkte op dezelfde wijze; van
daar verwarring tusschen oom en neef. De
kleur van den laatste is echter meer genuanceerd.
De voorlooper van de Aertsen-richting is
een te vroeg gestorven landgenoot, Jan Van
Amstel of de «Brunswijksche monogrammist»
(sedert 1527 te Antwerpen). Hij hield maar
los verband met de romanisten uit zijn tijd en
waagde zich nooit boven een gemiddeld formaat voor zijn figuren. Daarom bleef hij zonder invloed op zijn tijdgenooten. Hij schilderde ook, volgens de methode van Bosch,
godsdienstige composities en groote landschappen (Stuttgart), het decor van zijn eigen
heimat, met menschen uit zijn omgeving, met

de baksteenen woningen van zijn land. In deze landschappen stroomen licht en lucht, de
kleur bewaart de zuiverheid van een Van Eyck
en van een Bosch. Alhoewel men geen enkel
zuiver landschap van Jan Van Amstel kent,
kan hij werkelijk worden beschouwd als de
meester van het landschap.
Al de landschapschilders van het eerste geslacht schoten daarin tekort dat zij de door
Juan de Flandres voor de Nederlandsche
kunst pas veroverde voorstelling van het middenplan niet benuttigden wat het tweede geslacht wel wist te pas te brengen. De Nederlandsche schilderkunst had getracltf de illusie van de diepte weer te geven door een systeem van kleurverdeeling, verschillend volgens het plan. Het voorplan bruin, het middenplan groen, het achterplan blauw. De afstand werd aangeduid door den schijn welke
de voorwerpen nemen in deze verschillend
gekleurde sferen.
Dit stelsel bleef in voege tot het einde der
XVIIe eeuw; de landschapschilders van het
tweede geslacht passen dit toe zoo b.v. Hendrik met de Bles en de Waal Patinir (1515
te Antwerpen, gestorven 1524), later Cornells Massijs (1512-1580); de twee eerste ge~
vormd aan de Brugsche school vaa Geeraard
David. Al deze landschapschilders hebben het
landschap niet zonder grootschheid, opgevat,
als zijnde een rationeele en tevens phantastische voorstelling van alle vormen der natuur, een microcosmos waarin alles voorkomt : bosschen, weiden, bergen, rotsen,
QUINTEN
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oceaan, rivieren, stroomen, steden cn dorpen
en waar clan ook de horizontlijn heel hoog
stijgt. Voor deze kunstenaars omvat de wereld alles in zich, het engste realisme gaat gepaard met hoog-dichterlijke phantasie. Het
type van overgang naar het gecomponeerd
landschap vindt men volgens Van Mander bij
Mathias Cock welke het neo-antiek landschap invoerde.
Tegenover Frans Floris staat Pictcr Bruegel, die het zuiverst het genie van het ras
vertegenwoordigt. Hij ook is naar Italie geweest; hij ook werd gevormd door de Italiaansche school; hij kent de perspectief en
de anatomic, en het is duidelijk dat de beweeglijkheid van zijn personnages en zijn

PATINIK

(Madrid,

ruimtegevoel van daar stammen. Maar het is
nochtans alsof hem niets heeft beroerd, alsof
hij alles rechtstreeks uit de milde natuur heeft
opgezogen. Het is alsof de verleidelijke verlokking van de « maniera grande » spoorloos
over hem gegleden is. In plaats van mythologische fabels, vertelt hij van de handelingen,
het leven en het lijclen van zijn tijdgenooten
vooral van de boeren; in plaats van pathetische voorstelling van Christus' lijdensweg,
verplaatst hij de Evangelign in een Nederlandsch dorp; in plaats van heroische landschappen geeft hij de eenvoudige Brabantsche natuur weer. Maar praktische resultaten
van zijn reis naar Italie leven verder in zijn
onderbewustzijn en brengen lang^aairi een
heele omwenteling teweeg; aan Italie dankt

hij de mogelijkheid menschenmassa's tot
groote indrukwekkende compositie's te binden.
In zijn « Spreekwoorden » en « kinderspelen » zijn vroegste werken (Berlijn-Wecnen) geeft hij de handelingen weer van honderden wezens, niet gegroepeerd, maar
slechts verbonden door de inwendige beteekenis — een encyclopedic van de kinderspelen en van de spreekwoorden.
In bijbelsche voorstellingen, bijv. : de lijdensweg Christi of de moord op de onnoozelc
kinderen is het zeer moeilijk de hoofdpersonnages : Christus of Saul uit de massa toeschouwers te onderscheiden. Niet omdat dc
kunstenaar onverschillig blijft aan de vreese-

Prado)

RUST IN EGYPTE.

Iijkc gebeurtenissen die zich afspelen, maar
omdat hij daarmee wil bewijzen dat de tragische gebeurtenissen den gewonen gang van
het leven niet verhinderen, het leven dat ongeroerd en wreed zijn gang gaat. En daarin
ligt nog een andere eigenschap van Bruegel,
die naast zijn encyclopedische en didactische
ook zijn philosophische richting onderlijnt.
Naar gelang de kunstenaar zich verder ontwikkelt, versmelten meer en meer het leven
der menschen en het leven der natuur in een
grooten adem, zoo bijv. in de drie groote
landschappen van Weenen, doordrongen met
een levendig en zacht aanstreelend gevoel van
de natuur.
Wat de compositie betreft, is Bruegel nog
een stap verder geraakt in zijn boerendans en
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in de tocht der blinden, waar de groote figuren van de hoog-renaissance in doorschijnende en eenvoudig-breeduitgestrekte kleurvlekken worden voorgesteld. Zijn persoonlijke
evolutie is ook waar te nemen in zijn landschappen. Hij toont er de natuur in de verschillende gedaanten welke uur. en jaargetijden haar geven. (1) Hij geeft ze weer met
photografische nauwkeurigheid. Hij kent ze
grondig en omdat hij ze heelemaal in zich
heeft opgenomen, kan hij met vollen zwier
dezen machtigen Oceaan weergeven die, zooals een zee van Rubens, doorzinderd is met
een angstige panthei'stische oerkracht.
De opstand der Nederlanden, die tevens is
en een nationale en een rcligieuse en philo-

PIETER BRUEGEL

wonen in Vlaanderen, wie, midden het gekunsteld romanisme zoo getrouw blijft aan de
zuivere, grootsche, Nederlandsche traditie,1
die kan onmogelijk onverschillig blijven tegenoyer den nood van,zijn vaderland!
Uit heel zijn,werk straalt de wil om zichzelf en zijn ras getrouw te blijven.
Nog meer... Op den vooravond van de politieke scheiding tusschen Noord- en Zuid
levert Bruegel het levend bewijs van de inwendige eenheid welke de' twee verwante
stammen bindt.
Hij is de grootste vary zijn eeuw en een
van de grootste in de Eiuropeesche kultuur.
Met hem sluit de Nederlandsche schilderkunst. Wanneer men Jan Van Eyck als de

(Weenen - Museum)] J DE JAGERS IN DE SNEEUW

sopliische strijd tegen Spanje, dat het waagt
de specifieke eigenschappen van het ras, dc
vrijheid van gedachte en geloof aan te fasten,
ontketent boven het onzalig land de gruwelijkste represailles. Het is moeilijk vast te
stellen of Bruegel zich uitgesproken heeft
voor of tegen Spanje, voor of tegen de hervorming. Maar wie zoo diep wortelt in den
mocdergrond, wie de kinderinoord verplaatst
in een Vlaamsch dorp, waar een troep vreemde soldeniers woedt in de stilte van een winternacht, wie een kruisdraging Christi schildert alsof het er ging om een van die terechtstellingen welke men dagelijks mocht bij(1) Hij wordt door dc moderne wetenschap beschouwd ids de voorl&oper der impressionisten.

eerste van de school beschouwt, is het duidelijk dat deze ingeleid en gesloten wordt
door twee geniale persoonlijkheden. Maar
zoozcer Van Eyck nog bevangen en gehouden zit in zijn stijl, zoozeer munt Bruegel uit
door zijn ongewone beweeglijkheid!
Een nieuwe wereld was in wording nadat
Copernicus onzen aardbol had onttroond als
centrum van dit heelal en tot een trawant had
gemaakt van een der duizenden zonnen. Het
middeleeuwsch stelsel der politieke en religieuse eenheid van Europa zieltoogde midden een door strijd verdeelde wereld welke
uitsluitend leefde van de Christen-katholieke
idee.
Daarom, terwijl de statische kunst van een
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(Napets, Musco Nazionale)

Van Eyck tegelijkertijd een begin en een
einde, een verwezenlijking beteekent, is de
kunst van Bruegel? kritisch en dynamisch een
wonder!
D r Juliane GABRIELS.

PARABEL DER BLTNDFN.

In het eerste deel van dit artikel, verschenen in
het vorig nummer, zijn enkele drukfeilen geslopen :
Biz. 157, le kolom, le regel, lees : genomen inplaats van gemumen.
Id., 2e kolom, 48e regel, lees : miste hij niet het
rninst in plaats van miste hij nochtans.

Reis naar Elzas~Lotharingen (Vogezen)
Drie dagen autocar - 18 tot 23 Juli
REISPLAN :
"Maandag, 18 Juli : Vertrek uit Brussel
(Noord) te 11,30 u. (middagmaal op den
trein). Aankomst te Metz te 17.28 u. Rechtstreeks naar het hotel. Wandeling. Avondmaal en logies te Metz.
Dinsdag, 19 Juli : Bezoek aan de merkwaardigheden van Metz. Middagmaal. Te
15,38 u. vertrek naar Straatsburg. Aankomst
te 17,50 u. Rechtstreeks naar het hotel. Wandeling, avondmaal en logies te Straatsburg.
Woensdag, 20 Juli : Bezoek aan de merkwaardigheden van Straatsburg (per autocar).
Te 17 u. vertrek uit Straatsburg per autocar
naar Oberehnheim. Avondmaal en logies te
Oberehnheim.
Donderdag} 21 juli : Bezoek aan Oberehnheim. Per autocar naai den Odilienberg (het
vermaarde klooster), dan naar Schlettstadt.

(middagmaal). Van Schlettstadt naar HohKonigsberg (oud keizerlijk slot). Terug naar
Rappoltsweiler alwaar avondmaal en logies.
Vrijdag, 22 Juli : Van Rappoltsweiler,
steeds per autocar, over Markirch, den Bonhommepas, de Luschbach, het Witte en het
Zwarte Meer, naar Kaiserberg (middagmaal).
Van Kaiserberg naar Colmar. Bezoek aan
Colmar, het Elzasser Brugge, en dan naar
Straatsburg alwaai voor het laatst wordt
geavondmaald.
Vertrek per trein uit Straatsburg te 22,28 u.
Aankomst te Brussel (Noord) op 23 Juli te
7,34 u.
Prijs per deelnemer vermoedelijk 660 Fransche frank.
Toetredingen tot 30 Juni op het secretariaat
of bij den leider, den heer Gyselinck, Begijnhoflaan, 31, Gent.

167

Toeristendag voorWest-Viaanderen
te Ieperen, 5-6 Juni
PROGRAMMA :
Zondag 5 Juni (Sinksen).
10,30 u. van het station, met muziek aan
het hoofd, optocht naar het lokaal. Verwelkoniing door den arr. afgevaardigde.
11 u. Ontvngst door het Gemeentebestuur.
14,30 u., Bezoek aan de Stad onder deskundige leiding. De pas teruggekeerde schatten worden tentoongesteld.
17,30 u. Vergadering voor afgevaardigden
in het lokaal « Viaanderen ».
20 u. Kunstavond in het lokaal « Hotel du
Nord ».
Maandag 6 Juni (2e Sinksendag).
Groote autotocht door Fransch-Vlaanderen over Poperinge, Abeele, Steenvoorde,
Cassel, 't bosch van Clairmarais, St. Omaars,
Terug over Hasebrouck, het Nieppebosch en
Steenvoorde.
Prijs 22 frs.
De deelnemers vertrekken uit AntwerpenZuid te 6,58 u.
Aankomst te Ieperen te 10.20 u. Gelegenheid tot mishooren.
Vor verdere inlichtingen wende men zich
tot het Secretariaat.
VAN HET SECRETARIAAT
LEDENAANGROEI : Van 1 tot 15 Mei werden
1281 nieuwe leden ingeschreven.
GESCHENK : Een onzer beste leden, de heer
Nuyens, A. van Antwerpen, verrijkte de bondsboekerij met ettelijke zeer interessante jaargangen van
« La Revue Frangaise de Photographie . Wie
volgt dit lofwaardig voorbeeld na?
TRIPTIEKEN : Het secretariaat zal zich voortaan niet meer verplicht achten triptieken, geleibrieven, enz., af te leveren dan vier dagen nadat de
aanvraag voor bedoelde stukken geteekend, gewaarborgd, heelemaal in regel op het bondssecretariaat is toegekomen. Het gebeurt al te* dikwijls
dat door de nalatigheid van de belanghebbenden
de documenten niet tijdig klaarkomen en het secretariaat heel wat onaangenaamheden ondervindt.
Dus : het minimum van tijd voor het klaarmaken
eener triptiek is vier dagen, wel te verstaan zoo de
aanvraag volledig in orde is.
FGRSCHUNGEN UND FORTSCHR1TTE : De
lederi die zich voor zes maanden abonneerden en
verlangen het blad te blijven ontvangen worden verzocht ons zoo spoedig mogelijk 3 fr. te doen geworderi.
POSTCHECK : Bij stortingen op postcheck gelieve men er zoig voor te dragen steeds op de
strook te vermelden waarvoor het bedrag is bestemd.

POSTZEGELS voor antwoord gelieve men steeds
bij de vragen om inlichtingen te voegen. Wanneer
aan dit verzoek niet wordt voldaan zal het secretariaat verplicht zijn bedoelde brieven onbeantwoord te laten.
BEZOEKEN AAN BRUGGE : De Vereeniging
van Gidsen (V.T.B.-ers) Stedelijk Inlichtingsbureel,
Halle, Groote Markt, Brugge, deelt ons mede dat ze
ten alien tijde, aan voordeelige voorwaarden, kan
zorgen voor bevoegde leiding bij het bezoek aan
Brugge en zijn kunstschatten. Op voorhand aanvragen.

Verminderingen
REMOUCHAMPS, Grot, op vertoon der lidkaart
met foto genieten de leden van den V.T.B. 20%
korting op den toegangsprijs.
ANTWERPEN, Bloemist, De Wandeleir-Boeckx,
Brederodestraat, 37. - 10%.
BERCHEM (Antwerpen), Autobanden, werkhuis
voor vulcanisatie « Renova », Ferdinand Coosemansstraat, 113. - 20%.
BEVEREN-WAAS, Bouwmaterialen, Van Nieuwlande Fr., Statiestraat, 120. - 5%.
BRUSSEL, werkhuis voor herstelling van auto's,
Garage Albert, 419, Steenweg op Gent, Molenbeek. 5% op wisselstukken voor automobielen; kostelooze garage voor V.T.B.-ers.
Tooneelmaatschappij « De Jonge Tooneelliefhebbers van Schaarbeek », 5% op Winterfeesten.
EEKEREN. Boeken. Bestellingen schriftelijk te
richten aan « Mijn Boekenschat », Leopoldslei, 6,
Ste Mariaburg, Eekeren. 10% korting.

Hotels
BERCHEM (Antwerpen). — Hotel Neerlandia,
Statiestraat, 195. Ontbijt 3,50 fr.; middagm. 1015 fr.; avondmaal 7,50-12,50 fr. Pension per dag +
kamer 32,50 fr. - 10% vermindering.
IEPEREN : Hotel de France, Stationplein. Ontbijt 3,50 fr.; kamer 15-20 fr. - 10% vermindering.
KLOOSTERZANDE (Nederland). Hotel A. Hohenven, Markt C 119. Ontbijt 1 fl.; Middagmaal
2,25 fl.; Avondmaal 2,25 fl.; kamer met ontbijl
2,25-3.75 fl. - 10%. vermindering.

Onze groote jaarlijksche waterreis
gaat door op ZONDAG, 3 JULI. Ze gaat gepaard
met een bezoek an Zuid-Beveland en dezes hoofdstad Goes.
Vertrek uit Antwerpen (vlotbrug Steen), te 8.15 u.
stipt. Varen tot Hoedekenskerke. Te voet naar
Goes. Bezoek aan de oude schilderachtige stad
onder deskundige leiding. Daarna wandeling tot
Hansweert, waar de boot de deelnemers opwacht.
Terug te Antwerpen, rond 8.30 u.
Prijs voor den boottocht : fr. 12,—.
De afgevaardigden worden verzocht onniiddellijk
het aantal deelnemingskaarten te bestellen dat ze
denken van noode te hebben.
De leden kunnen deelnerningskaarten afhalen op
het bondssecretariaat vanaf 10 Juni, zoolang de
^oorraad strekt.
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De Foto's hiernaast stellen voor :
1. — De V. T. B.ers op de Groote Markt na de
ontyangst ten stadhuize door liet Magistraat der
stad Antwerpen. Men merkt te midden der deelneniers Burgcmeester Van Cauwelaert en Seliepen
Eeckelers. Het centnirn van de groep kon enkel op
de pi a at.
2. — De ontvangst der officieele personaliteiten, deelnemers aan het toeristisch congres, in
het secretariaa t van den V. T. B. op Zaterdag,
14 Mei j.l.
3. — De autotoeht die de officieele deelnemers
aan het congres naar het secretariaat bracht (Let
op het nieuwe uitstalraam).

Bondsreis naar Groot-Hertogdom
Luxemburg,
Zondag

26 ~ Wocnsdag

29 Juni;

op specialc aanvraag van tak St. Niklaas.
Zondag 26 Juni : Vertrek uit St. Niklaas k
5,55 u. tot Mechelen, vertrek uit Mechelen k
7,0b tot Brussel-Noorci. Te Brussel gelegenlicid tot mishooren. Vertrek uit BrusseiNoord om 9,24 u., over Luik en langs den waterval van Coo, naar Clerf. (Eten meebrengeii
voor den eersten dag). Aankomst te Clerf om
16,08 u. Wandeling en bezoek aan het oudc
slot. Avondmaal en nachtverblijf.
Maandcig 27 Juni : Ontbijt. Bezoek
aan de Benediktijner Abdij van St. Maurits.
Middagmaal. Daarna, per autocar, langs
Dasbtirg door het Urdal naar Echternach, met
bezoek aan de puinen van 't kasteel van Vianden. Avondmaal en nachtverblijf te Echternach.
Dinsdag, 28 Juni : Ontbijt. Wandeling B,
middagmaal te Berdorf. Avondmaal en nachtverblijf te Echternach.
Woensdag, 29 Juni : Ontbijt. Wandeling.
Na den middag, per autocar, naar Luxemburg. Bezoek aan de stad. Om 17,19 u. : per
sneltrein terug naar Brussel. (Aankomst om
22 u.) Het avondmaal kan in den trein worden gebruikt (niet begrepen in de reiskosten).
Prijs : 495 frs. van en tot Brussel.
Aantal deelnemers : 24.
1 eider : Jos. Joos.

L U S T R U M - L A N D D A G t e A n t w e r p e n , 14-15 M e i Tweedaagsche reisnaardc Ardcnncn
Zondag

12 cn Maandag,

13 Juni.

juni 12. — I)e Amel (Ambleve). Per spoor
tot Aywaille. Bezoek aan de grot van Remouchamps. Langs het bergstroompje « Ninglinspo s, de Chaudiere, bain d'Hermes, de
Diane, de Venus, enz. Terug langs de Crahav
rotsen.
Juni 13. — Wandeling langs de Fonds-dev^uarreux en de Lienne. Bezoek aan den vvalerval van Coo en het uitzichtspunt « Ster ».
Men kan inschrijven voor den uitstap van
Zondag alleen ^alsook voor Zondag en Maandag.
Vertrek uit Brussel N. te 8.09 u.
Terug te Brussel te 21.59 u.
Leider : Eugeen De Ridder.
[Vijs : Voor den len dag, fr. 85.
Voor de 2 dagen : fr. 140.
De inschrijvingen worden gesloten op
Dinsdag, 7 Juni.
ZONDAG, 19 JUNI :
DWARS DOOR HET SCHILDERACHTIGE
« PAYOTTENLAND! »
Samenkomst te Halle aan 't station te
10 u. 18, bij de aankomst van den trein uit
Brussel-Zuid (10 u. 1). Wandeling door de
bedevaartstad met haar prachtige kerk, zoo
rijk aan kunstschatten, en haar mooi stadhuis.
Te 12 u. met de tram naar Lcerbeck,
he!
dorp der Stevenisten. Aankomst te 12 u. 30.
Rust; eten meebrengen!
Te voet naar Kcster-Hcidc (heerlijkste panorama der streek) en de oude, eigenaardige
dorpen Gooik
(Woestijnkapel) ? Neigem
(kerk, kasteel, bosch), Mccrbckc (kerk; aardbezien!)
De voetwandeling gaat slechts over ecu
veertiental km. en is rijk aan afwisseling.
Te Meerbeke talrijke electrische trams
naar Brussel en Ninove.
Leider : J. Van Overstraeten, I)arklaan,
Aalst.
Wij zetten al onze leden sterk aan dezen
belangrijken uitstap mee te maken.
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LAUS ANTVERPIi®
V \ e meest-overweldigende aanblik in Antwerpen is wel de Lieve Vrouwe kerk gezien over de ruimte en boven de huizenrij der
Groote Markt, op de ontzettende hemeldiepte
die daar opengaat. Dat is buiten alle verhouding : de daken der kerk, de twee torens, de
hooge spits, de kruisbeukkoepel, alles steekt
boven de inenschenwoonsten uit, die verdwijnen in die overheerschende nabijheid.
Door den ring van huizen die als de muren
zijn van deze rustig-gesloten kathedraal-wijk,
dalen langs alle kanten de smalle gangen :
Quinten Matsijs- en Appelmans-doorgang,
het Papenstraatje en de Torfbrug, de Maalderijstraat en de twee enge passen van de Melkmarkt naar de Lijnwaadmarkt. Die gangen
dalen, want de kathedraal staat in een diepte,
alsof zij met al de macht van haar zeven
schepen haar daken en haar torens den grond
deed begeven en zinken.
En zie : een driehoekige markt gaat open
achter de huizen-muren, die men tegen de
kerk gebouwd waande. Nieuwe rijen van donkerroode trapgevels worden zichtbaar en gelijk op elk gesloten binnenhof staat daar terzij
de oude waterput van Quinten Matsijs met
zijn bekroning van zwartijzeren gesmede takken en bladeren en bloemen.
In de diepte van dit plein wordt heel de
statige voorgevel nu ontdekt met het gebeeldhouwde portaal en het hooge middenschip
tusschen de twee torens, waarvan de eene
links, opstreeft in de verbazende vlucht van
zijn boven-elkaar-steigerende donkere bogen
en gebloemde pinakels.
Gezien door de diepte der nauwe doorgangen op het plein, staat de kathedraal daar als
een rotsenrif. Men bemerkt dan eerst de outzaglijke fundamenten waaruit de torens naar
boven schieten. Met hun diepten en uitsprongen en de spelonken der portalen zijn zij een
branding boven de straatzee, vvaarlangs sedert eeuwen het nietig en hulpeloos bewegen
gaat van rollende wagens, van sleurende
paarden en voorbijjagende menschen. Boven
al die kriebelende kleinheid steekt de eene
toren zijn subliem gekroond hoofd tot in de
wolken. Zijn steenen zijn langs voren gebleekt
door de jaren. De regens hebben ze uitgemergeld. Hij draagt geduldig den zonnebrand
tot de laatste stralen nedernijgen en alles
reeds duister werd in de straten. De winden
huiien door zijn galnigaten en doorluchtige
kroon. In den avond en den nacht, als de veilsters in de lage huizen rond het pleintje geel
en rood beginnen te lichten, wordt de toren
als een stoere en sumbere reus die ^uftend aan

't droomen is, heel hoog daar boven in de
duistere lucht, en van tij4 tot tijd, alleen zinneloos geworden Koning Lear, ?en simpel
liedje zingt, bij zichzelf alleen, over de wijde
zee van den nacht boven de daken. Maar op
de groote feestdagen, als blij de zon de geveltoppen en de pleinen gaat vergulden, als volk
rumoert door de straten, als uit voile kopers
de muziek-marschen tegen de vensterruiten
schetteren, als alle vlaggen uithangen en, in
flapperende slingers, rood en wit en blauw en
groen en geel gaan wiegen van den eenen
mast tot den anderen op alle schepen, langs
de onafzienbare Scheldekaaien, als Carolus
dan luidt met zijn vollen bronzen toon, dan
wordt de toren de al-regeerende dictator, de
goede dwingeland, en zijn dreunend gelui de
stem zelf der Stad die brommend bonst en
doordavert al de steenen.
Om Antwerpen te loven zou men kunnen
spreken over de verdoken buurten, die achter
een donker poortje opengaan en U voeren
met sluipgangen, onder balken zolderingen,
op kleine binnenplaatsen die zijn als putten,
onder steenen gewelven die zijn als krochten,
waar smokende lichtjes branden in oude lantaarns voor vreemde heiligenbeeldjes, waar
donkere trappen dalen in koele kelders of
omhoog wentelen naar geheimzinnige zolders; over die ontelbare godshuizen met groene bleekhofkens en kleine hobbelig-gekasseide pleintjes, waar de lage witte huisjes staan
gereekt met rondgeboogde groene poortjes en
klein-gevensterde raampjes; over de SintNikolaasplaats, die landelijk-dorperige verrassing in het hart der meest-modern-levende
buurt : witte rustige trapgevels, een klein
zwart-bestoven kerksken met hooge, schoone
spitsboogramen en fijne slanke naald, en daar
te midden, boven den pompzuil, een oude
vrome heilige met zijn mijter en kazuifel, afgeteekend op de lucht.
Er zou ook kunnen gewezen worden op den
inwendigen praal der oude kerlcen, waar die
werelden van Rubens, van Dijck, Jordaens,
voor uw oogen opengaan, waar de Renaissance hare weelderig-zware festoenen heeft
opgehangen van bloemen ou vruchten; waar
hoogaltaren staan als triomfbogen, met torskolommen en portieken, waarboven een vlucht
van engelen en heiligen gaat zweven, als een
witte wolk op de gouden stralenbundels van
reuzige aureolen; waar al dat rijke beeldwerk
staat, de wanden vol groote gedrapeerde en
gevleugelde gestalten in blinkend ouden eik
en die pompeuse preekstoelen, waarvan het
harde hout is geworden een groei van boomen
en loot, of neerhangt in de zwaaropgetrokken
plooien van koninklijke baldakijnen; waai
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nog de driekante Lieve Vrouwen worden vereerd, met haar gouden kronen, hoog als tiaren,
schitterend en lichtsprinkelend van de biggeiende parels en edelsteenen en die op de feestdagen, in hare koningirme-mantels van zwaar
brokaat en hermelijn, worden uitgesteld en
door de beuken gedragen met vanen en flambouwen, zoodat zij sehijnen in matigen gang
met slepend hofkleed en kroon, boven de
hoofden te zweven te midden van wolken van
wierook.
Er zou nog kunnen gehandeld worden over
de laatste overblijfsels van die glorieuse
binnenhoven der vroegere paleizen van Rubens, van Jordaens, met portieken, zuilenrijen
en paviljoenen versierd met romeinschgrieksche symbolen en weelderige bloeinfestoenen; over het huis van Plantin, waar nog
de zalen, met goudleder en gobelijnen behangen, sehijnen te wachten op de menschen die
daar bewogen in de 17e eeuw, waar ge de
« correcteurs » nog meent te zien gebogen
zitten over de groote bladerr van den veeltaligen bijbel, gedrukt bij uitsluitend privilegie

van den koning van Spanje; waar Justus Lip-sius nog kan plaats nemen in zijn leder-beslagen zetel voor de blinkend eiken tafel...
Deze stad wurdt beinind als geen arrder,
omdat zij spijts alle veranderingen der tijden,
zoo vrouwelijk-bekoorlijk is en blijft, zoolang
zij daar zal liggen met hare.eeuwige torens,
tusschen water en hemel in den arm der
Scheldt-.
Zij is schoon^
in den ochtend als zij over den breeden
stroom staat opgericht als een schalieblauwe
silhouet, waarachter de zon te broeien zit en
te branden; geen vensters van huizen zijn
zichtbaar, niets dan een grillige arabesk van
Noord tot Zuid, rechte lijnen van daken, hoekige uitsprongen van schoorsteenen, en daarboven de praal van de torens : Sint Paulus en
de golvende lijn van zijn geveltop, de tinnen
en daken van het Steen, van het Vleeschhuis,
de geveltop van het Stadhuis met zijn adelaars,' Sint Andries met lichte lucht tusschen
de zuilerr van zijn koepel en boven alles, hoog

172

Antwerpen — De voormalige Kipdorppoort

en fijn, Je Lieve Vrouwe-toren als een mauve
sclierm, waardoor, van onder tot boven, de
gele lichtgaten te glimmen beginnen, maar
eene verschijning zoo vaag en teer, iets nevelachtigs, een luchtspiegeling, die gaat opgelost worden in de trillende glorie van den
zon-doorgloeiden hemel, waaruit vlagen
van licht doomend over de daken stroomen en
in de Schelde groote plassen doen flonkeren
van schilferend en verblindend goud.
Die stad is schoon,
in den avond en den nacht, als zij verrijst
over de vlakten der polders op de paarsche
en gele schelp van haar voor't laatst begloorde torens en gevels, waarin de vensters rood
laaien als van inwendige branden; als zij gaat
vvegduiken met de bochten van de Schelde
in parelmoeren verten waar water en
hemel samensmelten; als stilaan de lichten
te glinsteren beginnen van Austruweel tot
Hoboken en in aantal groeien tot een ontelbaar stargewemel, tot een diadeem van schitterende steenen die, weerspiegeld in den donkeren stroom, een nieuwe glimmende tooverstad van glijswerk en mctaalglansen doen geboren worden in de diepte, alsof de afgrond
openging op de lang-verloren juweelen van
Palmyra.
Die stad is schoon,
in den vollen dag, als. zij het onveranderbare panorama ontvouwt van hare blauwe en

roode daken, hare witte gevels, hare roode en
grijze torens; als de kathedraalspits daar
staat als een reuzige Meiboom en hare pinakels hoog en slank op de lucht afgeteekend
rijzen als wassen kaarsen die voor het begeven langs boven zijn vastgemaakt aan den
boom; als de witte wolken daar over varer
van het Oosten naar het Westen; door den
blauvven hemel; als de schepen, hooggebouwd, traag over de wateren der Schelde
bewegen; als de ijzeren rompen, zwart en
rood, der overzeesche steamers-langs de onafzienbare kaaien liggen gemeerd en met
limine breede schouwen, hunne bruine master,
en kranen boven de daken der huizen gaan
uitsteken, als zij omhoog rijzen met de zwellende tij van de zee die hare wateren in kruivende golfjes dan binnenspoelt.
Het is het eeuwige panorama, dat, spijts de
vvijzigingen van opeenvolgende geslachten,
altijd zichzelf gelijk is gebleven. Want voor
diezelfde torens dobberden de galjoenen van
Spanje, de Portugeesche driemasters, de Venctiaansche karveelen met hunne bollende
witte en gele zeilen, kwamen de oorlogsschepen van Engeland, van Holland, van Frankrijk met hunne hooggebouvvde kasteelen vol
kanonnen en liggen thans de transatlantiekers
in een gloricuse bocht van Noord tot Zuid als
in een gouden hoorri.
jozef MULS.
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Elzas-Lotharingen, Luxemburg

ALGEMEENE REIZEN EN U1TSTAPPEN :
5 Juni. - Toeristendag te Ieperen.
() Juni. —- Autotocht door Fransch-Vlaanderen.
12-13 Juni. — I)e boorden der Aniel.
19 Juni. - - Het Payottenland.
2fi-29 Juni. — Het Groot-Hertogdom Luxemburg.
18-22 Juli. — Elzas-Lotharingen.
Aalst
ZONDAG 12 JUNI : Fietstoeht naar Monrsel, Baardegem. Massenzeel, Meldert. Hekelgcm. Ongeveer 25 Km., door een zeer xh'lderachtige streek, rijk aan natuur- en kunsNc i un, aan gesch:cclen volkskundige eigeriaardigliulen. I'e Moorsel worden o. in. bloemenkweekerijen hez jcht, \<i Ai'lligem
de overhlijfsels der oude ab iii.
Vertrek te 14 u. zeer stipt aan de kerk van Mijlbeek.
ZONDAG. 26 JUNI : Per autocar naar de grootstad Rijsel. Bezoek aan de Beurs, cle Madeleinekerk, het Paleis der Schoone Kunsten (het voornaamste van Frankrijk na het Louvremuseum), dc
St Mauritskerk (heerlijk uitzieht van op den toren), de Porte de Paris, de parken, enz.
Vertrek te 6 u. zeer stipt, Groote Markt. Prijs : 38 fr. 50. Inschrijven voor 15 Juni. Geen te-laatkomcrs ditmaal!

Groot-Antwerpen
ZONDAG EN MAANDAG 5 EN 6 JUNI : Tweedaagsehe fietstoeht naar West-Brabant.
De tocht gaat over Mechelen, Laken, Gaasbeek, (bezoek aan het kasteel met museum) naar Halle.
Tweede dag : Vertrek uit Halle te 7,30 uur naar Boschvoorde, Jesus-Eik, Tervueren (bezoek aan
het koloniaal museum), Quatre-Bras, het kasteel van Markies De la Croix de France en het kasteel
van Graaf de Ribeaucourt, Hofstade en Mechelen.
Er worden geen deelnemers meer ingeschreven.
ZONDAG, 12 JUNI : Fietsuitstap naar Kalmtout, pick-nick, zwemgelcgenheid en uitrusten van
nn/en tweedaagschen tocht.
Bijeenkomst : Schijnpoort, om 8 uur.
ZONDAG 12 JUNI : Uitstap naar de « Polderstreek > (Kieldrecht. Zeeuwsche Polders, Doel).
Vertrek Antwerpen (Waas) 7.38 uur (overstappen te St Niklaas). Met stoomtram tot Kieldrccht. Voetwandeling. 's Avonds terug uit Doel. Onkosten : heen- en terugreis, ongeveer 12,50 fr. leder neetnt
/elf zijn reiskaart tot St. Niklaas. Eten medebrengen, zoo mogelijk ook drinken (gulden!)
Leider : Willem Heylen.
De uitstap zal niet zoo vermoeiend zijn als die van 1 Mei j. 1.
ZONDAG, 19 JUNI : Uitstap naar Gooreind. Bezoek aan het praehtig landgoed : Kasteel van
< iooreind.
Vertrek Antwerpen Klapdorp (elektrische dienst) om 9 uur. Rijden tot Polvgone. Voetwandeiing
en bezoek aan het Kasteel. — Eten medebrengen, koffie verkrijgbaar. Geen vermoeiende uitstap.
ZONDAG, 19 JUNI : Fietsuitstap naar Brasschaat en Gooreind in samenwerking met Mechelen.
Bezoek aan kasteelen.
Bijeenkomst : Schijnpoort, om 8 uur.
ZONDAG, 26 jUNI : Tweede bezoek aan de werken van Kruisschanssluis en Kanaaldok. —
Vertrek per speciale boot aan de Vlotbrug (Loodswezen) om 9V> uur stipt. Bezoek aan de werken.
Eten medebrengen. Voor drinken wordt gezorgd. Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan 4 frank. De deelnemers ontvangen gratis een druksel met verklaringen.
N. B. — De personen, die een foto verlangen van de groepen genomen tijdens de wandeling op
1 Mei j.l. kunnen deze verkrijgen of bestellen op het secretariaat aan 1,50 fr. De beide opnameti zijn
praehtig gelukt!
Welgelukte afdruk van de foto genomen op Donderdag. 26 Mei, bij het bezoek aan de puinen
van Villers-la-Ville, te verkrijgen op het secretariaat aan 1,25 fr.

Beveren-Waas
MAANDAG, ti JUNI
der Melzeele).

(2e Sinxcndag) : Fietsuitstap samen met de leden van Melzeele. (Zie on-

Brussel
ZONDAG 19 JUNI : Uitstap naar het Payottenland onder de leiding van den heer Van Overstraeten. Zie elders in dit blad.
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Duffel
ZONDAG. 19 JUNI : Uitstap per fiets naar Gonremd (Zie onder Mechelen). De fietsers stellen
zich in betrekking met den heer H. Resseler, Ond^rwijzer, Waarloosstraat, Duffel.

Geeraardsbergen
ZONDAG. 5 JUNI (Sinkseu) : Per autobus uaai den Kluisberg, Vergaderen tc 13 u. in den
« Vlaamschen Leeuw », Vredestraat. Inschrijven tot 3 Juni, Groote straat, 48.
ZONDAG, 19 JUNI : Algemeene uitstap naar het Payottenland.

Geluwe
ZONDAG, 5 JUNI : Deelneming aan den Toeristendag te Iepeien.
MAANDAG, 6 JLJNI : Deelneming aan den autotocht door Fransch-Vlaanderen (van uit Ieperen)
Zeer interessante reis langs Cassel tot St. Omaars. Prijs 22 fr. per persoon. Inschrijven zoohaast mogelijk bij den heer A. Rebry, afgevaardigde. Er zijn reeds een tiental deelnemers.

Gent
ZONDAG, 5 JUNI : Groepsreis naar Ieperen. (Zie mededeelingen elders in dit blad). Vertrek uit
Gent St. Pieters te 8,24 uur. Aankomst te Ieperen om 10,20 uur. Terug uit Ieperen om 20,14 uur.
Aankomst te Gent St Pieters om 23 uur. Prijs per reiskaart 22,— fr. Toetredingen tot 2 Juni, Begijnhoflaan, 31.
MAANDAG, 6 JUNI : Jaarlijksche reis naar den Kluisberg (met muziek). Vertrek uit Gent- St.
Pieters. om 7.38 uur : aankomst te Berchem om 9.32 uur. Te voet naar den Kluisberg - 1 uur wandelen. Pick-nick in de bosschen. Om 14 uur Veldhal. Om 17 uur Vertrek naar Ruien. Vandaar oni
18,36 uur naar Gent. Aankomst te Gent St. Pieters om 20.37 uur. Prijs per deelnemer, onkosten muzikanten inbegrepen : voor leden 13,—: fr.; niet-leden 15,-- fr. Houders van vrijkaarten of abonnenten
betalen 2,— fr. Toetredingen tot uiterlijk 2 Juni ten huize van de afgevaardigden.
6 JUNI - 9 JUNI. — Per fiets naar de beroemde processie van Echternach. Vierdaagsche fietstocht in 't Groot-Hertogdorn Luxemburg.
6 Juni : De liefhebbers vergaderen aan het station van Aarlen om 15,30 uur, dan per fiets naar
Ln\emburg-stad en Remich. Logies.
7 Juni : Langs de boorden van de Moesel naar Grevenmacher, Wasserbillig, Lchternach (dansprocessie). 's Namiddags wandeling naar de Prarasur Leye,
8 Juni : Langs de boorden van de Sauer naar Vianden, Diekirch, Bourcheid, Groebelsmule, Eschsur-trou. Logies.
9 funi : Esch sur trou, Bavignon, Boulaide, Arsdorf, Hastut, Aarlen. Per trein terug naar huis,
Leider Mr. A. Dhondt, Hortentiastraat, 76, Gent.
ZONDAG, 12 JUNI : Bezoek aan het Hofbouwgesticht van Houtte (De Pinte). De fietsers vertrekken om 8,30 uur aan de Sterre, Kortrijksche steenweg De niet fietsers ter statie Gent St.-Pietcis om 9.17 ii. Samenkomst voor de statie van De Pinte om 9,30 u. Terug tc Gent, om 12,30 u.
ZONDAG, 19 JUNI : Bezoek aan een kiekenkweekerij.
ZONDAG, 26 JUNI : Autotocht door de Kempen.
ZONDAG, 26 JUNI : Per fiets naar Eeke, Asper (bezoek aan de kunstmatige broeierijkasten van
Mr Comhaire, Terug over Gaver Baigem, Munte en Merelbeke.
Vertrek om 14 u. aan 't monument Emiel Claus in 't park.
ZONDAG 3 JULI : Uitstap met motorbootjes op de Leie.

Herenthout
ZONDAG, 19 JUNI : Uitstap naar Brussel en IVrvumi. Bc/ock Coloniaal Museum 's Namiddags wandeling door Brussel : Park. St.-Goedcle, Koninklijk palcis, Hallepoort, Benedenstad.

Hoogstraten
MAANDAG, 6 JUNI (2de Sinxendag), reisje naar Mechelen. 's Namiddags bezoek aan de stad;
's avonds beiaardconcert. Vertrekuren. reiskosten en nadere schikkingen zullen in de plaatselijke
bladen bekend gemaakt worden. Inlichtingen en inschrijvingen bij Jos. Van Hoof, afgevaardigde

Leuven
ZONDAG, 5 JUNI (Sinxen). De door slecht wrer uitgestelde fietstocht naar de oude wijnbergenstreek : Wesemaal. Gelrode. Nieuwrode, Winge. Vertrek aan de statie te 13% uur.
MAANDAG, 6 IUNI (2e Sinxendag). — Fietstocht door het overheerlijke. steeds boeieude Zonicnbosch. Vertrek Tervuursche Poort, te 8 uur stipt (langs de vallei van dc Vocr).
ZONDAG. 12 JUNT : Algemeene uitstap naar de Zoete-Waters. Volksspelen. Vertrek (voor de
voetgangers), Naamsche Poort, te \3*/\ uur. Per trein te 12.45 uur (Leuvenstatie), 12.52 uur (Heverleestatie of per autobus Naamsche Poort-Zoete-Waters. Samentreffen
met de voetgangers in 't
bosch (eten meenemen).
Om te sluiten onze vermaarde keerskensaftocht.
ZONDAG, 19 JUNI : Fietstocht naar Grez-Doiceau en omgeving (prachtige streek) onder bevoegde leiding. Vertrek Naamsche Poort, te SL/2 u.
26-27 JUNI : Groote zomerreis. Tweedaagsche tocht langs de Ourthe, Ambleve en Maasvalleien
met de Leuvensche Minerva-car. Luik, Aywaille, Remouchamps (bezoek aan de grotten), de heerlijke
Ninglingspovallei, Coo (waterval) Vielsalm (logies) dwars door de Ardennen over Laroche, Hotton,
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Marche naar Rochefort. Dinant en Namen. Prijs 210 fr. (alles inbegrepen). Inlichtingen bij H. CroelsLoomans, Oude Markt, 48. Nog enkele plaatsen beschikbaar.
De inschrijving wordt beslist gesloten op Zondag, 19 Juni.
ZONDAG, 3 JULI : Deelneming aan de Waterreis.
ZONDAG, 3 JULI : Fietstoeht naar Waver en omgeving.
2TONDAG, 10 JULI : Groot Wetenschappelijk Guldensporenkongres te Leuven. Alle V. T. B.-ers
uit Leuven en omliggende worden dringend en beleefd uitgenoodigd.

Melzeele
MAANDAG, 6 JUNI (2e Sinxendag) : 3e fietsuitstnp over St. Niklaas, Tiehode, Temsche, Bornhem. Hingene, Rupeimonde, Kruybeke, Melzeele. Bezoek samenvloeiing Dunne en Schelde, Temsche,
kasteel Bornhem en Hingene, overzetten te Hingene.
Vertrek om \2]/2 u. bij J. Van Raemdonck, Dorp.
DONDERDAG, 21 JULI : Fietsuitstap naar Overmere Dunk.

Alechelen
5 en 6 JUNI : Toeristendag te Ieperen. Zie elders in dit blad.
ZONDAG, 19 JUNI : Groote fietsuitstap naar Gooreind (Westwezel). Vertrek te 8 u. stipt aan
de Kathelijnepoort. De tocht gaat over Kontich, waar de deelnemers uit Duffel de groep vervoegen,
Oude-God, Deurne, Merksem, Brasschaat. Te 11,15 u. middagmaal te Gooreind (ieder brenge zijn
knapzak mee). Te 12,30 u. bezoek aan de hovingen van het kasteel van Gooreind. Te 16 u. aftocht.
Terug over St Job in 't Goor, Schoten, Wijnegem, Massenhoven. Lier.
De voetgangers vervoegen te Gooreind de fietsers. Van Antwerpen naar Brasschaet-Polygone,
elektrische trams om de 20 minuten. Uit Mechelen-Centraal, vertrek te 8,30 u.
De uitstap staat onder de leiding van den heer C. Peeters.
ZONDAG, 26 JUNI : Autotocht door de Kempen. Nadere uitleg in het volgend nummer.

Opwijk
ZONDAG, 5 JUNI (Sinksen) : Uitstap naar Merchtem. Bezoek aan de tentoonstelling van den
Geschipd- en Oudheidkundigen Kring van West-Brabant. Daarna bijwoning van het concert op de
Markt (ofwel wandeling door Merchtem en bezoek aan de kerk).
Bijeenkomen bii ons medelid A. Baeckens, Gasthuisstraat. Vertrek te voet te )5Y2 uur.
MAANDAG 6 JUNI (2e Sinksendag) : Uitstap naar het Zonienbosch. Vertrek te 9.03 u. Terug te
20.15 u.
,'s Voormiddags, bezoek aan het museum van 't Jubelpark, onder leiding van Heeren Leo Buggenhout en H. De Backer. Middagmaal in de Kristene Arbeidscentrale. 's Namiddags wandeling door het
heerlijke Zonienbosch, onder goede leiding.
Om te sluiten boottochtje op het meer in Ter-Kameren-bosch.
Opgelet : In geval van slecht weer wordt deze reis uitgesteld tot op Zondag, 12 Juni.
In vooraitzichf : Bezoek aan de kerk en aan de fahriek Manta, fietstoeht langs Assche en Berchem (10 Juli) en uitstap naar Dendermonde.
N. B. De autoreis naar Waterloo en Villers-la-Vilie werd tot op onbepaalden datum uitgesteld. Ze
gaat vermoedelijk door in Juli of Oogst.
Aandacht! a) alhoewcl beloofd, zal er dit seizoen geen algemeene vergadering meer worden
belegd.
b) Aangezien « Toerisme » nu regelmatig en goed verzorgd verschijnt. zullen verschillende berirhteu voortaan niet meer per briefjc aan huis bcsteld worden. Raadpleeg dus v< Toerisme ».

Rijkevorsel
MAANDAG, 6 JUNI : Reisje naar Mechelen. Zie : mededccling Hoogstraten. — Inschrijvingen
bij F. Heidendal, onderwijzer.

St. Niklaas
ZONDAG, 12 JUNI : Uitstap naar Brugge. Bezoek aan de merkwaardigheden der stad : H. Bloedkapel. Museum van Oude Meesters, St. Salvators- en O. L. Vrouwkerk, Museum-paleis der heeren van
Gruuthuuse, Memlinc-museum, enz. Leider : heer Conservator A. Daled.
Vertrek uit St. Niklaas om 5,14 uur. (Te Gent is gelegenheid tot mishooren). Deelnemers storten
het inschrijvingsbedrag ten laatste op 6 Juni bij den afgevaardigde, Hemelaerstraat, 2. (Deelnemingsprijs, trein, middag- en avondmaal, ingangen, fooien : 50 fr.)
Wie niet verlangt het avondmaal te gebruiken: 45 fr. Houders van vrijkaarten op het spoor :
26.50 fr.
2) Kcrmisreis 1927 (Zondag, 26 Juni, Woensdag, 29 Juni). Naar het Groot-Hertogdom Luxemburg : Clerf, de Benediktijnerabdij van St Maurits, het Urdal, Echternach, Vianden, Luxemburg, enz.
Autocar-tochten. Spoedig inschrijven, daar het aantal deelnemers beperkt is, bij den afgevaardigde,
Hemelaerstraat, 2. Deelnemingsprijs : 495 frnk.
Leider : Hr. J. Joos. (Zie elders in dit nummer).
3) Foto's van den uitstap naar Gent kunnen besteld worden bij den afgevaardigde. (Prijs : 1 fr.)
4) Aan de fietsers : Wie wat voelt voor een fietstoeht (2 of 3 dagen) doorheen de Antwerpsche
en Limburgsche Kempen op Maandag, 27 Juni en volgende dagen (Kermisweek) steile zich in verbinding met ons medelid, den heer Karel De Jaeck,, Langhalsbeekstraat, 48.
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Vilvoorde
ZONDAG, 19 JUNI : Wandeling rond
diglieden uit onze onmiddellijke omgeving.
hebbers, schilders en teekenaars zullen in
kan het vertrek wat later geschieden, doch

Vilvoorde op xock naar de natuur- en andere merkwaarBijeenkomst te half twee op de Groote Markt. bololieidezen uitstap vooral belang stellen. In geval van regen
niet na half drie.

Westwezel
MAANDAG 0 JUNI (2e Sinxendag) : keisje naar Mechelen. Zie : inededceling 1 Inogstratcii.
Inschrijvingen bij M. Moors, ondcrwijzeres, of in het lokaal bij Lug. Peeters.

Wortel
MAANDAG, f> JUNI (2c Sinxendag) : keisje naar Mechelen. Zie: Mededceling 1 loogstratcn. In
schrijvingen bij Emiel Horsten, afgevaardigde.

Aangesloten Hotels
KNOKKE-A/ZEE
Modern corpfort, Centrale Verwarming Warm en
koud stroomend water op de kamers. Prima keuken.
5 o/o prijsvermindering voor V. T B ers. Tel. 173

Noordzee-Hotel

-

CAFE

CECIL

Van Arteveldestraat

8,

HOTEL

Antwerpen

jjo kamers. Maaltijden aan voordcelige prijzen voor
groepen, op voorhand bestellen, goede burgcrskenkcn
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Hotel de la Poste - BRUSSEL
Voornaam confortabel. Oude reputatie. Rustig gelegen in het centrum. Voor leden van den Bond bij

langei^ver^

Logement Roode Poort
Hallestraat, 8 BRUGGE
Gunstprijzen voor de leden V. T. B.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaal t> fr.
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Al wie naar Oostende komt bezoekt
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Toeristisch Kongres - Wenschen
Op het Toeristisch Kongres dat gehouden
werd te Antwerpen. op Zaterdag 14 Mei j. 1.,
ter gelegenheid van den Lustrum-Landdag
van den V. T. B., werden volgende wenschen
naar voren gebracht en gestemd :
1) dat de opbrengst van de belastingen en taksen
die wegen op de eigenaars en cle verbruikers van
automobielen voor een groot deel zouden worden
aangewend voor het verbeteren en onderhouden
van de Rijks-, Provincie- en Gemeentewegen.
2) dat het aanwenden tot dit doel voor een minimum gedeelte dier opbrengst zou bevolen worden
door een wettelijke bepaling.
3) dat het verbeteren van ons wegenisnet geen
voorwendsel weze om staatsinstellingen in het leven
te roepen.
4) dat het net der Rijkswegen in het Vlaamsche
land dient verbeterd en uitgebreid.
5) dat het niet practisch zou zijn een verplicht
rijbewijs in te voeren, er moeten echter middelen
gevonden worden om het publiek op te leiden in
zake regeling van het verkeer.

8) dat de Gemeentelijke (Jverheid van Antwerpen
zou afzien van het herbouwen van het nieuwe raadhuis in historischen stijl en het integendeel heel
modern, ook wat architectuur betreft, zou opvatten.
9) dat belangstelling ten opzichte onzer boomen
bij ons volk zou worden aangekweekt met door
onderwijs en verdere vulgarisatie de kennis der
specifieke boomsoorten te verspreiden, dat dc
V. T. B. in dien zin zijn medewerking zou verleenen
door het uitgeven van kleine verhandelingen hierover, en in dc door den bond uit te geven gidsen
enkele regels zou wijden aan plaatselijke flora.
10) dat de Openbare Machten het behoud van
het domein van Boechout zouden verzekeren met
het aan te koopen.
11) dat de afbeeldingen op 's lands postzegels
voorkomend zouden worden opgevat als toeristisc.he
reclame (zichten van monumenten en landschappen
met verklarende opschriften) dat ze zoowel wat
kleur, teekening en styleering betreft onberispelijk
zouden worden uitgevoerd.
12) dat in elke Vlaamsche stad of streek van
toeristisch belang, op initiatief van den plaatselijken V. T. B.-tak" een vereeniging tot bevordering
van het vreemdelingenverkeer zou worden gesticht.

De bondsleiding rekent er ten stelligste op

6) dat een rechtvaardige toepassing van de wet dat bet bier niet zou blijven bij platonische

en de algemeene reglementen op de politie voor het
vervoer ten zeerste gewenscht is, alsook een ernstige opleiding van de agenten met die politie belast.
7) dat hier tc lande zou worden afgezien van
restauratie van oude gebouwen bedoeld als een reconstructie van verdwenen oude gedeelten, dat deze
restauratie's zouden gebeuren in den stijl van den
tijd met aanpassing bij het bestaande oude.

motiestemmerij, maar dat deze wenschen aanleiding zouden geven tot verwezenlijking. We
meenen dan ook ten stelligste te mogen rekenen op den steun onzer leden die door hun
invloed, bevoegdheid of ambt eenigszins in
staat zouden zijn daartoe mee te werken.
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Nabetrachting op de Tentoonstelling over verdwenen, oud~ en hedendaagsch Mechelen
- - ingericht den Mechelsehen Fotokring en den Vlaamschen Toeristenbond - Tentoonstelling, welke onlangs in de
D ezeReuzenzaal
alhier werd gehouden, heeft
terecht veler belangstelling opgewekt. Wie
de vorige tentoonstellingen van dezen nog
iongen kring bezocht, heeft kunnen vaststellen dat voor het getal deelnemers, de hoeveelheid en het gehalte van het tentoongestelde, de inrichters op vooruitgang mogen
bogen.
Uit samenwerking met den Vlaamschen
Toeristenbond, de verdienstelijke Vereeniging, die ter stede een bedrijvige afdeeling
bezit, is een geheel tot stand gekomen, dat

St Romboutskerk, uitwendig

naast de hier ingerichte tentoonstellingen van
Oudheidkunde, Tooneelleven, Folklore, een
waardige plaats inneemt.
De inrichters hebben ingezet met een
hoogst belangwekkende voordracht van den
Heer Prosper Verheyden, den fijnzinnigen
speurder van het oud Mechelsch stadsschoon,
over « Groei onzer oude straten en pleinen ».
Zij hadden er mede aan gedacht, door flink
verzorgd drukwerk van uitnoodigingskaart
en prograrnma, het opvoedend karakter van

hun onderneming te verhoogen. Het doet
deugd in dezen tijd van sportfurie, jonge
menschen, door toepassing van moderne
technieken, te zien arbeiden aan het in stand
houden en aankweeken van eerbied en waardeering voor natuur- en stadsschoon. Ik meen
dat zulk initiatief niet genoeg kan aangemoedigd, nu in de stad zoowel als op het platteland, onder invloed van stijgenden stoffelijken welstand en achteruitgang van algemeene kultuur, zoo baldadig de hand wordt
geslagen aan het overgeerfde natuur- en architectuurschoon. Bij gebrek aan een doeltreffende, strenge wetgeving in ons land
staan officieele organismen,als de Koninklijke
Commissie voor monumenten en landschappen, de stedelijke commissies voor stedenschoon, veelal machteloos tegenover onwil
en kultuurloosheid van eigenaars en bouwondernemers. Zoo zijn wij dagelijks in stad
en land de ontstemde en machtelooze getuigen van de verminking en vernieling van wat
Ruskin eens noemde « het lieve gelaat van
het vaderland ».
Vereenigingen als b. v. de Belgische Boerenbond, zouden, dank zij hun stevige organisatie en rijke hulpmiddelen, op dat gebied
heel wat kunnen tot stand brengen.
Wat door V. T. B. en Mechelsche Fotokring hier werd begonnen, kan stelselmatig
ondernomen en doelmatig ingericht. Op het
opvoedend-kultureel karakter der onderneming moet meer naclruk gelegd. Het is voorzeker achtingswaard zich te vergenoegen en
te vermeien, zooals sommige inzenders, in de
studie van licht- en schaduw-effecten op
stad en landschap. Het kan nut opleveren,
eerst voor den opnemer-fotograaf, tweedens
voor den bezichtiger, het oog te oefenen, te
leeren « zien ». Toch meenen wij boven het
akademisch schoonheidsgenot hoogere doeleinden van meer algemeenen, cultuur-bevorderenden aard te moeten stellen. Boven het
schilderachtig-voorbijgaande, staat het stijlhistorisch-kultureel moment.
Oude architectuur en architectuurdetails
moet de camera opnemen, tegenover elkaar
stellen, vulgariseeren. Hierbij moet de opnemer niet uitsluitend belang hechten aan de
twee afmetingen, het vlak, hij moet de derde
afmeting op het oog houden en tot uiting
brengen : hij moet plastisch, driedimensionaal zien. Niet alleen de gevel, het huis, maar
de gevel in den straatwand, de huiscubus in
de ruimte dienen naar voren gebracht. De

GR A Z
de hoofdstad van Stiermarken, in
G raz,
Oostenrijk, werd volgens de kronijken
reeds vernoemd in de 1 eeuw. Schlossberg,
een schuine bergrnassa in dolomietrots,welke
zich op den linkeroever der Murrivier verlieft, diende successievelijk als versterking
voor Kelten, Romeinen, Slaven en Germanen.
De naam Graz ontstond uit het Slavische
« grad » d. i. kasteel. Karel de Groote onderwierp de aldaar gevestigde Slavische bevolking en koloniseerde het land met Germanen.
Als bescherming tegen de invallen der
naburen werd in 1129 het grensland BeierschGraz gesticht. Daar regeerde de stam van
« Traungauer » ook genaamd : de markgraven van Steier. In 1192 kwam het Stiermarksche grensland onder de heerschappij van de
stam Babenberger aan Oostenrijk en werd in
1282 het bezit der Habsburgers.
Tweemaal, in 1480 en in 1532 verschijnen
de Turken voor de versterkte muren der stad
Graz, zonder deze echter aan te vallen. In de
XV° eeuw wordt Graz de residentie der
Habsburgers en in 1619 de hoofdstad van
het Oostenrijksch kroonlanci Stiermarken. In
Mechelen — Huis de Lepelaar
1797 bezetten de Franschen de stad; Napoleon heeft hier gedurende eenigen tijd zijn
pas gesloten Tentoonstelling gaf verrassende hoofdkwartier. In 1809 komen de Franschen
foto's te zien van verdwenen of gansch ver- nogmaals naar Graz en belegerden teverbouwde oude architectuur. Waarom zouden geefs den door majoor Hacklier moedig vergeen reeksen kunnen worden samengesteld dedigden kasteelberg,welke gansch de omgevan « Mechelen vroeger en thans » metho- ving beheerscht. Volgens het vredesverdrag
disch geklasseerd, waaruit blijken zou dat bij van Weenen werd de citadel gesloopt, en zijn
bepaalde verbouwingen niet alleen het histo- enkel de « Uhrturm » (uurwerktoren) en de
risch stijlkarakter, maar ook de schoonheids- « Glockenturm » (klokkentoren) overgeblewaarde werd veranderd en verminderd.
ven, die dus doorgaan als de oudste monuMet dergelijke reeksen van bepaalde ge- menten van Graz.
gevens uit een enkele stad en landstreek,
zouden dan rijk geillustreerde, flink beredeneerde « Studies over Bouwkunst » kunnen
worden saamgesteld, die in den breede gevulgariseerd, niet enkel de droge archeologische wetenschap, maar tevens de practische manier van bouwen en verbouwen in
stad en land zouden bevorderen en op banen
leiden van degelijkheid en schoonheid.
Tot dit kultuurwerk, dat nabuurvolkeren
voor ons, sedert straks twintig jaar stelselmatig en met vrucht hebben doorgezet, durf
ik den Mechelschen Fotokring en gelijkaardige vereenigingen in het land, in't bizonder
den ondernemingslustigen en inzichtrijken
V. T. B. oproepen.
Karel PEETERS.
De cliches werden bereidwillig afgestaan door
de uitgeverij « De Sikkel » te Antwerpen.

Graz — Schouwbur
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« Graz, de schoonste stad van Europa na
Salzburg » gelijk de befaamde Alexander v.
Humboldt haar noemde, ligt in een cirkelvormig dal naar het Zuid-Oosten geopend
door de vallei der Mur. De omgeving is
praehtig. 2000 m. hooge bergen beschermen
haar tegen de noorderwinden. Het klimaat is
er zeer mild; de gemiddelde jaartemperatuur
is ongeveer 9 a 10° C, daarom verkiezen tal-

volgende vvoordspeling : « C'est la ville des
Graces au bora de la Mur (de l'amour) ».
Seume schreef ook in het jaar 1802 in zijn
« Wandeling naar Syracuse » : « Graz is
een der schoonste, groote gebieden, die ik tot
heden zag; de bergen in de nabijheid bieden
de heerlijkste vergezichten. »
De Duitsche dichter Hamerling roemde
eveneens hare schoonheid.
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rijke geestesarbeiders, Graz als bestendige
verblijfplaats. Goede schouwburgen, concertgebouwen e. d. zorgen voor ontspanning.
Graz is ook het kultuurc^ntrum in den
Zuid-Oostelijken hoek van het Duitsch-sprekende gebied. De universiteit en de technische hoogeschool worden druk bezocht
door vreemde studenten vooral uit de Balkanstaten.
Het gezelschapsleven was steeds aangenaam te Graz; dit ondervonden de Franschen
tijdens den inval van Napoleon; de bevalligheid der vrouwen karakteriseerden zij met

R. H. Bartsch, Emil Ertl, Wilhelm Fischer
en veel andere bekende letterkundigen leven
te Graz, hunne inspiratie puttende uit de
pracht en de bekoorlijkheid der stad en hare
omgeving.
De toeristen die Graz bezoeken, worden
steeds met voorkomendheid en hartelijkheid
bejegend; heel gemoedelijk zelfs « zonder
complimenten »!
Naar het Esperanto.
De cliches werden hereidwillig in bruikleen afgestaan door de Osterreichische Verkehrswerhung »
te Weenen.

Bondsreizen
ELZAS-LOTHARINGEN (Vogezen)
Drie dagen autocar; 18-23 Juli.
Prijs : 660 Fransche frank.
Leider : H. Gijselinck.
Inschrijven voor 1 Juli.
Zie vorig nummer.

GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG
Autotochten; 26-29 Juni.
Prijs : 495 fr.; Leider : Jos. Joos.
Inschrijven voor Maandag 20 Juni. (Zie
vorig nummer.

DWARS DOOR HET SCHILDERACHTIGE
PAYOTTENLAND
Zondag 19 Juni.
Leider : J. Van Overstraeten.
Zie vorig nummer.
Aan dezen uitstap verleenen ook hun zeer
gewaardeerde medewerking de h.h. Jan en
Luc. De Weerdt uit Gooik, de schrijvers en
verluchters van een belangwekkend en mooi
uitgegeven werkje over de kerk en de kapel
van hun dorp. Ter gelegenheid van ons bezoek zullen in beide eigenaardige bidplaatsen
de kunstvoorwerpen worden tentoongesteld.
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Malmedy in de Geschiedenis
ond het jaar 650 trok Remaklus, de
R onvermoeibare
apostel, met enkelen zijner
monniken en een arbeidersfamilie, naar de
Ardennen, 0111 daar een dubbele abdij te
stichten, de eene te Malmundarium, aan de
monding der Warchenne, behoorend tot het
bisdom Keulen, de andere te Stabulaus op de
Amel, afhankelijk van het bisdom Tongeren.
Koning Sigebert III van Austrasie schonk hem
een uitgestrekt gebied (12 maal 1500 voet)
en verbood ten strengste den toegang aan
elkeen die niet door de monniken zelf toegelaten was.
Nadat de Heilige en zijne makkers zich een
moeizamen weg gebaand hadden, door de
gevaren der venen heen, strompelden ze,
afgemat, God zegenend, traag naar beneden
in een fraai, vruchtbaar dal, en zetten zich te
ruste aan de boorden der kabbelende beek.
Niet ver van daar, ruischte het klare water
eener rijke bron, omringd door steenen aan
Diana en andere goden gewijd. Al deze heidensche herinneringen werden vernield en
vervangen door christelijke teekenen; en de
legende vertelt dat Remaklus zelf, Gods zegen afsrneekenci over de streek, een kruis
kapte in den steen boven de bron, en het
goed zichtbaar maakte door een geut lood.
Ze togen vroolijk aan het werk en weldra
weerklonk het zingen der rillende bijlen tegen
de bergen op en daverden de rotsen onder
het harde slaan der hamers.
Nog ruim kwam hun de koninklijke
vrijgevigheid ter hulp, zoodat beide abdijen
weldra een heerlijke toekomst te gemoet gingen. Remaklus had zijn monniken in den
regel van den H. Benediktus gevormd; ze
leefden in heilige strengheid en gebed en
vonden hierin den krachtigen moed en de
taaie volharding, waarmede zij den strijd tegen het heidendom aangingen.
Childerich II verminderde de eerste schenking tot op de helft, doch gaf hun integendeel het privilegie van immuniteit en kende
hun meteen het recht toe, tol te heffen, hetgeen algeheele soevereiniteit beteekende.
Zoo vormden deze twee plaatsen, hoewel
behoorend tot twee verschillende bisdommen,
eene vaste eenheid, die slechts verbroken
werd door het Kongres van Weenen (1814).
Naar alle waarschijnliikheid ontstond de
abdij van Malmedy een paar jaar voor deze
van Stablo; nochtans hielden Remaklus en
zijn opvolgers gewoonlijk hier verblijf, zoodat Stablo weldra het overwicht kreeg. Dit
werd een bron van lateren jaloerschen twist.

Een statige rij abten, waaronder verschillende, tot 743, met de bisschoppelijke waardigheid bekleed, volgt op den heiligen stichter; hun bestuur kenmerkt zich door een geweldigen aangroei der abdijgoederen, hun
afgestaan door Keizer of Koning, of geschonken door grooten van het rijk, wier
voorbeeld weldra door minderen nagevolgd
werd. Ook de abten zelf hebben vaak de abdij
door hunne schenkingen verrijkt. In de IXe
eeuw waren hunne verwijderde bezittingen
veel belangrijker dan hun oospronkelijk gebied. Doch al deze goederen vielen aan de
hebzucht der Carolingers ten prooi; en, om
hun toezicht te verscherpen, ontnamen deze
vorsten aan de monniken het recht hun eigen
abt te kiezen. Hiermede breekt het eerste
tijdvak der commende aan. Tot hoofden der
abdijen stelden zijn hunne gunstelingen aan,
die nooit ter plaats zelf verbleven, en zich
lieten vervangen door ondergeschikten, zoovvel te Malmedy als te Stablo; de eenheid
werd aldus gedeeltelijk verbroken. Ook de
kloostertucht had veel te lijden, reeds vroeger door weelde en overvloed van goederen;
en sinds Karel den Gioote ging het strenge
as'cetisme te gronde in de zucht naar kunst
en wetenschap. Een noodlottige naijver was
tusschen de twee abdijen ontstaan; Malmedy
trachtte zich van Stablo vrij te maken, en
onafhankelijk haar eigen leven en goederen te
besturen. De grens der bisdommen werd ook
bun scheidingslijn.
Intusschen hadden vele menschen hunne
hutten rond de abdijgebouwen opgetrokken.
Sommige familien waren met de eerste monniken meegekomen en bleven voor hen werken, andere vonden hier in het voorrecht der
immuniteit een zekere bescherming tegen de
gedurige vervolgingen van de agenten der
Koninklijke Schatkist.
Doch de Noormannen lieten weldra hun
horens op de bergen klinken (881), joegen
alien op de vlucht, plunderden en verwoestten de streek. Zij waren mede oorzaak dat de
monniken van een gemeenschappelijke leiding verstoken bleven en met een provoost
rondzwerven moesten, in afwachting dat het
hun weder gegund werd hun abdij nieuw
op te bouwen; de geest van hun strengen
kloosterregel werd hoe langer hoe slapper
gevoeld in deze rampzalige verdeeldheid,
waaraan de H. Odilon (f 954) een einde
stellen zou. Met hem begint een nieuw tijdperk van grootheid; de commende is voorbij.
De tucht werd hersteld; de verloren rechten
werden opnieuw veroverd. Niet lang na zijn
dood, ten tijde van Werinfried, erkende Otto
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I door een nieuw dekreet (966) de vroegere
privilegien, ook door de volgende Keizers
bevestigd. (Otto II, in 980; Otto III in 987).
Doch in 954 werden deze streken andermaal verwoest en geplunderd door de Hongaren. Malmedy is dit onheil moeilijk te boven gekomen; slechts in 992, onder het bestuur van Ravenger, wordt gewag gernaakt
van de nieuwe abdij, die door den aartsbisschop van Keulen aan den H. Petrus werd
toegewijd. In 1007 werd ter eere van den
H. Gereon de nieuwe parochiekerk opgetrokken, die de kapel van den H. Laurentius
(omstreeks 750 door Agilolfus gebouwd)
vervangen moest.
De tijd van abt Bertran is weer een donkere vlek op de geschiedenis van StabloMalmedy; moedeloosheid in de wetenschap,
nieuwe twisten? onheilvolle tweedracht kwamen de zoo pas herstelde tucht vernietigen.
Zelfs de wilskracht van den grooten Heiligen
Poppon (1020-1048), een Vlaming van
Deinze, wiens beleid niet minder dan achttien abdijen hervormde, kon de immer toenemencle vijandschap niet overwinnen; na zijn
dood was de scheiding voltrokken, niet voor
lang nochtans, daar de herhaalde tusschenkomst van de Keizers en ook van de Pausen,
Malmedy verplichtten zich aan Stablo te
onderwerpen.
Met rechtmatigen trots wijzen de annalen
der abdij op den befaamden Wibald (11301158), den prins van clen vrede, wiens naam
met eere prijkt in de geschiedenis van Europa; als vriend der Pausen en raadsman der
groote Keizers Lotharius III, Conrad III van
Zwaben en Frederik Barbarossa, nam hij deel
aan al hun ondernemingen, en was de groote
vredestichter in den investituurstrijd; hun
blind vertrouwen in zijn wijs beleid voerde
hem tot de hoogste ambten van het rijk en
riep hem zelfs tot het bestuur der belangrijke
abdijen van Mons Cassinus, Napels (1133),
Corvey (Westfalen 1146) en Waulsort,
(1152). Onder zijne regeering zou de legende
der vier Heemskinderen opgeschreven geworden zijn in een der twee abdijen.
Zijne bovenmenschelijke bedrijvigheid
deed hem evenwel zijn lieve klooster StabloMalmedy niet vergeten; zijn vriendschap met
Paus en Keizer had de macht zijner abdij
versterkt en tevens de innerlijke eenheid verstevigcl door een wet, die alle moeilijkheden
voor goed uit den weg moest ruimen : beide
abdijen zouden vrij hun abt kiezen, bij voorkeur uit Stablo, indien er een waardig monnik gevonde'n werd, zooniet uit Malmedy,
vooraleer vreemde heeren tot het bestuur te

roepen. De monniken van Malmedy voeldetl
zich door deze schikking ten zeerste gekrenkt, doch moesten bukken voor den stalen wil van Wibald; misnoegdheid werd in
stilte haat.
Op het einde de XIIe eeuw tastten nieuwe
onheilen de bevolking van Malmedy aan; een
vreeselijke ziekte, de melaatschheid, woedde
in de streek en eischte talrijke slachtoffers.
Abt Erlebald (f 1193) kwam hun ter hulp
en bouvvde een leprozenhuis en een kleine
kapel, toegewijd aan de H. Maria Magdalena
(1190); dit hospitaal, waar aanvankelijk alleen melaatschen verzorgcl werden, stoncl
weldra ook voor andere zieken open. *
De XIIP en XIVe eeuwen zijn vol bloedige
gebeurtenissen; aan het hoofd der abdijen
stoncl de geduchte Hendrik van Gelderen
(1248-1274) wiens regeering als een wilde
orkaan van brand, roof en verwoesting over
de gansche streek losbarstte. 't Was de tijd,
waarin de groote adel verviel en zich vercledigen moest tegen de aanvallen van kleinere
hebzuchtige buren; overal zag men burchten
en versterkingen oprijzen, die als hooge nesten boven op de bergen of rotsen zaten, en
van waaruit de vijancl bestreden werd. Zoo
moet ook bij Malmedy het slot Reinhardstein ontstaan zijn, gebouwd door Reinhard
van Weismes.
Bij al de ellende der oorlogen, leed de
abdij van Malmedy vooral onder de buitensporige levenswijze en vrijgevigheid van
Henri de Bolan (1307-1334), tot zoover zelfs
dat de monniken haast niet meer in hun onclerhoud konden voorzien en op't punt waren
den last der gehoorzaamheid af te schudden.
Tot beter gevoelens gekomen, liet de abt
te Malmedy op de Warche, molens bouwen,
die hij dan aan het klooster schonk. Nog
noodlottiger voor beide abdijen was de regeering van Jean de Geuzaine (1417-1438)
een monnik van Malmedy, die het vertrouwen zijner broeders had weten te winnen,
doch, eenmaal tot abt gekozen, zich in zijn
hoogmoed verloor, en hun goederen aan een
uitzinnig leven verkwistte. Bij zijn dood woekerde in heel het land, een tot dan toe ongekencle armoede; de nieuwe abt Henri de
Merode (1438-1460) die de verloren macht
zou trachten te herstellen, had dan ook met
de grootste moeilijkheden te kampen. Aan
hem dankt het prinsdom een nieuwe staatsregeling.
(*) De kapel werd in 1554 herbouwd. In 1741 is
ze toegewijd aan O. L. V. van Bijstand. Het prachtige beeld van O. L. V. dat er nn nog prijkt werd
in 1742 geschonken door een landbouwer van
Faymonville, die te Keulen verbleef.
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De vrijheidsgeest was intusschen reeds
diep in de bevolking doorgedrongen : Malmedy leefde reeds het leven eener stad met
belangrijke nijverheid. Het bestuur bestond
uit een schout (mayeur) vertegenwoordiger
van den Prins-abt, de schepenen van het
Hof, twee burgemeesters en 9 schrijvers, die
door het volk gekozen werden. De ambtsbevoegdheid der burgemeesters bleef tot laat
in de XVIII6 eeuw zeer onduidelijk; ze vervulden in elk geval een ondergeschikte rol. Dit
stadsbestuur bezat trouwens nog geringe
macht, daar de bevolking gewoon was haar
toevlucht tot het klooster te nemen.
De openbare veiligheid werd gediend door
de « Gemune » eene soort burgerwacht,
honderd man sterk, wier aanvoerder door
den Prins-abt aangesteld werd. Deze dienst
was verplicht voor alle burgers tot 65 jaar;
toch mocht niet meer dan een man per huishouden geeischt worden, en waren velen ontslagen.
De groote abt Gaspard Poncin (14601499), monnik van Malmedy, moest zijn volk
onmachtig zien lijden aan de gevolgen der
verkwistingen van Jean de Geuzaine; Adolphe
de la Marck, « het everzwijn der Ardennen »,
aan wiens familie deze abt het slot van Logne
had verpand, had den oorlog voor goed ontketend in het land. Om de beurt vallen de
naburige heeren met benden woestelingen op
het Prinsdom, branden, moorden, plunderen
en eischen losgelden; in 1491 wordt Malmedy verwoest, de St Gereonskerk vernield
en talrijke burgers moeten hunne vrijheicl
erbij inboeten op het slot Reuland.
't Was niet alles. Hongersnood en besmetting, de vreeselijke pest kwamen met hun
verschrikkingen den beker boordevol vullen :
meer dan twee duizend slachtoffers werden
uit het stadje weggerukt. Bij den dood van
abt Gaspard Poncin (1499) was het prinsdom den ondergang nabij, en zag men uit
naar sterke hulp die gevonden werd bij de
graven van Manderscheidt.
Hiermee begint de 2 e periode der Commende.
De abdijen werden herbouwd, de tempel
van St Gereon rees uit zijn puin op, mooier
dan ooit (1500); de kloosterkerk ontving
de prachtige relikwieenkast van St Quirinus
(1509); doch cle lucht bleef zwanger van
wrangen oorlogsgeest. Willem van Manderscheidt (f 1547) moest vluchten voor de
woede der familie de la Marck, en ging schuilen in het slot Reinhardstein. Het heroveren
der ruine van Logne op deze geduchte familie, scheen aanvankelijk rust en kalmte terug

te brengen in het land, maar de vrede werd
dadelijk weer gestoord door de gisting der
gedachten.
Kristoffel van Manderscheidt (1547-1577)
trad met alle strengheid op tegen de wederdoopers (1563) en dreigde met de zwaarste
straffen : « que tous adherents a l'erreur
» anabaptistique soient condamnes a mourir
» par feu ou epee selon la qualite des per» sonnes ». Doch Luther en Calvijn hadden
de oude wereld in rep en roer gezet; het
kleine Prinsdom rilde in die geweldige schokken, en werd als een doortocht van alle strijdende legers, Spanjaarden, Hollanders, Franschen, die elk om de beurt brandden, moordden, plunderden. Dat oorlogsleven bracht een
nieuwe nijverheid mee : in 1576 werden er
niet minder dan 13 buskruitmolens gebouwd,
die later door een Hollander, Marten Sancke,
vernield werden (1587); de kerk en een gedeelte der stad gingen dienzelfden nacht mee
in de vlammen op, de abdij werd geplunderd,
dit alles onder voorwendsel dat Malmedy den
Spanjaard van schietvoorraad voorzien had.
Heel de XVIe eeuw door bleef het land
blootgesteld aan de woede der huurlingen,
wat in 1576 aanleiding gaf tot de versterking
der kleine steden; ook Malmedy werd rond
1608 omringd door dikke muren, die de bewoners tegen alle aanvallen beschermen
zouden. De noodlottige jaloerschheid, die
sinds eeuwen, in de twee kloosters nestelde
en van lieverlede ook de arbeiders en overige bevolking aangetast had, barstte los in
een bloedige botsing, die aan vele burgers
van beide steden het leven kostte (1624).
Voordeelig, vooral aan het onderwijs, was
de regeering van Prins Ferdinand van Beieren (1612-1650). In 1639 openden de Luiker
zusters van 't Heilig Graf (Sepulcrines) een
kostschool te Malmedy, bestemd voor kinderen van welhebbende families. Het jaar
daarop werden er eveneens latijnsche scholen gesticht, waar meest alle lessen kosteloos
gegeven werden door Benediktijnen van de
abdij.
Intusschen had het vuur van het calvinisme geweldig gewoed in Europa, en richt te
ook vreeselijke verwoestingen aan in het
godsdienstig leven der bevolking; tot zoover
dat pastoor Hubert Jadin den abt smeeken
ging (1617) in zijn parochie een klooster te
mogen bouwen voor de Capucienen, wier
heilige armoede en strengheid, een waarborg
was voor den Godsdienst. Na eenig bedenken werd dit hem toegestaan, en, niettegenstaande de herhaalde opwerpingen der gekrenkte Benediktijnen, verschenen hier wel-
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dra eenigeCapucienen,
aan wier vlijt en heiligheid het te danken
is dat de streek zoo
door en door katholiek
gebleven is. Hunne
kerk werd gebouwd
in 1623-1626 en ingevvijd in 1631. De tijden van vrede waren
evenvvel van niet langen duur. Lodewijk
XIV, die aan haast geheel Europa het hoofd
bieden moest, en zich
op Luik vooral wreken
wilde, zond zijne legers in het kleine land
en liet de dorpen en
steden plat branden.
Malmedy wilde met
geweld van wapenen
weerstaan, docli moest
voor
de overmacht
wijken en van op de
ornringende
bergen
zag de bevolking hare
woningen,
kerk en
klooster krakend in
den vuurpoel ineenstorten. Alleen enkele
huizen aan de uithoeken der stad bleven
gespaard (1689).Doch
pas waren de woestaards uit het zicht of
de geteisterden zetten zich met nieuwen
moed aan het werk
en weldra rees een nieuwe stad, schooner
dan ooit, uit de rookende puinen op : de
St Gereon kerk veel statiger, de abdij ved
ruimer en ook het klooster van het H. Graf.
De immerdurende Europeesche oorlogen
brachten altijd nieuwe ellende in het kleine
Prinsdom; de beroeringen in andere landen
hadden ook hier een terugslag. De schouten
handelden hoe langer hoe meer onafhankelijk, de monniken van Malmedy voelden
zwaar het juk drukken van den prior van
Stablo, hetgeen de keizerlijke tusschenkomst
noodzaakte. 't Begin der XVIII" eeuw bracht
weer wat rust en veiligheid; 't stadje leeft in
vredige Godsdienstigheid en verheugt zich in
een menigte priesters en kloosterlingen.
In 1728 wordt het oude-vrouwenhuis
St Helena gebouwd, op last van schepen
Renard David; hetzelfde jaar ziet den Kruis-
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bouwen,
door een
monnik, in 1767 eener
oordpapierfabriek, die,
na de Fransche revolutie groeide tot een
ontzaglijke onderneming, onder de kundige leiding van Henri
Steinbach.
De obelisk op het
Marktplein werd in
1781 opgericht en versierd met het keizerlijk wapen^ den Oostenrijkschen
adelaar
en het blazoen van den
prins.
't Was de tijd der
ontevredenheid. Zooals overal elders had
ook hier de Prins-abt,
Cfirstinus

Zicht op de Stad en de Abdij van Malmedy.

weg verrijzen op Livremont, den berg waartegen de stad aanligt, door toedoen van den
Capucien Albert de Dinant.
In 1731 was de tijd der Commende nogniaals voorbij; de monniken hadden deze
droeve twisten, door de gedurige atwezigheid van de vorsten, met leede oogeii aangezien en besloten een abt uit luin midden ukiezen. Ook het volk wenschte verandering,
en zoo werden eenvoudige monniken, om de
beurt uit eene der twee abdijen gekozen, verheven tot de hoogste waardigheid in het land.
De betrekkelijke rust werd in 1741 nog gestoord door een vreeselijke besmetting die te
Malmedy in minder dan acht maanden meer
dan acht honderd slachtoffers ten grave
bracht.
De Prins-abt Joseph de Nollet (17411753) gekuzen prior van Malmedy, vestigde

piaat uii het begin der 18 eeuw.

zich in deze stad, en riep ook hier alle landsvergaderingen samen; onder zijne regeering
vlamde de oude twist onder de monniken der
twee abdijen weder op, en werd nogmaals
ten voordeele van Stablo opgelost. In deze
jaren 1743 en volgende, worden de kloostergebouwen nieuw opgetrokken en verruimd
naar grootsche plannen van ijverzucht en
jaloerschheid. De liuidige abdijkerk werd
slechts in 1775 aangelegd.
Eenige jaren vroeger (1754) liet schepen
David, de kapel van St Helena bouwen en in
1756 deed een Malmediaan, Rodric (16971756) wonend te Keulen, beroemd geworden
door zijn menigvuldige letterkundige, geschiedkundige en politieke schriften, het mooi
kerkje van den « Pont Neuf » optrekken, als
blijk zijner groote liefde voor zijne vaderstad.
Van groot belang voor de nijverheid is het

Thys( 1787-

1796) met de zucht
naar vrijheid af te re~
kenen;
aangevallen
door de opgejaagde
gemoederen kon hij
aan grieven en klachten der bevolking niet
weerstaan en schonk
haar, na lang noodlottig talmen, algeheele
voldoening. In deze
beweging trad Malmedy voor goed op het
voorplan; hier werden
y]rup facrt
de voornaamste volksvergaderingen gehouden (1789) in den refde
voordeelige uitslag
ter der Capucienen;
was vooral te danken aan het beleid van
Malmedy's burgemeesters : Mostert en
Col son.
Intusschen was de branding der vreeselijke omwenteling ontzaglijk gegroeid en rolde eindelooze baren havelooze vluchtelingen
binnen de stad, die ze alien in liefde opnam,
voedde en verzorgde. Doch de storm naderde
en joeg den beklemmenden angst voor zich
uit. Einde Oktober 1792 verlieten de Capucienen hun klooster, en een maand later volg den de abt en zijn monniken in ballingschap.
Eenige dagen nadien verschenen de republic
keinen in de stad; de vrijheidsboom, met de
roode muts getooid, stond op de markt geplant, de keizerlijke adelaar, het blazoen van
den prins lagen afgerukt en vertrappeld... In
de abdij werd geroofd en gebrand.
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De nederlagen der Franschen brachten in
1793 het oude regime nog een oogenblikje in
eere; doch niet lang zou de abt van zijn
wankelende macht gebruik maken. De Franschen verschenen terug, verjoegen nogmaals
de oude machthebbers en op 1 Oktober 1794
werd de inlijving uitgeroepen, voor goed
bevestigd door de wet van 9 vendemiaire
1795. Malmedy werd de hoofdstad eener
sous-prefecture (113.000 inwoners), zetelplaats eener hoogere rechtbank, waaraan ook
Stablo onderworpen was. Tot 1814 bleef het
prinsdom Frankrijk's lot deelen; in dat jaar
immers werd door het Kongres van Weenen
eene andere regeling getroffen. Voortgaand
op de oude grens der bisdommen Keulen en
Luik, werd Malmedy aan Pruisen afgestaan
en Stablo aan Willem van Nassau. Beide deelen gaan verschillende wegen op; Malmedy
viel verloren in het groote rijk, geraakte hare
rechtbank kwijt en hing rechtstreeks van
Aken af. Het Waalsch had aanvankelijk niets
te lijden, werd zelfs gevleid in de machtig
stralende Parijsche cultuur, wier draagster,
de Fransche taal, in hoog aanzien stond aan
het Berlijnsche Hof, tot zoover dat Frederik
Willem IV in 1853 te Malmedy verklaarde :
« Je suis fier d'avoir dans ma monarchie un
petit pays, ou Ton parle frangais ».
Z66 zacht en weldoend overtuigend was
de Duitsche politiek gedurende meer dan een
halve eeuw dat zelfs het omwentelingsrumoer
van 1830 bij hun gewezen landgenooten,
geen vrijheidsbeweging kon doen ontvlammen.
Hoeveel droeviger nochtans de later gevolgde richting, toen Bismarck de eenheid
van het Duitsche rijk door eenheid van taal
en cultuur waarborgen wilde. Ook te Malmedy werd de denationaliseering snel doorgevoerd. Het Fransch en Waalsch werden
systematisch geweerd en gekleineerd, eerst
gebannen uit het middelbaar onderwijs, later
ook uit de lagere school; alle Staatsbetrekkingen werden door Duitschers bezet, zelfs
de Kerkelijke bedieningen werden meestal ingenomen door vreemdelingen, die de Pruisische politiek vaak maar al te driftig trouw
toepasten. Zoo scheen het volk, eerst zoet
bedwelmd, toegevend aan goed begrepen
eigenbelang, later misnoegd gedwongen door
een alles brekende macht, langzaam op te
gaan in het groote vaderland en eigen karakter te verliezen. Doch de taal leefde voort in
den mond van het volk en toen, na den wereldoorlog, Malmedy aan Belgie geschonken
werd, klonk ze eigenaardiger dan ooit, rijk
^eworden aan vreemde woorden en GerD

maansche wendingen. Een nieuwe periode
brak voor het stadje aan. Het overgangsgoevernement werd daar gevestigd; de goeverneur, Generaal Baron Baltia, nam er zijn
verblijf in een vorstelijke woning. Een wemelende menigte ambtenaren bracht nieuw
leven en drukte in den handel. In de plaats
van een Progymnasium werd een volledig
Atheneum ingericht, naast een Middelbare
School voor meisjes. Vergeleken bij vele
Belgische steden, werd Malmedy door haar
nieuw vaderland vertroeteld; mocht de bevolking haar voorrecht leeren waardeeren en
en genieten van haar nieuwe levenssap.
Bibliographie. — Over Stabio-Malmedy
bestaat eene omvangrijke bibliographie. Het
meest volledige en nauwkeurigste werk,
waarvan het eerste deel verscheen in 1924,
is dat van D r Fr. Baix : « Etude sur l'Abboye et Principaute de Stavelot-Malmedy ».
Oudere werken zijn o. a. D1 A. De Noue,
« Etudes Historiques sur l'ancien pays de
Stavelot et Malmedy » 1848. In deze werken
vindt men bibl. opgave. Verschillende opstellen o.a. in « La Terre Wallonne » Tome
II N° 6 van 20 Sept. 1920.
D«- D. VAN COPPENOLLE.

TWEEDAAGSCHE AUTOTOCHT NAAR
HOLLAND
Zondag 11 en Maandag 12 Juli 1927
(Sporenfeesten)
Vertrek Zondag ochtend uit Antwerpen.
Breda, Dordrecht, Rotterdam (bezoek aan de
stad) Delft, Den Haag en Scheveningen
(bezoek aan stad en strand), Leiden, Haarlem, Amsterdam, waar gelogeerd wordt. Te
Amsterdam bezoek aan prachtige nieuwe
wijken, het Rijksmuseum, het eenige theater
Tuschinski, het Scheepvaarthuis, de Beurs,
het Kon. Paleis, enz... Door het heerlijke
Gooi-land over Bussum, Hilversum naar
Utrecht. Bezoek aan den Dom. Naar 's Hertogenbosch. Bezoek aan de St Janskerk. Dan
langs Tilburg en Breda naar huis.

Prachtige steden! Prachtige streken!
Prijs : 275 fr., alles inbegrepen, behalve
tafeldrank. Aantal deelnemers zeer beperkt;
dus onmiddellijk inschrijven.
Leider : J. De Combe.
5
Vlaamsche Automobilisten!
J
•
Uw V. T. B.-automobielbond bestaat. j
J Wordt dadelijk lid.
J
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Jaarboek

voor

1927

kwam eindelijk van de vers. Met heel
wat vertraging, dit moeten we toegeven,
maar... aan deze vertraging hadden zooveel omstandigheden sehuld, waaraari
de goede wil, de ijver en de toewijding
van Opstelraad en Administratie niet bij
machte waren iets te verhelpen. Toch
houden wij er aan ons bij al onze leden
te verontschuldigen.
Het uitzicht en dc inhoud echter van
het « Jaarboek » zullen onze leden ruimschoots voor de vertraging vergoeden.
Het lijvig boekje telt thans 288 biz en
toch wterd het handig zakformaat behouden. Talrijke nieuwe, nuttige en
leerrijke rubrieken komen er in voor,
o. m. « Vervoer en Verkeer », door A.
Persijn. — « Fotografische Dokumentatie », door J. De Messemaeker. — « De
Vlaamsche Folklore », door V. De
Meyere. — « Het Plantenkleed in 't
Vlaamsche Land », door R. Naveau,
enz., enz., terwijl de praktische rubrieken « Aangesloten Hotels », « Prijsverminderingen », « Grensverkeer », « Wat
bezoeken wij? », enz., aanzienlijk werden uitgebreid. Er werd ook voor aardige illustratie gezorgd.
Toch bleef de prijs van ons « Jaarboek » in ieders bereik : 1,50 fr. - Ieder
waar V. T. B.-er zal het willen bezitten,
dus zal de voorraad spoedig uitgeput
zijn. Haast U dus het te bestellen en
voeg bij uwe vraag den prijs van 0,20 fr.
voor verzending.
De Administrateur.

ritten per stolkjaerres (karretje met paard bespannen) naar het binnenland, eigenaardigheden en legenden uit de streek, enz., enz. Het
wordt nooit een vervelend opsommen van
vreemde namen en plaatsen, die den lezer ten
slotte toch niets vertellen, maar van de eerste
tot de laatste bladzijde blijft haar verteltrant
ons boeien en bekoren. Nergens dwingt ze ons
iets mooi te vinden, omdat zij het verrukkelijk
voncl, maar iminer tracht ze onze eigen aandacht op te roepen en ons zelf te laten genieten.
Zooals reeds gezegd is zorgde de uitgeverij
J. H. de Bussy voor een prachtkleedje en een
overvloed van passende, evocatieve zichten uit
de streek. Ook de kleurige omslagteekening
(H. Van Steenwijck) client vermeld. Samengevat, een blijde verschijning voor ieder, die
wat van het verre, zoo geroemde fjordenland
wil afweten en een aanwinst voor de eigen
j huisbibliotheek.
OVER FINLAND. SUOMI, het land van de
Kalevala, door D. Logeman-Van der Willigen. (Uitgave A. W. Sijthoff-Leiden).

Een verzameling opstellen over « Het land
der duizend meren » en behandelende de geschiedenis van Finland, Gesteldheid van den
bodem, Bevolking, Landbouw en Nijverheid,
Handel, Onderwijs, Taal, Letterkunde, Muziek, Schilder- en Beeldhouwkunst, en enkele
Finsche steden.
In luttel bladzijden tekst vindt de schrijver
!
toch gelegenheid, ons een boel wetenswaardigheden over den pas gestichten, en zeer belangrijken staat te doen toekomen. Weinigen
onzer bevroeden, wat levenskrachtig en kunst,
minnend volk ginder tusschen Zweden en RusI
land leeft en lieft. D. Logeman-Van der Willigen slaagt er in, er ons nader tot te brengen.
Wat beteekent : « Het land van de Kalevala » Laat den schrijver het zelf verklaren :
« Als een eenvoudig zwerver gekleed, trok
NAAR DE NOORWEEGSCHE FJORDEN, Lonnrot naar de verlaten bosschen en vlakdoor Anna van Gogh-Kaulbach. — Druk- ten, liet er de bewoners vertellen en zingen en
kerij en Uitgeverij J. H. de Bussy, Amster- noteerde wat hij hoorde. Zoo vormde zich een
schat van volksliederen. Ondertusschen was
dam, 1926.
Een bijzonder interessant en typografisch bij Lonnrot het idee gerijpt om verschillende
verzorgd reis-dagboek over een zomertochtje liederen samen te smelten tot een geheel. Zoo
zou er een gedicht ontstaan, dat een geheel
naar de eenig-schoone fjorden.
volksepos wezen kon. In 1835 verscheen het
De bekende Hollandsche schrijfster neemt eerste deel, in 1836 het tweede deel onder den
ons mee aan boord van de Gelria, als toeris- titel « De Kalevala of oude Karel, Karelische
tenschip door de Koninklijke Lloyd ingericht* liederen uit het verleden van het Finsche
en laat ons geen oogenblikje alleen tijdens volk ».
den prachtuitstap naar het hooge Noorden. In
Keurgezochte foto's verhoogen nog zeer de
een vloeiende, gepaste taal vertelt ze ons van waarde van het boekje, dat we warm kunnen
de zeereis, het leven aan boord, de fjorden, de aanbevelen.

Boekbespreking
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VAN HET SECRETARIAAT
LEDENAANGROEI : Van 16 Mei tot 1 Juni werden 1410 nieuwe leden ingeschreven.
TRIPT1EKEN : Het secretariaat zal zich voortaan niet meer verplicht achten triptieken, geleihrieven, enz., af te leveren dan vier dagen nadat de
aanvraag voor bedoelde stukken geteekend, gewaarborgd, heeleinaal in* regel op het bondssecretariaat is toegekomen. Het gebeurt al te dikwijls
dai door de nalatigheid van de belanghebbenden
de documenten niet tijdig klaarkonien en het secretariaat heel wat onaangenaamheden ondervindt.
Dus : het minimum van tijd voor het klaarmaken
eener triptiek is vier dagen, wel te verstaan zoo de
aanvraag volledig in orde is.
FORSCHUNGEN UND FORTSCHRITTE : De
leden die zich voor zes maanden ahonneerden en
verlangen het hlad te blijven ontvangen worden verzocht ons zoo spoedig mogelijk 3 fr. te doen geworclen.
POSTCHECK : Bij stortingen op postcheck gelieve men er zorg voor ie dragen steeds op de
strook te vermelden waarvoor het bedrag is bestemd.
POSTZEGELS voor antwoord gelieve men steeds
bij de vragen om inlichtingen te voegen. Wanueer
aan dit verzoek niet wordt voldaan zal het secretariaat verplicht zijn bedoelde hrieven onbeantwoord te laten.
V. T. B. AUTO-MOTORCLUB : Zooals het wellicht ori/.e leden bekend is, werd hij gelegenheid
van het Toeristisch Congres de Vlaamsche Automohielbond heropgericht als automobielafdeeling van
den V. T. B. Het degelijk bestuur dat de leiding in
handen nam en de anirno waarmee men aan gang
schoot, stelt een degelijke werking ook op gebied
van automobilisme in het vooruitzichr. De inrichting en werking van de automobielbond zal in het
volgend nummer uitvoeriger worden toegelicht. Van
nu af willen we wijzen op het groote belang dat
alle V. T. V.-autobezitters of autorijders er bij hebben zich bij bedoelde vereeniging aan te sluiten.
Het lidgeld bedraagt fr. 30 per jaar (voor niet-leden
van den V.T.B. fr. 37,50). Inschrijvingen worden
aangenomen op het secretariaat van den V.T.B.,
ook bij de afgevaardigden.
TOERISTENDAG VOOR OOST-VLAANDEREN : Ter gelegenheid van den provincialen toeristendag voor Oost-Vlaanderen, die dit jaar te
Zottegem plaats heeft, worden groepsreizen ingericht van uit Antwerpen, Gent en Brussel.
FIETSVLAG : De V.T.B.-groepen die een groote
fietsvlag verlangen kunnen ze bestellen op het
secretariaat. Prijs : fr. 30.
PRIVAATREIZEN : Naar aanleiding van talrijke
vragen om inlichtingen welke ons toekwamen nopens private reizen, houden wij er aan er op te
wijzen dat de V. T. B. graag alle mogelijke inlichtingen betreffende reisplannen e. d. bezorgt. De
Kommissie voor Toerisme kan ook desgewenscht
privaatreizen inrichten; we verzoeken echter onze
belangstellende leden, en dit voor de goede orde,
volgende vragenlijst zoo nauwkeurig mogelijk in te
vullen :
1. Wanneer wenscht U te vertrekken?
2. Hoe lang moet de reis duren?
3. Hoeveel personen zullen aan de reis deelnemen?
4. Welke steden wil U bezoeken en hoelang wil U
in elke plaats verblijven?
5. In welke plaats wil U lang vertoeven?

6. In welke klas van trein en boot wenscht U te
reizen?
7. In welke klas hotels wil U afstappen?
(S. Wil U des nachts reizen, zoo ja, wil U dan
gebruik maken van een slaapwagen?
9. Welke voertuigen wil U in de verschillende steden gebruiken : paard en voertuig of axitomobiel?
10. Moet Uw bagage verzekerd worden, zoo ja,
voor welk bedrag?
11. Bijzondere wenschen.
GESCHENK : Weer sehonk de heer Valerius
D'Hondt uit Aalst, een aantal belangwekkende tijdschrift'en aan onze boekerij. Hij doe zoo voort! En
velen met hem!!

Hotels
DEN HAAG (Nederland). Hotel : Grande Pensiun Villa des Roses, Duinweg, Si. Ombiji 0,7!) gld.;
Middagmaal 1,50 gld.; Avondmaal 2 gld.; kamer
met pensioen f> gld. Vermindering 10';.

AAN DE MEDELEDEN VAN DEN V. T. B.
Allen zijn wij voorstaanders van Nederlandsche
beschaving, een erkend maehtig middel daarbij is
hel tooneel. Om onze Vlaamsche kringeii
bren •
gen tot het behartigen van de kunstwaarde hunner
vertooningen, werd de Alvvmccne Tuortcelboekerij
(A. T. B.) gesticht, welke hun de Nederlandsche
tooneelliteratuur ter inzage zendt. Daartoe schaft
zich de A. T. B. alle nieuwe Nederlandsche tooneeluitgaven aan en tracht ook zooveel mogelijk de
vroeger verschenen tooneeKverken te achterhalen.
Wie van de V. T. B.-ers wil ons daann helpen?
Wij kunnen alles benutiigen : verouderde, oude en
nieuwste uitgaven, gebruikte en onopengesnedeu
brochures, werken van waarde en waardelooze dingetjes, zoowel van scheppende tooneelliteratuur als
van studies en geschiedku.idige werken betreffende
tooneel, muziek en dans.
Wat gij kunt rnissen, komt de gemeenschap, komt
onze beweging ten goede, daar het alvast als documentatie-materiaal kan dienen bij studies over een
of ander tijdvak, een of ander thema, en zoo verder.
Liefst krijgen we alles als zuivere gift, desverlangd tegen ruiling van andere beschikbare too
neelwerkjes, desnoods voor uitgaven die ons totaal
ontbreken tegen gunstigen prijs.
Dienstbetoon is wel een goede hoedanigheid voor
toeristen, lat£n de V. T. B.-ers ook hun dienstwilligheid betoonen aan hen die op het terrein der
Nederlandsche kultuur den goeden weg willen wijzen aan onze tooneelliefhebbers.
Alle inzendingen worden graag tegemoet gezien
en in dank ontvangen door Jan Bernaerts, bestuurslid der A. T. B., Graaf van Vlaanderenstr., 79, Sint
Jans Molenbeek.

Onze groote jaarlijksche waterreis (3 Juli)
kende een reusachtig succes! De afgehuurde
boot was spoedig volledig bezet. Niettegenstaande de pogingen aangewend door het bestuur kon geen tweede boot worden afgehuurd. Lie ver dan de reis te doen met een
tweede minderwaardige boot, werd besloten
de inschrijvingen stop te zetten.
Vertrek te 8.15 u, aan de Vlotbrug (Steen).
Men vergete zijn eenzelvigheidskaart niet!
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BONDSLEVEN

Elzas-Lotharingen, Luxemburg

ALGEMEENE REIZEN EN UITSTAPPEN :
19 Juni : Naar het Payottenland. Leider : de heer Van Overstraeten.
26 Juni : Autotocht door de Antwerpsche Kempen van uit Mechelen. Leider : de
hr. Heylen,
26-29 Juni : Het Groot-Hertogdom Luxemburg. Leider : de hr. J. Joos.
3 Juli : Waterreis.
17 Juli : Tweede uitstap naar West-Brabant. Leider : de hr. Van Overstraeten.
18-22 Juli : Elzas-Lotharingen. Leider : de hr. H. Gyselinck.
31 Juli : Provincial toeristendag voor Oost-Vlaanderen te Zottegem.

Aalst
ZONDAG. 19 JUNI : Uitstap - Dwars door het Payottenland ». Zie elders in dit en het vorige
nummer.
ZONDAG, 26 JUNI : Per autocar naar de grootstad Rijsel. Bezoek aan het paleis der Schoone
Kunsten (de merkwaardigste schilderijenverzameling van Frankrijk na het Louvre-museum), de Sint
Mauritskerk (van op den toren heerlijk uitzicht over Fransch Vlaanderen), Hospice Comtesse, de Reurs,
de St Katharina-. Madeleine- en St Andrieskerken, de oude wallen, de porte de Paris, de citadel, enz.
Zie de schikkingen in 't vorig nummer. Slechts enkele plaatsen zijn nog beschikbaar!
DINSDAG. 5 JIJL1 (Kermis) : 's Namiddags, per fiets en per autocar naar Overmere-Donk en
Selioonaarde. Spelevnmi. paling- en rijstpapbanket, bezoek aan een groote fabriek. Nadere inlichtingen
in 't volgend nummer en in de plaatselijke pers.
ZONDAG. 17 JULI : Tweede uitstap in West-Brabant : de mooie streek tusschen Brussel en
Assche.

Groot- Antwerpen
ZONDAG, 19 JUNI : Uitstap naar het Payottenland. De leden die deze zon prachtige wandeling wenschen mee te maken vertrekken te Antwerpen-Centraal om 8,28 u. Overstappen te Brussel.
Vertrek Brussel-Zuid te 10.01 u.
Bijeenkomst voor de groote trap in het Centra al station te 8.15 u.
ZONDAG, 19 JUNI : Uitstap naar Gooreind. Bezoek aan het prachtig landgoed : Kasteel van
Gooreind. Vertrek Antwerpen (Klapdorp) elektrische dienst om 9 uur. Rijden tot Polygone. Voetwandeling en bezoek aan het kasteel. Eten medebrengen, koffie verkrijgbaar. Geen vermoeiende uitstap.
ZONDAG, 26 JUNI : Bezoek aan Mortsel. Algemeene samenkomst te 14 u. voor het gemeentehuis. Op een talrijke opkomst wordt gerekend. (Zie onder Mortsel).
ZONDAG. 26 JUNI : Autotocht door de Antwerpsche Kempen. - Beknopte wegwijzer : Heistop-den-Berg, Averbode (bezoek abdij), Tessenderlo, Geel. Kasterle, Herenthals, Vorselaar. Deelnemingsprijs : 45 frank. Middagmaal aan 7,50 of 9 frank (drank niet inbegrepen). Plaatsen heel beperkt. Leider : Willem Heylen.
ZONDAG, 26 JUNI : Tweede bezoek aan de werken van de Kruisschanssluis en Kanaaldok,
onder de kundige leiding van
den heer Lyppens, agregaat-leeraar. Vertrek per speciale boot aan de
Vlotbrug (Loodswezen) om 9]/> u. stipt. Bezoek aan de werken. Eten medebrengen. Drinken verkrijghaar. Rond 6 u. terug in de stad. Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat aan 4 frank
(druksel met verklaringen inbegrepen).
ZONDAG, 26 JUNI : Fietsuitstap naar Bornem en omstreken. Bijeenkomst Jan Van Rijswijcklaan
(Wallen) om 8 uur.
ZONDAG, 10 JULI : Uitstap naar « De Liercman » (onze mooie Kempen!) Groepsreis aan verminderden prijs. Per buurttram naar Turnhout. Onkosten voor dezen uitstap (heen- en terugreis)
11 frank. Eten en drinken medebrengen. Vertrek Antwerpen (Zurenborg) om 7.20 u. Turnhoutsche
Poort om 7.27 u.
Inschrijven voor de groepsreis op het secretariaat tot Donderdag avond 7 Juli. Leider : Willem
Heylen.
ZONDAG, 17 JULI : Autotocht naar Rotterdam met boottocht in de haven. Geen plaatsen
meer beschikbaar. Deelnemingsprijs voor den autotocht 55 frank; voor den boottocht 6 frank.
Inschrijven op het secretariaat.
ZONDAG, 31 JULI en MAANDAG, 1 OOGST : Deelneming aan de Toeristendag te Zottegem.
Tweedaagsche reis per autocar door ons mooi Vlaanderen.
Beknopte wegwijzer : Zondag : Lokeren, Overmere, Laarne (kasteel), Zottegem (openluchtvertooning van « Jacob van Artevelde »), Oudenaarde. Logies.
Maandag : Door de Vlaamsche Ardennen - Geeraardsbergen, Ninove, Aalst, Antwerpen. Deelnemingsprijs 170 fr. (alles inbegrepen). - Plaatsen heel beperkt. Ieder deelnemer ontvangt tijdig alle
nadere inlichtingen. Leider : Willem Heylen.
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ZONDAG, 31 JULI : Groepsreis tegen verminderden prijs naar Zottergem ter gelegenheid van
den gouwdag voor Oost-Vlaanderen.
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Prachtige waterreis - De Wester- en Oosterschelde!
Wegwijzer : Vlissingen, Middelburg (bezoek) Veere, Ooster-Schelde, Kanaal van Hansweert,
Antwerpen. Deelnemingsprijs 15 frank. Kaarten te bekomen op het secretariaat van af 1 Juli a.s.
Leider : Willem Heylen.
Let wel : Van 15 tot 21 Oogst (Antwerpsche Kermis), reis naar het Groot Hertogdom Luxemburg
en de Moezelvallei. - Alle inlichtingen in 't volgend nummer.

Baardegem
ZONDAG, 26 JUNI
bekend gemaakt.
ZONDAG, 31 JULI
tocht. Of de reis op een
Van heden af wordt
vaardigde.

: Enkel voor de beste fietsers. Fietstocht naar Beloeil. Vertrek wordt nader
: Algemeene deelneming aan den Provincialen Landdag, Zottegem. Fietsandere wijze in te richten wordt bestudeerd.
er gespaard voor de reis naar Wallonie. Vraag inlichtingen bij den afge-

Brugge
ZONDAG, 19 JUNI : Uitstap per fiets naar het slot van Wynendaele. Vertrek's morgens klokslag
9 u. aan de Smedepoort, naar Gistel. Verder naar Torhout : bezoek onder deskundige leiding aan de
kerk en de werkhuizen Maes (Vlaamsch Kunstvaatwerk). Te
u. rit door het bosch van Wynendaele : bezichtiging van het park, het kasteel, de Kapel en de fontijn van den Eremijthoek. Vervo7gens over Reigerbosch, Keiberg (zicht op zeevlakte) en het Geuzenbosch; langs Aartrijke terug naar
Brugge.
Degenen die wenschen 's middags rechtstreeks naar Torhout te fietsen kunnen zich aanmelden
bij den heer E. Van Heulebroeck, Nieuwlandstraat.In geval van ongunstig weder gaat de uitstap niet
door.
Aan de fietsers : Wie wat voelt voor een fietstocht (10 dagen) rond Belgie in de eerste weken van
Augustus, stelle zich in verbinding met ons medelid den heer Jozef Claeys, 119, St Catharinastr.

Groot-Brussel
ZONDAG, 19 JUNI : Uitstap naar het Payottenland onder de leiding van den hr. Van Overstraeten. Vertrek te Brussel-Zuid te 10.01 u. Samenkomst in de wachtzaal 3e klas te 9.45 u.
ZATERDAG, 25 JUNI : Geschiedkundige wandeling door Watermaal (oude interessante kerk) en
Boendaal, onder leiding van den Hr. Van Dyck. Afstand ongeveer 3 km.
Na den uitstap gezellig samenzijn voor al de deelnemers.
Samenkomst voor de kerk van Watermaal om 18.30 u.
De leden van Elsene, Watermaal, Boschvoorde en Oudergem wezen alien op post en zorgen voor
een talrijke opkomst!
In vooruitzicht : Zondagnamiddag uitstap naar de schilderachtige streek van Wesembeek en
Crainhem.
ZONDAG, 3 JULI : Uitstap naar Meise en de Duivelsschuur te Amelgem. Samenkomst Noordstation (buurttram) te 13.30 u.
ZONDAG, 17 JULI : Uitstap naar Assche onder de leiding van den heer Van Overstraeten.
ZONDAG, 31 JULI : Deelneming aan den Landdag voor Oost-Vlaanderen te Zottegem. Nadere
bijzonderheden in volgend nummer. Ieder houde dien dag vrij.

Duffel
ZONDAG, 19 JUNI : Fietsuitstap naar Gooreind. (Zie onder Mechelen). Vertrek aan de kerk
te 8.15 u.
N. B. — De aangeslotcn leden die op 14 en 15 Augustus de reis mede maken met de harmonic
St Cecilia naar Spa, kunnen hierover alle inlichtingen'bekomen met plans, enz., bij den plaatselijke
afgevaardigde R. Bruyninckx.

Gent
ZONDAG, 19 JUNI : Uitstap naar Leeuwergem. Bezoek aan het vermaard kasteel. Openluchttheater, hovingen en vijvers. De fietsers vertrekken om \3Y2 u. stipt aan de Keizerpoort (Sas). De nietfietsers vertrekken te Gent-Zuid om 13,55 u. tot Balegem-Zuid. (Onkosten 8,70 fr. voor reis heenen terug) alwaar samenkomst met de fietsers.
ZONDAG, 26 JUNI : Autotocht door de Kempen per luxe-auto. Vertrek om 6 u. op de Korenmarkt naar Mechelen, alwaar aansluiting bij den hoofdgroep. Dan naar Bouwel, Grobbendonk,
Vorselaar, Herenthals, Geel, Einhout, Abdij van Averbode, Heist op den Berg, Mechelen, Dendermonde, Gent. Af te leggen afstand 230 km. Prijs per deelnemer 65 fr. alles inbegrepen. Aantal plaatsen beperkt. Inschrijvingen tot 20 dezer, ten lniize van afgevaardigde H. Gijselinck.
ZONDAG. 26 JUNI : Per fiets naar Ecke, As per. bezoek aan de kunstmatige broeikasten van
M. Comhaire. Terug over Gaver, Baaigem, Munte en Merelbeke. Vertrek om 14 u. aan het monument
Emiel Claus in het Park.
ZONDAG, 10 JULI : Fietsuitstap : Brugsche vaart, Durmen, Nevele, Vosselare (Dikke Linde, de
oudste van Vlaanderen), Deurle, 35 km. Vertrek om 14 u. aan het standbeeld Guislain, Begijnhoflaan.
ZONDAG, 10 JULI : Per motorbootje naar Deurle. Prijs fr. 10 per persoon. Isnchrijven tot
3 Juli bij de afgevaardigden.
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ZONDAG, 24 JULI : Autotocht naar Ieperen, Veurne, De Panne (langsheen de kust tot Zeebrugge), Brugge, Gent.'
ZONDAG, 31 JULI : Bezoek aan het Moederhuis, uitsluitend voor meerderjarige vrouwen, onder
geleide van een bevoegd geneesheer.

Hoogstraten
ZONDAG, 3 JULI : Fietstochtje naar de bosschen van Maxburg (Meir). Gezellig samenzijn.
Knapzak meenemen. Vertrek aan « De Zwaan » om 13 u. 's Avonds terug langs Loenhout (Terbeeck).
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Deelneming aan de watcrreis naar Vlissingen, Middelburg (bezoek),
Veere, Ooster-Schelde, Hansweert. Antwerpen. Prijs Antwerpen-Vlissingen en terug 15 fr. Vertrek te
Antwerpen te 7,30 u. Terug rond 10 u. 's avonds. Verdere schikkingen voor de reis Hoogstraten-Antwerpen zullen nog genomen worden. Men kan inschrijven bij den afgev. Jos. Van Hoof.

Kallo
Hier is eindelijk ook werking gekomen. Afgevaardigde : M. Rykhard Van Gerwen, onderwijzer.
Dank zij hem en den heer Dujardin Juul, was het inzetgetal der leden 23. Een prachtige ledenaangroei is verzekerd. Regeling van 't zomerseizoen volgt in 't eerstkomend nummer van « Toerisme ».

Kapellen
ZONDAG,
Vertrek te 9 u.
ZONDAG,
ZONDAG,

19 JUNI : In samenwerking met Mechelen en Antwerpen, fietstoeht naar Gooreind.
aan het Vlaamsch Huis.
26 JUNI : Fietstoeht naar Esschen. Vertrek te 14 u.
3 JULI : Fietstoeht naar Bergen-op-Zoom. Vertrek te 9 u.

Leuven
ZONDAG, 19 JUNI : Fietstoeht naar Grez-Doiceau en omgeving (prachtige streek) onder bevoegde leiding. Vertrek Naamsche Poort te 8V2 u.
26-27 JUNI : Groote zomc rreis. T weedaagsehe tocht naar de Ourthe-, Ambleve- en Maasvalleien
met de Leuvensche Minerva-car. Luik, Aywaille. Remouchamps (bezoek aan de grotten), de heerlijke
Ninglinspovallei, Coo (waterval) dwars door ce Ardennen over Laroche, Hotton, Marche naar Rochefort, Dinant, Namen. Prijs 210 fr. (alles inbegrepen). Inschrijven Oude Markt, 48, bij H. Croels.
Loomans tot uiterlijk 19 Juni.
ZONDAG, 3 JUL! : Fietstoeht door Zuid-Brabant, Hamme-Mille, Pietrebais, Opprebais, Orbais,
Walhain, Gistoux, Dion le Mont, Waver, Dion le Val. Een door de Leuvensche fietsers nog nooit
bezochte streek. Bijeenkomst Naamsche Poort te 8% uur.
ZONDAG, 10 JUL! : Groot wetenschappelijk Guldensporencongres te Leuven. Alle V.T.B.-ers uit
Leuven en omliggende worden dringend uitgenoodigd. (Zie bizonderheden in volgend nummer).

Lier
ZONDAG. 25 JIJNI : Deelneming aan den uitstap naar de Kruisschans. Zie verderen uitleg onder
Antwerpen. Bijeenkomst aan het Loodswezen. Vertrek om 9.30 u. Ingeval van voldoende deelneming
rijden wij er naartoe per autobus van uit Lier. Onkosten boottocht 4 fr.
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Deelneming aan de waterreis naar Vlissingen-Oosterschelde, Hansweert, Antwerpen. (Zie bijzonderheden onder Antwerpen). Kaarten en bedrag 15 fr. van nu af te
bestellen bij J. Meulepas, afgevaardigde, Vaartlaan, 26. Wilt ge medegaan, wacht niet te lang, plaatsen heel beperkt en bijval groot.

Mechelen
ZONDAG, 19 JUNI : Uitstap naar Gooreind (Westwezel) met bezoek aan het park en aan het
kasteel.
Voetgangers vertrekken te Mechelen (Midden) te 8,30 u. tot Antwerpen. Te Antwerpen op Sint
Jansplein (10 minuten van het station) de elektrische buurttram nemen (letter P) te 9,10 u. tot
Brasschaat-Polygoon.
Fietsers vertrekken te 8 u. aan de Kathelijne poort.
ZONDAG, 26 JUNI : Uitstap per autocar door de Kempen. Vertrek te 8 u. op de Groote Markt.
Reisplan : Heist-op-den-Berg, Averbode (bezoek aan de abdij) middagmaal, Tessenderlo, Geel, Kasterle, Herenthals, Vorsselaar. Deelnemingsprijs fr. 45. Het middagmaal kan worden gebruikt te Averbode aan 7,50 of 9 fr. (drank niet inbegrepen). Leider : Willem Heylen. Daar deze uitstap door het
hoofdbestuur wordt ingericht als proef, werd slechts een autocar afgehuurd. De plaatsen zijn dus streng
heperkt. Om. geen ontgoochelingen op te loopen schrijve men in onmiddellijk op het bondssecretariaat te Antwerpen.
Lessen over Verband- en Verpleegkunde : Deze lessen worden ingericht door den V.T.B.-tak
Mechelen en gaan door elken Vrijdag avond van 20 tot 21,30 u. Eerste les op Vrijdag 1 Juli. Lokaal:
Jongensschool, Louisastr. Lesgever : Dr J. Lindemans. Bedoelde leergang is gratis toegankelijk voor
alle belangstellenden. Inschrijvingen worden aan genomen bij de afgevaardigden : Juf. De Wit, Keldermansvest, 13, en Heer L. Van den Hove, Van Benedenlei, 59, alsook op 1 Juli in de school Louisastraat, voor de eerste les.
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Melzeele
ZONDAG, 19 JUNI : 4de fietsuitstap naar Mariaburg, Brasschaat, Schooten. Scliootcnhof. Tochtje door de bosschen, ongev. 60 km. Vertrek bij L. Van Perre, Groote Baan, oni 13 u. zeer stipt.
ZONDAG, 10 JULI : Groepsreis per trein naar Brussel. Bezoek aan merkwaardige gebouwen en
Muzea, als : St Goedclekerk, Stadhuis, Muzeumvan het Jubeipark en dat van Tervuren. De prijs per
tiein zal op ongeveer 15 fr. komen. Leden welke verlangen de reis mee te maken. gelieven zich aan
te geven bij den afgevaardigde of bij een der Commissieleden. In volgend nummer meer inlichtingen.
DONDERDAG, 21 JULI (Nationals feestdag) : 5e fietsuitstap. Langs St Niklaas over Lokereii,
Overmere naar het meer van Donk. waar we eens om ter best zullen roeien (roeiwedstrijd onder de
leden?) Terug langs Dendermonde, Ilamme, St Niklaas. Vertrek om 9 u. Eten medenemen. Koffiegelegenheid in Overmere.

Mortsel
ZONDAG, 26 JUNI : Al de V.T.B.-ers op 26 Juni te Mortsel!
Bezoek aan een kasteel, en aan de oude kerk van Mortsel onder cle kundige leiding van D r Irig.
St. Leurs. Beziehtiging der tuinen van dc N. V. Tuinbouw Flora.
's Avonds gezellig samenzijn en danspartij in den hof van Vera-Paz.
Vereeniging om 14 u. stipt voor het gemeentehuis (terminus tram 7 en 15). Algemeene deelnemingskaart 1 fr. per persoon, te bekomen op den dag van den uitstap bij de inrichtende leden.

Rumpst
ZONDAG, 26 JUNI : Fietsuitstap naar Tervuren. Bezoek aan het Koloniaal Museum. Vertrek te
9 u. op het Marktplein. Knapzak medebrengen.

Rijkevorsel
ZONDAG,
vorsel te 121/2
ZONDAG,
nu af te nemen

3 JULI : Fietstochtjc naar Maxburg (Meer). Zie onder Hoogstraten. Vertrek te Rijkeu. stipt.
7 AUGUSTUS : Waterreis naar Vlissingen. Zie : Hoogstraten. Inschrijvingen van
bij F. Heydendal en All. Eelen.

St Niklaas
ZONDAG, 26 en WOENSDAG, 29 JUNI (Kermis) : Naar het (iroot-Hertogdom Luxemburg
Deelnemingsprijs : 495 fr. Onmiddellijk inschrijven bij den afgevaardigde, Hemelaerstraat, 2. Maximum aantal deelnemers : 24. Leider Hr. J. Joos.
Aan de fietsers! Wie iets voelt voor eeti fietstocht (2 of 3 dagen) door de Antwerpsche en Limburgsche Kempen op AAaandag. 27 Juni en volgende dagen (Kermisweek) melde zich aan bij den afgevaardigde, Hemelaerstraat, 2. (Liefst na 7 uur 's avonds).
Uitstap Brugge : De uitstap naar Brugge (Zondag 12 Juni) moest om onvoorziene redenen uitgesteld worden tot later. De datum wordt tijdig in 't bondslad bekend gemaakt.

Vilvoorde
Op aanvraag \ an verschillende leden wordt de wandeling rond Vilvoorde die samenvalt met den
autotocht door de Kempen (26-6-27) onbepaald uitgesteld.

Westwezel
ZONDAG, 3 JULI : Fietstochtje naar Maxburg (Meer). Knapzak mee. Vertrek aan hotel v De
Kempen » te 12 u. Heenreis over Hoogstraten. Terugreis over Loenhout.
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Waterreis naar Vlissingen. Zie onder Hoogstraten. Per fiets tot
Brasschaet (Polygoon). Op algemeene aanvraag kan voor vervoer per autobus (Westwezel-Merksem) gezorgd worden. Inschrijvingen van nu af te nemen (tot 15 Juli e.k.) bij M. "Moors, afgevaardigde
of in het lokaal bij Eu.g. Peeters. Aantal deelnemers bepaald op 350. Men weze dus op tijd.

Wortel
ZONDAG, 3 JULI : Fietstochtje naar Maxburg (Meer). Zie onder Hoogstraten. Vertrek te Wortel
om 12y2 u. Terugreis over Loenhout. Knapzak mee.
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Waterreis naar Vlissingen. Zie Hoogstraten. Inschrijvingen bij Em.
Horsten, afgevaardigde.

Zottegem
ZONDAG, 19 JUNI : Uitstap naar Brugge en Damme per autobus Voor de leden : 45 fr. (middagmaal en musea-onkosten inbegrepen). — 36 fr. (zonder middagmaal). Inschrijven ten lokale tot
17 Juni.

S. M. Lux, Drukk., Nationalestr., 109, Antw.
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Twee gebeurtenissen in Oost-Vlaanderen, waar alle V. T. B. ers
zouden moeten aan deelnemen :

JAMES WEALE-DAG TE BRUGGE
op Zondag 17 Juli

V. T. B. - GOUWDAG TE ZOTTEGEM
op 31 Juli en 1 Oogst
Leest het uitvoerig prograrnma elders in dit blad.

We vestigen de aandacht onzer intellectueelen heel speciaal op
de twee volgende bondsreizen :
Per auto naar Parijs : Bezoek aan de Noord-Fransche
kathedralen en musea. 1-6 Oogst. Leider: Prof. Dr. Ir. Stan Leurs.
Prijs : ongeveer 450 Fransche frank.
Per auto naar Fransch-Vlaanderen : Bezoek aan
St, Winoksbergen, Duinkerke, Broekburg, Kassel. 16-18 Oogst
Leider : J. Van Overstraeten.
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GELDENAKEN EN OMTREK
« Qui a vu Angouleme ne saurait l'oublier», dig initiatief, dat we wel meenen te mogen
schreven crgens de gebroeders Tharaud. Dit aanhalen, wanneer in de Vlaamsche groote
mag ook gezegd worden van het Waalsch- steden de bestaande privaat-parken als bouwgrond verkocht worden, zonder dat het GeBrabantsch stedeken Geldenaken.
In tegenstelling met haar zusters Waver en meentebestuur maar even roert.
Oude gebouwen echter zijn niet talrijk.
Nijvel, die in een kom liggen, is Geldenaken
Het interessantste is wel de St.-Medardusde heuvels opgeklauterd. Breede straten en
ruime pleinen zijn een kenmerk. van de Gete- kerk in vroeg-gotischen stijl. Eigenaardig is
stad, waar dan ook de lucht zoo gezond is dat de ligging van den toren, rechts van het geze er vanouds om vermaard was. Inderdaad, bouw, tegen de eerste helft van het schip.
dc hertogen van Brabant plachten er hun kin- Maar wat de kroon spant is het koor, uit de
deren te laten grootbrengen in een kasteel, dat eerste helft der XHIe eeuw, een mooie brok
in de XVIe eeuw door de Spanjaarden ver- overgangsstijl. De vensters worden van mekaar gescheiden door slanke zuiltjes, wier kanield werd.
Geldenaken is vroolijk van uitzicht. De piteelen alle verschillend zijn.
Het interieur is rijk versierd. De muurbehuizen zijn er mcestal in witten steen gebouwd, die uit de nabijliggende groeven van kleeding in eikenhout dagteekent uit de
Gobertange en Malen (Melin) voortkomt. Is, XVIIIe eeuw. De predikstoel, van Leuvensch
per uitzondering de baksteen gebruikt, dan fabrikaat, werd vervaardigd ten jare 1862
worden ieder jaar de gevels zorgvuldig wit door dc gebroeders Goyers, en werd geexpogekalkt, hetgeen niet weinig bijdraagt tot de seerd in de Londensche tentoonstelling van
datzelfde jaar. Als schilderijen zien we: een
Iiefelijkheid der stad.
De gewestspraak is vlug en welluidend, Heilige Familie en een drieluik, waarvan
veel aangenamer voor het oor dan die der echter de deelen niet meer samenhangen; dehoofdstad Nijvel. In het Geldenaker Waalsch, ze verbeelden : de Kruisiging van O. H., O. H.
vindt men veel Dietsche woorden terug, o. m.: het Kruis dragend, en de graflegging van
sproue : spreeuw; clauve : klaver, zonder te O. H.
In de kerk bewaart men ook een kaakbeen
vergeten het overal gebruikte « dringuelle »
(drinkgeld). Aan eigen uitdrukkingen is het van St. Medard, in een zilveren schrijn, een
dialekt uiterst rijk, en't is te wenschen dat er echt kunststuk. Het werd in 1660 gemaakt
toch eens iemand ze ons alle zal opdisschen. door J. Follon. St Medard wordt te GeldenaUit een tamelijk lange lijst die voor enkele ken, op 8 Juni, en tijdens de octaaf, aanroepen
jaren in « Brabantsche Folklore » opgenomen tegen de razende koorts, ook St. Medarduskoorts genoemd.
werd, drukken we hier enkele over :
I na que V fetnere que saurte de s'maujon- Ook wordt, naar dezelfde kerk, in bedene. (Alleen de rook komt uit zijn huis, wordt vaart gegaan, voor de kleine kinderen die geen
rust hebben, gedurig schreeuwen en bang
gezegd van iemand die gierig is).
zijn.
Hiervoor wordt St Aulenius, het heele
I s' plaint es i bagne dins Vsauce. (Hij jaar door,
vereerd.
klaagt en hij zwemt in de saus; van iemand
St Lambrecht wordt aanroepen in de andie alles in overvloed heeft en voor een luttel dere parochiekerk van Geldenaken, op 17
ding klaagt).
September, en gedurende de octaaf, tegen de
1 plan'ie des gnios. (Van iemand die oud ziekten der beenen.
wordt).
De St.-Lambrechtskerk is een gebouw uit
I ca mette se ses quate fustes (Hij is op de jaren 1770 in soberen barok. De toren
zijn elf en dertigste, zegt de Limburger).
nochtans is een 15-tal jaar ouder. We bemerEn deze, gehoord te Laatwijk (Lathuy), ken er vooral den predikstoel in rococo, ge(maar niet opgenomen in B. F.) : Bouere a dragen door een beeld van Mozes. Medaillon's
deux tournants.
versieren de vijfhoekige kuip, evenals de
In de middeleeuwen lag Geldenaken on- kommuniebank, die eveneens uit de oude kerk
middellijk aan de taalgrens, en de huidige voortkomt; op dc kommuniebank vinden we
Waalsche dorpen Geest, Bevekom, (Beauve- o. m. medaillon's van O. L. Vrouw en van St
chain), Pietrain en Lijnsmeel (Linsmeau), Lambrecht.
waren toen Germaansch, zooals trouwens uit
Veel merkwaardiger is de kapel op de
de benamingen dezer plaatsen blijkt.
Markt. Wat vooral de aandacht trekt, is de
In Geldenaken werd in de jongste jaren gewrongen vorm van haar toren. Het gebouw
een stadspark aangelegd; een uiterst lofwaar- zelf hoort tot den gotischen stijl, maar werd
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van binnen hersteld naar den smaak
van de 17e eeuw. Midden het gebouw
prijkt de grafzerk van Winand, heer
van Glimes, en van zijn vrouw. Het
hoofdaltaar is versierd met een schilderij : O. L. Vrouw met het kindje Jezus.
Rond die schilderij, in vijftien medaillon's, de Mysterien van den Rozenkrans.
Gescheiden van de kapel door de Rue
de la Chapelle staat, op de Markt eveneens het Stadhuis, met deftigen voorgevel in den soberen XVIIIe eeuwschen
barok. Voor de « Maison Commune »
groeit weelderig een vrijheidsboom uit
de jaren 1830.
Om de lijst der kerkelijke gebouwen
van Geldenaken te sluiten, zullen we de
« Chapelle a l'Arbre » vermelden, niet
om het karakterlooze gebouw, maar wel
om het geschiedkundig feit dat er aan
verbonden is .
Anno 1723 werd pastoor Delescaille
verrast door een onweer, en schuilde
onder een linde. Plots zag hij den bliksem zijn paard en dat van zijn dienaar
doodslaan. Als herinnering hieraan
liet hij het volgend jaar op die plaats,
langs den weg naar Pietrain, een kapel
6ouwen.
Nabij cleze kapel hangt aan een boom een
kapelletje dat den zonderlingen naam van
Notre Dame de l'Aredje draagt. Deze naam
kan de Walen wel eens verwonderen, want
men kan hem de beteekenis geven van Ki
aredje (die razend wordt = qui enrage).
Nochtans vindt hij zijn oorsprong in de vraag
die aldaar aan O. L. Vrouw gesteld wordt
door de meisjcs, welke een man zoeken. Die
vraag luidt « Notre-Dame, l'aredj' ? » (O. L.
Vrouw, krijg ik hem?)
Te Geldenaken bestond een begijnhof, aan
het scheidspunt van de wegen naar Roux-Mirois en Op-Geldenaken (Jodoigne-Souveraine), maar in 1665 reeds was het totaal verdwenen.
Geldenaken bezit een heele reeks kasteelen,
zoowat overal gebouwd. De merkwaardigste
ervan zijn die van « l'Ardoisiere « des Cailloux ».
In 1821 werden de vestingen gesloopt,
eveuals de drie poorten : Tiensche poort, Leuvensche poort en St Medarduspoort.
Geldenaken is een der Brabantsche steden
die na den dood van hertog Hendrik III een
verbond aangingen. De vrijheden, waarvan
de Geldenakenaars genoten, werden hen verleend door hertog Hendrik I, in Maart 1226,
terzelfdertijd als die van Dongelberg. Geldenaken kreeg ook van Koning Edward III van
Engeland vergunning om in dit land zooveel

Geldenaken — Kerk van S* Medardus

wol aan te koopen, als het zou kunnen verwerken.
Tijdens de regeering van hertogin Joanna,
werd te Geldenaken munt gestagen. In de oorkonden van dien tijd vinden we melding van
een « muntmeester » in deze stad.
Geldenaken, gelegen aan de grens van de
vruchtbare Haspengouwsche hoogvlakte, doet
hoofdzakelijk aan suikerbietenteelt. In tegenstelling met de nabijgelegen geineenten Hoegaarde, Tienen en Waver, vinden we er geen
enkele fabriek.
A. VAN DYCK.
(Slot in 7 volgend nummer).

NAAR DE GROT VAN HAN PER
SPECIALEN TREIN
Op 7 Oogst 1927
Zooals vorig jaar richt de V. T. B. een
groote reis in naar de grot van Han en dit op
Zondag 7 Oogst. Twee speciale treinen worden op touw gezet, een met vertrekpunt Antwerpen en een met vertrekpunt Gent. Prijs
per deelnemer (voor trein, tram en toegang
grot van Han) fr. 45 ongeveer. Onze afgevaardigden worden verzocht de noodige
schikkingen te treffen en het secretariaat
mede te deelen hoeveel deelnemers zij voorzien.
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BONDSREIZEN
ZUID - BE VEL AND - WATERREIS

Zondag, 3 Juli
Vertrek met den stoomer « Waasland »
aan de Vlotbrug (Steen) te Antwerpen te
8.15 u. Halt aan den steiger van Kallo en van
Lillo. Aankomst te Hoedekenskerke rond
10.45 u. Wandeling tot Goes (ongev. 2 uur).
Te Goes staan koffie, borden en messen
klaar; prijs : 35 cent per persoon. Van Hoedekenskerke vertrekt een tram naar Goes.
Het bezoek aan de stad Goes staat onder
de leiding van de Bestuursleden der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer voor Noorden Zuid Beveland. Te 16 u. vertrek uit Goes
naar Hansweert (te voet) alwaar vertrek per
boot naar Antwerpen te 18 u. Aankomst tc
Antwerpen rond 20.30 u.
Niet vergeten : deelnemingskaart, eenzelvigheidskaart, Hollandsch geid!

VERVIERS - SPA - MALMEDY
(Valleien van Hoegne en Warche)
16-19 Juli.
Zatierdag, 16 Juli : In den namiddag vertrek naar Verviers. Logies.
Zondag, 17 Juli : Bezoek aan Verviers. Met
tram naar Spa (bezoek). Per spoor naar Sart.
De vallei van de Hoegne tot Hockay. Over
Stavelot naar Malmedy. Logies.
Maandag, 18 Juli : De vallei van de
« Warche ». Prachtige streek.
Dinsdag, 19 Juli : Naar de « Pouhon des
Cuves ». 's Namiddags per spoor naar Stavelot. Over de « Ster » naar Coo (waterval).
Terugreis.
Algemeene voorwaarden : Deelnemingsprijs : alles inbegrepen (behalve tafeldrank)
200 frank. Inschrijven op het secretariaat tot
12 Juli. De deelnemers ontvangen alle nadere
inlichtingen.
Leider : Willem Heylen.

JAMES WEALE-HULDE TE BRUGGE
Zondag, 17 Juli
Tak Brugge van den V. T. B. heeft het
schitterend initiatief genomen een openbare
hulde te brengen aan hem die de Bruggelingen de schoonheid en den kunstrijkdom van
hun stad leerde waardeeren en Brugge's
kunstroem in den vreemde vestigde, namelijk
den grooten Engelschen geleerde James
Weale.
Op 10 April j.l. was het tien jaar geleden
dat deze hoogstaande werker zijn voor ons
blindgewerkte oogen voor immer sloot. Deze

veriaring nemen we te baat om lucht te geven
aan onze dankbare gevoelens. Het prograrnma der plechtigheden laten we hier volgen :
ZATERDAG, 16 JUL!
Aankondiging van den <<' W. H. James
Weaie dag
door een beiaanlconcert, te
19 u. door den heer Toon Nauwelaerts gespeeld.
ZONDAG, 17 JULI
Te 9 u. in de kerk van het Prinselijk Begijnhof, piechtige Mis met « Libera » to!
zielelafenis van Vlaanderen's grool kunstliistoricus. Gelegenheiclssermoon door den Z. I:.
H. L. Aerts, Pastoor te Heppen (Limburg),
den beiaamden kanselredenaar en groot Van
Eyck-kenner.
Te 10.45 u. ten Stadhuize, ontvangst door
het Brugsche Magistraat en piechtige feestzitting, James Weale ter eere, alwaar, benevens de Z. E, H. M. English en andere sprekers, Dichter Pol de Mont, Oud-Conservator
van het Kon. Muzeum van Schoone Kunsten
te Antwerpen, de gelegenheidsrede houden
zal.
Te 11,45 u. optocht der vereenigingen met
viaggen, standaarden en beloenberden naar
het huis « Ter Bailie », hoek der St Clarastraat, waar fames Weale mini 27 jaar
woonde.
Te 14.30 u. onder de bevoegde leiding van
dichter Pol de Mont, D r J. Gabriels, Prof. D r
Ir. Stan Leurs, Eenv. Heer M. English, Conservator Daled, e.a., bezoek aan Brugge's
kunstschatten.
Te 17 u. onder de leiding van den Eenv.
H. Allosery, den bevoegden Conservator, bezoek aan het geboortehuis van Meester Guido
Gezelle, Weale's beste vriend.alwaar door een
speciaal komiteit een Oezelle-museum werd.
ingericht. Bij gunstig weder, gezellig samenzijn in den ruimen, prachtigen tuin van Gezelle in den Rolweg.
N. B. - Alle leden van den V. T. B. zullen
op vertoon hunner bondslidkaart vrijen toegang hebben tot de musea en de kerken.

Al onze leden worden sterk aangezet op
17 Juli naar Brugge te reizen! We verzoeken
onze afgevaardigden groepsreizen in te richten naar Brugge : trein-, fiets- en autoreizen. Onze afgevaardigden voor Brugge verstrekken rvolgaarne alle gewenschte inlich-

tingen. D I. A. Delva, Gemeente-secretaris.
Lauwersstraat; A, E. F. Daled, Conservator,
St Catharinastraat; J. Pyck, St Pieterskaai.
19; W. Bossier, Zuidzandstraat, 12.
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Tweede uitstap naar WEST-BRABANT,
Zondag, 17 Juli.
de streek der prachtige vergezichten, der beboschte heuvelen, der hoppe- en aardbezievelden, der historische kasteelen, der oude
kerken en abdijen!
Samenkomst aan het station te Assche, te
13.15 u. Vertrek uit Brussel-Noord, 12.15 u.;
uit Dendermonde, 12.31 u.; uit Aalst (tram,
Zeebergbrug), 11.46 u.
Bezoek aan de merkwaardige kerk. Asschekoeken! Te voet naar de schilderachtige gehuchten Putbergen, Asbeek, Koutertaverent
(grootsch uitzicht; kruisborre-kapel); naar
St Ulriks-Kapelte (kerk, kasteelen, om
het slot Nieuwermolen in een idyllisch
landschap), Grooi-Bijgaarden (bezoek aan
de abdij en de opgravingswerken, de kerk,
het praehtig kasteeel met zijn eigenaardige
modelhoeve), St Agatha-Berchem (oude
landhuizen; eigenaardige voorbeelden van
moderne architectuur).
Van uit deze gerneente is de thuisreis gemakkelijk (trein, electrische tram).
Ongeveer 15 kin. te voet, door een streek,
buitengewoon rijk aan afwisseling.
Leider : J. Van Overstraeten, Parklaan,
Aalst.

reis aan verminderden prijs plaats grijpt,
stijgt de prijs met 25 fr.
Toetredingen bij den leider : den Heer
Vermast, Pannestraat, 67, Gent, na 19 u.

ELZAS-LOTHARINGEN (Vogezen)
18-23 Juli
Achterblijvers hebben nog gelegenheid om
in te schrijven, maar dan onmiddellijk!

TOERISTENDAG VOOR OOSTVLAANDEREN TE ZOTTEGEM
Feestwijzer :

ZATERDAG, 30 JULI
Klokkengelui, beiaardspel, kanongebulder,
concert.
ZONDAG, 31 JULI
Voormiddag : Algemeene vergadering;
Plechtige ontvangst ten stadhuize; Opening
der tentoonstellingen; Beiaardconcert.
Namiddag : Wandeling door de gerneente
onder deskundige leiding; Hulde aan Graai
Egmont; Op de Markt, opvoering door het
Vlaamsche Volkstooneel van « Jacob van
Artevclde »; Concert en Vuurwerk.
MAANDAG, 1 OOGST
Uitstappen naar Oudenaarde en naar de
Zwalniboorden onder deskundige leiding.
's Avonds : Taptoe en volksbal.
LAROCHE EN OMGEVING
OP 31 JULI, 1 en 2 OOGST
17-20 Juli. (Gentsche Feesten).
Prijskamp voor handelsuitstallingen; V. T.
Zondag, 17 Juli : Vertrek uit Gent-Zuid B.-tentoonstelling; Lokale folklore- en kunstte 5.14 u. naar Laroche; aankomst te 12.13 u. tentoonstelling.
In den namiddag : Wandeling 8 uit den
Een ordewoord van het hoofdbestuur :
V. T. B.-gids « Laroche en Omgeving », Val- Alle Oost-Vlaamsche V.T.B.-ers naar Zottelei des Tombes, bezoek kasteel.
gem!
Maandag, 18 Juli : 's Morgens, wandeling
der Panorama's en Vergezichten nr 10 uit den PER AUTO ZES VOLLE DAGEN (meer dan
V.T.B.-gids. 's Namiddags : per autocar naar
1000 Km.) DOOR DE ARDENNEN.
den Herou, vergezicht der Fay en samenVan Maandag 25 Juli tot en met
vloeiing der beide Ourthen, Filly, Nandrin.
Zaterdag, 30 Juli.
Dinsdag, 19 Juli : 's morgens : Wandeling 5 uit den V.T.B.-gids, woud van Broye,
Het woord is tegenwoordig aan de auto.
Borze, AAaboge. 's Namiddags, per autocar En vooral bij reizen. Onze menschen willen
naar Durbuy, Remouchamps, Ninglinspo, op een geniakkelijke, vlugge wijze, veel en
Eonds de Quarreux, Coo, terug langs de Salm toch nauwkeurig zien. Onderstaande tocht is
en Baraque Fraiture.
er op berekend de medereizigers een comVrijdag, 20 juli : 's morgens : wandeling pleet overzicht te geven van de Belgische
2. Moulin Royen, Bois de Laroche. 's Na- Ardennen en het groothertogdom Luxemburg.
middags : terugreis naar Brussel en Gent.
Een volledige beschrijving van den tocht
Aankomst te Gent-Zuid te 1.06 u.
kan onmogelijk hier meegedeeld worden: dat
Prijs : fr. 300 (twee personen per kamer). zou wel tot een boekdeel aangroeien. We
Deelnemers die alleen wenschen te logee- kunnen alleen eventjes op de voornaamste
ren, betaleri 20 fr. meer. Houders van vrij- punten nadruk leggen.
kaarten en abonnementen betalen 50 fr. minle DAG : MAANDAG, 25 JULI.
der.
Vertrek te Antwerpen. Over Mechelen,
Zoo een minimum aantal deelnemers van
20 niet wordt bereikt, en er dus geen groeps- Brussel, en Waver naar Narnen. Deze stad is
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als de ingangspoort der Ardennen. Langs den
linkeroever der Maas van Namen tot Dinant,
met zichten op de ruinen van Poilvache,
Creve-Coeur, en de citadellen van Namen en
Dinant. Beklimming, voor wie niet tegen de
407 treden opziet, van de citadel van Dinant.
Boven, heerlijk panorama der Maasvallei.
Van Dinant (middagmaal) langs de
Beyaert-rots over de hoogten naar Rochefort. Zichten op de Lesse-vallei. Bezoek aan
de vermaarde grotten van Han. Slapen te
Rochefort.
2e DAG : DINSDAG, 26 JULI.
Van Rochefort over Marche en langs de
Ourthe naar Durbuy. Eenig is de ligging van
dit stedeke. Vervolgens over Barvaux naar de
Aisne-vallei (bijrivier der Ourthe) en over
Samree, langs de Baraque Fraiture (651 m.)
en door het prachtwoud van Laroche naar
Laroche (middagmaal).
Van Laroche vervolgt de tocht dan, dwars

door het overschoone woud van St Hubert,
over St Hubert (bezoek aan de kerk), naar
Paliseul en Bouillon (slapen).
Bij tijdige aankomst, bezoek aan het kasteel van Bouillon.
3e DAG : WOENSDAG, 27 JULI.
Van Bouillon, langs de Semois-vallei, naar
Florenville en verder naar Orval. Bezoek aan

de indrukwekkende rumen van het rijkste en
machtigste klooster van ons land. Terug naar
Florenville (middagmaal).
s Namiddags, boottocht op de Semois van
Chiny tot Lacuisine. Twee uren overheerlijk
varen!
Daarna, per auto, van La Cuisine over Aarlen naar het groothertogdom. Avondmaal te
Luxemburg (stad). Bezoek aan de stad.
Slapen.
4e DAG : DONDERDAG, 28 JULI.
Van Luxemburg naar Remich. Bezoek aan
de kelders van champagne-wijnen St Martin.
Langs de prachtige Mosel naar Grevenmacher en Echternach. Middagmaal.
Van Echternach langs de Sauer naar het

idyllische Vianden. Prachtrit dan van Viandien, langs de overschootiie Our, naar Clerf.
Slapen.
5e DAG : VRIJDAG, 29 JULI.
Van Clervaux naar Houffalize. Van Houf-

falize langs de Ourthe naar Laroche! Eenig!!
Volledig bezoek aan den Herou (het schoonste natuurwonder van ons land) Middagmaal
te Laroche.
Van Laroche langs de Baraque Fraiture
over Lierneux naar de Amblevevallei. Bezoek
aan Aywaille, Remouchamps, Fond de Qua-

feux, Waterval van Coo, Stavelot en Mal-

medy.

6e DAG : ZATERDAG, 30 JULI.
Van Malmedy over de Baraque Michel
(hoogste punt van ons land) door het Hertogenwald naar de waterafdamming van de
Gileppe over Jalhay naar Spa. Middagmaal.
Van Spa over Theux naar Pepinster. Langs
de kronkelende Vesder naar Luik, (bezoek
aan prins-bisschoppenpaleis), St Truiden,
Diest, Aerschot en Lier naar Antwerpen.
Aankomst rond 8 uur.
Wie zich even de moeite geeft deze reis op
een kaart te volgen, zal ervaren dat de deelnemers een mooi overzicht krijgen van heel
Belgie en het groothertogdom Luxemburg.
Al de voornaamste zienswaardigheden (grotten van Han, citadel van Dinant, kasteel van
Bouillon, boottocht op de Semois, rui'ne der
abdij van Orval, Herou, waterafdamming der
Gileppe, waterval van Coo, enz., enz.) worden bezocht, en dit met de minste moeite.
Autoreizen vallen nu in den smaak. Verleden
jaar was de eerste autoreis naar de Ardennen
twee dagen na de bekendmaking volschreven.
Wie dus van de partij wil wezen haaste zich
zijn toetreding te laten kennen aan het bondssecretariaat.
Prijs per deelnemer : 840 fr. (alles inbegrepen, behalve tafeldrank).
De leider : Eugeen DE RIDDER.

NAAR HET MEKKA DER TOERISTEN :
ZWITSERLAND
Van Zondag 30 Juli tot Donderdag 4 Oogst
Bezoeic aan Lucern, het Viervvoudstedenden Pilatusberg (beklimming), Meiringen,
Brienz (boottocht op h6t meer), Giessbach,
Interlaken, de Jungfrau (beklimming), Thun
(boottocht op het meer), Bern.
Prijs : ongeveer 230 Zwitsersche frank.
Leider : Jos. Joos.

HET GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG
EN DE MOEZELVALLEI.
(15-21 Oogst. Antwerpsche Kermis)
Maandag, 15 Oogst : Per spoor over Luik,
Trois-Ponts naar Clervaux (bezoek kasteel
en omgeving). Naar Ettelbruck. - Logies.
Dinsdag, 16 Oogst : Autotocht door het
noordelijk gedeelte van Luxemburg : Diekirch-Vianden (bezoek kasteel), vallei van de
Our, Hosingen, Wiltz, Esch a/Sauer, Bourscheid, Brandenburg, Ettelbruck (ongeveer
100 km.)
Zie vervolg biz. 202.
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HET CONGRES VAN DE A. I. T.
In de pas door de Schweizer Touring Club
betrokken ruime en keurig ingerichte lokalen
gelegen op den hoek der Rue Versonnex en
Rue Pierre Vatio te Geneve, hield op 15, 16,
17 en 18 Maart deA. I. T. (Alliance Internationale du Tourisme) haar jaarlijksche bijeenkomst. De A. I. T. is het internationaal
verbond van toeristische vereenigingen. Voor
den oorlog bestond ze onder den naam van
Ligue Internationale du Tourisme. De wereldkrijg rukte voornoemd organisme uit m)ekaar. Na den wapenstilstand herstelde zich
de toeristische internationale onder de nieuwe benaming van alliance, dit op initiatief
van de toeristische vereenigingen der vroeger
geallieerde landen; de neutralen traden eveneens toe en sinds een drietal jaren stond de
alliance voor iedere nationaliteit, de voornoemde centrale machten incluis, open. Echter werd bij de herinrichting van de alliance
vastgesteld dat slechts een touring club per
land ervan zou mogen deel uitmaken. De vereenigingen, welke, zooals ten onzent, aangesloten waren bij de vroegere ligue blijven in
hun rechten gehandhaafd. Daarentegen heeft
de alliance ook als toetredende leden opgenotnen de officieele ambten voor toerisme
welke thans in bijna ieder cultuur-land fungeeren.
De volgende landen waren te Geneve vertegenwoordigd : Frankrijk, Italie, Belgie,
Zwitserland^ Nederland, Griekenland, Denemarken, Oostenrijk, Duitschland, Luxemburg, de Vereenigde Staten en Engeland.
De Belgische afgevaardigden waren Prof. D r
Ir. Stan Leurs, Algemeene Secretaris van den
Vlaamschen Toeristenbond, de heer Paquot,
Secretaris van Z. Exc. den Minister van
Spoorwegen voor den Hoogeren Raad voor
Toerisme van Belgie, de heer Dubois voor de
Touring Club de Belgique; de heer Duchaine,
Voorzitter der laatst genoemde vereeniging,
woonde in de hoedanigheid van Secretaris
van de A. I. T. van rechtswege de zitting bij.
Bij de opening verontschuldigde men den
heer Defert? voorzitter van de Touringclub
de France, door ziekte verhinderd op het
Congres aanwezig te zijn en die de leiding er
van dus niet kon waarnemen. Hij stelde voor
het voorzitterschap op te dragen aan den
heer Hen.neberg, voorzitter van de Schweizer
Touring Club welke het dan ook aanvaardde.
De heer Duchaine gaf vervolgens lezing
van het verslag waarin hij wees op de ontwikkeling, den groei en de veelzijdige wer-

king van de A. I. T. Alsdan werden de voorstellen door de verschillende aangesloten
vereenigingien gedaan uiteengezet en besproken. De Duitsche Toeristenvereeniging
stelde voor van ook in de toekomst streng te
houden aan het princiep van een Touringclub per land.
Prof. Leurs wees er daarentegen op dat het
veel logischer was in sommige gevallen de
kaders van de A. I. T. uit te breiden en zich
niet te streng te houden aan dit princiep. In
sommige landen kan een toeristenvereeniging
groeien naast de zoogezegde officieele en deze ver overvleugelen. Hij wees op het voorbeeld van Belgie waar drie machtige toeristenvereenigingen bestaan alle drie door het
rijk op gelijken voet erkend, maar waarvan
slechts 2 in den schoot van de A. I. T. waren
opgenomen. Het Bestuur reageerde op de
woorden van Dr. Leurs met een voorstel
waarbij dit punt, dat een ingrijpende wijziging der statuten behelst, op de volgende vergadering te Amsterdam grondig zou worden
besproken. Een voorstel van de Touring
Club de Belgique en van de Vereeniging voor
Vreemdeiingenverkeer van Luxemburg, strekkende tot het vrijstellen van tolrechten van
alle documenten voor toeristische propaganda werd aangenomen. Ook werd met veel
geestdrift en belangstelling ingegaan op de
voorstellen van de Foredene Danske Motorejere, van het Zwitsersch ambt voor Toerisme
en van de Schweizer Touring-club strekkende tot het scheppen van een internationalen dienst voor inlichtingen betreffende den
staat der wegen en het opmaken van internationale reisplannen voor automobilisten. Bij
die gelegenheid pakte de Schweizer TouringClub uit met voortreffelijke proeven van internationale wegkaarten van Europa die ze
van plan is uit te geven en verzocht de verschillende toeristenbonden daaraan te willen
meewerken hetwelk door de toeristenvereeniging.en langs alle zijden werd toegezegd.
Vervolgens werd het voorstel van den Touring Club Suisse besproken de eenmaking
van de regeling op het verkeer.
Dr. Leurs wees er op dat het minder gewenscht was hier weer nieuwe regelingen tot
eenmaking van het verkeer voor te stellen.
Om alle verwarring te voorkomen ware het
best zich voorloopig te houden aan hetgeen
werd vastgesteld door de conventie van Parijs
van April 1926, en er naar te streven dat cle
verschillende schikkingen aldaar vastgelegcl
in alle cultuurlanden zouden worden aange-
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nomen. Met het voorstel tot het afschaffen
van het zomeruur had het Zwitsersch ambt
voor toerisine geen succes, de Engelschen en
Belgen vjerzetten er zich hardnekkig tegen.
Bij die gelegenheid verzocht Dr. Leurs de
Hollandsche collegas er voor te zorgen dat
de datum van invoering van het zomeruur
met die voor Frankrijk, Engeland en Belgie
gezamenlijk zou worden aangenomen.
Betreffende den wensch van het Zwitsersch
ambt voor Toerisine, strekkende tot de verbetering van het konfort en van de hygienemaatregels in stations en spoorwegen, besloot men een zeer kordaat schrijven te richten tot de verschillende spoorwegmaatschappijen (Wat onze nationale maatschappij betreft, kan het schrijven niet kordaat genoeg
zijn!) Een groot gedeejte van de congreszitting werd gewijd aan de bespreking der forinaliteiterr voor het overschrijden der grens.
Italie.gaat.de triptiek invoeren voor rijwielen. De vergadering protesteert, niet het
minst de heer Dubois, welke met veel beleid

wijst op cle slechte gevolgen van dien maatregel. Men bezweert de Italiaansche collegas
bij hunne regeering aan te dringen opdat
zulks niet zou gebeuren. Een levendige bespreking ontspon zich naar aanleiding van
het voorstel van de Touring Club de Belgique strekkende tot het bekomen voor de bij
de A. I. T. aangesloten vereenigingen van
triptieken voor de landen waar tot nog toe
geen aangesloten toeristenvereenigingen bestaan.
In sommige landen bestaan wel automobielclubs en daar is men op genade en ongenade overgeleverd aan den goeden wil van
de U. A. C. R. (Union des Automobiles clubs
reconnus), welke de zaak praktisch lieten afgaan voor ieder land op de meening van den
landelijken automobielbond. In de meeste
landen kwam het tot een akkoord maar in
Engeland, Zwitserland en Frankrijk zit het
nog altijd dwars. De heer Chaix, voorzitter
van den Conseil General du Tourisme International (de opperste internationale voor

toerisine, waar alles eenigszins in verband met touring, automobilisme, luchtvaart,
hotelwezen enz., samenkomt), tracht met
zijn alom gekende handigheid den weg naar
een oplossing te banen. De heer Duchaine en
na hem Prof. Leurs doet hiermee opmerken
dat
alle
toeristenvereenigingen
hierin
solidair moeten zijn en dat de meest natuurlijke oplossing zou zijn dat in die nieuwe landen waar alleen maar een veeleer aristocratisch automobielclub werd gesticht een meer
democratischen toeristenbond zou tot stand
komen. Men besloot op slot van rekening de
kat uit den boom te kijken en de bijeenkomst
van den Conseil General af te wachten. Voor
onze Vlaamsche Toeristen was het geen onbelangrijke kwestie die opgeworpen werd
door de Touring Club de Belgique, de
Schweizer Touring Club en de Allgemeine
Deutscher Autmobielclub, waarin nl. gewezen werd op het hinderend stelsel door de
Nederlandsche Administratie toegepast in
zake afschrijving van de triptieken. Op een

automatische verlenging van het geldigheidstermijn werd heel sterk aangedrongen.
Het voorstel van de Touring Club de Belgique betreffende de houding van de A. I. T.
ten opzichte van het luchttoerisme zou volgend jaar grondig worden onderzocht.
De dagorde van het Congres van de
A. I. T. blijft alleen niet bij die trouwens heel
interessante bespreking. De Schweizer Touring Club leidde de deelnemers per auto rond
door het heerlijke Geneve en bracht ze vervolgens naar het park Lagrange, waar hun
vanwege het Dagelijksch Bestuur van het
kanton en van de stad Geneve een zeer gewaardeerde receptie te beurt viel. Op Vrijdag
17 Juni werden de deelnemers per salonboot
naar Lausanne gevoerd, waar de Schweizer
Touring Club hen te Ouchy op een heerlijk
middagmaal vergastte en de stad Lausanne
hen in haar wijngaard van Dezaley ontving.
Evenals in alle landen eindigde de A. I. T.
bijeenkomst te Geneve met een feestmaal hier
aangeboden door de Schweizer Touring Club.

L)E A. I: T. AAN HET WERK. - DE VERGADERING VAN DONDERDAG VOORMIDDAG, 16 JUNI.
LINKS (van , voor naar achter) : De heeren Paquot (Belgie), Khvl (Denemarken), Hummel (Oosftenrijk), Ritter von Meyer (Oostenrijk), A. Junoci (Zwitserland), Prof. Leurs (Belgie), E. Chaix
(Frankrijk), A. Dubois (Belgie), Dr A. Mevj.es (Nederland), G. A. Pos (Nederland). — VAN ACHTER : de Heeren : P. Duchaine (Belgie), Dr H. Henneberg (Zwitserland). — RECHTS (van achter naar voor) :
De Heeren Bognetti (Italie), Mariotti (italic), Cortland Bishop (Amerika), G. Knote (Duitschland), Gregers Nissen (Duitsehland), S. Blazer (Zwitserland), Hoffmeister (Duitschland), Ir Carl Fritz (Duitschland),
G. Weber (Duitschland), Constantin Melas (Griekenland).
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Woensdag, 17 Oogst : 's Morgens : bezoek aan cle omgeving van Diekirch. 's Namiddags, per spoor naar Grundhof. Wandeling H (Hallerbach). Logies te Echternach.
Donderdag, 18 Oogst : Wandeling B.
(Wolfschlucht, Hollay, Berdorf, Casselt,
Grundhof).
Vrljdag, 19 Oogst : Autotocht langs Sauer
en Moezelvallei. Naar Trier (bezoek) en
Berncastel (een der parels van de Moezelstreek, wijnbergen!) Terug naar Echternach
langs Kylburg.
Zaterdag, 20 Oogst : 's Morgens, naar St
Liboriuskapel (prachtig panorama!)
's Namiddags : Wandeling M. (Mullerthal).
Zondag, 21 Oogst : Autotocht naar Remich (bezoek wijnkelders St Martin), Mondorf-les-Bains, Luxemburg (bezoek aan de
stad). Terugreis.
Algemeene schikkingcn : Deelnemingsprijs
(alles, behalve tafeldrank, inbegrepen) 600 fr.
Plaatsen, gezien het druk seizoen beperkt.
Ieder deelnemer ontvangt alle nadere inlichtingen. Inschrijvingen op het secretariaat.
Leider : Willem Heylen.

NAAR DEN VLAAMSCHEN WESTHOEK
EN FRANSCH-VLAANDEREN
16-18 Oogst
De zorgvuldig bestudeerde reisweg die van
uit Oostende, over Nieuwpoort, Veurne, de
Panne, Hondschote, Duinkerke Grevelingen,
Burburg, St Winoksbergen, Wormhout,
Ekelsbeke, Bollezeele, Watten, St Omaars,
Kassel, Katsberg, Kemmelberg, leper, Diksmuide voert, en geheel per autocar wordt
afgelegd, zal de ruimste gelegenheid verschaffen tot kennisinaking met het zoo verscheiden stadsschoon, het onvermoede, heerlijke natuurschoon en de broederbevolking
van Fransch-Vlaanderen.
Daarbij zal de demokratische prijs niet de
minste aantrekkelijkheid zijn eener reis, die
alle ontwikkelde Vlamingen stellig moet aanbelangen.
Van nu af worden alle inlichtingen bereidwillig verstrekt door den leider : J. Van
Overstraeten, Parklaan, 8, Aalst.
Het uitvoerig reisplan verschijnt in ons
volgend nummer.

NAAR NEDERLAND PER AUTO
Zondag 10 en Maandag 11 Juli
Nog enkele plaatsen beschikbaar. Onmiddellijk inschrijven.

Boekennieuws
BOTAN1SCHE WANDEL1NGEN. - 1. Het
Stadspark van Antwerpen, door Dr sc G.
Poma. Prijs : fr. 15.
In dezen tijd dat het natuurschoon gevaar
loopt, dat allerwegen protesten oprijzen tegen
het vellen van boomen en het uitroeien van
schilderachtige plekjes, is het den plicht van
alle intellectueelen op te treden als beschermers van Gods heerlijke natuur. Een best
middel om dit doel te bereiken is liefde te
kweeken voor wat bedreigd is en — onbekend maakt immers onbemind — de doelmatigste manier om hierin te gelukken is wel
de massa te onderrichten, lessen te geven in
plantenkunde. Dit is een moeilijke taak! Dr
Poma is er echter volkomen in geslaagd. Op
heel gemoedelijke en prettige wijze leidt hij
ons, op verschillende tijdperken van het jaar,
door het Antwerpsch stadspark, houdt ons
staan voor boomen, struiken, bloemen, en
weet op eenvoudige bevattelijke manier heel
wat interessants te vertellen. De schrijver
slaagt er volkomen in eerbied af te dwingen
voor de natuur!
Het werkje is fraai verlucht met tal van interessante teekeningen. Het is goed verzorgd
uitgegeven door de firma Van der Poorten te
Gent.
Het hier besproken werk is verkrijgbaar op
het bondssecretariaat.
DE VLAAMSCHE
Wattez.

ARDENNEN,

Omer

Voor enkele maanden verscheen bij de N.V.
Van der Poorten, te Gent, een tweede, alleszins interessante uitgave van het merkwaardig werk van Omer Wattez « De Vlaamsche
Ardennen ».
Deze uitgave, welke we hier voor oris hebben, werd — gelukkig idee! — in drie deelen
gesplitst : 1. Oudenaarde en omstreken, 2.
Ronse en omstreken; 3. Geeraardsbergen en
omstreken. Elk deeltje op zich zelf, in een
veelkleurig omslag, heeft een net en frisch uitzicht.
Afgezien zelfs van de groote literaire waarde van het werk, durven wij het voor ons, toeristen, een merkwaardig boek noemen! Als
we ons niet vergissen is de heer Wattez de
eerste toerist, — want hij is een toerist in den
vollen zin van het woord — die de aandacht
gevestigd heeft op het schilderachtige ZuidVlaanderen. Hij is ook de peter van dit land :
hij doopte het « Vlaamsche Ardennen » en
sindsdien heeft die naam burgerrecht verkregen. Het werk van O. Wattez vormt in feite
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een gids voor de streek gelegen tusschen Oudenaarde, Geeraardsbergen en Ronse. Hen
gids die niet is een dorre opsoinmer van wegen, merkwaardigheden en hotels, maar een
geestdriftige leidsman die u op eenvoudige,
gemoedelijke manier met alles vertrouwd
maakt, vooral met het natuurschoon van het
« schoon land, met wijde horizonten; land van
heuvels en dalen, waar ge tien, twaalf dorpen
in een dag te voet kunt bezoeken,van het eene
naar het andere gaan, langs veldwegeltjes, die
klimmen en dalen, 's Zomers tusschen koren
in de aren en weiden die bloeien, en houtgewas dat frisch groen is en geurt; waar ge van
op eene hoogte, twintig dorpen ziet liggen,
met hunne kerktorens en huizen en hofsteden
en boomgaarden; waar ge van alle kanten
aan den verren gezichteinder de lijn ziet blauwen der taalgrens in Oost-Vlaanderen, — de
boschrijke heuvelreeks met toppen van honclerd tot honderdvijftig meter hoog boven den
zeespiegel; van den Ouden Berg bij Geeraardsbergen, aan den Dender, alover den
Pottelsberg bij Floesberg, den Muziekberg en
den Hootoncl bij Ronse, tot aan den Kluisberg
aan de Schelde bij Avelgem. »
Zoo noodigt Omer Wattez ons uit zijn
schoone geboortestreek te doorwandelen.
Wij verzekeren u : Eens U « De Vlaamsche
Ardcnnen » gelezen hebt, kunt U niet meer
weerstaan aan de bekoring Zuid-Vlaanderen
te bezoeken. Voegen we hier nog aan toe dat
het werk geillustreerd is met aardige penteekeningen, foto's en plattegronden.
Bestelt het boek op het bondssecretariaat.
Prijs : fr. 4 per deel.

VAN HET SECRETARIAAT :
BONDSPOSTCHECKREKEN1NG : N1 93627.
TELEFOON SECRETARIAAT : N r 583.30.
LEDENAANGROEI : Tusschen 1 en 15 Juni werden 1444 nieuwe leden ingeschreven.
Een speciaal bravo voor de takken Aalst en Ueel!
Op Dinsdag 21 Juni werd het lOOe lid, door tak
Aalst aangeworven sedert den landdag, ingeschreven.Maar tak Geel deed nog beter! In dezelfde tijdspanne werden aldaar 115 nieuwe leden aangeworven. Ze doen zoo voort en vinden veel navolgers!
EORSCHUNGEN UND EORTSCHRITTE : De
leden die zich voor zes maanden abonneerden en
verlangen het blad te blijven ontvangen worden
verzocht ons zoo spoedig mogelijk 3 fr. te doen geworden.
FIETSVLAG : De V.T.B.-groepen die een groote
fietsvlag verlangen kunnen ze bestellen op het
secretariaat. Prijs : fr. 30.

PRIVAATREIZEN : Naar aanleiding van talrijke
vragen oni inlichtingen welke ons toekwamen nopens private reizen, houden wij er aan er op te
wijzen dat de V. T. B. graag alle mogelijke inlichtingen betreffende reisplannen e. d. bezorgt. De
Kommissie voor Toerisme kan ook desgewenscht
privaatreizen inrichten; we verzoeken echter onze
belangstellende leden, en dit voor de goede orde,
volgende vragenlijst zoo nauwkeurig mogelijk in te
vullen :
1. Wanneer wenscht U te vertrekken?
2. Hoe lang moet de reis duren?
3. Hoeveel personen zullen aan de reis deelnemen?
4. Welke steden wil U bezoeken en hoelang wil U
in elke plaats verblijven?
5. In welke plaats wil U lang vertoeven?
6. In welke klas trein en boot wenscht U te
reizen?
7. In welke klas hotels wil U afstappen?
8. Wil U des nachts reizen, zoo ja, wil U dan
gebruik maken van een slaapwagen?
9. Welke voertuigen wil U in de verschillende steden gebruiken : paard en voertuig of automobiel?
10. Moet Uw bagage verzekerd worden, zoo ja,
voor welk bedrag?
11. Bijzondere wenschen.

Verminderingen
ANTWERPEN - GENT : J. J. Dvais & C°, handel in Tabak, Kipdorpvest, 40 Antwerpen en St
Denijslaan, Gent. 10%.
IEPEREN : Maerten Godfried, Kiekenmarkt;
margarine, e. d. 5fA.
Cherchye, M., Doorgangstraat; glas- en verfhandel. 5 a .
Soete, M., Statiestraat; meubels. 5V<.
Lomas, J., Steenstraat, kunst-aardewerk. 5%.
Delanghe, Neermarkt. Juwelier. 10%.
Pijck, Meenenstraat. Eotograaf^ fotoartikelen, 5fA
Wackenier-Derudder, Janseniusstraat; drukker.
5%.
Vandriessche, Boterstraat; boekhandel.
10%>
Breyne, C., Groote Markt, 19, behanger.
5%
Le Musee du sailant d'Ypres, Groote Markt, 2.
Bras-Tavenier, Boterstraat, Drukker. 5V<.
KONTICH : A. Valgaeren, Dorre Eikstraat, 27;
handel in kolen. 5 fr. vermindering per 1000 Kgr.
voor een bestelling van minstens 1000 Kgr.
L. Liekens, « Vlaamsch Huis », Mechelsche
steenweg, 15, handel in kolen. Zelfde vermindering.
Garage Gonthier, Mechelsche steenweg. Gunstige
voorwaarden ,onvoorzien gareeren gratis.
MEENEN : M. Cardoen, Rijsselstraat, 184, Apotheek-Drogerij. 10% op fotoartikelen.
REMOUCHAMPS : Grot van Remouchainps
20% korting op vertoon der lidkaart met foto.

Het cliche afgedrukt op biz. 200, werd bereidwillig afgestaan door het beheer van de
Revue Automobile » te Geneve.

204

BONDSLEVEN

Bondsreizen door dc Ardennen

Aalst
ZONDAG, 3 JULI : Bezoek der Geeraardsbergsche V. T. B.-ers aan onze stad. Wie de goede
vrienden van den Oudenberg wil vergezellen, weze aan 't station te 9 u. 55.
DINSDAG, 5 JULI : Per fiets en per autocar naar Overrnere-Donk en Schoonaarde. Spelevaren;
roeiwedstrijd met mooie prijzen; bezoek aan het hydrobiologisch museum. Paling- en rijsipapbanket.
Bezoek aan een groote fabriek.
De fietsgroep vertrekt te half twee, de autocar te twee uur, aan de St Jozefskerk.
Prijs voor de autocar : 7 fr. Inschrijven voor Zondag, 3 Juli.
Wie verlangt deel te nemen aan het demokratisch « banket » verwittige tegelijkertijd.
ZONDAG, 17 JULI : Deelname aan den tweeden algemeenen uitstap naar West-Brabant. (Zie
elders in dit blad).
Vertrek aan de Zeebergbrug met de tram van 11 u. 46. Na de wandeling kunnen de deelnemers
den avond te Brussel doorbrengen. Een groepsreis Brussel-Aalst wordt, bij voldoende aanvraag, ingericht. Prijs 4 fr. 50. Inschrijven voor Vrijdag, 15 Juli.
DONDERDAG, 21 JULI : Per autocar door de Antwerpsche en Brabantsche Kempen, langs Nete,
Demer en Dijle!
Trein Aalst-Mechelen en terug (groepsreis). Dan per auto naar Heist-op-den-Berg, Westerloo,
Tongerloo, Veerle, Averbode, Sichem, Scherpenheuvel, Aarschot, Werchter, Haacht, Mechelen. O. m. :
bezoek aan de beroemde abdijen van Tongerloo en Averbode.
Vertrek uit Aalst, te 6 u. 59.
Prijs (trein + auto) : 37,50 fr. Inschrijven voor Donderdag, 14 Juli. Negentien telaatkomers werden voor de reis naar Rijsel teleurgesteld; zich haasten is deze keer nogmaals de boodschap!
Zeer mooie groepsfoto's van de prachtig geslaagde uitstappen naar Zatidbergen en naar KravaaL
bosch, welke ieder meer dan tachtig deelnemers vereenigden, zijn te krijgen tegen 1 fr. bij de Aalstersche afgevaardigden.

G root-Antwerpen
ZONDAG, 3 JULI : Fietsuitstap. Op avonturen uit! Pick-nick. Zwemgelegenheid, bootje varen,
enz. Bijeenkomst : Statieplein, om 8 u.
ZONDAG, 10 JULI : Uitstap naar < De Liereman » (onze mooie Kempen!) Groepsreis aan verminderden prijs. Per buurtspoorweg naar Turnhout. Onkosten voor dezen uitstap : (heen- en terugreis : 11 frank.) Eten en drinken medebrengen. Vertrek Antwerpen (Zurenborg) te 7.20 uur Turnhoutsche poort te 7.27 uur.
Inschrijven voor de groepsreis op het secretariaat tot Donderdag avond 7 Juli. De reiskaarten
worden aan die twee vertrekpunten uitgedeeld (bij de inschrijving vermelden waar men wil vertrekken). Leider : Willem Heylen.
ZONDAG, 17 JULI : Autotocht naar Rotterdam met boottocht in de haven. Alle plaatsen zijn
volzet.
ZONDAG, 17 JULI : Fietsuitstap naar Wechelderzande en omstreken. Zwemgelegenheid. Bijeenkomen, Dageraadplein, om 8 u.
DONDERDAG, 21 JULI (Nationale feestdag) : Uitstap naar de omstreken van Wesimalle met
bezoek aan de abdij van de Trappisten. Groepsreis met buurttram aan verminderden prijs (been- en
weer) 6,50 fr. Vertrek Antwerpen-Zurenborg 8.20 uur. Turnhoutsche poort 8.27 uur. Inschrijven voor
de groepsreis op het secretariaat tot Maandag avond 18 Juli. Eten medebrengen, korfie verkrijghaar.
Het getal bezoekers (alleen heeren!) aan de abdij is beperkt : Men haaste zich dus. Voor de wandeling voor en na het bezoek is iedereen welkom.
Leider : de heer J. Vereeck.
DONDERDAG, 21 JULI : Op uitnoodiging van de « Bruegels », deelneming aan de Brengelkermis >/ te Kallo (Melsele Dijk). Allerlei feestelijkheden : Vlaamsche leute en pret! Bijeenkomst voor
fietsers en voetgangers, Suikerrui (overzetdienst) 8.30 uur. Voor vervoer met autobussen tot Zwijndrecht is gezorgd. Deelnemingsprijs aan de « Breugelkermis » : 1 frank.
Leiders : de heeren E. Bleys en P. Ringoir.
ZONDAG 24 JULI : Boottocht naar Brussel. Te Brussel met tram naar Tervuren : be/oek aan
het Koloniaal Museum. Prijs voor den boottocht Antwerpen-Brussel : 10 frank; vertrek Antwerpen
(Steen) te 8 uur. Met den trein 's avonds huiswaarts : groepsreis aan verminderden prijs : 6,50 fr.
Inschrijven voor bootreis en treinrit op het secretariaat tot Woensdag avond 20 Juli. Eten medebrengen.
ZONDAG, 31 JULI en MAANDAG, 1 OOGST : Tweedaagsche reis per autocar doorheen het
mooie Vlaanderen. Deelneming aan den toeristendag te Zottegem. Beknopte wegwijzer : Zondag :
Lokeren, Overmere, Laarne (bezoek kasteel), Zottegem (bijwoning openlucht-vertooning van >
' Jacob
van Artevelde » door het Vlaamse Volkstoneel), Oudenaarde. Logies.
Maandag : Bezoek Oudenaarde, doorheen de Vlaamsche Ardennen, Geeraardsbergen (bezoek),
Ninove, Aalst, Antwerpen.
Deelnemingsprijs : 170 fr. (alles inbegrepen). Plaatsen heel beperkt. Ieder deelnemer ontvangt
tijdig alle noodige inlichtingen.
Leider : Willem Heylen.
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ZONDAG, 31 JULI : Groepsreis naar Zottegem. Bijwoning van den toeristendag voor OostVir.underen. Zie nadere inlichtingen elders in dit nummer.' Prijs voor de groepsreis : 21 frank. Voor de
npenluchtvertooning tevens inschrijven. Ieder brenge zelf zijn eten mede. Inschrijven voor de groepsreis op het secretariaat tot Donderdag avond, 28 Juli.
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Prachtige waterreis, de Wester- en Oosterschelde. Wegwijzer : Antwerpen - Vlissingen - Middelburg (bezoek) Veere - Ooster-Schelde, Kanaal van Hansweert, Antwerpen.
Deelneniingsprijs : 15 frank. Plaatsen beperkt.
Leider : Willem Heylen.

Geeraardsbergen
ZONDAG, 3 JULI : Groepsreis naar Aalst ter gelegenheid van de Kermis. Bezoek aan de merkwaardigheden van de stad onder de kundige leiding van den heer J. Van Overstraeten. 's Namiddags
interessante optocht en wedstrijd ter gelegenheid van de groote pompiersfeesten. Vertrek te 8.57 u,
Terug te 21.31 u. Prijs : 8,30 fr. Inschrijven bij de afgevaardigden tot Vrijdag, 1 Juli.
ZONDAG, 17 JUL! : Wandeling langs het schiIderachtig hoekje van Bourang (bosch en gehucht)
en het Arclninbosch onder de gewaardeerde leiding van den heer J. De Cooman. Vergaderen te 1 u.
in den
Vlaamschen Leeuw ».

Brugge
Fietsers! Van 1 tot 9 Oogst a. s. fietstoeht rond Belgie. Wie rijdt er meer naar Oudenaarde,
Geeraardsbergen. Charleroi, Namen, Dinant, de Ardennen, Luik, Hasselt, Turnhout, Antwerpen (ongeveer 680 Km.)
Inschrijven voor 20 Juli hij Jos. Claevs, 119, Katharinastraat, Brugge.
ZONDAG, 3 JULI : Uitstap per fiets naar het Zwijn, en wandeltocht langs de Cadzandsche Duinen naar het haventje. Vertrek te 8 uur aan de Dam poort; de terugkeer geschiedt over het Hazegras en
Knokke. Het is geraadzaam mondvoorraad mede te nemen. In geval van ongunstig weder gaat de uitstap niet door.
ZONDAG, 10 JULI : Uitstap naar den doolhof van Lophem en bezoek aan de Benediktijner abdij
van Zevenkerke. Leider E. De Knock.
Vertrek met den elektrischen tram naar Steenbrugge te 14.15 uur stipt aan de Ste Catharinapoort. Vandaar wandeltocht over Lophem naar de abdij en terugkeer met den tram van St. Andries.

Groot-Brussel
ZONDAG, 3 IUL1 : Uitstap naar Meise en de Duivelsschuur te Amelgem. Samenkomst Noordstation (buurttram) te 13.30 u.
ZONDAG, 17 JULI : Uitstap naar Assche onder de leiding van den heer Van Overstraeten.
ZONDAG, 31 JULI : Deelneming aan den Landdag voor Oost-Vlaanderen te Zottegem. Zie elders
in dit nummer. Ieder houde dien dag vrij.

Gent
ZONDAG, 10 JULI : Boottocht op de Leie met motorbootjes. Vertrek watertrap Lindelei om
14.30 uur, tot Baarie Veer. Terug om 20 uur. Prijs 10,— fr. per persoon. Inschrijven tot 5 Juli bij de
afgevaardigden.
ZONDAG, 17 JULI : Groepsreis naar Brugge : Zie mededeelingen elders in dit blad. Prijs : 12 fr.
Toetredingen tot 13 Juli.
ZONDAG, 17 JULI : Vierdaagsche reis naar Laroche. 2 dagen in autocar. Leider : de heer Vermast, Pannestraat, 67, Gent. Zie omstandig programma elders in dit blad. Prijs 300 fr. alles inbegrepen, behalve de tafeldranken.
MAANDAG, 18 JULI : 6 dagen in Elzas-Lotharingen (Vogezen). Leider : de heer Gijselinck. Prijs
660 Fransche frank.
ZONDAG, 24 JULI : Autotocht in luxe-autocar naar Ieperen, Veurne, de Panne, langs de kust tot
Zeebrugge, Brugge, Gent. Prijs : 65 fr. Toetredingen zoo spoedig mogelijk bij den afgevaardigde,
FL Gijselinck.
ZONDAG, 31 JUL! : Bezoek aan het Moederhuis onder leiding van een bevoegd geneesheer.
Kaarten moeten afgehaald bij den afgevaardigde, Begijnhoflaan, 31.
ZONDAG, 31 JULI : In massa naar Zottegem, alwaar door V. T. B. grootsche feesten worden
op touw gezet. Fiets- en autotochten worden ingericht.
Let wel! In den Kunst- en Letterkring, Recollettenlei, Gent, houdt de - Gentsche Fotokring ,:>
van 17 tot 26 Juli, een tentoonstelling van fotografische kunst.
Toegang vrij. Aanbevolen.

Hamme
ZONDAG, 10 JULI : Wandeling naar St Amands langs den prachtigen Scheldedijk. Vertrek aan
< De Kroon » te 13 uur. Terug per tram over Kastel, of per trein over Baasrode, Dendermonde.
ZONDAG. 21 AUGUSTUS : Bedevaart naar den IJzer. Tijdig inschrijven b-ij den afgevaardigde
(voor schikkingen).
N. B. Waarheen met Kl. Kermis? 7 Aug.? Wenschen kenbaar maken aan den afgevaardigde.

Hemiksem
ZONDAG, 17 JULI : Bezoek aan het Kasteel Ravenstein te Schelle en boottocht naar de nieuwe
zeevaartwerken langs Boom, Willebroek tot Mechelen. Verderen uitleg en inschrijving bij den afgevaardigde D. Schockaert, 149, Antwerpsche steenweg.
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Hoogstraten
ZONDAG, 3 JULI : Fietstochtje naar de bosschen van Maxburg (Meir). Gezellig samenzijn.
Knapzak meenemen. Vertrek aan « De Zwaan » om 13 u. 's Avonds terug langs Loenhout (Terbeeck).
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Deelneming aan de waterreis naar Vlissingen, Middelburg (bezoek),
Veere, Ooster-Schelde, Hansweert, Antwerpen. Prijs Antwerpen-Vlissingen en terug 15 fr. Vertrek te
Antwerpen te 7,30 u. Terug rond 10 u. 's avonds. Verdere schikkingen voor de reis Hoogstraten-Antwerpen zullen nog genomen worden. Men kan inschrijven bij den afgev. Jos. Van Hoof.

Kallo
DONDERDAG, 21 JULI : Fietsuitstap naar Overmere-Donk. Vertrekuur later te bepalen.
ZONDAG, 31 JULI : Fietsuitstap naar Lillo, Kruisschans, Wilmarsdonck, Eekeren, Antwerpen,
Kallo.
ZONDAG 7 OOGST : Bondsreis Vlissingen. Zie inlichtingen elders in dit nummer.

Kapellen
ZONDAG, 3 JULI : Fietstocht naar Bergen-op-Zoom. Vertrek te 9 u.

Leuven
ZONDAG, 3 JULI : Fietstocht door Zuid-Brabant, Hamme-Mille, Pietrebais, Opprebais, Orbais,
Walhain, Gistoux, Dion le Mont, Waver, Dion le Val. Een door de Leuvensche fietsers nog nooit
bezochte streek. Bijeenkomst Naamsche Poort te
uur.
ZONDAG, 10 JULI : Groot Wctetisehappelijk Guldensporencongres. De leden zijn uitgenoodigd
met hun familie op de openingsvergadering van Zaterdag 9 Juli in het Middenstandshuis en de feestvergaderitig van Zondag, 10 Juli, in het Stadspark. Vrije toegang op vertoon der lidkaart.
Inschrijvingen voor het Kongres (minimum 1 fr.) alle Woensdagen in den « Avenir » of bij den
heer Fr. Boogaerts, Capucienenvoer 171. Postrek. 1886.29. Korte inhoud der voordrachten (2 fr.) te
bestellen bij de inschrijving.
ZONDAG, 17 JULI : Fietstocht naar de Steengroeven van Gobertangc, Dongelberg, Folx-lesCaves. Vertrek 8.30 uur Naamsche Poort.
ZONDAG, 24 JULI : Uitstap naar Grez-Doiceau. Per trein tot Gastuche; terug per tram over
Hnmme-Mille. Nadere inlichtingen in het volgend nummer.
ZONDAG, 31 JULI : Fiesttocht langs de taal grens ten zuiden van Leuven. Opvelp (bezoek aan
de kerk: de bron der Velpe); Hoxem (kerk). Wandeling te voet door het Meendal tot Meldert (kerkbezoek); Hoegaarden. Leider : H. Croels.
13, 14, 15 OOGST : Driedaagsche fietstocht naar de kust. Zich in betrekking stellen met den
heer Leon Ausloos.

Lier
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Deelneming aan de waterreis naar Vlissingen-Oosterschelde, Hansweert. Antwerpen. (Zie bijzonderheden onder Antwerpen). Kaarten en bedrag 15 fr. van nu af te
bestellen bij J. Meulepas, afgevaardigde, Vaartlaan, 26. Wilt ge medegaau, wacht niet te lang, plaatsen heel beperkt en bijval groot.

Mechelen
ZONDAG, 3 JULI : Boottocht naar Goes. Geen kaarten rneer. Vertrek te Mechelen te 7.50 u. De
boot vertrekt eerst na aankomst van groep Mechelen. (Tram 2 nemen tot « Steen »).
ZONDAG, 17 JULI : Uitstap naar Assche in Brabant (zie elders). Vertrek te Mechelen te 11.32
uur. Overstappen te Brussel-Noord, vertrek aldaar te 12,15 u. tot Assche.
Lessen in verbandleer. De lessen, gezien M. Dr Lindemans belet is op Vrijdag, zullen gegeven
worden elken Woensdag, van 8 tot 9 , / 2 u. in de Zuidschool (Louizastraat). Eerste les op Woensdag
6 Juli. Inschrijven bij Mej. De Wit (Keldermansvest 13) of Hr. Van den Hove (V. Benedenlaan, 59).
Men schrijft ook in (kosteloos) den avond van de eerste les.

Melzeele
ZONDAG, 10 JULI : Groepsreis per trein naar Brussel. Bezoek aan Stadhuis, St Goedelekerk,
Muzeum van het Jubelpark en van Tervuren. Vertrek te Melzeele om 7 u. Aankomst te Brussel om
8.52 u. Mis. Terug uit Brussel rond 5.30 u. Prijs : 16 fr. te storten bij den Afgevaardigde of een der
Commissieleden voor 5 Juli a.s. Gelegenheid tot middagmalen in de Pletinckxstraat.
DONDERDAG, 21 JULI (Nationale Feestdag) : 5e Fietsuitstap. Langs St Niklaas over Lokercn,
Overmere naar het meer van Donk. waar we eens om ter best zullen roeien (roeiwedstrijd onder de
leden!?) Terug langs Dendermonde, Hamme, St Niklaas. Vertrek bij Vict. Neirinckx om 8 u. Eten
medenemen, koffie gelegenheid te Overmere.
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Deelneming aan de waterreis naar Vlissingen. Stel niet uit om in te
schrijven of ge komt vast te laat.
In voorbereiding : 1-3 daagsche fietsuitstapt naar de Vlaamsche Ardennen in de Kermisweek,
n.l. 9, 10, 11 September. 2. Viering van de lOOste inschrijving te Melzeele. Dan is 't er boven op; na
langen onverdroten arbeid, mogen we eindelijk eens een vruchtje plukken. En 't zal eefl puik zijn.

Oostende
ZONDAG, 10 JIJLI : Autoreis naar Diksmuide, Ieperen (middagmaal), Kemmelberg, Poperinge,
Veurne en Nieuwpoort. Vertrek te 8 u. stipt. Inlichtingen en inschrijvingen bij den plaatselijken afgevaardigde, A. Vervaecke, Jozef II-straat, 50, Oostende. Leden 35 fr.; niet-leden 40 fr.

207

Opwijk
ZONDAG, 10 JULI : Fietstoeht langs Assche, Berchem, Groot-BijgaarcL Zellik (algemeene uitstap : zie elders in « Toerisme »). Leider : J. Van Overstraeten, Aalst.
ZONDAG, 24 JULI : Uitstap naar Dendermonde (tot nader bericht).

Rijkevorsel
ZONDAG, 3 JULI : Fietstochtje naar Maxburg (iYleer). Zie onder Hoogstrateti. Vertrek te Rijkevorsel te 121/a u. stipt.
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Waterreis naar Vlissingen. Zie : Hoogstrateti. Inschrijvingen van
nu af te nemen bij F. Heydendal en Alf. Eelen.

St Niklaas
DONDERDAG, 7 JULI, te 20 u. in het bondslokaal: «De Hoop», bijeenkomst der leden-fietsers. De
fietsgroep wordt bepaald gesticht en de cerstvolgende uitstappen geregeld. Allemau op post!
ZONDAG, 17 JULI : Deelneming aan den « James Weale-dag » te Brugge. Vertrek uit St Niklaas om 5.14 u. Bij voldoende belangstelling wordt een groepsreis ingericht. (Deelnemingsprijs :
40 fr. (trein, middag- en avondmaal). Trein alleen : 24 fr. Zie het volledig programma elders in dit
nummer.
ZONDAG, 31 JlJLl : Deelneming aan den Oouwdag voor Oost-VIaanderen te Zottegem.
ZONDAG, 7 OOGST : a) Waterreis naar Vlissingen. Bezoek aan Middelburg, Deelnemingskaarten aanvragen vanaf 1 Juli bij den afgevaardigde, Hemelaerstraat, 2. Prijs : 15 fr.
b) Per bijzonderen trein naar de Grot van Han. (Zie volgend nummer).
ZATERDAG, 13, ZONDAG, 14 en MAANDAG, 15 OOGST : Naar de vallei der Amel (Amblevc),
Aywaille, Grot van Remouchamps, de Ninglinspo, Waterval van Coo, enz. Vertrek : Zaterdag namiddag 13 Oogst. (Bepaalde inlichtingen in volgend nummer van het bondsorgaan).

Temsche
DINSDAG, 12 JULI : Bezoek aan Hoboken en
aldaar bezoek aan het Cockesfabriek of aan de
pen toekomen 0111 een bezoek af te leggen aan de
DONDERDAG, 21 JULI : Fietstoeht naar

Antwerpen. Vertrek met boot van 13 u. tot Ilobokeu;
Ford-werkhuizen. Rond 5 u. zullen wij te AntwerSt Pauluskerk.
Donk te Overmere. Vertrek te 13 u. aan het lokaal.

Westwezel
ZONDAG, 3 JULI : Fietstochtje naar Maxburg (Meer). Knapzak mee. Vertrek aan hotel « De
Kempen » te 12 11. Heenreis over Hoogstraten. Terugreis over Loenhout.
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Waterreis naar Vlissingen. Zie onder Hoogstraten. Per fiets tot
Brasschaat (Polygoon). Op algemeene aanvraag kan voor vervoer per autobus (Westwezel-Merksem) gezorgd worden. Inschrijvingen van nu af te nemen (tot 15 Juli e.k.) bij M. Moors, afgevaardigde
of in het lokaal bij Eng. Peeters. Aantal deelnemers bepaald op 350. Men weze dus op tijd.

Wortel
ZONDAG, 3 JULI : Fietstochtje naar Maxburg (Meer). Zie onder Hoogstraten. Vertrek te Wortel
0111 12}A 11. Terugreis over Loenhout. Knapzak mee.
ZONDAG, 7 AUGUSTUS : Waterreis naar Vlissingen. Zie Hoogstraten. Inschrijvingen bij Em.
H o rs t e n, a f ge v a a r d i gde.

Wie gaat mee naar de
Schouwburgtentoonstelling te
Magdeburg
Reis ingericht op aanvraag van tooncelliefhebbers van 8 tot 13 Oogst.
Leiders : D r J. Gabriels en Jos. Joos.
Nadere inlichtingen in het volgend
nummer.
Al wie naar Oostende komt bezoekt
het Vlaamsch lokaal

KERLINGA

Wapenplaats, 6
-S. M. Lux, Drukk., Nationalestr., 109, Antw.
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Aangesloten Hotels
Noordzee»Hofel - KNOKKE-A/ZEE
Modern comfort, Centrale Verwarming. Warm en
koud stroomend water op dekamers. Prima keuken.
5 o/o prijs vermindering voor V. T. B ers. Tel. 173
Hotel de la Posts - BRUSSEL
Voornaam confortabel. Oude reputatie. Rustig gelegen in het centrum. Voor leden van den Bond bij
langer verblijf reductie.
L. WESTRA.
Hotel en

Logement « R o o d e P 0 0 r i »
Hallestraat, 8 BRUGGE
Gunstprijzen voor de leden V. T. B.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaal 6 fr.

CAFE CECIL

HOTEL

Van Arteveldesfraat, 8,
Antwerpen
40 kamers Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
groepen, op voorhandbestellen, goede burgerskeuken
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Onze Waterreizen
Onze waterreizen kenden een reusachtig succes! Die te groote bijval speelde echter
cle bondsleiding onaangename parten. Tal van bestellingen van deelnemingskaarten
moesten onverbiddelijk worden afgewezen, hoe de afgevaardigden ook aandrongen. In dit
geval verkeeren Mechelen, Kontich, Melzeele, Kallo, Mol, Aarschot, St Gillis-Waas. De
leden beschuldigen hier de afgevaardigden niet, evenmin de bondsleiding, die vorigen
Winter, wanneer de booten dienden afgehuurd, den overgrooten lust voor watertoerisme
onzer leden niet kon voorzien!
Ten einde de teleurgestelden schadeloos te stellen, vond het Bestuur er het volgende

op : Op Zondag, 4 September, wordt een derde boottocht ingericht: VLISSINGEN, met
bezoek aan MIDDELBURG. Prijs : fr. 13,50. De deelnemingskaarten zijn van nu af beschikbaar. Het is echter wel verstaan dat de personen die voor de vorige boottochten geen
kaarten konden bekomen thans de voorkeur hebben.

Monster-Autotocht door de Kempen
op Zondag, 28 Oogst. Bijeenkomst te 9 u., secretariaat Paardenmarkt, 70, Antwerpen,
of te 10 u.? Groote Markt, Lier.
Ieder V. T. B.-er gaat mee met zijn wagen, zoo mogelijk ook met autocamions. De
autotocht is bedoeld als betooging voor het verbeteren van de wegenis in het Vlaamsche land. Het moet een ware machtsprestatie worden, waaraan niemand mag ontbreken!
Onze afgevaardigden uit de provincie Antwerpen mobiliseeren hun voetgangers
per autocar of autobus.
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ZOTTEGEM
7anneer men van Brussel naar Kortrijk of
** van Gent naar Geeraardsbergen stoomt,
wordt opeens de aandacht getrokken door
een nijverig stadje : een reeks dicht bijeengedrongen daken, rond een luchtig, leutig torentje, dat er boven uitschiet als de kroon van
een
sprookjesprins.
Men stapt af in een
druk station van belang met menigvuldige
spoorweglijnen. Men
is te Zottegem.
Wandelen we het
stadje in. Arriveert U
toevallig rond het middaguur, dan geven U
de talrijke werklieden
die over de straten hoilen wel degelijk den
indruk van een nijverheidscentrum. Hier
bloeien vooral brei-,
stoven- en schoenfabrieken, een uitgebreidc klecdinghandel,
verder een drukke nering die een gioot gcdeelte van haar klientecl vindt in de talrijke
buitenmenschen die de Zottegcmsche Dinsdagmarkt, een der bedrijvigste van Viaanderen, bezoeken. Men vergete niet de brouwerijen! Het Zottegemsch bier, soms wat
verraderlijk voor den vreemdeling, maakt den
Zottegemschen burger tot een vriendelijk en
gezellig wezen, geeft hem een wondere
spraakzaamheid waarmee hij bij den schcnktoog en in den winkel do buitenmenschen im-

ZOTTEGEM - KASTEEL VAN EGMONT

poneert. Op tijd en stoncl be wijzen echter de
plezante Zottegcmmenaars ook heel wat te
voelen voor contort en vooruitgang. Sedert
langc jaren werd, ter bevooi rading van de
inwoners, het water van de Bcvegcmsche

Zich:. van do Merki k- SoffcoVm.in 1855
ZOTTEGKM. - [)!• MARK I
vijvers in putten gegaard en door ciken huizen de straten en huizen der gemeente binnengebracht. In 1825 werden de ciken leidingcn door vierkante steenen panncnbuizen
vcrvangen en, met groot feestelijk vertoon,
werd de marktfontein ingehuldigd, wier voetstuk later EgmonTs standbeekl dragcn zou.
Op dit oogcnblik bezit Zottegem cen aan de
vereischten van onzen modcrncn tijd voldoende wateileiding, die vele kleine steden benijden mogen. Zottegem was ook een der
eerste gemeenten waar een electrische centraic tot stand kwam!
In zake onderwijs
bestaal er, naast een
gemeenteschool en een
vrije
jo n gensen
meisjesschool,
een
bisschoppelijk
instituut, een mcisjespensionaat en een nijverheidsschool.
Een
wcezenhuis
werd opgericht in
1818; een ziekenhuis,
met onderkomen voor
ouclerlingen,
werd
voor het eerst in 1675
vcnueld,
maar de
stichting kan best van
vroegeren datum opklimmen. Het maat-
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schappelijk leven floreert hier geweldig :
drie muziekmaatschappijen, handbooggilden,
waaronder de aloude St.-Sebastiaan-gilde en

ZOTTEOEM - DE WATERMOLEN

tooneelgilden, waaronder de oude rederijkerskamer der zuigelingen van Polus! Maar
aan het hoofd der Zottegemsche vereenigingen staat de plaatselijke V. T. B. met zijn
300 leden!
Onder de monumenten van Zottegem is het
meest bezienswaardige het kasteel van Lamoraal, graaf van Egmont} dat, ofschoon in
de 19e eeuw hopeloos verbouwd, nog bekoren kan door zijn ouden achtergevei met den
leuken renaissance-erker. Binnen verdienen
de trapzaal, de kapel, en eenige nog oude
overgebleven schoorstecnmantels en wandversieringen de aandacht. De laat gotische
kerk met barokken beiaardtoren is eveneens
het bekijken waard. De stoffeering der kerk
is lang niet oninteressant; vooral de preekstoel en de twee barokke biechtstoelen verdienen onze aandacht.
Onder de kerk rust in een gewitten grafkelder, met uitgang op de markt, het stoffelijk overblijfsel van Lamoraal, graaf van Egmontt van Sabina van Beieren, zijn gemalin
en van enkele zijner kinderen.
Zottegem is ficr op zijn beiaard die van
uit het leuk kerktorentje ieder kwartuur met
zijn klanken daken en straten bezaait en bij
kermis en feestviering onder meester de
Mette's hand de begeestering der bevolking
verkondigt. Het klokkenspel dagteekent van
1730, toen Joris Dumery van Brugge een
twintigtal klokjes leverde benevens een gegoten trommel." In 1750, 1867, 1873 en 1926

gedeeltelijk of gansch vernieuwd en bijgcwerkt, bestaat het thans uit 35 klokken, 3
chromatische octaven, en mag gerust bij deze
van St. Niklaas, Turnhout, Steenokkerzeel,
e. a. vergeleken worden.
Als verdere bezienswaardigheden stippen
wij aan het standbeeld van den graaf van
Egmont en het oorlogsmonument 1914-1918,
het oude lokaal van de rethorica (jammer genoeg aan 't vervallen), de mooie rococogevel
van den katholieken kring, het hoekhuis der
St. Anna en Fabriekstraten, bijgenaamd «De
Tempel ». Jammer dat vele archieven en
kuntschatten in den loop der eeuwen verloren
gingen of naar andere plaatsen verhuisden.
Zottegem dankt zijn groote beteekenis als
toeristisch centrum aan de mooie omgeving,
het schilderachtige heuvelland van ZuidVlaanderen waarvan Zottegem als het ware
de poort is. Door het glooiende landschap
venassen U ieder oogenblik pittoreske dorpjes waar prettige huizen rond massieve torens of spichtige naalden samenkoeken.
Op de heuvels tronen de windmolens, joviale witte plakken in het landschap; beneden
stuwt de Zwalm de watermolens voort, de
Zwalm die bescheiden maar toch zoo be-
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koorlijk inliem door ccn schaduwrijke vallei
kronkelt.
Op 31 Juli is het V. T. B.-gouwdag te Zottegem. Mogen alsdan veel, zeer veel, onzer
leden kennis maken met het sympathieke
nijverige stadje, mogen ze ook bij die gelegenheid genieten van het heerlijke natuurschoon der omgeving.

VAN HET SECRETARIAAT
BONDSPOSTCHECKREKENING : Nr 03627.
TELEFOON SECRETARIAAT : Nr 58330.
LEDENAANGROEI : Tusschen 16 en 30 Juni
werden 1069 nieuwe leden ingeschreven.

Verminderingen
REMOUCHAMPS : Grot van Remouehamps
20r/r korting op vertoon der lidkaart met foto.
GEERAARDSBERGEN : Schaillee, Fr.. Lesscnschestraat : op alle artikelen ook olien voor
alto's en motors 5%.
ST GENESIUS-RODE : Theys Constant, Dorps'raat, 8, Tabak en sigaren, 5Vr. - Boekhnndel 1(VA .
LIER : Bovens. Schoolstraai-, 15, Verzekeringen.

Monografieen : Uitgaven V. T. B.

ZOTTEGEM - L)E BOORDEN DER ZWALM

TOERISTENDAG VOOR OOSTVLAANDEREN TE ZOTTEGEM
Feestwijzer :
ZATERDAG, 30 JULI
Klokkengelui, beiaardspel, kanongebulder,
concert.
ZONDAG, 31 JULI
Voormiddag : Algemeene vergadering.
Piechtige ontvangst ten stadhuize; Opening
der tentoonstelling; Beiaardconcert.
Namiddag : Wandeling door de gemeente
onder deskundige leiding; Hulde aan Graaf
Egmont; Op de Markt, opvoering door het
Vlaamsche Volkstooneel van « Jacob van
Artevelde »; Concert en Vuurwerk.
MAANDAG, 1 OOGST
Uitstappen naar Oudenaarde en naar de
Zwalmboorden onder deskundige leiding.
's Avonds : Taptoe en volksbal.
OP 31 JULI, 1 en 2 OOGST
Prijskamp voor handelsuitstallingen; V. T.
B.-tentoonstelling; Lokale folklore- en kunsttentoonstelling.
Een ordevvoord van het hoofdbestuur :
Alle Oost-Vlaamsche V.T.B.-ers naar Zottegem!

fr. 16.25
D'j Kempen
Mechelen
9,75
West-Brabr nr
9,75
Gids Laroche
5,Wan del b. Antwerpen
1.25
Wandelb. Mechelen
1.50
Jaarboek 1927
1,50
Wet on lie! verkeer
0,75
Mica Omslag (voor lidkaart)
L—
Zichtkaarten : De Duinen
1—
Autovlag
7,50
Fietsvlag
5.—
Knoop
2,50
Speld
2,50
Hotelplaat
25,—
-}- veizendingskosten :
binnenland
5. buiten land
9,—
Kaarten Vlaamsche land niet op linnen 5 kaarten
Nrs. 1. 2. 4, 5, 6 (Nr 3 totaal uilgeput)
5,-Kaarten Vlaamsche Land op linnen 5 kaarten
Nrs. 1, 2, 4, 5, 6 (Nr. 3 totaal uitgeput)
11,25
Per kaart niet op linnen
1,—
Per kaart wel op linnen
2,25
Tc vcrkrijgcn op het Bondssccrciariaat

:

12 Postkaarton Antwerpen
12 Postkaarten Brugge
12 Postkaarten Gent
Gidsje Namen
Gidsje Remouchamps
Gids Parijs (Conty)
Atlas Zwitserland voor voetgangers
Atlas Zwitserland voor automobilisten
De Vlaamsche Ardennen (Omer Wattez) bcstaande uit afzonderlijke deelen :
Oudenaarde
Ronse
Geeraardsbergen
Antwerpsch Straatnamenboek (D r Fl. Prims)
Botanische Wandelingen (D r Poma)
Stafkaarten :
Schaal 1/20.000 per deel gekleurd
fr.
Schaal 1/40.000 Omgeving Antwerpen
6 deelen (nr. 4 uitgeput) per deel, zwart
Schaal 1/40.000 Omgeving Antwerpen.
Een deel gekleurd.
Schaal 1/40.000 Belgie, per deel, gekleurd
Schaal 1/40.000 Belgie, per deel, zwart
Schaal 1/200.000 Belgie, per deel, op linnen
en gekleurd
Schaal 1/320.000 Belgie, een deel, gekleurd

1,35
1,35
1,35
0,50
1,—
5,—
7,50
7,50
4,—
4,—
4,—
15,—
15,—
10 —
5,—
15,—
12,50
7,50
10,—
12,50
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JAMES

WEALE

E stenaars en geleerden, die door de bekor zijn er velen uit het buitenland,

kun-

ring van het schilderachtige Brugge en door
de epische grootschheid van haar geschiedenis als in een tooverban werden opgenomen,
en haar met de voortbrengselen van kunst en
studie als met ex voto's hebben getooid, —
maar er zijn er geen, die zoo dicht zijn genaderd tot haar werkelijke wezen als J. Weale
het deed. Bij hem geen romantische lyriek,
geen spel van verbeelding, geen voorbrengen
van subjectieve aandoeningen en persoonlijke
begrippen in een Brugsch of Vlaamsch kleed,
— het is Brugge, het is Viaanderen zelf, die
ons in zijn werk ontsluierd worden. Het is
onze eigen middeleeuwsche kunst, in al haar
uitingen, bouwkunst, schilderkunst, boekdrukkunst, bindkunst, enz., die ons met verbazende veelzijdigheid en diepte wordt geopenbaard.
In 1849, na zijn studien aan het Kings College te Londen voltooid te hebben, kwam hij,
nauwelijks 18 jaren oud, Brugge voor de eerste maal bezoeken. Al dadelijk voelde hij zich
hier thuis, en schepte een grenzeloos genot
in de bewondering van alles wat hier zoo
rijkelijk sprak tot zijn geest, die van toen af
hoofdzakelijk gericht was op archaeologie en
kunst. Hij bezocht niet alleen Brugge, maar
heel Viaanderen, heel Belgie. Hij zelf vertelde later met genoegen, dat er in ons land
geen plaats was, waar hij niet gekomen was,
geen kerk, geen museum, geen bibliotheek,
geen archief, waar hij geen opzoekingen had
gedaan.
Als eerste vrucht van die studie liet hij in
1858 verschijnen : Bruges, Aix la Chapelle
and Cologne, een lijvige reisgids, ongemeen
rijk aan allerlei persoonlijke vondsten, waarvan de waarde heden nog onverminderd bleef.
Het jaar nadien, in 1859, kwam Weale zich
met zijn jong gezin, te Brugge vestigen, in de
St-Clarastraat, in het oude huis « ter Balie ».
Het duurde niet lang of hij nam een werkdadig deel aan het Brugsche kunstleven. Hij
kwam hier op het oogenblik, dat de gevels van
het Vrije langs den Steenhouwersdijk gerestaureerd werden, en met zijn grondige kennis
van de geschiedenis der architectuur, zag hij
zeer duidelijk de tekortkomingen van dat
werk en viel de Conlmissie van Monuinenten
aan, die de verantwoordelijkheid droeg van
wat daar gebeurde. Er ontstond rondom die
zaak een vinnige polemiek, waarin zich de
persoonlijkheid van J. Weale van meet af op
het voorplan zette. Er lag iets hartstochtelijks

in cle wijze, waarop hij hetgeen hij voor de
waarheid hield verdedigde. Van daar de
strengheid in zijn oordeelvellingen, de bitterlieid van zijn aanvallen, en zelfs de onverdraagzaamheid tegenover andere zienswijzen
die hem heel wat vijanden op den hals haalde. Maar al spoedig leerde men luis^eren
naar dien man uit een stuk, die er veel meer
van wis't clan veel van do toenmalige zoogezegde « bevoegden » in ons land.
In 1861 werd hij benoemd tot briefwisselend lid van dezelfde Commissie van Monuinenten, waartegen hij zoo heftig was te keer
gegaan, en nog in dat zelfde jaar droeg hij,
als een soort oorlogsverklaring, op een van
haar vergaderingen een studie voor over het
vandalenwerk van sommige bouwmeestersherstellers, gepleegd onder de verantwoordelijkheid van de Commissie. Hij onderzocht de
middelen om zulks in de toekomst te voorkoinen. Hij legde vooral nadruk op de voorzichtigheid en den goeden smaak, waarmede dergelijk werk moest aangevat worden en verzette zich haidnekkig tegen elke neiging om
bij een herstelling iets aan de oorspronkelijke
lijnen van het gebouw te wijzigen. De restauratie is een leugenachtige, schaamtelooze sirene, schreef hij, zij schenkt, waar ze zonder
oordeel optreedt, vergift en dood in plaats
van leven. Te Brugge, Leuven, Kortrijk,
Damme, Brussel, Mechelcn en elders wees hij
talrijke voorbeelden aan van gebouwenverminking door onverstandige en roekelooze architecten, die zich in hun waan inbeeldden
het werk van de oude ontwerpers en opbou-wers van kerken, stadhuizen en andere gedenkteekenen onzer Middeleeuwsche architectuur te mogen wijzigen.
Het werd een schermutseling van belang,
die heel wat kwaad bloed zette, maar Weale
hield vol als een ridder zonder vaar of vrees.
Hij vocht met open vizier voor een hoog ideaal van schoonheid en waarheid, en hij zou
het winnen. De verouderde begrippen werden
opgegeven en er werd voortaan gewerkt met
meer wetenschappelijken zin en meer artistieken eerbied voor de opvattingen van vroeger
eeuwen. Weale was hier een ware hervormer,
een Ievenwekkende voorganger.
De Bruggelingen, die zich mogen verheugen in een heerlijke wedergeboorte van hun
stedelijken bouwtrant, mogen zeker niet vergeten wat in dezen het aandeel was van J.
Weale. Was hij de vijand van de officieele
architecten, die vooral buiten hun geboorteplaats werkten, en aldus in de meeste geval-
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len de traditie miskenden, — hij was integen- overige archaeologen, die over tijdschriften en
deel de vriend van bouwmeesters als Baron J. uitgaven beschikten, in oneenigheid was gede Bethune en Karel Verschelde, die den raakt; in UArt Chretien, in het Magazine of
eigen nationalen bouwtrant eerbiedigden, en Art, enz., waar hij met kwistige hand allerlei
met raad en daad heeft hij hen in hun werk wetenswaardigheden rondstrooide over Peter
Cristus, de Pourbussen, Hubert Goltzius,
geholpen en gesteund.
Omstreeks 1861 levert J. Weale de eerste Lancelot Blondeel, en nog veel anderen meer.
Wij gewagen ook niet over den rijken voorbewijzen van zijn groote bedrijvigheid op een
ander gebied van onze nationale kunstge- raad inlichtingen over onze schilders, die hij
schi^denis. Hij brengt ons de eerste vruchten liet verschijnen in de laatste uitgave van
van de studie, die hij wijdde aan de geschie- Bryan's Dictionary of Painters and Engradenis van de Brugsche schilderkunst. Hij had vers, noch over de talrijke handschriftelijke
ingezien, dat er in de werken, voor hem over nota's, die hij in den rand van zijn bibliodat vak verschenen, ontelbare onnauwkeurig- theekboeken opteekende, en waarvan somheden en legenden voortwoekerclen, en zijn mige vrienden, die ze mochten zien, getuigen
streng wetenschappelijke zin vond noch rust hoe belangwekkend ze zijn.
Om min of meer volledig te zijn zou ik nog
noch duur zoolang hij die vergissingen niet
nioeten uitweiden over Weale's merkwaardihad hersteld.
Zijn beredeneerde cataloog van het schil- ge bibliographisch-liturgische studien, waarderijenmuseum der Academie te Brugge, uit- toe hij zich steeds aangetrokken voelde, maar
gegeven in 1861, toont ons hoe flink Weale waaraan hij zich vooral ging wijden nadat hij
de geschiedenis der Nederlandsche schilders- in 1878 Brugge verlaten had om zich te Clopscholen der 15e en 16e eeuwen had doorgrond hem te vestigen, dicht bij de parochiekerk,
en met welk gezag hij over dat onderwerp waarvan hij kerkmeester werd. Eenigen tijd
toen reeds wist te handelen. Ook in zijn Gids, na zijn terugkeer in zijn vaderland werd hij
Bruges et ses environs, in het zelfde jaar ver- aangesteld tot conservator van de National
schenen, wijst hij veel oude vergissingen te- Art Library in het South Kensington Museum
recht, die geleidelijk in allerlei handboeken te Londen. Op die onderscheiding hadden
waren binnengeslopen. En dit was maar een zijn Bibliografica Liturgica in 1866 en nadien
begin. Door jarenlange opsporingen in aller- zijn Analecta Liturgica hem ten voile recht
lei archieven ten onzent, in Holland en in gegeven. Hij is het ook, die de voortreffelijke
Fransch-Vlaanderen, heeft hij ons het leven cataloog samenstelde van de boekbanden en
en de werken van talrijke oude schilders beter wrijfels van banclen in de National Library,
leeren kennen. In zijn studie over Memlinc, — een boek, waarin hij o. a. een overzicht
waar hij de legende van den zieken schilder geeft op de geschiedenis der boekbindersin het St Jans Hospitaal voor goed uit den kunst in Europa en ook over de Nederlandweg ruimt; in zijn schitterende verhandeling sche boekbinders baanbrekende gedachten
over Geeraard David van Oudewater, die een ontwikkelt.
heel nieuw licht kwam werpen op dezen
Door dat alles heeft J. Weale in de ontwikevenknie van Memlinc; in de bladzijden, die keling onzer kunstgeschiedenis een plaats inhij wijdde aan weinig of niet gekende, door genomen, die hem recht geeft op een zeer bijhem grootendeels ontdekte mindere meesters zondere waardeering van ons alien.
als Adriaan Isenbrandt, Jan Prevost, Jacob
Waar hij in den zwierigen lijnenbloei onzer
van den Coornhuse, e. a.; en niet het minst in oude architectuur doordrong als weinig anzijn voortreffelijke monographic over de Van deren; waar hij met vromen eerbied opging in
Eycks, geeft hij voorbeelden van stevig gedo- het werk van onze primitieve schilders, die
cumenteerde, in alle opzichten betrouwbare vertolkers van de zuiverste gevoelens onzer
historische studien, onmisbare grondvesten voorouders; waar hij de schoonheid ging ontvoor al wie later ernstige aesthetische be- hullen van onze oude boeken, de geestelijke
schouwingen over het werk van deze schil- kinderen van de besten onder ons volk; —
ders wilde in het midden brengen. Dan spre- daar naderde hij tot de ziel zelf van Vlaandeken wij nog niet eens van de talrijke bijdragen ren, waarmede zich zijn eigen vrome, hooge
door hem in allerlei tijdschriften uitgegeven, ziel als in een soort van communie vereenigin de Messager des Sciences et des Arts, het de. Dat maakt van dien Engelschman als het
Journal des Beaux-Arts, Le Beffroi, de Ga-ware een Vlaming.
zette des Beaux-Arts, het geschiedkundig
En als zinnebeeld van dit Vlamingschap
tijdschrift La Flandre, dat hij zelf met Edw. naar den geest zien wij Weale's groote vriendGaillard en Gilliodts Van Severen oprichtte, schap voor een van de zuiverste dragers van
uit een soort van noodweer, omdat hij met de Vlaanderens schoonheid in de 19e eeuw, den
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nooit volprezen dichter Guido Gezelle. Beiden
stonden broederlijk naast elkaar in hun liefde
voor al wat kunst en volkswezen te onzent aan
eigenaardigheid en schoonheid vertoonen.
Weale had zelf onze taal geleerd en werkte
mede aan Gezelle's tijdschrift Rond den
Heerd, waar hij o. m. zijn populaire Vlaamsche studie over AAemlinc liet verschijnen, aldus een voorbeeld stellend voor die Vlamingen naar den bloede^ die hun eigen taal voor
uitingen van hooger geestelijk leven ongeschikt of onwaardig achten.
In zijn liefde voor ons verleden ging hij op
met al den eenvoud doch tevens met al de
kracht, die in zijn wezen lagen en die een van
de grootste Nederlandsche prozaschrijvers,
Lodewijk van Deyssel, zoon van Alberdingck
Thyin, zoo treffend kenschetst in het mooie
portret, dat hij van Weale teekende : « Bij

(hem), schreef Van Deyssel, bij den smallen,
tengeren, meer dan mageren man, in zijn
hoogst eenvoudige, karakterlooze kleeding...
(was) alles concentratie, ingetogenheid, —
een zeer gewone, — en daardoor juist buitengevvone — uiterlijke eenvoud, waaronder zich
een geestdriftige ziel vol innige vroomheid
en onverzettelijke arbeidskracht verborg. Bij
hem was het dwepen... een altoos smeulend,
altijd broeiend, altijd zacht en stil gloeiend
inwendig vuur, dat een voortdurend veerkrachtig weerstandsvermogen in zijn niet
sterk lichaam onderhield, waardoor hij in
staat werd gesteld rusteloos te arbeiden en in
stilte zijn goed werk te doen ».
Het is opbeurend en vruchtbaar levens als
dat van J. Weale te herdenken en te overwegen.
Prof. Dr. M. SABBF.

Kommissie voor Monumentenzorg, Natuurbcschcrming cn Folklore
AFDEELING MONUMENTENZORG
Regelen voor het opmaken van de voorloopige lijst der Vlaamsche Monumenten van
Geschiedenis en Kunst

L - De inrichting van de voorloopige lijst.
1. De voorloopige lijst van Vlaamsche
monumenten van Geschiedenis en Kunst vermeldt :
a) Alle bouwwerken en onderdeelen daarvan, dagteekenend van voor 1830 die eenig
belang hebben uit het oogpunt van kunst,
archeologie of geschiedenis;
b) Alle voorwerpen, die aan de onder (a)
genoemde voorwaarden voldoen en op eenige
wijze met een bouwwerk in verband staan;
c) Met openbare en partikuliere verzamelingen wordt in zoover rekening gehouden dat
de voorloopige iijst zal vermelden de verschillende soorten van werken en voorwerpen
welke er zich bevinden en, meer in 't bizonder deze welke onder een der drie sub (a)
vermelde oogpunten eenige beteekenis hebben. Indien van deze verzamelingen een gedrukte katalogus bestaat, wordt daarnaar
vervvezen.
d) De mines, overblijfsels en voorwerpen
uit het voor'nistorisch,Romeinsch en Frankisch
tijdperk in de te bchandelen gemeenten ontdekt, maar aldaar niet meer bestaande, zullen
eveneens worden vermeld; de voorloopige
lijst zal eveneens vermelden voorwerpen van
een zeker belang welke vroeger in de behandelde gebouwen aanwezig waren en er zich
thans niet meer bevinden.

e) De voornaamste verdwenen bouwwerken worden eveneens vermeld;
f) Alle eigenaardigheden van stad-, dorpen wijktraceeringen;
g) De merkwaardige stadszichten en landschappen worden vermeld voor zoover ze een
passend kader daarstellen aan de behandelde
monumenten.
h) Als eigenaardigheden op folkloristisch
gebied worden vermeld : toenaam der bewoners, bedevaarten en ommeganken en verder
alle gebruiken welke voor het openbaar leven
der gerneente van meer dan gewone beteekenis zijn, voor zoover ze verband houden met
zekere monumenten.
2. De voorloopige lijst bepaalt zich tot de
vermelding van het bestaan, den bezitter, het
materiaal, de dagteekening en de ontwerpers
of vervaardigers cler monumenten, zonder
deze in bijzonderheden te beschrijven en met
terzijdestelling van opzettelijk onderzoek
naar nog niet opgehelderde punten.
3. De voorloopige lijst wordt opgemaakt
per rechterlijk kanton en verder naar de burgerlijke gerneente, in alphabetische orde gerangschikt. De monumenten gelegen in gehuchten of gedeelten van gemeenten welke
een eigen naam dragen zullen niet afzonderlijk worden vermeld, maar de gemeenten
welke door anderen zijn opgeslorpt en deze
welke samen tot een gerneente werden vereenigd, b. v. Bachte en Maria-Leerne tot Bachte
Maria-Leerne, zullen ook op hun eigen alphabetische rangorde worden vermeld, maar met
terechtwijzing naar de hoofdgemeente.
Voor de plaatsnamen wordt toegepast de
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spelling vastg^steld door de Kommissie voor
spelling der Vlaamsche plaatsnamen van den
Vlaamschen Toeristenbond. Eventueel wordt
de Fransche en Duitsche benaming der plaats
vermeld.
De voorwerpen bedoeld in artikel 1 onder
(b) worden vermeld bij de bouwwerken
waarmede zij in verband staan en ook onder
de gemeenten waarheen zij mochten zijn
overgebracht.
4. De plaatsaanduiding geschiedt zooveel
mogelijk volgens de windstreken. Kerken
worden te dezer opzichte als zuiver georienteerd beschouwd. Worden de traveeen eener
kerk door ranggetallen nader bepaald, dan
rekent men, bij een normale orientatie, van
het W. af en, wat het dwarspand betreft,
van de viering uit.
De uitdrukkingen « rechts » en « links »
worden in haar subjectieve beteekenis (van
den beschouwer uit) gebruikt, behoudens bij
de beschrijving van wapens waar de regel der
heraldiek geldt.
5. Bij de dagteekening van een monument
duiden de letters 1, 2, 3, 4, achter het Romeinsche cijfer der eeuw gevoegd, het eerste,
tweede, derde, vierde kwartaal, de cijfers I en
11 de eerste en tweede helft der eeuw aan.
Juiste data worden alleen vermeld wanneer ze degelijk door oorkonden zijn vastgesteld. Bij het vernoemen van de namen der
kunslenaars wordt achter bedoelde naam toegevoegd een kleine « o » om den ontwerper,
een « v » om den vervaardiger aan te
duiden, verder een « A » wanneer de toeschrijving gesteund is op een handteeken of
op oorkonden, een « C » wanneer deze alleen
op stijlkritische gronden berust; bij het opmaken der voorloopige lijst wordt echter niet
expliciet aan stijl-critiek gedaan.
6. De mededeelingen betreffende de monumenten geschieden in deze rubrieken en
volgorde :
a) Voor-historische, Romeinsche en OudGermaansche monumenten;
b) Verdedigingswerken, en wel :
1. Poorten en poorthekkens, muren, wallen, torens, rondeelen, bolwerken,
grachten.
2. Burchten en feodale terpen;
c) Bruggen, sluizen, standbeelden en andere gedenkteekens, kruisen, pompen, grondsteenen, banpalen, schandpalen;
d) Wereldlijke openbare gebouwen, gebouwen voor het landsbestuur en voor het
gewestelijk bestuur, rechterlijke gebouwen,
gevangenissen, wachten, arsenalen, admiralileitsgebouwen, geschutgieterijen, werkplaatsen, beursen, gildenhuizen, tolhuizen, hallen.

markt-, waag-, keur- en muntgebouwen, doelen, stadsherbergen;
e) Kerkelijke gebouwen, kerken, kerktorens, kerkhoven, kapellen (eerst de bijzonderste kerk en haar bijkerken, dan de andere
kerken alphabetisch gerangschikt volgens
den naam van den patroon, te beginnen met
de nog bestaancle parochies, daarna de kerken nog gedeeltelijk bestaande; de niet R. K.
of deze niet meer ter beschikking van een
eeredienst, eindelijk de verdwenen kerken);
bisschoppelijke paleizen, abdijen, kloostergangen, kloosters, kluizen, begijnhoven, commanderijen, pastorien, refuges;
f) Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst, weeshuizen, oude mannen- en
vrouwenhuizen, armhuizen, gast-, pest- en
dolhuizen, berg van barmhartigheid, hofjes,
scholen, bibliotheken, schouwburgen, concertzalen, muzea (lokalen), universiteiten en
colleges.
g) Partikuliere gebouwen, heerenhuizen,
landhuizen, hofsteden, boerenwoningen, herbergen, kantoren, pakhuizen, stallen, schuren,
molens, duiventorens, jachthuizen;
h) Musea, partikuliere verzamelingen, varia, landschappen en stadszichten;
De bizonderheden van folkloristischen aard
worden vooraan vermeld; inclien ze echter in
nauwe betrekking staan met een bepaald monument, geschiedt de vermelding bij de behandeling van bedoeld monument.
7. Bij gebouwen die in den loop der tijden
voor verschillende doeleinden hebben gediend, geeft voor de plaatsing in een der voorgenoemde rubrieken die bestemming den
doorslag, welke uit het karakter van het gebouw het cluidelijkste spreekt. Van zulke gebouwen wordt de tegenwoordige bestemming
eveneens vermeld.
8. De gebouwen en de voorwerpen worden in iedere rubriek zooveel mogelijk genummerd met een volgcijfer.
9. De vermelding der belangrijkste gebouwen omvat :
a) De plaatsaanduiding (straat, nummer
of wijk);
b) De benaming, zoowel de historische,
officieele, als de algemeen gebruikelijke (St
Romboutskerk of Metropool (Mechelen),
St Pauluskerk of Preekheerenkerk (Antwerpen).
c) De aanduiding van den eigenaar Gf den
gebruiker, indien deze aanduiding van belang is voor de bestemming of den aard van
het gebouw.
d) Het tijdstip van stichting of bouw, belangrijke verbouwingen, vergrootingen, her-
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stellingen en verdere merkwaardigheden als
brand, instorting, enz.
e) Een opgave van jaartal en leider der
restauraties na 1830;
f) De opsomming der voornaamste onderdeelen van den platten grond met vermelding
van dagteekening, bouwstijl en materiaal; bij
kerken in de volgorde : schip en zijbeuken,
dwarspand, koor, kapellen en torens (hierbij
is op te geven de aard der koorsluiting, recht,
rond of polygonaal; bij polygonale sluitingen
bovendien uit welken veelhoek en met hoeveel zijden van den veelhoek zij geconstrueerd zijn, tenzij dit voor het ontbreken der
welving of om andere redenen een uitvoerig
onderzoek zou meebrengen; in dit geval zich
te bepalen tot de vermelding van het aantal
zijden, die niet evenwijdig zijn aan de lengte
of de definitie van den veelhoek achterwege te laten).
g) De merkwaarcligste onderdeelen der
inwendige architektuur.
h) De opsomming der voornaamste onderdeelen van de(n) gevel(s).
i) De belangrijkste meubelen.
10. Bij vermelding van gebouwen wordt
de begane grond, ook al ligt deze verhoogd,
niet als eerste verdieping geteld. Bij de beschrijving van het uitwendige van torens
wordt van geleding, niet van verdieping gesproken.
11. In de vertrekken van een gebouw worden de onderdeelen zooveel mogelijk in deze
volgorde vermeld : zoldering, betimmering,
wandbcschilderingen en andere wandversieringen, vloer, schoorsteen, nissen en beelden, glasramen,
bizonderste
meubelen,
verlichtingstoestellen, schilderijen, tapijten en
behangsels, kleinere voorwerpen.
12. De vermelding eener kerk omvat behalve het in art. 9 (a) (1) bepaalde :
a) Den naam van de beschermheilige.
b) Het jaar der vereffing tot parochiekerk
en van de oprichting van kapittels.
c) De ligging, beknopt aangegeven, ten
opzichte der orientatie.
d) De merkwaarcligste elementen der vcrsiering en wel in deze volgorde : vloeren,
beeldhouwwerk, schilderwerk, niozaiken,
glasramen, lambriseeringen.
e) De merkwaarcligste meubelen, het liturgisch gerei, enz., en wel in deze volgorde :
1. Autaren, autaarsteenen, gebeeldhouwde en
geschildercle autaarbladen, sakramentstorens,
sakrainentshuisjes, ingemaakte kasten van
verschillenclen aard, piscines, oliekastjes. - 2.
Doksalen, orgeltribunes en orgels, koorafsluitingen, koor- en kerkmeestersbanken, communiebanken, biechtstoelen, doopbekkens,

predikstoelen, triomfki uiscn, trabes. - 3.
Doopvonleii, wijwatervaien. - 4. Koorlessenaars. - 5. Tochtportalen. - 6. Grafmonumenten, de oudste zerk en verder de
meer uitvoerig gebeeldhouwde zerken, epitafen. 7. Beelden, schilderijen, tapijten. 8. Herinneringsfresco's, fragmenten van glasramen, eglomiseerde glazen, teekeningen, rolrouwborden. 9. Altaarlampen, lichtkronen,
luchters, kandelaars, lichtramen. - 10. Offerblokken, verplaatsbare zetels. - 11. Kelken,
monstransen, cibories, pyxydes, heilige olievaten, kruisbeelden, relikwiekasten, relikwiehouders, ampullen, altaarcanons, wierookvaten, wierookhouders, draagbare wijwatervaten, offerandeschotels, voorwerpen uit porcelein en gleisaarde. - 12. Liturgische gewaden, antependia, kazuifels, stolen, dalmatieken, koorkappen, humerales, kanten, altaarkleedcn, vaandels. - 13. Liturgische boeken,
handschriften, verluchtingen. - 14. Klokken,
horlogies, uurwerken, beiaarden, bellen, ratels, sakristiemeubelen, altaren, zetels, waterbakken, pompen.

II. - De uitgave van de voorloopige lijst.
13. De voorloopige lijst van iedere provincie vormt een doorloopend gepagineerd deel,
doch kan bij grooten omvang in stukken gepubliceerd worden. Aan het eind van elk deel
komt een alphabetische lijst der plaatsnamen,
cen overzicht in tijdsordc der voornaamste
monumenten en een lijst der kunstenaars en
ambachtslieden.
14. Voor de steden Brussel, Antwerpen,
Gent, Mechelen, Brugge en Leuven worden
een of meer afzonderlijke fascikels voorzien.
De kopij van de voorloopige lijst wordt persklaar bij het bestuur der Kommissie ingeleverd. Dit beoordeelt of zij naar inhoud en
vorm beantwoordt aan de eischen in deze
Rcgclen gesteld. Is dit het geval, dan zorgt
liet bureau voor het ter perse leggen, en verschijnt de lijst onder den naam en de wetenschappelijke verantwoordelijkheid van den
bewerker.
Indien het bestuur constateert dat de Regelen niet in acht genomen zijn, treedt het
hierover in overleg .met den bewerker. Bij
verschil van gevoelen staat beroep op de
Kommissie open.

Op Zondag 17 Juli
JAMES WEALE-HULDE
ingericht door V. T. B. Brugge.
De volledige feestwijzer verscheen in het
vorig nummer, biz. 169.
AUe V.T.B.-ers nemen er aan deel.
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GELDENAKEN EN OMTREK (Vervoig)
Ten Z.-W. van Geldenaken eveneens
op de Groote Gete, ligt Socvcrcin Geldenaken,
dat vroeger een leengoed was, eens van de
heeren van Jauche, later van die van Glimes.
Soeverein-Geldenaken — in oude Vlaamsche oorkonden vindt men eens « Op-Geldenaken » — bezit geen merkwaardige gebouwen, op enkele hoeven na. Het heeft zijn
schilderachtigheid vooral te danken aan de
Geet, die een watermolen — als een nest in
't groen gedoken — stuwt.
Van al de gemeenten rond Geldenaken,
munt ongetwijfeld Pietrain uit. Ze is rechtstreeks verbonden met Geldenaken en StTruiden, door de buurttram.
Pietrain (de Walen zeggen Pitrin, een bevestiging van den Germaanschen oorsprong
van 't woord : Pieter-Heim) bestaat uit de
dorpen Pietrain, Pietreman en Herbais (lokale uitspraak : Pitremia en Herbaie). De
kerk van Pietrain is classicistisch; de
kapel van Herbais is veel ouder, en is een
lief gebouwtje in vroeg-gothiek. Vroeger
werd in deze kapel een prachtig retabel bewaard, dat onlangs door de Regeering aangekocht werd en thans in het Muzeum van
het Jubelpark te Brussel berust. Dit retabel
verbeeldt tafereelen uit het leven van Ons
Heer.
Maar niet in de gebouwen ligt de bekoorlijkheid van Pietrain. Sommige wegen en
boschjes zijn er erg aardig. Daaronder dienen
vooral vermeld : Le Congo te Pietreman in
de nabijheid van Opheilisem, de « Grand
Chemin » te Herbais en « la Vallee » te
Pietrain.
Rond 1870 waren er te Pietrain nog twee
windmolens.
Ten Noord-Westen van Geldenaken ligt de
gemeente Malerl (in 't Waalsch Melin, en niet
MeWn zooals verkeerd en geschreven en gezegd wordt). Het is op het grondgebied van
Malen dat zich de groeven bevinden waaruit
de gekende steen van Geldenaken (of, zooals
men hem thans gewoonlijk noemt, van Gobertange, naam van het gehucht der groeven)
voortkomt.
De huizen van Malen zijn meestal gebouwd langs den ouden steenweg Geldenaken-Bevekom-Leuven. Het dorp zelf ligt op
de Oostelijke helling van een hoogvlakte die
zich uitstrekt van Opvelp tot Orbais en die
de Dijlekom van die der Gete scheidt.
Behalve enkele oude hoeven, waaronder
vooral la Cense de la Hersree, la Cense de la

Couventerie, valt er in Malen niets op te
merken.
Van de bosschen die eens het overgrootste
gedeelte van de gemeente overdekten — men
heeft trouwens nog het gehucht : « Les Maisons du bois x, is niets overgebleven dan hiei
en daar een perceeltje.
Aan de grens van Laatwijk, reeds op het
gebied van deze gemeente, is het « Bois de
Saint-Servais » aldus genaamd omdat het
eens eigendom was van het Kapittel van St
Servaas te Maastricht.
Laatwijk, (in 't Waalsch Lautu), heet officieel Lathuy, dat eigenlijk Latui hoeft geschreven. Beschouwen we het dietsch woord,
dan is de beteekenis dadelijk klaar. Laatwijk,
is het latijnsche Loetorum vicus, Wijk der
laten. Vroeger zouden hier dus laten of leenmenschen (tenanciers) gewoond hebben.
Tusschen de verscheidene pogingen om de
beteekenis van Lathuy uit te leggen, vermelden we enkel : « Latuit », een latijnsch
woord : het is verborgen. Het dorp is inderdaad in een put of kom gebouwd, en van
geen enkele gemeente uit den omtrek kan men
het ontwaren.
Brocui is een Waalsche vervorming van
« Broek-uit ». We zegden daar even dat
Laatwijk in een put ligt. De grond was er
zeer moerassig, en, daar Brocui op een helling ligt, langs den weg naar Dongelberg,
heeft dit woord dus de voile beteekenis van
« uit het broek », « het broek uit » of
« broek-uit ».
Te Laatwijk werd anno 1725 geboren, generaal de Beaulieu die, tijdens de Brabantsche Omwenteling, Oostenrijk getrouw bleef,
hetgeen de oorzaak was, dat zijn kasteel van
Brocui door de Patriotten eerst geplunderd en
later verbrand werd. Generaal de Beaulieu
trok later naar Oostenrijk, waar hij te Linz
stierf, in den gezegenden ouderdom van
94 jaar. Zijn kasteel werd heropgebouwd in
den stijl der Italiaansche villa's.
Van op de hoogte te Brocui, genaamd « Le
haut chemin » geniet men een prachtig vergezicht. Aan den einder piepen de kerktorens
van Enines en Autre-Eglise, terwijl voor ons
de gemeenten Dongelberg, Op-Geldenaken,
Geldenaken en St Remigius-geest in het Getedal hokken.
Te Laatwijk vinden we verscheidene hoeven, even oud als die van Malen; vermelden
we enkel die van « Hemone » en « Gausse ».
Deze heette vroeger Cense del Mee, en was
eigendom van het Kapittel van Nijvel. In de
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jaren 1860 hoorde ze toe aan een zekeren
Goes, waarvan de Walen « Gausse » maakten.
Zuid-Oostelijk van Laatwijk ligt RouxMirois. Roux-Mirois dat men officieel RouxMiroir spelt, heeft de beteekenis van « half
uitgeroeide heide » en riiet van Rosse-Spiegel.
Roux-Mirois ligt op die hoogvlakte waarvan we straks spraken. De kerk is een romaansch gebouw dat dikwerf hersteld werd.
Het interieur is rijk versierd. Men ziet er een
romaansche doopvont in blauwen steen. De
ronde kuip rust op vier zuiltjes die op hun
beurt gedragen worden door een vierkantig
voetstuk. De kuip is versierd met vier uitkomende koppen. De kommuniebanken en het
gestoelte in het koor zijn in eikenhout en
dagteekenen uit het jaar 1750. Op het Zuideraltaar staat een St Martensbeeld uit de XVIL
eeuw.
Te Roux-Mirois, evenals in de dorpen uit
den omtrek werd vroeger voornamelijk vlas
geteeld. Nu zijn de suikerbieten aan de beurt.
Op ongeveer vier kilometer van RouxMirois, ligt de laatste gemeente van het kanton, Longueviile. Gelegen op een hoogte,
dankt ze haar naam aan den smallen, maar
zeer gerekten vorm van haar grondgebied.
Dit heeft inderdaad een lengte van ongeveer
acht kilometer.
De kerk van Longueviile is een net gebouw
in baksteen, uit het jaar 1769. Alleen de vierkante toren is ouder en moet dagteekenen
uit de XIIL eeuw. Schip en koor hooren tot
de classicistische periode. Deze kerk is een
der rijkst versierde van al de plattelandsche
gemeenten uit het kanton.
Op het hoogaltaar staat een goede sakramentstoren. De muurbekleeding en de kommuniebanken, evenals het doxaal, zijn classicistisch. Ze werden rond 1780 vervaardigd
door Delacre uit Leuven.
Merkwaardig vooral zijn de 14 latoenen
kandelaars, met uitgesneden voetstukken.
Onze aandacht wordt verder gaande gfcmaakt door zes schilderijen, de eenige gekende werken van den kunstenaar Lons uit
Nijvel. Ze verbeelden de Blijde Boodschap;
dc Geboorte Kristi; de Aanbidding der Drie
Koningen; den Doop Kristi, het Laatste
Avondmaal, en de Verrijzenis van O.-H. Twee
andere doeken worden denzelfden schilder
toegeschreven, n.l. : O.-H.-Hemelvaart en de
Heilige Geest op de Apostelen nederdalend.
Naar de inwoners beweren, zou Longueviile de oudste gemeente der streek zijn; om
zulks te bewijzen, steunen ze vooral op het
feit dat in hun dorp zeer oude putten bestaan,

en dat men er veel grondvesten van oude huizen ontwaarde.
Longueviile ligt aan de buurtspoorlijn
Waver-Gelclenaken en is dan ook gemakkelijk te bereiken. Fietsers en auto-rijders gaan
liefst over Grez en Basse-Biez.
De toerist die nu nog verder wil, kan op
het gehucht « les Bruyeres » de stoomtram
nemen die hem naar Gosselies en Courcelles
voert, in voile Henegouwsche nijverheidsstreek. Maar zulks is per buurttram een
« groote reis » die een zestal uren duurt en
den toerist door heel de Brabantsche hoogvlakte brengt, n.l. langs de gemeenten Gentinnes en Tilly.
A. VAN DYCK.
Bij het ter perse sturen} ontvingen we nog
de volgende weerspreuken, opgeteekend te
Laatwijk, en we verheugen ons ze aan de
lezers van Toerisme te kunnen voorleggen.
1) Laid verde, bia dimegne (leelijke Vrijdag, schoone Zondag... hiervoor luidt het in
't Nederlandsch echter : Vrijdagsweer, Zondagsweer).
2) Noe e Djean poturtagenai l'an (Kerstmis en St Jan deelen het jaar).
3) Vet Noe, blanqu'es Pauques. (Groene
Kerstmis, witte Paschen).
4) Del nive de ce des brous, del djallee
avant troes djous. (Sneeuw op modder, vorst
voor drie dagen).
5) Quand il plou le Verde-Saint les terres
ne seront djame fraiches. (Als het op Goeden
Vrijdag regent, zal de grond altijd goed zijn
om te bewerken).
6) Chet que se lave podre l'oreille, plaive
certaine. (Als de kat zich achter de ooren
wascht, zal het gewis regenen).
7) Solia roge en se levant prevoit le grant
vint. (Morgenrood brengt veel wind, maar in
Limburg is het : morgenrood brengt water ir
de sloot).
8) Quand ie tonne es moes d'avre le laboureur se rejoue. (Dondert het in April, dan verheugt zich de landman).
9) Si il plou al St Mechel, seme quand tc
pou,
Se il fait bia, seme quand te vou.
(Als het met St Michiel regent, zaai air
ge kunt. — Is het schoon weer, zaai als gi
wilt).
j
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De V. T. B. neemt dit jaar deel aan de {
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De afgevaardigden richten groeps- !
reizen in!
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ALGEMEENE BONDSREIZEN
Zondag, 17 Juli : James Wale-I Inkle
Brugge. Zie vorig nummer.

te

Tweede uitstap naar WEST-BRABANT,
Zondag, 17 Juli.
de streek der prachtige vergezichten, der beboschte heuvelen, der hoppe- en aardbezievelden, der historische kasteelen, der oude
kerken en abdijen!
Samenkomst aan het station te Assche, te
13.15 u. Vertrek uit Brussel-Noord, 12.15 u.;
uit Dendermonde, 12.31 u.; uit Aalst (tram,
Zeebergbrug), 11.46 u.
Bezoek aan de merkwaardige kerk.Asschekoeken! Te voet naar de schilderachtige gehuchten Putbergen, Asbeek, Koutertaverent
(grootsch uitzicht; kruisborre-kapel); naar
St Ulriks-Kapelle (kerk, kasteelen, om
het slot Nieuwermolen in een idyllisch
landschap), Groot-Bijgaarden (bezoek aan
de abdij en de opgravingswerken, de kerk,
het praehtig kasteel met zijn eigenaardige
modelhoeve), St Agatha-Berchem (oude
landhuizen; eigenaardige voorbeelden van
moderne architectuur).
Van uit deze gerneente is de thuisreis gemakkelijk (trein, electrische tram).
Ongeveer 15 km. te voet, door een streek,
buitengevvoon rijk aan afwisseling.
Leider : J. Van Overstraeten, Parklaan,
Aalst.
17-20 Juli (Gentsche Feesten) : Laroche
en omgeving. Zie vorig nummer.
25-30 Juli. — Zes voile dagen per auto
door de Ardennen : Namen, Dinant, Grotten
van Han, Durbuy, Laroche, Woud van St Hubert, ruinen der abdij van Orval, boottocht
op de Semois, dwars door het Groot-Hertogdom Luxemburg, terug langs den waterval
van Coo, Malmedy, de afdamming der Gileppe en Luik. Prijs : 840 fr. Nog enkele
plaatsen beschikbaar.

TUSSCHEN VLAANDEREN EN PARIJS
is heel wat moois
De V. T. B. gaat het zien per autocar

Maandag, 1 - Zaterdag, 6 Oogst
GAAN
MAANDAG, 1 OOGST : Antwerpen,
Brussel, Halle (Bezoek aan de kerk), Zinnik,
(Bezoek aan de kerk), Bergen (Middag-

maal), Avesncs (bezoek), Vervins, Laon,
(avondmaal en logies).
DINSDAG, 2 OOGST : Bezoek aan het
eenig schilderachtige Laon, met schitterende
kathedraal, Soissons (puinen der kathedraal
en abdijkerk). Middagmaal, Villers-Cauterets, Hermenonville (kerk, museum, kasteel,
graf van J. J. Rousseau) Parijs, logies.
TERUG
Vrijdag, 5 Oogst : Vertrek uit Parijs over
St. Denis (abdijkerk en Fransche koningsgraven)^ Ecouen (kasteel), Chantilly (kasteel, museum en mooi woud), middagmaal,
Senlis, schilderachtige oude stad met kathedraal en oude kerken, Compiegne, (mooi
kasteel met herinneringen aan het Keizerrijk,
stadhuis) f avondmaal en logies.
Zaterdag, 6 Oogst : Compiegne, Ourscamp
(interessant overblijfsel der abdij), Noyon
(de oudste kathedraal uit het Fransche Noorden,) door de voormalige frontstreek, Peronnes, Kamerijk (interessante barokkerken.)
Middagmaal. Over Valenciennes (Museum!)
en Bergen terug naar Antwerpen.
Te Parijs, bezoek aan de interessante monumenten of, bij voldoende belangstelling,
autocartocht naar de kasteelen van Versailles, Rambouillet, Maintenon of naar Chartres,
met de beroemde kathedraal.
Zeer dringend wordt deze onder kunst- en
historisch gebied zeer interessante reis* aanbevolen aan de Vlaamsche intellectueelen.
Een buitenkansje voor leeraars en studenten met verlof!
Prijs : 460 Fransche frank.
Leider : Prof. Dr Ir Stan Leurs.
Inschrijven voor 25 Juli.

NAAR DEN EIFFEL! HET AHRDAL!
Het GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG!
DE ARDENNEN!
PRACHTIGE AUTOREIS VOOR 4 DAGEN,
Maandag, 1 - Donderdag, 4 Oogst.
MAANDAG, 1 OOGST : 's Morgens vroeg
vertrek van uit Antwerpen, over Mechelen,
Leuven en Hoey, langs de boorden van de
Hoyoux, de Orthe, de Ambleve, de waterval
van Coo. Over Stavelot tot Malmedy. Logies.
DINSDAG, 2 OOGST : Van Malmedy over
Blankenheim, langs de Ahr tot Ahrdorf, van
Adenau nevens de Adenauerbeek tot Dum-
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felfekl. Dan weer nevens de Ahr, over Altenahr tot Alirweiler, waar gelogeerd wordt.
WOENSDAG, 3 OOGST : Langs Neuenahr verder het Ahrdal door tot aan den Rhein.
Nevens den Rhein tot het Brohldal. Naar het
Nationaal Natuurpark aan het Laachertneer,
lngs de abdij, verder over Mayen, Daun, naar
het heerlijk gelegen Manderscheid. Middagmaal. Dan over Bittburg tot Vianden. Bezoek aan het kasteel. Logies.
Donderdag, 4 Oogst : Van Vianden langs
de boorden van de Saner naar Clerf. Bezoek
(te voet) aan het kasteel en de abdij. Praehtig panorama. Verder over Laroche en langs
de boorden van de Oruthc, langs Namen en
Tcrvuren naar huis.
PRIJS : Ongeveer 510 fr. (alles inbegrepen, behalve tafeldranken).
Daar het aantal plaatsen zeer beperkt is.
gelieve men zoo spoedig mogelijk in te schrijven.
Leider : J. De Combe.

REIS NAAR DE GROT VAN HAN
op Zondag, 7 Oogst 1927.
De inschrijving is geopend van af heden
tot 31 )uli. De laatste onderrichtingen worden
de deelnemers meegedeeld bij het afhalen
der reiskaart op Vrijdag, 5 en Zaterdag,
f> Oogst.
Dringend aanbevolen mondvoorraad mee
te nemen.
Dcelncmingsprijs : 45 fr. in 3e klas; 60 fr.
in 2e klas. Bij den uitgang der grot geeft elke
deelnemcr 0,50 fr. fooi aan de gidsen.
De afgevaardigden worden verzocht zoo
spoedig mogelijk het gewenschtc aantal
kaarten te bestellen.

EEN EENIGE GELEGENHEID!
NAAR PARIJS - 13-18 OOGST
ZES DAGEN IN LUXE-AUTOCAR
Vertrek van uit Gent. Bezoeken aan Rijsel^
Atrecht. Amiens, Chantilly. Een dag te Fontainebleau. Versailles en St Cloud. Bezichtiging der meeste bezienswaardigheden van de
Wereldstad. Prijs 550 Fransche frank, alles
inbegrepen, behalve de tafeldranken. Aantal
plaatsen beperkt. Nadere inlichtingen bij den
leider, den hr. Gijselinck, Begijnhoflaan, 31,
Gent.
15-21 Oogst : Het Groot-Hertogdom
Luxemburg en de Moezelvallei. Zie vorig
nummer.

Eerste groote V. T. B.-reis
VLAAMSCHEN WESTHOEK en FRANSCHVLAANDEREN
De reis begint en eindigt te Oostende en
geschiedt heelemaal per luxe-autocar.
DINSDAG, 16 OOGST.— Vertrek uit Oostende, rond 9 u. Nieuwpoort, Veurne (volledig bezoek aan dit zeer merkwaardig stadje.
Middagmaal). Over de Panne (prachtige duinen) en door de Moeren naar Hondschote
(kerk, stadhuis) en Duinkerke (bezoek aan
de stad, de bclangrijke haven, de mooie badplaats Malo).
WOENSDAG, 17 OOGST : Orevelingen
(cigenaardig, versterkt havenstadje), Burburg (bedevaartkerk), St Winoksbergen
(Belfort, schilderijen-museum, St. Martenskerk, abdijtoren, schilderachtige omwalling.
- Middagmaal).
Wormhout (kerk), Ekelsbeke (vermaardste krsteel van Fr.-Vl.), Bollezeele (bekende
bedcvaartplaats); het grootsch natuurschoon
tusschen Merckegem en Watten (kloosterruine, heerlijk uitzicht op het Aadal); door
het Hambosch naar St Omaars.
DONDERDAG, 18 OOGST : Bezoek aan
de beroemde abdijstad met hare kathedraal
(de merkwaardigste kerk van Artesie), haar
abdijtoren, hare musea. Uitstap naar Blendeke (het schilderachtigste hoekjc van het
Aadal), Arke (ascenseur des Fontinettes), de
abdijruine en het woud van Clairmarais, het
eenige Liezel, « het Vlaamsch boeren-Venetie ».
Kassel, het hoogst cigenaardig gelegen oud
stadje (middagmaal). Katsberg (Trappistenabdij), Kemmelberg, Ieperen, Diksmuide.
Aankomst te Oostende rond 17 u.
Gunstige overeenkomsten laten toe den
prijs te verlagen tot de echt-demokratische
som van 260 Belgische frank (auto, goede
hotels, flinke eetmalen, fooien, musea, enz.)
Leider : J. Van Overstraeten, Parklaan, 8,
Aalst. Inschrijven voor 1 Oogst met toevoeging van het bedrag.

Een reis die elk ontwikkeld, stambewust
Vlaming zou moeten doen!
De Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdeiingenverkeer in de Kempen belegt een buitengewone vergadering op Donderdag 21 Juli, te 14 u.
in het Gasthof « De Wildeman », Groote Markt,
Herenthals. Belangrijke besprekingen over de uitgebreide aktie tot bevordering van het toerisme in
de Kempen zullen er worden gevoerd. Alle Kempenaars, leden van den V. T. B., die wat voelen voor
den bloei van hun gewest worden dringend verzocht
op bedoelde vergadering te willen aanwezig zijn.
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BONDSLEVEN

Ardennen - Eifel - Parijs

Aalst
ZONDAG, 17 JULI : Naar West-Brabant. (Zie
elders). Vertrek aan de Zeebergbrug met de tram
van 11.46 u.
DONDERDAG, 21 JULI : Door de Antwerpsche
en Brabantsche Kempen per autocar : Dendermonde, Mechelen, Hevst-op-den-Berg. Westerlo,
Tongerlo (bezoek aan de abdij), Veerle, Averbode
(bezoek aan de abdij), Sichem, Scherpenheuvel,
Aarschot, Haacht, Vilvoorde Vertrek Groote Markt
6 u. Prijs 37,50 fr.
ZONDAG, 24 JULI : Fietstocht St Antelinks,
Woubrechtegem. Herzeele. Ongeveer 40 km. VeKibal. Prijs 2 fr. Deelnemingskaarten op voorhand af
te halen bij een der afgevaardigden.
ZONDAG. 31 JULI : Gouwdag te Zottegem. (Zie
elders). Vertrek eerste groep trein 10.08 u. (over
Denderleeuw), 8.40 fr. heen en weer. Tweede groep
(fietsers) te 9 u. hoek Gentsehesteenweg-Koolstraat.
ZONDAG, 7 OOGST : Naar de Grot van Han
per specialen trein. (Zie elders in dit nummer) en
wend u onmiddellijk tot de heeren Talloen, Geeraardslaan, 3, of Courteaux, de Villanderstraat, 38.

Groot-Antwerpen
ZONDAG, 17 JULI : Fietsuitstap naar Wechelderzande en omstreken. Zwemgelegenheid. Bijeenkomen, Dageraadplein, om 8 u.
DONDERDAG, 21 JULI (Nationale Feestdag) :
Naar Westmalle, bezoek aan de abdij van de Trappisten. Groepsreis met buurttram aan verminderden
prijs (heen- en weer) 6,50 fr. Vertrek AntwerpenZurenborg 8.20 u. Turnhoutsche poort 8.27 u. Inschrijven voor de groepsreis op het secretariaat tot
Maandag avond 18 Juli. Eten medebrengen, koffie
verkrijgbaar.
Leider : de heer J. Vereeck.
DONDERDAG, 21 JULI : Deelneming aan de
« Breugelkermis » te Kallo (Melsele Dijk). Bijeenkomst voor fietsers en voetgangers, Suikerrui (overzetdienst) 8.30 u. Voor vervoer met autobussen tot
Zwijndrecht is gezorgd. Deelnemingsprijs aan de
-< Breugelkermis » : 1 frank.
Leiders : de heeren E. Blevs en P. Ringoir.
ZONDAG, 24 JULI : Boottocht naar Brussel. Te
Brussel met tram naar Tervuren : bezoek aan het
Koloniaal Museum. Prijs voor den boottocht Antwerpen-Brussel : 10 frank; vertrek Antwerpen
(Steen) te 8 uur. Met den trein 's avonds huiswaarts:
groepsreis aan verminderden preis : 6,50 fr. Inschrijven voor bootreis en treinrit op het sekretariaat tot Woensdag avond 20 Juli. Eten medebrengen. Leider : W. Heylen.
ZONDAG, 24 JULI : Fietstocht : Brecht. Sint
Lenaerts. Pick-nick, zwemmen. Samenkomst Statieplein 8 u.
ZONDAG. 31 JULI : Fietstocht Broechem en
omstreken. Zwemgelegenheid. Koffie verkrijgbaar.
Samenkomst Dageraadplein te 8 u.
ZONDAG, 31 JULI : Groepsreis naar Zottegem
(provinciate toeristendag voor Oost-Vlaanderen).
Vertrek Antwerpen (Z.j 6.02 u. Gelegenheid tot
Mis hooren te Zottegem. Prijs voor de groepsreis :
21 frank. Voor de openluchtvertooning tevens inschrijven op het secretariaat tot Donderdag avond
v
28 Juli.

ZONDAG, 31 JULI : Autotocht : OvermereDonk; Kasteel van Laarne. Zottegem, Oudenaarde,
Geeraardsbergen (Vlaamsche Ardennen!) Prijs per
deelnemer : 50 frank. Voor het middagmaal inschrijven : prijs ongeveer 10 frank. Aantal plaatsen
beperkt. Leider : W. Heylen.
ZONDAG, 14 en MAANDAG. 15 OOGST: Tweedaagsche fietsuitstap : omstreken Westerlo. Bezoek
aan kasteelen en abdijen.

Ardooie
ZONDAG. 7 OOGST : Tweedaagsche reis naar
Antwerpen. Bezichtigen onder deskundige leiding
van de bijzonderheden der stad. Terug per Wilfordboot op de Schelde tot Temsche, vandaar per trein
naar Ardooie.

Brugge
ZONDAG, 24 JULI : Per fiets naar Gistel en
liet kerkje van Stalhille; verder naar den Haan en
terug langs Wenduine. Ongeveer 65 km. Vertrek te
9 u. Smedepoort. Knapzak medenemen.
ZONDAG, 31 JULI : Boottochtje in zee met
motorsloep « Le Marseillais » (3,50 fr. per persoon). Inschrijven bij de afgevaardigden op Vrijdag
avond 29 Juli. Aantal plaatsen beperkt. Vertrek met
passagiersboot « Jan Breydel » (vermindering voor
V.T.B.-ers) te 2 u. in de haven. Terug langs Zeebrugge te 19 u. Fietsers vertrekken te 14 u. aan de
,Ezelspoori.
ZONDAG, 14 OOGST : Eigcnaardige processie
van O. L. Vr. van Blindekens. Alle West-Vlaamsche
1
lakken worden uitgenoodigd.

Groot-Brussel
ZONDAG, 24 JULI: Naar Zevenborren en Alseniberg, langs Ukkel, Beersel, Dworp, Rilroheide.
Samenkomst 9.15 u. Zuidstatie (onder het stationuurwerk). Leiders : Hr. Theys en E. H. Deruysscher. Eten meenemen.
ZONDAG, 31 JULI : Deelneming aan den toeristendag voor Oost-Vlaanderen te Zottegem.

Duffel
DONDERDAG, 21 JULI : Fietsuitstap : De
Kempen, Lier, Berlaar, Herenthout, Bouwel, Lier.
Vertrek Kerkplein te 8% u. Aansluiting met andere
groepen te Lier Markt te 914 uZONDAG, 24 JULI : Bezoek prachttuin Heer
Arts te Edegem en vermaarde planten-kweekerij Hr.
De Laet, Contich. (Zie volgend nummer).
ZONDAG, 7 OOGST : Naar Han, zoohaast mogelijk inschrijven. (Zie elders).
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Boottocht Vlissingen-Middelburg-Veere. Zoohaast mogelijk inschrijven. Vertrek uit Duffel met trein van 7.16 u.

Erembodeffem
ZONDAG. 31 JULI : Deelneming aan den Landda <• van Zottegem. Vergaderen op het Kerkplein
i-j 1.30 u.

Geel
ZONDAG, 24 JULI : Fietsuitstap naar TongerloAbdij. Pick-nick.
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Geeraardsbergen
ZONDAG, 17 JULI : Langs het schilderachtig
hoekje van Bourang (bosch en gehucht) en het
Arduinbosch onder leiding van den heer J. De Cooman. Vergaderen te 13 u. in den « Vlaamschen
Leeuw ».
ZONDAG, 31 JULI : Naar den gouwdag te Zottegem. (Zie programma elders in dit nummer). Vertrek 9.22 u. Terug 21.45 u. Iedereen weze op post!
ZONDAG, 14 OOGST : Per autocar naar Overmeire-Donck. Bezoek aan het kasteel van Laarne.
ZONDAG, 21 OOGST : Groepsreis naar Diksimiide (8e Bedevaart).

Gent
ZONDAG, 24 JULI : Per luxe-autocar naar Ieperen-Veurne en de kust. Vertrek om 7 u. Korenmarkt. Geen plaatsen meer.
ZONDAG. 31 JULI : In massa naar Zottegem.
De fietsers vertrekken om 7 u. aan de Keizerpoort
(Sas). Treinrijders om 7.20 u. statie Gent-St-Pieters; de autocar om 13 u. Korenmarkt. Aantal plaatsen beperkt. Prijs 12.50 fr. spoedig inschrijven.
ZONDAG, 31 JULI : Bezoek Moederhuis; leider :
Dr Van Houtte (uitsluitend voor meerderjarige
vrouwen). Aantal zeer beperkt. Kaarten verkrijgbaar bij den heer H. Gijselinek).
ZONDAG, 7 OOGST : Per bijzonderen trein
naar de grot van Han. Zie mededeelingen elders in
dit blad.
ZATERDAG, 13 - DONDERDAG, 18 OOGST :
Zesdaagsche reis in Luxe-autocar van uit Gent naar
Parijs. (Zie elders).
ZONDAG, 14 OOGST : Per fiets naar Deerlijk :
Verriestfeesten.

Hamme
ZONDAG, 21 OOGST : Bedevaart naar den
IJzer. Tijdig inschrijven bij den afgevaardigde
(voor schikkingen).
N. B. Waarheen met Kl. Kermis? 7 Aug.? Wenschen kenbaar maken aan den afgevaardigde.

Kortrijk
ZONDAG, 24 JULI : Naar Brugge. Vertrek te
0.30 u. Bezoek arm Brugge; daarna per boot naar
Zeebrugge. Inschrijven bij ]. Callens, Groote
Markt, 1.

Leuven
ZONDAG. 24 JULI : Gre/.-Doiceau. Vertrek trein
0.11 u. (Leuvenstatie) 9.18 u. (Heverlee). Kaartjes
nemen tot Gastuche (4,20 fr. of 3,40 fr.) Bezoek
« Papeterie de Gastuche >\ wandeling Grez-Doicea. Nodebais en Hamme-Mille. Terug per stoomtram. Knapzak medenemen.
ZONDAG. 31 JULI : Fietstoeht langs de taalgrens. Opvelp (bezoek kerk en bron der Velpe),
Hoksem (kerk), te voet door Meendal naar Meldert

(kerk). Vergaderen Parkpoort tc 8% u. Leider H.
Croels.
ZONDAG, 7 OOGST : Grot van Han. Onmiddellijk inschrijven bij H. Croels, Oude Markt, 48.
(Zie elders in dit nummer).
ZONDAG, 7 OOGST : Fietstoeht naar Waver en
omgeving. Vertrek Naamschepoort te 8% u.
ZONDAG, 14 OOGST : Wandeling in de Leu^
vensche omgeving.
MAANDAG. 15 OOGST : Fietsuitstap naar het
Zonienbosch. Roeiwedstrijd op de vijvers van
Woluwe.
13-14-15 OOGST : Driedaagsche fietsuitstap
naar en langs de kust. Zich in betrekking stellen
met den heer Leon Ausloos.
Alle Donderdagcn : Fietsuitstap. Vergadering
Tienschepoort te 1 y 2 u.

Mechelen
ZONDAG, 17 JUL! : Naar Assche en omstreken.
Vertrek te Mechelen te 11,32 u. Overstapppen te
Brussel-Noord; vertrek aldaar te 12.15 u. tot Assche.

Melzeele
DONDERDAG, 21 JULI : Vijfde fietsuitstap
langs St Niklaas, Lokeren, Overmere naar het meer
van Donk. Roeiwedstrijd. Terug : Dendermonde,
Hamme, St Niklaas. Vertrek bij V. Neirinckx te 8 u.
Eten medenemen, koffie verkrijgbaar.

Mortsel
ZONDAG, 7 OOGST : Naar Brugge en Knokke.
Inschrijven tot 25 Juli bij den afgevaardigde, Antwerpschesteenweg, 14. Treinonkosten ongev. 25 fr.

Opwijk
ZONDAG, 31 JULI : Naar Dendermonde. Bezoek aan de stad. Leider : de heer H. De Backer.
Fietsers komen samen bij De Mey, Schoolstraat.
Vertrek te 13 u. Terug langs heen de Denderboorden.
ZONDAG, 7 OOGST : Wie verlangt deel te nemen aan de reis naar de Grot van Han, melde zich
zoohaast mogelijk aan bij de afgevaardigden.
ZONDAG, 14 OOGST : Per autocar^naar Waterloo en Villers-la-Ville: terug over Ottignies. Vertrek te 7 u. Gasthuisstraat (A. Baehem). Mondvoorraad meenemen. Aantal deelnemers : 30. Prijs 20 fr.
voor leden. 25 fr. voor niet-Ieden. Inschrijvingen
van nu af.

Pulle
DONDERDAG, 21 JULI (Nationale feestdag) :
Uitstap, samen met afdeeling Herenthals, naar de
beroemde Camoina Brouwerij te Dessel. Bijeenkomst te 12 u. bij L. Corthout.
ZONDAG. 7 OOGST : Uitstap naar de prachtige grotten van Han. Deelnemingsprijs 45 fr. Zich
aanmelden voor 25 Juli bij Aug. Verwerft.

St Niklaas
Van 10 tot 24 Juli wordt in het Museum voor
Folklore, Lange Steenstraat, te Gent, een tentoonstelling gehouden over het Gentsche volksleven.
1 fr. inkomgeld. De conservator, de E. H. Celis is
bereid op aanvraag van V. T. B.-groepen speciale
bezoeken in te richten, onder zijn zeer bevoegde
leiding. Op vertoon der lidkaart wordt de leden
van den V. T. B. 50% korting toegestaan.

ZONDAG, 17 JULI : « James Wealedag » te
Brugge. Vertrek uit St Niklaas om 5.14 u. Afreis uit
Brugge om 18.09 u.
DONDERDAG, 21 JUL! : De V.T.B.-fietsgroep,
gesticht op 7 Juli j.L, doet zijn eersten gezamenlijken uitstap naar Overmere (Donk). Vertrek te
13 u. stipt aan het bondslokaal « De Hoop ». Terug
te St Niklaas rond 20 u. (Heenreis over Waasmun-

224
ster. Terug over Lokercn. Nieuwe leden--fietsers
worden verwacht.
ZONDAG, 31 JULI : Gouwdag te Zottegem. Vertrek uit St Niklaas om 8.19 u. De fietsers worden
persoonlijk verwittigd over de getroffen schikkingen.
ZONDAG, 7 OOGST : a) Per hijzondcren trein
naar de Grot van Han. Inschrijven bij den afgevaardigde, Hemelaerstraat, 2. Uur van vertrek uit Sint
Niklaas wordt in het volgend nummer — alsook in
de plaatselijke pers — mcdegedeeld.
b) Per boot naar Vlissingen. Bezoek aan Middelhurg. Deelnemingskaaiten aan 15 fr. bij den afgevaardigde.
ZATERDAG. 13, ZONDAG, 14. MAANDAG, 15

j

j De Leiders van de Kommissie voor
|
Monumentenzorg aan het woord!
)
I
!
J
!
|
j
j
I
i
I
J
•
!
•

In dit nummer publiceeren wij de regelen voor het opmaken van de voorloopige lijst der Vlaamsche monumenten voor geschiedenis en kunst. De reuzentaak die V. T. B. op zich nam, n.l.
het inventariseeren van al de kunstschatten van het Vlaamsche land, waarmee in verschillende gemeenten door de
zorgen van onze plaatselijke correspondenten reeds een begin werd ge maakt,
gaat nu voor goed zijn gang.
Wij doen hier ecu dringend beroep
op dr-> medewerking van al onze leden
die iets voelen voor het kunstverleden
van hun streek of voor de plaatselijke
geschiedenis of oudheidkunde. Heel
j, graag zullen wij uwe medewerking aanli vaarden en iedere inlichting, hoe gering
i! ookf zal door de hiding der kommissie
I; heel dankbaar in ontvangst worden
!' genomen.
!!
Graag hadden wij dat diegenen,
- welke ons willen hchulpzaam zijn zich
i; zoo spoedig mogelijk op het secretariaat
;; wilden aanbicden met op gave van de
ii gemeente die ze zouden willen bewerij ken.
'
V. T. B.-afgevaardigden, spoort in
'! uwe omschrijving geschikte kracht en op
!! welke ons hun medewerking zouden
| kunnen verleenen en dring bij onze
j; openbare besturen aan dat ze den
V. T. B. zouden willen steunen bij dit
i! werk zoo noodzakelijk voor de kunstjj historische wetenschap en waar niet alii I een Vlaanderen, maar heel de wereld
j| de meeste belangstelling zal voor
II toonen.

OOGST (O. L. V. Hemclvaart) : Naar de Vallei
\an de Amcl (Ambleve) : Aywaille, Grot van Remouchanips, de Ninglinspo, waterval van Coo. enz.
Vertrek uit St Niklans, Zaterdag 13 Oogst om
13.5 u. Deelnemingsprijs (alles inbegrepen, uitgenomen tafeldrank) : 160 fr. Enkel wanneer 20 deelnemers inschrijven gaat de reis door. Leider : Prosper Van Wiele.
Inschrijven voor 4 Oogst : Hemehierstraat, 2.

Waasmurtster
ZONDAG, 31 JULI : Toeriskndag te Zottegem.
Eietsers veilrekken te 5 u. aan de Vicrschaar. Knapzak meeiiemen.

Wie gaat mee naar de

Schouwburgtentoonsteliing te
Magdeburg
Reis ingericht op aanvraag van tooneelliefhebbers van 8 tot 13 Oogst.
Leiders : D r J. Gabriels en Jos. Joos.
Nadere inlichtingen in het volgend
nummer.

Al wie naar Oostende komt bezoekt
het Vlaamsch lokaal

KERLINGA

Wapenplaats, 6

Aangesloten Hotels
N o o r d z e e - H o t e l - KNOKKE-A/ZEE
Modern comfort, Centrale Verwarming. Warm en
koHd stroomend water op de kamers. Prima keuken.
5 o/k prijsvermindering voor V. T B ers. Tel. 173
Hotel de la Poste - BRUSSEL
Voornaam confortabel. Oude reputatie. Rustig gelegen in het centrum. Voor leden van den Bond bij
langer verblijf reductie.
L. WESTRA.
Logement «Rood^ Poort»
Hallestraat, 8 BRUGGE
Ounstprijzen voor de leden V. T. B.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaal ft fr.

Hotel en

CAFE CECIL

HOTEL

Van Arteveldesfraat, 8,
Antwerpen
40 kamers Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
groepen, op voorhandbestellen, goede burgerskeuken

S. M. Lux, Drukk., Nationalestr., 109, Antw

TOERI/U1E
ORGAAN V.D. VLAAfTl/CMEN TOERIJTEriBOMD
VEREENIGIMG ZQC1DER QJIMJTGEVEMD DOEL
VER/CMIJMT Om DE VEERTIEN DAGEN
PAARDEN fTl ARKT 70 ANTLUEPPEN
REDACTIE: PROF. Dr. Ir. STAN LEURS. ADMINISTRATE: G. MAUQUOI
ZESDE

JAARGANG

mm

NUMMER

15

••

1 OOGST

1927

Monster-Autotocht door de Kempen
Zondag 28 Oogst
Wegwijzer : Antwerpen, Middenstatie (8 u.) - Lier, Markt (8.30 u.) - HerentliaLs, Markt (9.30 u.) - Geel, St Dymphnakerk, bezoek (10 u.) - Mol, Markt ( l l u.)
Turnhout, Markt (12 u.), bezoek - Hoogstraten (13 u.) Middagmaal. Daarna tocht
naar Meersel-Dreef en Wortel. Te 4 u. bezoek aan Hoogstraten (kerk, genieentehuis, enz.) onder de leiding van Prof. Dr Ir Stan Leurs. Daarna terug naar Antwerpen.
De Kempische autoniobilisten worden aanzocht zich aan te sluiten bij den
autotocht in de onderscheidene gemeenten langs waar de tocht gaat.

Provinciale Toeristendag voor Antwerpen
Hoogstraten - Zondag 28 Oogst

te

ALGEMEEN PROGRAMMA
Samenkomst te 9.30 u. aan de kerk te Hoogstraten. Wandeling naar het Oud
Kasteel en Wortel-kolonie.
Middagmaal te 12 u. (Er wordt voor koffie gezorgd).
Van 14 tot 16 u. vergadering voor afgevaardigden.
Te 16 u. bezoek aan de merkwaardigheden van Hoogstraten onder de leiding
van Dr Ir Stan Leurs.
De leden houden den Zondag 28 Oogst vrij!
De afgevaardigden worden aanzocht groepsreizen en fietstochten in te richten.
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DUBZEELE
in't begin van cie 5e eeuw de GermaT oen
nen Viaanderen binnenvielen en de valleien van Leie en Schelde bezettcn, hebben
zij op clen turfgrond van de kustvlakte, die bij
de Romeinsche overheersching met bosschen
en meerschen was bedekt, geen sporen achtergelaten : zij zullen dus de vlakte overstroomd hebben gevonden. Deze inval van
de zee moet gelijktijdig met het binnenrukken dezer stammen gebeurd zijn. Er heerschte cen volkomen verwarring; de geschiedenis van de streek als afgebroken zijnde, zoo
legt men uit dat daar nergens gewag wordt
van gemaa kt. Gedurende twee eeuwen en
half bevorderdc de vloed de aanslibbing van
dc overstroomde viakte. In de monding van
het Zwin rnoet het eerst bovon gekomen zijn
het langwerpig eiland dat Knokke, Uytkerke,
Lissewege en Dudzeele omvatte. Het is maar
in de 7e eeuw dat menschelijke nederzettingcn ontstaan langs de kust: de hooge gedeeltcn die heden liggen langs den boord van de
zee zouden cle eerste bevolkt zijn geweest.
Op de uitschietende deelen vond men nog
geen inwoners. Zij zullen zich zoo spoedig
niet gewaagd hebben op een nieuwen grond
die nog aan overstroomingen was blootgcsteld. Evenwel is de aanslibbing ras vooruitgegaan : achter de eiianden tegen den zoom
van het vasteland kwamen zich definitief
nieuwe gronden vormen, en in al de hoeken
van het overstroomde land en zelfs te midden
der wadden rijzen dorpen op : Dudzeele,
Lampernisse, Veurne. Het is omtrent zeker
dat de geheele vlakte droog was gekomen op
het einde der 9e eeuw. Onder de beschutting
der duinen wordt de kuststreek spoedig bevolkt in den loop der 1 le eeuw. In de 12e en
13e verschijnen de laatste dorpen : men vindt
ten overvloede localiteiten met het zelfstandig plaatsnaamwoord « Kerke » en « Kapelle » die de toponymie der kustvlakte karakteriseeren.
Dat Frankische en Friesche bevolkingen
zich in onze kustvlakte vestigden, daarvan
getuigt de voorkristelijke topologie, Nevens
de namen van Hoeke, Knokke, Lissewege en
Muide, wijst deze van Dudzeele op nederzettingen die dagteekenen van voor de groote
kristelijke zendingen, toen St Eligius, in het
midden der 7e eeuw, de Friezen van het
Noorden van Brugge en Zeeland ging evangeliseeren.
Voor het eerst wordt Dudzeele vermeld op
een kaart van Boudewijn met den ijzeren
arm (862) en dit onder den naam van Dodesela. In de 13e eeuw schreef men Dudzela,

Dudecele, Dudzele, Dudsele. Volgens oorspronkelijke brieven schonken sedert 1108 de
Pauzen en de Bisschoppen van Doornik aan
het Kathedrale Kapittel van St Donaas te
Brugge het recht van benoeming tot pastoor
dezer parochie. Het ambacht en de heerlijkheid van Dudzeele was afhankelijk van het
Brugsche Vrije. Eertijds trof men er ook kasteelen aan. Daar was vooreerst de oude
heerlijkheid van Pathoeke. Volgens sommige schrijvers zou aldaar in 1482 Maria van
Burgondie op een valkenjacht verongelukt
zijn. De herinnering bewaart men nog in den
naam van Pathoekebosch dat gelegen is langs
de linkeroever van't kanaal naar Zeebrugge.
Terwijl de meer gegoede stand zijn Zondagnamiddag te Blankenberge overbrengt,
trekken 's zomers de eenvoudige ambachtslieden en kleine meestergasten die buiten de
stadspoorten met vrouw en kinderen hun
wandeling doen, ook welecns naar Pathoeke
picknicken. alwaar gelegenheid is tot een
meer bescheiden strandvermaak.
Dan kende men nog het kasteel van de
heeren van Dudzeele. Sanderus geeft een
heele lijst van voortreffelijke mannen uit het
geslacht van Dudzeele gesproten. Een van
deze was Jacob van Gistel, raadsheer en kamerling van Maximiliaan; nadat zijn kasteel
op last van de drie leden van Viaanderen was
afgebroken en vernield, werd hij in 1488, op
de Groote Markt te Brugge, onder de oogen
van den aartshertog, die in Cranenburg zat
opgesloten, samen met andere gemeentelijke
magistraten en functionarissen gehalsrecht,
en in de dorpskerk begraven,
Niet ver van daar was het Schottekasteel,
gebouwd, naar men verhaalt, door een heer
uit Noord-Schotland. Het werd in 1490 tijdens de onlusten verwoest. Het nieuwe dat
het kwam vervangen, werd in den aanvang
der verleden eeuw afgebroken.
In een akte van 1266 arkomstig uit het archief van de abdij Ter Duinen wordt melding
gemaakt van een begijnhof te Dudzeele : Er
zou dus een zesde begijnhof in West-Vlaanderen bestaan hebben. De plaats ervan is
evenwel onbekend gebleven.
Op deze gerneente was er ook een kluizenaarswoning. Volgens een lijst van fundatien
overleed aldaar in 1515 zuster Pierijne Witte,
« Clusenesse ». Vroeger tijden waren kluizen
en eremijten niet zeldzaam; wij vinden er te
Jabbeke, Varssenare, West-Vleteren, enz.
Vooral deze van St Jan op den dijk was merkwaardig. De kluisbewoners werden in 1783
door Jozef II afgeschaft.
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Sedert onheugelijke tijden wordt in de kerk
van Dudzeele de H. Leonardus vereerd : zoo
was van de drie poorten aan den noordkant
van Brugge, degene die naar Dudzeele leidde, de St Leonardpoort. De vroegere kerk
met haar twee kapellen en zes altaren moet
tamelijk ruim zijn geweest. Zij komt voor met
een hoogen toren op een kaart van Pourbus,
1562, thans in het muzeum van Gruuthuze.
Tijdens de godsdienstberoerten werden de
diensten gecelebreerd in het Brugsch begijnhof; na de plunderingen door de Waalsche
soldaten en de bezettingen van Sluis en
Oostende was zij in 1673 zoo goed als ingevallen. Men brak ze af en begon in 1687 een
nieuwe te bouwen, die in 1718 was voltooid.
In 1871 werd deze laatste wat verlengd en
met een idioot gebouwden toren « versierd ».
Op het hoogaltaar is een merkwaardig tafereel van De Crayer : de marteldood van den
H. Petrus. Men vindt er nog andere mooie
schilderijen voor een groot deel vermoedelijk
afkomstig uit Brugsche kloosterkerken waarvan de orden door Jozef II werden afgeschaft.
Het orgel dat in 1807 uit de St Donaaskerk
naar hier werd overgebracht is verdwenen
en in 1873 door een nieuw vervangen.
Maar wat vooral belangwekkend is zijn de
overblijfselen van de oucle romaansche kerk
die moet dagteekenen van de 2e helft der 12e
eeuw. Het onderste gedeelte van den aanbouw bij den vroegeren toren, en de puinen
zijn uit veldsteen gebouwd. « Het langwerpig transversaal plan en de andere details »,
zegt Duclas, « herinneren aan de Rijnsche
architektuur ». Men vindt er versieringsvormen die, al ontsnappen ze ons op het eerste
zicht, toch wel merkwaardig zijn : namelijk
in het gedeelte van de zware massa dat op de
nieuwe kerk uitziet, zijn nog sporen van zuiltjes die de venstervakken omraamden naar
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den kant van de beuk en ook een lijst met
loofwerk versierd : het is een zeer eenvoudig
en tamelijk vreemd decoratie-motief. Nog andere deelen verdienen aandacht, zoo : de
steenen wenteltrap van den opgang en de
groote openingen waarlangs het licht binnenvalt. Het baksteenen bovengedeelte werd nadien bijgevoegd. Daar is, benevens een uurwerk, het klokske in opgehangen, dat gedoopt werd onder den naam van Lutgarde.
Walter BOSSIER, Brugge.

Met de opiumrecherche naar donker-Batavia (J)

O atavia is « de koningin van het Oosten ».
^ Men zegt het tenminste. En er is ook geen
bezwaar tegen om dit te aanvaarden, want
Groot-Batavia, met Tandjong-Priok, Weltevreden? Gondangdia, Menteng, Meester Cornell's, en hoe de verdere buitenwijken mogen
heten, vormt wel 'n koninklik geheel. Er
ontbreekt, naar Westerse begrippen nog wel
een en ander aan, rnaar soedah, — zoals ze
hier zeggen, — we leven nu eenmaal in 't
Oosten!... Een kant heeft Batavia alvast, die
geen enkele Europeese wereldstad karakteristieker bezit : een niet-te-ontwarren kronkelnet van straatjes, stegen en sloppen in de
(1) In vereenvoudigde spelling.

beneden-stad, dat met recht donker-Batavia
genoemd kan worden, in letterlike, meer nog
in figuurlike betekenis. Want wat daar huist...
Een van m'n vrienden bekleedt een hoge
betrekking bij de politie dezer veste, bij de
« opiumrecherche ». Verleden week kreeg ik
'n telefoontje van hem : « er was wat aan
de hand, of ik mee wou? » Ik dacht aan
Toerisme, zei dadelik ja, en werd 'n half uur
later door m'n vriend afgehaald. « Waarheen? » — « Naar de benedenstad. » —
« Wat doen? » — « 'n Overval. Partij
opium aanhalen! » Of 'k het ook wilde zien!!
Het zal wel niet overbodig zijn voor Vlaamse lezers, om even te vertellen wat de
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« opiunirecherche » is. In Indie wonen veel, kel woord wordt de man opzij geduwd, en
zeer veel Chinezen. En deze hebben hier, onmiddellik dringen we 't huis binnen.
'n Grote voorkamer; drie, vier mannen, een
sinds jaar en dag, hun gewoonten ingevoerd,
o. m. om opium te schuiven. Maar niet alleen vrouw. Niet de minste beweging van verraszijzelf gunnen zich dat genoegen, ook aan de sing is merkbaar, alien blijven zitten. Maar
javanen en aan enkele Europeanen hebben reeds lopen enige speurders de donkere gang
/jj 't geleerd, zodat op 'n gegeven ogenblik door, met de talrijke zijkamertjes, en, heel
de Indicse Regering, heeft ingegrepen, en om achtcrin, de trap op naar de bovenkamers. In
redenen, deels van ethiese, deels van finan- een ogenblik is alles doorzocht, iedereen in de
ciele aard, zelf het monopolie heeft genomen voorkamer bijeen. Door 't ganse huis hangt
om opium aan te mnken en te verkopen. In de karaktcristieke, bitter-zoete geur van
heel Indie mag geen gram opium worden be- opium, 't sterkst in de gang. In een van de
reid of vcrkocht dan door gemachtigden van zijkamertjes zat 'n man met 'n nog warme
het Rijk, dat uit dit monopolie zeer aanzien- opiumpijp, maar... geschoven had hij niet,
Iike winstcn trckt. Natuurlik is de invoer van natuurlik. En even natuurlik : van smokkelopium wist niemand
het
bedwelmende
iets, van zoiets hadgoedje streng verboden ze nog nooit verden, en juist om jacht
"DE
KUST»
nomen, zelfs! Onze
te maken op smokkeleider was echter talaars en overtreders, is
is de tihel van het nieuwe deel dat onze
melik sceptics, en be'n speciale afdeling
reeks monografieen : « Steden- en val aan zijn mannen,
van de politie in't leLandsehappen » komt verrijken. Het
dan maar eens te gaan
ven
geroepen,
de
boek bevat circa 100, rijk geillustreerzoeken. En toen begon
« opiumrecherche »,
de bladzijden tekst, waaraan hunne
een van de bespottedie tevens te waken
1
verleenden D W. Conrad, likste tooneeltjes die
heeft over de toepas- I medewerking
Prof. DT J. Vercoullie en A. C. C. Wau- 'k ooit gezien heb.
sing der voorschriften
Prof.
Dl J. Vercouillie en A. C. C. Wau- Kasten
of
andere
op het gebruik van
ters. Het steekt in een praehtig gekleurd bergplaatsen om te
opium. Niet iedereen
omslag.
doorzoeken, waren er
mag schuiven : daar
De prijs is 12,— fr.; voor onze leden niet, die houdt de
is 'n toelating voor noechter slechts 9,75 fr. Wie het boek
kleine
Chinees er
dig, die nauwkeurig
spoedig
wenscht te ontvangen stortte dit
niet op na. Dus zou 't
vermeldt hoeveel de
bedrag -f- 0,50 fr. voor verzendingskos- wel gauw afgelopen
bezitter ervan per dag
zijn. Maar
jawel!
mag schuiven. (Aan i ten op onze postcheckrekening 93627.
De Administrates.
Tegel na tegel van
Europeanen wordt die
toelating niet gegede vloer, elk plaatsven). Ook mag slechts
je van de muren,
gcschoven worden in speciaal daarvoor aan- werd beklopt, beluisterd, de poten van
gewezen huizen, « kitten », waarvan de toe- de stoelen, de stijlen van de lamp nagegang aan Europeanen streng verboden is.
keken of ze niet hoi waren, de bambou's van
We reden dus naar de benedenstad. Steeds het dak en het latwerk van de baleh-baleh
nauwer werden de straatjes. Ik wist dat we (rustbank), die als bed wordt gebruikt. Tot
ons in de Chinese wijk bevonden, maar de de houten hakken van de sandalen kregen 'n
juiste richting was ik al lang kwijt. Plotseling, beurt. 't Resultaat was pover : geen gram van
bij 'n hoek : halt! 'n Twaalftal mannen staan 't kostbare goedje! En de heer des huizes
reeds te wachten : politiemannen, die de hield steeds z'n zelfde, onbewogen gezicht,
overval moeten verrichten. Snel gaat het nu te vergenoegd kijkend naar die politiemannen
voet verder, steeg na steeg. Uit alle deuren die zich zo druk maakten in zijn huis. En hij
komen, nieuwsgierig en zv/ijgend, de mensen rookte kalm z'n lange pijp met inheemse
kijken, steeds Chinezen, met langzame, kalme tabak. Maar 'n zeer flauwe glimp van spot
blik ons naogend, onbewogen, zonder uit- verbeeldde ik mij toch te onderscheiden in z'n
drukking. Daar verdeelt ons groepje zich : spleetoogjes. Was't alleen maar verbeelding?
enkelen gaan de achterzijde van het te over- Na't lange vruchteloze zoeken moest eindelik
vallen huis bewaken. Nog 'n paar minuten, de aftocht wel geblazen worden, en de leider
dan zijn wij er. Voor de deur staal weer zo'n gaf er ten slotte het bevel toe. Bij de voordeur
burger van het Hemelse Rijk. Opvallend luid stond 'n fiets. Reeds onderzocht, natuurlik.
vraagt hij wat we komen doen, zo luid dat ze Maar in 't voorbijlopen nam een van de man't binnen goed kunnen horen... Zonder 'n en- nen de kar nog eens scherp op, ging nog eens
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na of alles wel vast zat, en plotseling, jawel,
daar bleek 'n stuk van 't stuur te kunnen losgeschroefd worden, wij keken toe, en een voor
een kwamen er achttien lange blikken buisjes
voor den dag, met opium. De Chinees had
nog steeds z'n zelfde, vergenoegd gezicht,
maar de spottende uitdrukking was er toch
uit verdwenen...
Toen we weer op straat stonden, zei m'n
vriend mij, dat hij van de gelegenheid wilde
profiteren, om nog enige « kitten » te inspecreren. We trokken dus verder de Chinese
steegjes in. Smerig, vies, onooglik zijn al die
woninkjes, en als je ze even bekijkt vooraleer
er binnen te gaan, moet steeds eerst 'n aarzeling overwonnen worden. Maar als je de
drempel van zo'n « kit » over bent, is't daar
binnen erger dan al wat je je voorgesteld hadt.
't Halfdonker verbergt veel van 't vuil, gelukkig, maar wat nog zichtbaar blijft is meer
dan bar. En de lucht!... 'n Walgelike stank
van zoetelike opiumdamp grijpt in de keel, en
men moet zich dwingen om niet toe te geven
aan 'n gevoel van misselikheid. Maar als men
toch verder gaat, is het schouwspel belangwekkend genoeg, om er voor 'n poosje z'n
walging voor te bedwingen.
'n Reeks van kamertjes, acht, tien, twaalf
achter elkaar, uitgevend op een lange, donkere gang, echt moordhol. Langsheen de muren overal rustbanken van bamboe, en daarop,
lichaam aan lichaam, tientallen halfnaakte,
bruine kerels, nauweliks opkijkend naar de
bezoekers, met langzame, vermoeide bewegingen, of versuft neerliggen onder de invloed van 't narcoticum. Allen met de typiese
opiumpijp, en naast zich 'n lampje, voor het
branden van de « drogue ».
Af en toe zie je er een, die naar 'n nieuwe
« mata » (blikje) grijpt. De opium wordt
verstrekt in kleine, dichtgesoldeerde blikjes
van bepaalde inhoud, en ieder roker heeft een
controlekaart waarop nauwkeurig aangegeven
staat op hoeveel « mata » per dag hij recht
heeft, en aan de achterzij, hoeveel hij er iedere
dag koopt. Die kaart moet, goed zichtbaar

voor de roker liggen, bij het vlammetje. Met
een lange naald wordt 'n beetje van de zwarte,
kleverige massa uit de « mata » gepeuterd,
en in de viani gehouden. Dan zie je 't wat
borrelen, gaan roken, en als het half geroosterd is, wordt het in het kleine gaatje van de
pijp gestopt. Drie of vier halen doet nu de
man, met enkele lange teugen wordt de bedwelmende rook naar binnen gezogen, en
zolang mogelik ingehouden. Als dan eindelik
de damp weer naar buiten komt, (de echte,
geroutineerde schuivers houden zelfs alles
binnen), zinkt traag het lome lichaam achterover, en blijft zonder beweging liggen tot de
« tjandoe » ( = opium) uitgewerkt heeft, en
'n nieuwe pijp gestopt wordt. Het lijkt zo, bij
't beschrijven, allemaal erg eenvoudig, en
tamelik onschuldig. Maar men moet de wrakken zien, die daar op die smerige rustbanken
wat illusie zoeken, men moet die uitgemergelde lijven en de beestachtig verdwaasde
tronie's zien, om te beseffen dat opium 'n
vreselik vergift is, dat z'n slachtoffers grondig sloopt. Alles is walgelik in zo'n kit, zo'n
« hoeng-kieng », zoals de Chinese houder
het noemt. De vuilheid van alle voorwerpen
is voor ons weerzinwekkend, de dikke opiumrook die er hangt is voor ongeoefenden
slechts kort, en dan nog met sterke wilsspanning, te verdragen, en de menselike ellende, de gruwelike verbeesting die al die
slappe lichamen voor goed vasthoudt... wie
'i niet zag, kan door geen enkele beschrijving
tot juist besef ervan gebracht worden.
De gore, onzindclike achterbuurt-straatjes
schenen me 'n paradijs, toen we de « hoengkieng » uitkwamen, en toen ik mijn tegenzin
overvvinnend, nog twee andere kitten gezien,
en er dezelfde afzichtelikheid gevonden had,
zag mijn begeleider van verdere inspectie die
nacht maar af, en liet mij alleen nog enkele
donker-Bataviase biezonderheden van ander
soort zien, die ik 'n volgende keer weer eens
zal proberen te schetsen.
H. M. VAN PRAAG.
I.aan Bafadel, 2.
Meester Cornells.

TANGER, voorpost van het Oosten
m vier uur in den vroegen ochtend, werO den
we gewekt door het aankondigen van
het Afrikaansche vasteland. Spoedig gewasschen en gekleed, en dan bliksemsnel naar
het dek!
Welk schouwspel!... Nooit vergeet ik het
overheerlijk landschap, dat zich toen voor
mijn oogen ontrolde. Vlak in de gapende opening van de zeestraat van Gibraltar, hing de

gouden zonneschijf aan den helderen hemel,
terwijl, langs beide kanten van de zeeengte,
de sombere rotsmassa's zich verhieven, dicht
gehuld in het duister van hun pliantastischen
schaduwmantel. Over de zacht wenteiende
haren van den wijden oceaan rolden de gulden stralenbundels, tusschen de langgerekte
schacluwvlakken, die de gebergten projecrcerden, op den onmetelijken waterspiegel,
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en, Zuidwaarts, lag de meest Noord-Westelijke voorpost van den Islam nog te sluimeren in zijn zachte ochtendrust.
Zoo mocht ik Noord-Afrika voor 't eerst
aanschouwen, op een vreugdigen lentemorgen, in den glans van een stijgenden zonnetriomf. Terwijl onze boot de baai binnenstevende, steeg aanhoudend de pracht van het
gulden morgenfeest; en nu scheen Tanger als
een betooverende sprookjesstad, uit de
« Duizend-en-eene Nacht ».
Indrukwekkend ligt de blanke stad, op de
met groen bewassen hellingen van de heuvelketen, die Westwaarts, met kaap Spartel in
den Oceaan verdwijnt. Langsheen de sikkelvormige baai, strekken zich de witgeverfde
huizen uit, en ten Oosten van de stad, loopt
zigzagsgewijze het profiel van het Er-Rifgebergte. (Zie bijbehoorende kaartjes).
Waarlijk een bevoorrechte ligging heeft
deze Noord-Afrikaansche haven, en, ofschoon
heel wat technische werken nog dienen uitgevoerd, toch is het waarschijnlijk dat het
belang van Tanger zal stijgen, in een naaste
toekomst. Het is immers een welgeschikte
aanlegplaats voor schepen, die naar ZuidAfrika of naar Indie reizen. Anderszijds is
deze stad van belang voor het toerisme : ofschoon slechts drie uren van de Spaansche
stad Algeciras verwijderd, krijgt de Europeaan hier spoedig den indruk een Oostersch
landschap voor oogen te hebben. Ook voor
wie midden-Afrika wil binnendringen, is
Tanger — en zal het meer worden met het
verbeteren van de verkeersmiddelen — een
zeer geschikt vertrekpunt. Tanger zelf, ten
andere, is als toeristenoord, vooral 's winters,
niet te verwaarloozen, en haar bergachtige
omgeving bezit heel wat bekoorlijke hoekjes,
welke een tochtje overwaard zijn. De toekomst van Tanger hangt echter grootendeels
af van wat de mensch er met kennis van
zaken zal organiseeren.
*

*

*

Als men van uit de verte de huizen beziet,
zou men haast durven denken dat hier het
kubisme fel in eere is; dichterbij gekomen
verdwijnt echter deze indruk. Zooals in de
meeste Noord-Afrikaansche steden, springt
het onderscheid in 't oog tusschen oude en
nieuwe stad. Op de hoogte, aan den voet van
de Kasbah of vesting, strekt zich de Marokkaansche stad uit. Boven de met vlakke terrassen bedekte blanke huizenblokjes, verheffen zich de elegante torentjes van de Mohammedaansche moskeeen, met hun rijkversierde
wanden, waarop de Oostersche kunstenaar
zijn esthetischen aanleg heeft tot uiting gebracht. Hier en daar verheft zich, boven de

blanke massa van de huizen, de slanke silhouette van een prachtigen palmboom, waarvan de zwaar beladen kruin plechtig hangt te
wiegelen, boven de onbeweeglijke steenenmassa.
Een gansch ander uitzicht heeft de stad
der Europeanen, waar luxueuze villa's met
netjes verzorgde lusttuinen, langs breede lanen, getuigen van de finantieele macht der
vreemdelingen. Eentonig strekt zich de artificieele stad der Europeanen uit, aan den voet
van de eigenaardige Marokkaansche wijk;
en onwillekeurig keert men zich af van die
doodsche moderne wijk en voelt men zich
hevig aangetrokken door het geheimzinnige
dat schijnt te zweven boven de Oostersche
stad.
*

*

*

De breedste, jammer genoeg, reeds geeuropeaniseerde straten leiden naar de groote en
kleine « socco's » of markten. Hier is het
een alles behalve netjes uitstallen en ciooreenwemelen van allerhande koopwaren, huisdieren en menschen; maar toch ligt er poezie
over dit bont gewemel van kleuren- en vormenverscheidenheid, al zweven er dan ook
geen fijne geuren door de lucht!
In de straten loopt men gevaar elk oogenblik een stoot te ontvangen van een rondslenterenden Arabier, of van een traag voortstappenden ezel, die? met twee zwaar beladen korven, heel gelaten zich onbekommerd
too<nt om de drukte van het stadsleven. Niet
zelden gebeurt het dat een vreemdeling aandachtig staat te kijken naar een typisch
Oostersch tafereeltje en opeens door een heftigen schok wordt teruggeroepen tot de materieele werkelijkheid. Verbaasd en woedend
kijkt hij rond, om de oorzaak te kennen van
die grofheid; misprijzend werpt hij een blik
op den luien Arabier die zijn ezel niet bij
den toom hield; doch spoedig verdwijnt de
sombere wenkbrauw en komt een glimlach
spelen op zijn gelaat, omdat nu zijn aandacht
valt op de komische
* zijde
* *van het tooneeltje!
Als men een kijkje neemt in de eigenlijke
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lingen hier? — Wie het voorrecht genoot
eens een kijk te mogen werpen in sommige
huizen, zal wel met groote verbazing opgekeken hebben, wanneer hij, na een akelige,
duistere gang doorloopen te hebben, plotseling den helderen hemel te zien kreeg, boven
een niooi verzorgd h of ken met springfontein;
spoedig zal zijn verbazing plaats gemaakt
hebben, voor een warme bewondering, bij het
zien van de pracht van bloemen en kunststukken, zooals fijnbewerkte mozaieken, ingewikkelde « arabesken » en slanke kolommen.
Zoo elke woning niet haar binnenhofken
heeft, dient echter ieder dak als wandelplaats, voornamelijk voor de vrouwen, die er
gedurende hun vrije oogenblikken komen
vertoeven, onttrokken aan het oog van de
mannen. — In de zachte avondschemering
van een rustdag, kan de aanblik van dat leven op de daken cliep ontroerend inwerken
op den Europeaan. De helle, bonte kleurenpracht van de Oostersche vrouwenkleeren,
nu ontdaan van den witten geheimzinnigen
sluier, teekent zich scherp af tegen de halfverweerde, gekalkte terrassen; en terwijl de
Oostersche dames druk pratend of droomerig leunend een poosje leven komen werpen
op de verouderde steenenmassa, wordt plotseling de aandacht van alien gevestigd op
het uur, het plechtig uur van den Moghreb,
Witgesluierde vrouwen met flikkerende
waarop het Moskee-klokje het laatste gebed
oogen glijden traagzaam voort, in de smalle, van den dag kleppelend aankondigt. Hoe diep
kronkelende straten. Slordige Marokkanen, aandoenlijk is het pijnlijk geklaag van die
met hun bloote, verbruinde beenen en voeten avondbede, waarin de gansche ziel van den
in hun leeren « babouches » slenteren aar- Islam zich schijnt uit te storten!
zelend rond.
Terwijl de laatste zuchten langzaam wegOnverpoosd zetten de « yaouleds » u ach- sterven in de stille avondschemering, en dc
terna, met hun vervelencl, hoeveel keeren her- tooverpracht van de dalende zon den hemel
haalde aanbod, om toch iets te koopen : een nog kleurt, stijgt in de ziel een droef gevoel
« chechia », een leeren Marokkaansche van eenzaatnheid, te midden het somber getesch, een hals- of armband, postzegels, of heimzinnige van het Oostersche leven. En nu
wat weet ik al! Totdat ge een middel ge von- gevoelt men zich zoo vreemd, als men denkt,
den hebt om dat vervelend klantje naast u dat op dit oogenblik, ginder ver, aan gene
weg te krijgen!
zijde van de zee, een warme gezeiligneid
Van tijd tot tijd ziet men, gehuld in zijn heerscht in zooveel Europeesche familiekrin« burnous » een fiere Mohammedaan statig gen; en, drop voor drop, valt in 't gemoed
voortstappen, en dan opeens verdwijnen het smachten naar 't geboorteland, waartoe
langs een oude, hoefijzervormige poort; en het heiniwee ons steeds terugvoeren wil!
dit brengt er me toe een woordje te reppen
Traag claalde het nachtelijke duister neer
over het binnenhuis van den Arabier.
op den gesluierden Moghreb, wanneer me
Als men door die slordige, doch schilder- een bladzijde te binnen viel van een Fransch
achtige steegjes loopt, langs die afbrokke- letterkundige, die zich diep getroffen gevoellende, grijsachtige, vensterlooze muren, rijst de door het mysterieuze van dezen Mohamde vraag : waar en hoe wonen die Ooster- medaanschen avondstond :
« II y a pour moi une magie et un inexpressible charme, dans les seules consonnances
(1) Bij de Noord-Afrikaansehe volken, treft men
de ce mot : le Moghreb... Moghreb, cela
heel wat gebruiken en instellingen aan, die veel
signifie a la fois l'Ouest, le couchant, et
gelijkenis vertoonen met onze Middeleeuwsche
Vheure ou s'£teint le soleil. Cela designe
sociale organisatie.

Arabische wijk, wordt de aandacht spoedig
getroffen door de kronkelende, steile, smalle
steegjes, die vaak geen uitweg vertoonen.
Anderszijds wekt het zeldzaam voorkomen
van vensters in de grijsachtige, geheimzinnige huizen, bij den vreemdeling den indruk
in een doolhof te verdwalen. In sommige straten treft men winkels aan van Marokkaansche
Ieder- en koperbewerking, en kenschetsende
« soucs » waar de weinig hygienische
ruimte eivol steekt met allerhande produkten.
Nu en dan kan men een blik naar binnen
werpen en ziet men de koper- of lederbewerkers hun stiel uitoefenen (1); of bemerkt men
een dikbuikigen Jood, die in zijn zwarte
« kaftan » op een divan ligt, met een of ander Arabischen tekst voor zich; blijkbaar een
soort notaris.
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aussi l'empire du Maroc qui est le plus occidental de tous les pays d'lslam, qui est le
point de la terre ou est venue mourir, en
s'assombrissant, la grande poussee religieuse
donnee aux Arabes par Mahomet. Surtout,
cela exprime cette derniere priere, qui, d'un
bout a l'autre du monde musulman, se dit a
cette heure du soir, — priere qui part de la
Mecque et, dans une prosternation generate,
se propage en trainee lente a travers toute
l'Afrique, a mesure que decline le soleil —
pour ne s'arreter qu'en face de l'Ocean, dans
ces extremes dunes sahariennes ou l'Afrique
elle-meme finit. » (Pierre Loti : Au Maroc).
*

*

•

We waren terug ingescheept en nu gingen
we door de zeestraat van Gibraltar varen.
Ruig en onherbergzaam verheffen zich de
grijze rotswanden van Er-Rif en Sierra Ne-

vada boven het zeevlak en sluiten boogvormig de Middellandsche Zee in 't Westen af.
(Zie bijbehoorend kaartje n r 2). Noordwaarts
ligt dc Britsche vesting Gibraltar, op de in
zee vooruitspringende Punta de Europa,
waartegen de baren van de azuren zee aanhoudend voortklotsen; er tegenover, op den
Zuidrand, ligt cie blanke huizenmassa van
Ceuta, tussschen Punta Leona en Punta de
la Almina. (Zie bijbehoorend kaartje, n r 1).
Terwijl de Sierra Nevada Noord-Oostwaarts uit het oog verdwijnt, loopt de Er-Rif
in symmetrische richting naar't Zuid-Oosten.
Men begrijpt heel wel dat, van uit deze
schuilplaats der natuur, een Abd-el-Krim den
gekenden hardnekkigen weerstand vermocht
te bieden, op dezen woesten, steil in zee afvallenden Rifbergrand.
D r J. J. W. VAN ASBROECK.

Onze Lieve Vrouw van Blindekens te Brugge
V\e overlevering verhaalt dat in 1305
-L^Robrecht van Bethune, vrijgelaten uit zijn
gevangenschap te Chinon in Anjou, alhier
een gasthuis stichtte voor dertien blinde lieden. De desbetreffende oorkonden zijn verdwenen, wellicht in den brand die de kapel
en het gasthuis vernietigde in 1415; de oude
kapel die in 1419 in baksteen werd herbouwd schijnt tijdens de godsdienstberoerten
niet te hebben geleden, maar ze werd in 1651
door een nieuwe vervangen. Al de meubels
kvvarnen onder den liamer gedurende de
Fransche Omwcnteling, maar het gebouw
ging over naar de kommissie der Burgerlijke
Godshuizen.
In de kapel van 0. L. V. van Blindekens is
heel wat merkwaardigs te zien : een schilderij van jaak Van Oost, den oudere; een gebeeldhouwd en gepolychromeerd altaarstuk
van rond 1500, dat den Calvarieberg voorstelt en geschonken werd door een proost
van St Donaas; in't midden hangt een votief
oorlogschip, de « St Michiel » van 1588, ter
herinnering aan de verlossing van den hongersnood door de tusschenkomst van (). L. V.
van Blindekens; ook nog een cirietal 16e
eeuwsche schilderijen en een Mariabeeld van
het begin der 14e eeuw, in 1903 hersteld
naar de oucle polychromie die nog goed bewaard is gebleven. Het is van uit dit kerkje
dat telkenjare op 15 Augustus een kaars van
36 pond in bedevaart wordt gedragen naar
0. L. V. van de Potterie, dit, krachtens een
belofte gedaan in 1304 te Bergen in Pevele
door « Mijnheer van Viaanderen (Filips van
Tiedi) en zijn goede lieden, voornamelijk die

van Brugge daar ze in grooten nood en vreeze waren. » Het is de oudste belofte in WestEuropa gedaan, die thans nog onderhouden
wordt. De dankprocessie van 0. L. V. van
Blindekens bestaat vermoedelijk sedert 1588
en volgens een overlevering werd ze in 1623
door Jan Van Dijcke bestendig begiftigd.
De sedert 1913 heringerichte processie,
zeer merkwaardig in haar soort, is het werk
van wijlen Kanunnik Duclos aan wiens geschiedkundigen arbeid wij trouwens al deze
gegevens ontleenen. De voorstellingen zijn
volgens de meest soliede dokumenten opgemaakt : naar de vermaarde muurschilderingen van de Lengerniete te Gent, handschriften, zegels, zerken en andere 14-eeuwsche
afbeeldingen, vergeleken met de beschrijvingen die in de stadsrekeningen te lezen staan.
De eerste groep verbeeldt den zegevierenden terugkeer van de legerbenden te Brugge:
de grafelijke « herevaert » is voorafgegaan
door den standaard van Viaanderen en het
vaandel van Brugge; na de trompers stapt het
gemeenteleger dat bestond uit « vonden »
van de ambachten en neringen. Onze ambachtslieden zijn meestal gewapend met den
« goeden dag », ook geheeten « ghepindc
stave »; andere dragen de zeisen of « glavie » : opmerkenswaardig is de kleedij in
gestreepte kleuren; de graven van Tiedi en
van Namen, respectievelijk aanvoerders van
Brugge en van Gent, rijden op hun paarden
met rijk versierde schabrakken : de leperlingen worden aangevoerd door Willem van
Gulik.
De tweede groep is een voorstelling van
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tie uitvoering der helofte van Pevelenberg :
een groep Brugsche vrouwen uit de verschillende siandni volgi tie maagdekcns die
de kaars van 36 pond dragen. Zij zingen een
lied uit een handschrift van de 14e eeuw, de
Codex Germanicus, een verzameling gebeden voor Kloosterzusters. Het gedicht is van
Dr Eug. Van Oye; de zang wordt begeleid
door hobo's, speeltuig dat afstamt van de
schalmci die hier voor 1350 veel gebruikt
wercl.
De derde groep verbeeldt, te voet, het Hof
van den graaf Robrecht van Bethune, den
stichter van het gasthuis : de livrei is geelzwart, de kleuren van Vlaanderen. Het ka~
pelleke dat in den stoet wordt gedragen is
gemaakt in den trant der Brugsche kapellen
uit dien tijd, zoo het wellicht oorspronkelijk
is geweest.
Na dit historisch gedeelte volgt een groep

die den oorsprong voorstelt van de processie
van devotie. Brugge werd door hongersriood
geteisterd van 1580 tot 1585; de geesel vei inindeicle in 1587 wanneer vreemd graan alhier bij schepe werd aangebracht. Uit dankbaarheid werd de processie ingevoerd in
1588 en een private begiftiging in 1623, niiek
er een bestendige inrichting van.
Dit jaar is de omgang van deze processie
van O. L. V. van Blindekens vastgestelcl op
Zondag, 14 Augustus \s namiddags te 5 uur.
Aan de bondsleden uit het omliggende,
dewelke de verplaatsing geen al, te groote
moeilijkheden oplevert, raden wij ten zeerste
aan deze gelegenheid te baat te nemen om
eens nader kennis te maken met een eigenaardigen,ongekunstelde uiting van traditioneele Maria-vereering.
Walter BOSSIER, Brugge.

HET DAGELIJKSCH BESTUUR
in zijn vergadering van 19 Juli l.L, stemde, op voorstel van ondergeteekende, eene
motie van gelukwenschen voor onderstaande ajdeelingen van den bond voor hunne
fl'mke werking : BAARDEGEM (1400 inwoners) waar het ledental de honderd
overtreft. AALST (35.000 inwoners), waar het ledental sinds 1 januari 1927 meer
dan verdubbeld werd. GEEL (18.000 inw.), waar sinds 1 Januari meer dan 300
nieuwe leden werden aangeworven. KALLO (3000 inw.) waar op 14 dagen een
zestiglal leden werden ingeschreven. MOL (i 0.000 inw.) waar het ledental op enkele
dagen van 2 lot ruim 150 werd gebracht. AARSCHOT (8000 inw.) waar ook op enkele dagen een zestiglal nieuwe leden werden ingeschreven. KONTICH (6000 inw.)
waar, dank zij eene degelijke propaganda, op %n paar dagen tijd, ruim 100 nieuwe
leden werden geboekt, PULLE, waar van de circa 800 inwoners ruim 60 V.-T-B.-ers
zijn. MEENEN (18.000 inw.) waar ook het ledental sinds 1 Januari vertiendubbeld werd en thans ver de 100 overtreft.
Wij hopen dat onze gelukwenschen en de publicatie er van bij onze afgevaardigden een prijzenswaardige wedijver zal doen ontstaan om ten minste evengoed
en, zoo mogelijk, beter nog te doen.
Wij nioeten naar de 100.000!
Het is vooral op de offervaardigheid
en dc wcrkzaamheid onzer afgevaardigden
dat w rekenen om dit getal tc bereiken.
De Leider van de Kommissie voor Propaganda.

Op Zondag 4, Maandag 5, Dinsdag 6 en
Woensdag 7 September heeft te Mechelen het
Derde Internationaal Congres voor Nederlandsche Kunstgeschiedienis
plaats, onder de hooge bescherming van
Z. E. den Kardinaal Aartsbisschop en Z. Ex.
den Minister van Wetenschappen en Kunsten.
Verschillende buitenlandsche geleerden zullen er naast binnenlandsche deskundigen referaten voorbrengen. Al onze leden die eenig
belang stellen in oude kunst zetten we ten
sterkste aan zich als deelnemer te laten inschrijven. Het lidmaatschap bedraagt fr. 30.

Inlichtingen worden graag verstrekt op het
secretariaat van den V. T. B.
V. T. B. Auto-Motorclub : De leden worden sterk aangezet deel te nemen aan de
Bedevaart naar den IJzer. Zie het speciaal
bericht elders in dit nummer. Te Diksmuide
zal een bestuurslid zetelen ten einde inlichtingen te verstrekken en inschrijvingen aan
te nemen. - De autotocht door de Kempen op
28 Oogst bedoeld als een betooging voor
betere wegenis in Vlaanderen moet alle
Vlaamsche automobilisten vereenigen!
eens nader kennis te maken met den eigen-
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Het Plantenkleed van het Vlaamsche Land
Viaanderen, Antwerpen, het Noorder gedeelte van Brabant en van Limburg, behooren botanisch gesproken tot het domein der
Nederlanden.
Het is in die provincies alles zoo vlak dat
men met rnoeite een heuveling van boven de
80 meters kan vinden. Zelfs ligt er een groote oppervlakte lands nevens de Zee en Schelde beneden het waterpeil (polders). Aldaar
vindt men ook de nog dagelijks overstroomde
siikken en de bij springtij onder water komende schorretic
Het Zuider gedeelte van Limburg, (beneden Hasselt, Brabant (beneden Brussel) en
de z.g. Vlaamsche Ardennen in Zuid-Vlaanderen, behooren botanisch bij het heuvelland. Het « heuvelland » zoowel als het laagland zijn onderdeelen van de Baltische laagvlakte, welke langsheen de kust van Kales tot
Rusland reikt.
Het klimaat der Vlaamsche gewesten is een
zeeklimaat, dus tamelijk eenvormig. Het
eenig merkelijke verschil tusschen de hoogvlakte der Kempen in Limburg (50 m.) en de
zeekust vinden wij in de temperatuur. Aan
de kust is het jaarlijksch gemiddeld verschil
22° C., in de Limburgsche heidevlakte
27,5" C.
De verschillende uitzichten van den plantengroei zijn echter veel meer te wijten aan
de bodemverscheidenheid.
In het begin onzer jaartelling leeren de Romeinsche geschiedschrijvers onze streken
kennen als moerassige, gure, onherbergzame
vlakten, welke ten Zuiden door het uitgestrekte Kolen woud (overblijfsels : Zonienbosch, Heverlee, enz.) begrensd waren, enkel en alleen in het Zuiden van Viaanderen
bestond er een weinig landbouw.
Op de droge plaatsen van het moeras
groeiden eiken en dennen. Deze moerasbosschen zijn thans verdwenen en de dennen die
men nog zoo veelvuldig aantreft, werden alien
later door den mensch terug aangeplant.
Tijdens de 11 de, 12de en 13de eeuw hebben onze voorouders clit natuurlijk plantenkleed doen verdwijnen. (houthakken^ dijkenaanleggen, rivieren indammen, moerassen
oo

"
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droogleggen, beplanting met dennen, enz.)
Hiervan vindt men nog enkele overblijfseis
in Viaanderen, te Aalter, te Torhout, enz.
De onvruchtbare Kempen^ met hunne onatzienbare heidevlakte, bleef onaangeroerd.
Dus in de Kempen alleen bezitten wij thans
nog enkele hoekjes zooals zij er reeds in de
oeroude dagen van den laatsten ijstijd uitza-

gen. Onze generatie zal de bedenkelijke eer
genieten hunne verdwijning te doen gelukken. De nijverheid bestookt ze met stikgassen en de landbouw met... kapitalen.
Al wie in de toekomst in ons Vlaamsche
gewesten nog natuurlijke plantengroei zal
willen bewonderen, zal zich moeten tevreden
stellen met een paar vergeten duinen langs
de zee of langs den weg der hagedissen de
steile mergelwanden der Maasvallei moeten
bewandelen.
In onze gewesten bevinden zich volgende
planten-aardrijkskundige streken : de duinen, de polders, de Vlaandersche streek, de
Kempen en het Hageland.
De Zeeduinen hebben een gemiddelde
hoogte van 10 meter. (Hooge Blikker bij
Koksijde, 32 m.) Hunne breedte verschilt
van 60 m. tot 3000 m. De bodem is onvast,
doordringbaar en ligt op ondoordringbare
klei; in de duinvalleien vindt men vaak zeer
vochtige plaatsen. Het zand is met schelpenkalk gemengd en bevat tevens zeezout.
De plantengroei staat er onder den invloed
van den hevigen wind, dus men ziet er geen
hooge boomen en de gewassen moeten er
zoo gebouwd zijn dat zij goed aan de verdamping kunnen weerstaan, want de wind
droogt de pianten snel uit, (vleezige planten,,
vvaslaag op de bladeren, wollen kleedjes, opgerolde bladeren, enz.).
Op het strand zelve groeien buiten de echte
zeeplanten enkele ziltplanten. In de duinen
zijn het meest grassen, die er ook soms worden aangeplant om de duinen vast te leggen.
Het plantenbedeksel - der pannen is zeer
dicht en vertoont tijdens den Zomer kleurrijke bloemen.
De polders bestaan uit vroeger afgezette
zeeklei en de gronden zijn meestai door den
landbouw ingenomen. De hooger liggende,
niet ingedijkte polderdeelen, welke bijzonder
nevens de Schelde voorkomen, worden
schorren genoemd, en er groeit daar een
reeks ziltplanten, welke nievers anders te
zien zijn.
De bodem van de Vlaamsche streek, welke
zich over cle twee Vlaanders, de Z.-W. hoek
van Antwerpen (Klein Brabant) en de N.-W.
hoek van Brabant uitstrekt is zandiger dan
de polders en de grond is er door den landbouw ingenomen. Enkele hoekjes zijn nog
min of meer in natuurlijken staat gebleven,
daar gelijkt de flora nog op de echte heidestreek der Kempen. Hier en daar in de aangeplante bosschen groeit er bezernheide.

235
De steden Antwerpen en Lier zijn de Westergrens van het heidelandschap der vlakte
die zich tot in het Noorden van Oost-Pruisen
uitstrekt. Deze heidevlakte, eenig in de wereld-geographie, draagt bij ons den naam van
Kempen. Het klimaat is er nog al streng. De
grond is er zeer zandachtig en ligt op een
ondoordringbare oerlaag, van daar een
groot aantal moerassen en poelen.
Het heidekruid is een « steppe »-plant en
groeit daar waar andere planten niet meer
iiet noodige .voedsel vinden. De flora der heidestreek is nog min of meer oorspronkelijk
in zonnige streken, Kalmthout, Lichtaart,
Bokrijk-Genk, zijn de laatste kostbare vlekjes
natuurschoon, die we jaar-in jaar-uit zien
wegteeren, grootendeels door de schuld onzer onverschillige volksvertegenwoordiging.
Het Haspengouwsche of het Hageland bedekt in het Vlaamsche land het Zuiden van
Brabant en van Limburg. De bodem is leemachtig en overdekt met rijke kulturen. Hier en
daar ziet men er bosschen en een rijke waterflora, doch alle natuuroorspronkelijkheid
is er verdwenen.
In de heuvellanden van Zuid-Limburg kent
iedereen de beroemde boomgaarden.
Ten Zuiden van Haspengouw ligt de kalkstreek welke niet meer tot het domein der
Baltische provincien behoort.
R. NAVEAU,
Conservator van het Natuurkundig Museum te Antwerpen

VAN HET SECRETARIAAT
LEDENAANGROE1 : Tusschen 1 en 15 Juli werden 673 nieuwe leden ingeschreven.
BONDSPOSTCHECKREKENING : 93627.
TELEFOON SECRETARIAAT : 583.30.
GESCHENK : De heer G. Campen, van Antwerpen, schonk aan het secretariaat voor de bondsdoeumentatie een mooie serie zeer interessante aanzichtkaarten. Van harte dank!
AAN DE AFGEVAARDIGDEN : Vriendelijk,
doch dringend verzoek de mededeelingeri voor het
bondsblad, met zorg geschreven, in te sturen, uiterlijk den 9n en den 24n der maand, respectievelijk
voor de nummers van den 15n en den In.
GIDSENBOND, BRUGGE : Bedoelde vereeniging bedient V.T.B.- groepen aan heel gunstige
voorwaarden. Aanvraag op voorhand richten tot de
Vereeniging van Gidsen, Siedeljk Inlichtingsbureel,
Halle, Groote Markt, Brugge.

Verminderingen
REMOUCHAMPS : Grot van Remouchamps,
20</( korting op vertoon der lidkaart met foto.
HAN : Grotten van Han en Rochefort. Prijzen
voor de V. T. B.-ers :
Grotten van Han en Rochefort : fr. 35 in plaats
van fr. 50.
Grot van Han (alleen) : fr. 24,50 in plaats van
fr. 35.
Grot van Rochefort (alleen) : fr. 14 in plaats van
fr. 20.
ANTWERPEN : Fotoartikelen, Frans Van Soevbrouck, Sanderusstraat, 74, Antwerpen. I0v;.'
BERCHEM : Schoenen, John Tubbax-Lankens,
Ferd. Coosemansstraai" 49,
MOERBEKE : Meubelen : Edward
Opperstraat, 5 ( /r.

De Wilde,

Hotels
Bovenstaande bijdrage verscheen in het
Jaarboek 1927 nevens tal van andere interessante artikels die een doorsnee-toerist moeten interesseeren : Vlaamsche Plaatsnamen,
Onderhoud van een auto, De Vlaamsche
Folklore, Fotografische documentatie, Bouwstijlen, Paspoorten, Grensverkeer, enz...
Besluit :KOOPT HET JAARBOEK! Prijs:
1,50 fr. + eventueel 0,20 fr. voor port.
Zondag, 28 Oogst, te Deurle, opvoering
van « De nieuwbakken Edelman » door het
Vlaamsche Volkstooneel te 15 u. in het domein « Ter Leye » van Notaris Martens. 25%
vermindering voor leden van den V. T. B. op
de prijzen der twee hoogste range'n : 6 fr. in
piaats van 8 fr.; 4,50 fr. in plaats van 6 fr.
Kaarten bespreken bij de afgevaardigden, de
heeren Gijselinck, Begijnhoflaan
en Bombeke, Florastraat 11, Ledeberg.

VLISSINGEN : Hotel Albion. Koningsweg, 27.
Kamer 3-4 gld; Ontbijt 1 gld Middagmaal, 1,752,50 gld.; Avondmaal 2,50-3,50 gld; Pension met
Kamer 5,50-7,50 gld.
— Hotel Zeeland (zelfde als hierboven).
ROTTERDAM : Grand Hotel de F Europe, Kruisstraat, 12-16. Kamer 3-4 gld.; Ontbijt -,25 gld.; Middagmaal 1,25 gld.; Avondmaal 1,50 gld.; Pension
met kamer 6 gld.
RETRANCHEMENT : Spijshuis
der

Den Hollan-

Afgevaardigden
Werden door het Dagelijksch Bestuur als afgevaardigde aangesteld :
Voor de gerneente Alsemberg : [. Theys, onderwijzer.
Voor de gerneente Gelinden : Jan Flamand,
leeraar.
Voor de gerneente Kallo : R. Van Gerven, onderwijzer.
Voor de gerneente Meenen : Cardoen, Apotheker.
Voor de gerneente Moerbeke : De Schepper, onderwijzer.
Voor de gerneente Mol : Delvaux, onderwijzer
(Hulp-af gevaardigde).
Consilient voor Fransch-Vlaanderen : Edmond
Gijselinck, Oranjestraat, 144, Antwerpen.
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ALGEMEENE BONDSREIZEN
GROT VAN HAN per specialen trein
op Zondag 7 Oogst
(Zie vorig nummer). Inschrijvingen worden aangenomen tot Maandag 1 Oogst.
UURTABEL le TREIN :
Heenreis :
Gent (Zuid)
Aalst (N.)
Denderleeuw
Brussel (L.W.)
Rochefort

Terugreis :

6,15 u.
6,50 u.
6,58 u.
8,00 u.
10,38 u.

Rochefort
Namen

16,25 u.
A. 17,40 u.
V. 20,33 u.
Brussel (L.W.) 21,55 it.
Denderleeuw
22,59 u.
Aalst (N.)
23,07 u.
Gent (Zuid)
23,35 u.

UURTABEL 2e TREIN :
Heenreis :
Antwerpen (Zuid)
Mechelen
(Neckerspoel)
Leuven
Rochefort

Terugreis :
6,30 u.
6,53 u.
7,20 u.
9,48 u.

Rochefort
Namen

15,50 u.
A. 17,10 u.
V. 20,23 u.
Leuven
21,38 U.
Mechelen (Neck) 22,14 u.
Antwerpen (Z.) 22,36 u.

Tijdens de terugreis wordt er aan de stad
Namen onder leiding een bezoek gebracht.
De reiskaartj/es dienen afgehaald Vrijdag
en Zaterdag 5 en 6 Oogst op het Bondssecretariaat (voor de leden uit Antwerpen)
of bij de afgevaardigden waar de inschrijving genomen werd.
FRANSCH-VLAANDEREN per autocar,
16-18 Oogst. (Zie vorig nummer). De insehrijvingsdatum werd verschoven tot 8
Oogst. Nog enkele plaatsen beschikbaar.
Men schrijve spoedig in op het secretariaat.
PARIJS, per autocar, 13-18 Oogst, vertrek
uit Gent. (Zie vorig nummer). Nog enkele
plaatsen beschikbaar!
BEDEVAART NAAR DEN IJZER
ZONDAG, 21 OOGST : Deelneming aan
de Bedevaart naar den IJzer. De afgevaardigden worden dringend aanzocht groepsreizen
in te richten naar Diksmuide : treinreizen,
fietstochten en autotochten. De V. T. B. richt
daarenboven een grootsche autotocht in, de
autotocht naar Diksmuide! Vorig jaar werden
tusschen Roeselare en Diksmuide 400 auto's
geteld. Dit jaar moet de stoet de 600 auto's
overtreffen! Vlaamsche automobilisten en
autobezitters, hieraan meegewerkt!
Schikkingen : Er zijn twee groote concentratiepunten : 1" Gent-Belfort en 2° Roese-

larc-Markt. Vei trekuren vooi gewone auto's :
Antwerpen (Vlaamsch Hoofd) 5,30 u.; Brussel (Vlaamsche Poort, aan de brug), 5,30 u.;
Aalst (Groote Markt, voor het stadhuis)
6,15 u. Gent (Belfort) 7 u.; Deinze 7,45 u.;
Tielt 8,30 u. Gebeurlijke hulp aan auto's
aan het Vlaamsch Huis op de Markt. Roeselare (Markt) 9,15 u.;Kortrijk (Groote Markt)
8,30 u.; Ieperen 9,30 u. Vertrekuren voor
vrachtauto's ; Antwerpen (Vlaamsch Hoofd)
4.30 u.; Brussel (Vlaamsche Poort, aan de
brug) 4,30 u.; Aalst (Groote Markt, voor het
stadhuis) 5,30 u. Gent (Belfort) 6,30 u. Roeselare (Markt) 9,15 u. Aankomst te Diksmuide : uiterlijk te 10,30 u.
Te 10,45 u. piechtige H. Mis in open lucht.
Daarna vrome en ingetogen optocht naar
het oude slagveld van den IJzer.
Plechtig overbrengen van de geredde HeldenhuIde-Zerkjes door de Vlaamsche OudStrijders.
2. Bloemenhulde door de Vlaamsche meisjes.
3. Gezamenlijke uitvoering van « Vlaanderen » van Renaat Veremans, onder leiding
van den toondichter.
4. Aanspraak door Adv. Eugeen Verpoorten, namens de V. O. S.
5. Gezamenlijke uitvoering van het Bedevaartlied « Gedachtenis » van Jef Van Hoof.
6. Aanspraak door Prof. Dr. Fr. Daels,
namens het Bedevaartkomiteit.
7. Godsdienstige Rede bij het kruis door
E. H. Phil. Raes, Almoezenier van de Vlaamsche arbeiders in Fransch-Vlaanderen.
8. Gezamenlijke uitvoering van « ()
Kruise ».
9. Hulde door een Noord-Nederlandsch
Afgevaardigde.
10. Uitvoering van « Trouw aan Vlaanderen ».
Luidsprekers zullen opgesteld worden.
NAM1DDAG, 3 uur : Op de Markt : Voorstelling van Plastische Groepen, door de befaamde turnmaatschappij « Ganda », met
gezamenlijke uitvoering van de volgende
volksliederen, onder leiding van R. Veremans, (muziekbegeleiding door de Vlaamsche Harmonieen van Tielt en Ardooie, muziekleider V. Verhelle) :
1. Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief; 2.
De Zwarte Leeuw; 3. Klokke Roelandt; 4. De
Blauwvoet; 5. Vlaanderen; 6. Artevelde lied;
7. Omdat ic Vlaminc ben; 8. Beiaardlied; 9.
Het lied der Vlamingen; 10. De Leeuweu
dansen (Groeninghe); 11. Daar is maar een
Vlaandren; 12. De Vlaamsche Leeuw.
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HEEL DE ARDENNEN DOOR! Op 3 dagen!
Per autocar!
Wie zou er nog thuisblijven?
Maandag 5, Dinsdag 6 en Woensdag 7 Sept.
MAANDAG : 's Morgens, vertrek uit Antv/erpen, over AAcchelen, Leuven, Hoei, de
boorden van de Houyoux, tot Durbuy (middagniaal). Van Durbuy langsheen de Ourthc
lot Comblain-au-Pont. Nevens de Amblevc
langs Aywaille, Nonceveux, Quarreux, Stoumont, de waterval van Coo, Trois-Ponts,
Vielsalm. Dan langs de Baraque de Fraiture
naar Larochc. Logies.
DINSDAG : Door het prachtige bosch van
St. Hubert, over Bertrix naar Cugnon, langsheen de Scmois, over Herbeumont, Ste-Cccile, Chasscpicrre, naar Florenvillc (middagmaal). Naar Chiny. Van hier varen op de
Scmois tot Lacuisine, het heerlijkste stukje
van de Scmois. Van Lacuisine weer per autocar na ar Orval, met bezoek aan de oude abdij.
Terug naar Florenville. Logies.
WOENSDAG : Door het bosch van Bouillon naar Bouillon. Langsheen de Semois,
langs Corbion, Poupehan, Rochehant
met
praehtig panorama, AHe, Vreese, Petit-Fays,
Bievre, Dinant (middagmaal). Van Dinant
door de Maasvallci naar Namcn en verder
over Waver en Tervuren naar huis.
Al wat in Wallonic aan natuurschoon te
zien is, krijgt men te bewonderen, zonder vermoeidheid, zonder de minste inspanning.
Men heeft maar te genieten.
Prijs : 375 frank (alles inbegrepen, behalve tafeldranken).
Het is aangeraden onmiddellijk in te schrijven, daar het aantal deelnemers zeer beperkt
is.
Leider : J. De Combe.
TWEEDE REIS NAAR HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN DE
MOEZELVALLEI
De eerste reis naar het Groot-Hertogdom
Luxemburg van 15 tot 21 Oogst was spoedig
volschreven. Wij hebben thans het genoegen
de talrijke leden die met hun inschrijving
voor bedoelde reis te laat kwamen mede te
deelen dat een tweede reis zal worden ingericht en wel van Maandag 29 Oogst tot Zondag 4 September.
Reisolan *
MAANDAG, 29 OOGST : Heenreis Antwerpen over Luik (valleien Amel en Samber)
naar Clerf. Bezoek : kasteel, abdij; logies.
DINSDAG, 30 OOGST : Autotocht: Clerf,
Vianden (bezoek kasteel), Vallei van de Ur
tot Dasburg, Marburg, Hosingen, Wiltz,
Esch a/Sauer (kasteel), Bourscheid (kasteel), Brandenburg (kasteel), Diekirch, ongeveer 100 km.

WOENSDAG, 31 OOGST : \s morgens :
beklimming van den Herrenberg. Bezoek
« Duivelsaitaar ». Om 11,30 u. per spoor
naar Grundhof. Wandeling H. (Hallerbach),
naar Echternach, logies.
DONDERDAG, 1 SEPTEMBER : Wandeling B. (Wolfschlucht, Hoilay, Berdorf, Sievenschluff, Casselt, Grundhof).
VRIJDAG, 2 SEPTEMBER : s morgens
per auto, vertrek naar Trier. Bezoek aan de
stad : Krdserpalast. Porta Nigra, circus, kerken. Verder langs de Moezel tot Berncastel.
Terug langs den « Eifel ».
ZATERDAG, 3 SEPTEMBER : \s moreens naar St Liboriuskapcl. \s Namiddags
Wandeling M. (Mullerthal).
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Autotocht :
Echternach, Grevenmacher, Remich, (bezoek
Caves St. Martin), Mondorf, Luxemburg
(bezoek). Terugreis (90 km.)
Prijs : 600 fr.
Leider : Willem Heylen.
Schrijf zoo spoedig mogelijk in! Uiterlijk
tot 20 Oogst.
VOOR ONZE LEDEN TOONEELLIEFHEBBERS
De reis naar de eenig-mooie en zeer interessante theatcrtentoonstelling gaat door
met volgend programma :
Maandag 8 Oogst. - Vertrek uit Brussel
(Noord) om 6,50 u. over Keulen naar Hannover.
Dinsdag, 9 Oogst. - Bezoek aan Hannover
met zijn prachtige tuinen. Na den middag. :
vertrek naar Magdeburg.
Woensdag 10, en Donderdag 11 Oogst. Bezoek aan de Tentoonstelling onder deskundige leiding.
Vrijdag 12 Oogst. - Bezoek aan de oude
keizerstad Goslar.
Zaterdag, 13 Oogst. - Autotocht door het
Harzgebergte. Logies te Harzburg.
Zondag, 14 Oogst. - Bezoek aan Hildesheim. 's Avonds : terugreis.
Maandag, 15 Oogst. - Aankomst te Brussel.
Prijs : 1600 fr. (in 3e klas) of 1875 fr. (in
2e klas), te storten op postcheckrekening
N1 92308 (Jos. Joos, Wilrijk).
— Personen welke uitsluitelijk belang stellen in de Tentoonstelling, vertrekken samen
op 8 Oogst, maar reizen recht door naar
Magdeburg, waar zij vier dagen verblijven,
om 's Zaterdags terug te reizen. Voor deze
kategorie is de prijs : 1300 fr. in 3e klas.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de leiders : Dr. J. Gabriels en Jos. Joos of op het
Sekretariaat V. T. B.
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BONDSLEVEN

Ardennen-Fransch-Vlaanderen

Groot-Antwerpen

Duffel

ZONDAG, 7 OOGST : Waterreis naar Westeren Oosterschelde. Geen plaatsen meer beschikbaar.
ZONDAG, 21 OOGST : Uitstap naar de Kalmthoutsche Heide.
Vertrek Antwerpen (C.) 9,8 u. Ieder neme zijn
reiskaart tot Heide. 's Avonds terug uit Kalmthout
20.42 u. Onkosten aan dezen uitstap verbonden :
ongeveer 10 fr. Eten en drinken medebrengen. Er
wordt gezorgd voor gezonde Vlaamsche leute!
Leider : K. Boyens.
ZONDAG, 28 OOGST : Toeristendag voor de
prov. Antwerpen te Hoogstraten. Autotocht van uit
Antwerpen en tramrit, vertrek Antw. Zurenborg te
7.20 u. of Antw. Turnhoutsche poort te 7.27 u.
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Uitstap naar Overmere-Donk. Roeien! Groepsreis aan verminderden
prijs Antwerpen (Waas)-Lokeren (heen en weer),
prijs : 10 frank. Inschrijv.en voor de groepsreis tot
Donderdag avond 1 September op het secretariaat.
Onkosten voor buurttram Lokeren-Overmere (heen
en weer) 4 fr. Vertrek Antwerpen (Waas) : 7.49 u.
's Avonds terug te Antwerpen rond 10.30 u. Eten
medebrengen. Koffie verkrijgbaar.

DONDERDAG, 4 OOGST : Verlofrit. Tervuren,
park en koloniaal museum, Jesus-Eik door 't Zonienwoud. Vertrek te 8*4 u. aan de Volkslust. Andere groepen te 9 u. aan de statie te Mechelen.
DINSDAG, 16 OOGST : Westerloo, Tongerloo
(abdij), Oolen, Herenthals. Vertrek Kerkhof, te 8 u.
Voor 4 September (boottocht) haaste men zich.

Ardooie
ZONDAG. 7 OOGST : Tweedaagsche reis naar
Antwerpen. Bezichtigen onder deskundige leiding
van de bijzonderheden der stad. Terug per Wilfordhoot op de Schelde tot Temsche, vandaar per trein
naar Ardooie.

Baardegem
ZONDAG, 14 OOGST : Uitstap naar Geeraardsbergen. Bezoek aan den Ouden Berg.
Vertrek
7.45 u., terug rond 19 u. Prijs omtrent 9.50 fr.
Namen opgeven en bedrag storten bij ons medelid Al. Timmermans, Hoogstraat, of ten huize van
den afgevaardigde. Misschien komt hierover geen
persoonlijk bericht.
ZONDAG, 21 OOGST : 2e fietstocht naar de
Donk. Hierover volgt nader bericht.

Boschvoorde
ZONDAG, 7 OOGST: Wandeling door Neder-Elsene en bezoek aan de pas herstelde kerk der abdij
van Ter Kameren. Wandeling langs de vijvers van
Elsene (gedenksteen Charles De Coster).
Samenkomen te midden het Heilig-Kruis-plein,
14.30 u. stipt. (tram 16. 30, 32, 80 tot 83. 94).

Brugge
ZONDAG, 14 OOGST : Eigenaardige processie
van O. L. Vr. van Blindekens. Alle West-Vlaamsche
takken worden uitgenoodigd.

Groet-Brussel
ZONDAG, 14 OOGST : Uitstap naar de schoone
Yssche vallei; samenkomst te 9 u. Treurenberg
(vertrekpunt tram Tervuren). Voor leden van omiiggende gemeenten: samenkomst te 10 u. tramhalte
Tervuren-dorp), vandaar door het bosch naar IJzer
en Huldenberg. Terug, langs de heerlijke dreef nevens de !Jssche, eenig in Brabant, tot Overijssche,
daar autobus tot Oudergem of Etterbeek.

Geel
ZONDAG, 7 OOGST : Waterreis naar Vlissingen
en de zee. Vertrek uit Geel per specialen trein te
6 u. (aankomst te Antwerpen te 7 u. 's Avonds, vertrek uit Antwerpen om 23 u. (aankomst te Geel om
23,54 u.
Er zal en mis gelezen worden in de St Amanduskerk te kwart na vijf. Na de mis recht naar cle statie; dus, knapzak meebrengen. Lid- en eenzelvigheidskaart niet vergeten.
ZONDAG 28 OOGST : Deelneming aan den
gouwdag te Hoogstraten. Uur van vertrek en volledig prograrnma zal in tijds aangekondigd worden
in de weekbladen.
Jaarboekjes 1927 te verkrijgen bij den secretaris, Richard Willekens, Nieuwstraat, 67.

Geeraardsbergen
ZONDAG, 14 OOGST : Per autocar naar Overmere-Donk. Spelevaren; bezoek aan het hydrobiologisch museum; paling- en rijstpapbanket. Bezoek
aan het kasteel van Laarne. Bijeenkomen te 9 l / 2 u.
in den < Vlaamschen Leeuw >\ Vredestraat. Inschrijven tot Donderdag, 11 Oogst. De plaatsen zijn
heel beperkt, telaatkomers opgelet! Prijs nog niet
bekend. maar zeer gematigd.
ZONDAG, 21 OOGST
Groepsreis naar de 8c
Bedevaart aan de Graven van den IJzer te Diksmuide. Vertrek te 6,30 u. of 7.18 u. Prijs : ongeveer 30 fr. Zooveel mogelijk aclit dagen op voorhand verwittigen.

Gent
ZONDAG, 7 OOGST : Per bijzondcren trein
naar de Grot van Han. Zie mededeeling elders in
't blad. Reiskaarten afhalen Begijnhoflaan. 31, van
18 tot 19 u. Zaterdag 6 Oogst.
ZATERDAG, 13 OOGST : Zesdaagsche autoreis
naar Parijs. Zie elders.
ZONDAG, 14 OOGST : Uitsluitend voor volwassen vrouwen. Om 10 u. bezoek aan het Gynaekologisch laboratorium, Kluiskenstraat, 17. Vergaderen om 9,45 u. hoek der straat, langs de kaai.
ZONDAG, 21 OOGST : Groepsreis naar Diksmuide. Prijs per reiskaart : 20 fr.
ZONDAG, 28 OOGST : Te Deurle. openluchtvertooning door het Vlaamsche Volkstooneel. Opvoering van « De nieuwbakken Edelman ». Nadere inlichtingen in volgend nummer.
ZONDAG, 28 OOGST : Per fiets naar Gaasbeek.
ZONDAG, 28 OOGST : Per luxe-autocar naar
het kasteel van Gaasbeek, langs Aalst, Hekelgem,
Ninove. Dan naar Halle, Nijvel, Waterloo, Brussel.
Langs Assche en Aalst terug. Prijs 65 fr., noenmaal inbegrepen. Aantal plaatsen beperkt.
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Waterreis van uit
Antwerpen naar Vlissingen. Prijs trein : 16,50 fr.
Inschrijvingen. Begijnhoflaan, 31.
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Hamme
ZONDAG, 21 OOGST
IJzer. Tijdig inschrijven
(voor schikkingen).
N. B. Waarheen met Ki
schen kenbaar maken aan

: Bedevaart naar den
bij den afgevaardigde
Kermis? 7 Aug.? Wenden afgevaardigde.

Kontich
DONDERDAG, 4 OOGST : Vacantietocht per
fiets naar Tervuren. Koloniaai Museum, Jesus-Eik,
Zonienbosch. Vertrek : Kontich-kerk om 81/* u.
ZONDAG, 7 OOGST : Bondsreis naar Han. Zie
elders in 't blad.
DINSDAG, 9 OOGST : Bezoek aan de Fordfahrieken van Hoboken. Vertrek om 11.46 u. Kontichdorp. Per irein tot Hoboken
ZONDAG,. 14 OOGST : Bezoek aan Herenthals
(merkwaardigheden). Wandeling naar Vorselaar
(kasteel). Wandeling door heide en bosschen naar
Oostmalle. Vertrek om 8,51 u. Kontich-kazernen.
Onkosten : ongeveer 14 fr. Knapzak meebrengen.
DINSDAG, 16 OOGST : Fietstocht naar Tongerloo. Bezoek aan de abdij.
ZONDAG, 21 OOGST : Bedevaart naar den
IJzer. De regeling zal plaats hebben in samenwerking met het bedevaartcomiteit ter plants.
ZONDAG, 28 OOGST : Toeristendag te Hoogstraten.

Leuven
ZONDAG, 7 OOGST : Grotten van Han. Vertrek
te Leuven te 7.20 u. met den specialen trein komende uit Antwerpen; terug te 21.38 u. Knapzak meenemen. Kaarten daags te voren af halen bij H. Croels,
Oude Markt, 48.
ZONDAG, 7 OOGST : Fietstocht; Zoete Waters.
Weert. St Ac atha-Rode, Terlanen, Ottenburg. Archennes, Hamme-Mille Vertrek Naamsche Poort
te 13,15 u. Ongeveer 40 Km
ZONDAG, 14 OOGST : Fietstocht naar Waver
en omgeving. Vertrek Naamsche Poort, te 8% v.
MAANDAG, 15 OOGST : Fietstocht door het
Zonienbosch. Roeien op de vijvers van Woluwe.
Vertrek (langsheen het Voerdal, Eigenhoven, Bertem. Lecfdaal, Vossem), Tervuursche Poort te
8.15 u.
ZONDAG, 2l OOGST : Groepsreis naar Diksmuide (Bedevaart). Inlichtingen Oude Markt, 48.
ZONDAG, 28 OOGST : Algemeene uitstap naar
de Holsbeeksche bosschen. Picknick, Volksspelen,
Ballonnekesaftocht
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Naar den Toeristendag, te Humelgem.

fotokunst ingericht door den Mechelschen fotokring
in de Reuzenzaal. Van 9 u. tot 20 u. Toegang vrij!
Alle V T Bers brengen hieraan vast een bezoek.
MAANDAG, 1 OOGST : Zooals vorig jaar worden ter gelegenheid der beiaardconcerten bezoeken
aan de stad op touw gezet. Alle V.T.B.-ers maken
deze mee! Bezoek aan SL-Romboutstoren (de toren
klokken, beiaardkamer, enz.) Samenkomen te 16 u.
onder den toren. Leiders : L. De Bruyne en L. Van
den Hove.
4, 5, 6 en 7 SEPTEMBER : Congressen voor
Nederlandsche Kunstgeschiedenis. In het volgend
nummer meer.

Melzeele
MAANDAG, 15 OOGST : (Begankenis). 6de
fietsuitstap. Bijwoning van * De Nieuwhakken
Edelman » door het « Vlaamsche Volkstooneel *
te Belzeele, om 15.30 u. Inschrijvingen van
nu af bij den afgevaardigde of commissieleden.
Vertrek om 14 u. aan Kam. Van Esbroeck, Groote
Baan.
8. 9 en 10 SEPTEMBER : 3-daagsche fietsuitstap naar de Vlaamsche Ardennen. Vertrek 8 Sept.,
om 6 u. 's morgens. le dag : St.-Niklaas, Dendermondc, Aalst, Ninove, Geeraardsbergen; 2e dag :
Geeraardsbergen. Lessen, Ronse, Oudenaarde, Zottegem, 3e dag : Zottegem, Wetteren, Lokeren, Melzeele.
ZONDAG, 18 SEPTEA4BER: Groot V.T.B.-feest.
Viering lOOe inschrijving. Een bijzondere oproep
wordt gedaan aan al de leden, ook die der omliggende gemeenten, dien dag vrij te houden, en met
ons te verbroederen. Feestprogramma volgt.

Moerbeke (Waas)
ZONDAG. 21 OOGST : (}roepsreis
IJzer-Bedevaart te Diksmuide.

naar

dc

Oostende
ZONDAG, 21 OOGST : Deelneming aan de Bedevaart naar den IJzer. Vertrek 8.30 u. per tram
aan de Van der Zweepplaats. Terug uit Diksmuide
te 18 u. Inschrijven bij den afgevaardigde, Jozef IL
straat. 50. Prijs 7,50 fr. heen en weer.

Opwijk
ZONDAG, 14 OOGST : Per autocar naar Waterloo en Villers-la-Ville; terug over Ottignies. Vertrek te 7 u. Gasthuisstraat (A. Bachem). Mondvoorraad meenemen. Aantal deelnemers : 30. Priis 20 fr.
voor leden, 25 fr. voor niet-leden. Inschrijvingen
van nu af.

Mechelen

Oud-Turnhout

ZONDAG, 7 OOGST : Naar de grot van Han.
Vertrek Neckerspoelstatie te 6,53 u.
ZONDAG, 7 OOGST : Per fiets naar Westerloo
en Tongerloo (bezoek aan de abdij). Vertrek te 8%
u. aan Neckerspoelbrug. Geen te laatkomers, a.u.b.
MAANDAG, 15 AUGUSTUS : Per fiets naar
Grimbergen met bezoek aan de oude abdij. Vertrek
aan de Brusselsche poort te 13 uur zeer stipt!
ZONDAG, 21 OOGST : Bedevaart naar den
IJzer (Diksmuide). Spoorkaarten aan buitengewoon
verminderden prijs aanvragen bij Mej. J. De Wit
of Heer Van den Hove te Mechelen.
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Waterreis naar
Vlissingen (Zie elders in dit blad). Vertrek uit Mechelen met trein van 7,1 uur.
VAN 13 TOT 22 OOGST : Tentoonstelling over

ZATERDAG, 30 JUL! : Uitstap naar Poppel. Bezoek landbouwontginning en modelhoeve van der
Belg. Boerenbond. Vertrek 14 u. stipt lokaal
Dc
Ster
ZONDAG, 7 OOGST : Fietstocht naar Tilburp
en Breda. Voetwandeling langs 't Ginneken. Terugkeer over Meerseldreef Knapzak medenemen. Vertrek stipt om 8.30 u. lokaal « De Ster
ZONDAG, 14 OOGST : Fietsuitstap naar Postel. Bezoek Abdij. (Archieven). Vertrek nader bekend te m Pi ken.

St Niklaas
ZONDAG, 7 OOGST : Per bijzonderen treir
naar de Grot van Han. Vertrek uit St Niklaas orr
3,40 u. of 5,20 u. Wie vertrekt om 3,40 u. heeft ge-
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kgenheid tot Mis-hooren in St Walburgiskerk
(Volkstraat) om 5,30 u. Afreis uit Antwerpen (Zuid)
naar Rochefort om 6.30 uur. 's Avonds terug te
Antwerpen (Zuid) te 22,36 u. Afreizen uit de Waasstatie om 23,45 u. Ieder deelnemer betaalt persoonlijk zijn reis St Niklaas-Antwerpen en terug.
ZATERDAG 13, ZONDAG 14 en MAANDAG 15
OOGST : Naar de vallei der Amel (Ambleve).
Aywaille, grotten van Remouchamps, de Ninglinspo, waterval van Coo, enz. Vertrek uit St Niklaas
te 13,5 u. (Zaterdag, 13 Oogst).
Inschrijven tot 4 Oogst bij den leider, Hemelaerstraat, 2 Deelnemingsprijs : 160 fr.
MAANDAG, 15 OOGST (O. L. Vrouw Hemeivaart) : Alle V. T. B.-ers uit Waasland verbroederen te Belzeele (W.) waar om 15,30 u. door het
« Vlaamsche Volkstooneel » Moliere's « Nieuwbakken Edelman » in open lucht opgevoerd wordt. (Hof
ter Beken). Prijzen : 7 en 4 fr/(Voor V. T. B.-ers,
op vertoon der lidkaart, 5,50 en 3 fr. Fietsers ver- trekken aan « De Hoop » om 14 uur. (Standplaats
voor fietsen naast het speelterrein).
ZONDAG, 21 OOGST : Deelneming aan de 8e
Algemeene Vlaamsche bedevaart naar de graven
van den IJzer (Diksmuide).
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Uitstap naar Hulst
(Zeeuwsch Viaanderen). Historische stoet. Historische en folkloristische tentoonstelling. Vertrek uit
St Niklaas, te 12,9 u. De fietsers aan « De Hoop »
om 13 u. stipt.

U bezoekt voorzeker Mechelen dezen
Zomer?! Hebt u reeds het vade-mecum:
Wandelboekje n r 2 « Mechelen » - uitgave van den V. T. B.; prijs 1,50 fr.?

Aangesloten Hotels
Noordzee* Hotel -

KNOKKE-A/ZEE

Modern comfort, Central e Verwarmingf. Warm en
koud stroomend water op dekamers. Prima keuken
5 o/o prijsvermindering voor V. T. B.ers. Tel. 173
L o g e m e n t «Roode Poort»
Hallestraat, 8 BRUGGE
Gunstprijzen voor de leden V. T. B.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaal 6 fr.

Hotel en

CAFE CECIL

HOTEL

Van Arteveldes?raat, 8,
Antwerpen
40 kamers, Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
groep en, op voorhand bestellen, goede burgerskeuken

Aangesloten Huizen
Emiel WIRTZ
WISSEL EN OPENBARE FONDSEN
44. de Kpysertei.
Antwerpen
(nabij de Middenstatie)
De beste wijnen vindt gij in het huis

VOORSPOELS-FRANCK
Specialiteit van Rijn- en Moezel
27, Keizerstraat, A n t w e r p e n

DE VLAMINGEN MAKEN HUN EIGEN BADSTAD TE

DUINPARK
(bij OOSTDUINKERKE)
NAAML. VENNOOTSCHAP

FONDSENBANK
Maatschappelijke Zetel ; Brussel, Wetstr. 84
Bijbanken • A N T W E R P E N , St Martenstraat, %
KORTRIJK, Lange Steenstraat, 4
Bijkantoren ; Ardooie, Brugge, Kuurne, Harelbeke, Ingelmunster Izegem, Poperinge, Tielt.
ALLE BANK-

EN

BEURSVERHANDELINGEN

WERKT MEE EN SCHRIJFT HEDEN
NOG AAN

AGENT S C H A P
DUINPARK,

VIDEO

OOSTDUINKERKE

Het voornaamste Radiohuis des
lands

Henri Brant

Zn

24, Lange Koepoortstraat, 24, Antwerpen

S. M. Lux, Drukk., Nationaltstr., 109, Antw.
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Bedevaart naar den IJzer - 21 Oogst.
Monster-Autotocht door de Kempen - 28 Oogst.
Toeristendag voor de provincie Antwerpen - 28 Oogst.
Tweedaagsehe autotocht door Henegouwen - 5 en 6 September.

i

Dit alles interesseert II! Gees het uitvoerig bericht elders in dit nummer !

Toeristendag voor Brabant te Humelgem-Steenokkerzeel
Eerste Vlaamsche Folklore-dag
Zondag, 11 September
Te 10 u. : plechtige optocht van het tramstaxion Wambeek naar Humelgem.
alwaar vergadering.
Te 12 ii. : Teniersbanket, met muziek, in open lucht.
Te 15 u. : Plechtige wipschieting volgens oud-Vlaamsch gebruik; daarna
opvoering van oude volksspelen door de Gildebroeders van Humelgem, in traditioneele oude kleedij.
Alle afgevaardigden richten groepsreizen in naar Humelgem-Steenokkerzeel.

Lidgeld : hoofdleden 7.50 fr., inwonende leden 3.50 fr. per jaar
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HET SOETE WAESLAND door Lode Baekelmans
i

valies sjouwen, kranten koopen en de
E enreukslierten
van tabak ruiken in de drukte
van een station!...
Zoo is de inzet van een reis...
Het was een reis en geen reis...
De tram voerde ons voorbij het station tot
op de Suikerrui. De kranten werden vergeten
met de zorgen van alle dagen. Maar ik rookte
mijn pijp en sleurde mijn pak.
Vacantievolk met reesels kinderen^ arbeiders en pakken vulden al de plaatskens op
de overzetboot, waarna een paar brouwerswagens, auto's en karren de open ruimten opstopten.
De kapitein en zijn volk houden hun gemak en kennen geen haast. Een overzetboot
herinnert aan den ouden, kalmen tijd; zij vertrekt een paar minuten te vroeg of te laat
misschien, maar vertrekt schijnbaar slechts
dan als al de puttekens gevuld zijn... Maar
dan doet de bel de toevallige reizigers opschrikken, de trossen worden binnen boord
gehaald en de raderen beginnen te malen en
jagen het schuimend zog op.
En als bij een heusch afscheid wijken het
panorama van de aloude stad, de torens, de
kaaien met hun stoomend leven.
De overzetboot voert ons nog sneller naar
den veerdam dan wij ooit durfden hopen...
Sint Anneken!
En vergeten herinneringen worden bij elken
rechtgeaarden Sinjoor wakker. Hier heeft hij
in zijn jeugd minstens met een liefje loopen
vrijen in het lommer van de oude boomen
rond het fortje. Hier heeft hij zijn eerste roei-

proeven afgelegd op het meertje van 't Veerhuis, mosselen, paling of wafels geproefd in
den goeden tijd...
Ik weet nu plots dat ik op stap ben, niet
als Silvio Pellico in mijn gevangeniscel, niet
als Xavier de Maistre in mijn kamer, maar als
een Sinjoor in de omgeving der stad. Het
« Soete land van Waes » wordt voorbij
Burcht haast enkel bezocht door hartstochtelijke visschers die in de streek van Basel zich
vermeien in het groen aan grachten en waters.
De Sinjoor komt er uitzonderlijk, het trekt
hem niet zooals de heide en de kermis van
Contich. Het Wilfordbootje neemt hem mee
naar Temsche om er paling te eten, maar het
landelijk wandelen in den Polder bekoort hem
weinig. In de dorpen van het Waasland logeeren geen stedelingen, en een witte raaf is
de wandelaar die er voor enkele dagen zijn
tenten opslaat.
II.
De middelen van verkeer zijn nochtans
veelvuldig!!!
Een stoomtrammetje dat het nooit zeer
nauw neemt met uren van vertrek en aankomst — wat is een uur vertraging in de
eeuwigheid — een autobusdienst waarvan
de vertrekuren, in de herbergen aangeplakt
sinds maanden, niet meer overeenkomen met
de werkelijkheid.
Ook kan men nog het veiligst en het meest
aantrekkelijk reizen al wandelend « met gezwinden stap » langs de baan...
Maar mijn reisgenoote draagt een valiesje
en bekent een zwak voor de autobus.
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Dan blijkt het dat de reis niet zoo eenvoudig is... Wij hooren het stoomtrammetje
fluiten op het oogenblik dat wij vernemen dat
het autobusje pas over vijf kwartiers zal afreizen.
Een autobusje is een zeer modern vervoermiddel dat verbazend aan de oude postsjees
doet denken! In snelheid mag het busje het
oude, nobele paard voorbijstreven, het rijtuig
zelf is ook een smalle kast met banken aan
weerszijden en aan den achterkant. Op die
banken met roodlederen zittingen, waaruit
de ressorts opsteken met vijandige bedoelingen, worden de reizigers en hun gepak aangeschoven als brooden in een oven... Wanneer een dikzak binnen geheschen wordt
juichen de inzittenden, want zoo is de ruimte
gauw gevuld en, eens volgeladen, vertrekt het
busje.
Mijn voeten rusten op een reserveband,
rechts zit mijn reisgenoote stillekens en wat
benauwd te kijken, links voel ik mij beklemd
door een zware, donkere vrouw met ravenzwart haar, die twee reuzenpakken voor zich
opstapelt, zelfkant om sloffen te maken.Naast
haar zit een statige dame, een weduwe naar
wij spoedig vernemen, met haar vader, een
negen en tachtigjarige die nog liever te voet
naar Steendorp wou loopen dan te wachten...
Diep in het hoekje is nog een donkere
vrouwe van Waasland neergezakt... Heur
haar ligt platgestreken en glimt, haar ravenzwarte oogen glunderden. Zij snoept peren en
pruimen, toont telkens haar gave, schitterende
tanden en krabt haar beenen, haar hals...
— We zijn aan zee geweest, verontschuldigt zij zich, 'k ben heelemaal door de zon
verbrand.
— Is de zon daar warmer? polst mijn buurvrouw met een beetje boosaardige loosheid.
— Neen, maar men loopt meer bloot...

Een laatste boot komt aangedreven, de motor begint te daveren en de autohoorn waarschuwt de mogelijke achterblijvers. En waarlijk nog een vindt een plaatsje op de bultige
bank...
Het broeit in het wagentje dat nu plots van
wal steekt, hotsebotst en schokt. Door de
kleine raampjes boven onze hoofden weifelt
een zoel tochtje naar binnen.
Plots houdt het busje stil. De wrakke deur
draait naar buiten en nog twee vrouwen stappen op. En ik die dacht dat er geen plaats
meer was.
— Onder de banken liggen nog vouwstoel tjes, vertrouwt mij mijn buurvrouw, terwjj1
zij berustend het zweet laat parelen over haar
gezicht vol sproetenspikkelingen.
— Eergisteren is een « busken » in de
gracht terecht gekomen, montert de krauwlustige op.
Keer op keer stopt het wagentje. Voor twee
die afstappen, komen er drie in de plaats. Er
zit nu een man in 't zwart op de pakken zelfkant, een oude kween vindt een plaatsken
naast den chauffeur. Dankbaar biedt zij hem
een groenen appel aan dien zij opdiept uit
haar kabas. Het aanbod van den dorpsheer
op den zelfkant gezeten om op zijn schoot
plaats te nemen slaat zij af uit vrees van «aardig » te worden. Een << arme edelman » met
vvonderlijk elegant bruin pak en ruitjesbroek
van voor dertig jaar, met een stroohoed die
voor vijftien jaar nog eens gewasschen werd,
leunt op zijn wandelstok met geelivoren kruk.
De « arme edelman » — of was hij een heerenknecht of een stadskind in de buurt uitbesteed? — toonde zichtbaar hoe hij zijn omgeving minachtte.
Van Zwijndrecht gaat de reis over Burcht,
schommelend en schokkend. Soms lijkt het
alsof het achtereind der bus naar den grond
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buigt, maar cle veeren priemen ons dan steeds
omhoog...
Het is een reis, een echte reis... Ik zegen
den vooruitgang die de postsjees heeft doen
plaats ruimen voor de autobus...
Aan de kaai te Burcht komt de stad weer
te voorschijn, de stad onder den blauwen hemel vol witte, drijvende wolken.
Dan gaat de tocht naar Cruybeke, onze
pleisterplaats.
De chauffeur fluit het jongste dansliedje :
Valencia...
De leurster die de zee gezien heeft, voelt
opgewekt haar Spaansche afstamming wakker worden en neuriet mee.
Dan stopt het autobusje op ons verzoek
voor de herberg De Zevensterre en daar eindigt de reis die ongeveer drie uur geduurd
heeft...
Er is een « Zevenster » en een « Zevensterre
« De Zevensterre » was eens de afspanning waar nu de « Zevenster » gevestigd
is. In deze streek kent men geen afspanningen
meer, en de waard van ? « De Zevensterre »
is tevens vleeschhouwer, een der elf vleeschhouwers die de vijfduizend van Cruybeke helpen spijzen.
De waardin praat met mijn reisgenoote
over kinderen.
E£n schaapken is moeilijk om wachten,
overweegt zij.
Ill
De weg naar het veer loopt tusschen met
kroos bedekte slooten, waarachter scheldemeerschen afgeperkt met grachten overschaduwd door ritselende boomen vol bevende
bladeren.
Diep is het verschiet in het land beneden
den grillig-kronkelenden dijk.
De vloed ligt te blinken met zilveren schilfers op den gladden plas. De hemel zit vol

wolken en de zon spettert plots en rukt de
sluiers der schaduwen weg.
Het licht zijgt door de wuivende kruinen en
vergult de eenzame visschers die geduldig aan
de slooten de vischlijn gestrekt houden.
En achter elk groen plekje volgt een tweede, een derde tot waar alles in het groen der
boomen versmelt : lisch en wijnen, gras en
riet.
Verborgen liggen de doeningskens waarvan de daken boven het groen opduiken.
Notelaars en knotwilgen sieren den dijk en
beneden tegen het water zingt « het ruischen
van het ranke riet » waarop de herfstpluimen
beginnen te bruinen.
Op den Brabantschen oever rumoert het
geweld der fabrieken. De schouwen rooken,
aan de kaden liggen schuiten. Achter hijschkranen en gastanks verschijnt een dorpskerktorentje. Maar geweldig klinkt de zang der
hamers op de scheepstimmerwerven.
Een vleet schuiten, een toogboot voorop,
drijft door de glinstering op het water.
Heerlijk is de weg tot aan het veer van
Kallebeek, waar het oude veerhuis vlak bij
het water ligt, waar het bootje telkens komt
aanleggen en weer afvaart naar het Mozegat.
En dan wandelen wij het land in, het wondere, sappige, frissche land van Basel, land
van water en groen, langs een sintel-aschweg, een lommerrijke laan die rechtstreeks
naar het kasteel van den grr.af Vilain XIIH
voert...
IV
Eens was de grave heer en meester over
de streek. Zijn wil was een gebod en in den
gemeenteraad mochten de leden allemaal jaknikken!...
Het kon niet anders, Menheere, elkeen hing
min of meer af van 't kasteel. En de ouwe
grave was een stijfkop.
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Toen de tijden veranderden, na den odrlog bleef hij maar te Brussel wonen.
Nu zit een kasseier in dert raad en heeft
zijn « preutel » en de jonge grave geeft hem
gelijk als 't past.
Maar ook de jonge grave waakt dat het gebied niet geschonden wordt. Hij koopt al aan
wat hij krijgen kan en belet dat er herbergen
in den polder komen en de heerlijkheid van
Basel schenden.
V
Achterover op een boerenstoel, onder een
perelaar in den lommerrijken boomgaard!
Wat moet dit land der boomgaarden heerlijk zijn in zijn witten lentebloei!
Blauw is de hemel, de kippen kakelen, het
vee loeit en de wind suist.
Met een plof valt keer op keer een rijpe of
een wormstekige peer op het gras. De vruchten der boomen zijn een weelde voor den
stedeling in luilekkerland verzeild.
In den stal bulkt het vee en de boerin
draagt de voile melkemmers weg.
VI
« 'k Ben er goed mee », verklaart Sylvaan
argeloos en wakkert het bruine paardje aan,
dat lustig langs den weg draaft en zonder
aanmaning overal stopt waar het dagelijks
moet pleisteren. « Een beestje onder de duizend, maar met het vorige was ik gefopt...
'k Moest het ook kwijt zien te geraken en 't
was niet gemakkelijk. 'k Heb eindelijk een
liefhebber gevonden en/toen hij kwam kijken
liet ik het draven in de straat... Het liep, het
liep al wat het loopen kon... 't Viel danig
mee. Maar 'k had het twee dagen op stal gehouden en het daags te voren een paling opgegeven... De man heeft later geduveld, maar
ik was het kwijt... » Sylvaan lacht vergenoegd.
VII
Kerk en huizen liggen beschilderd met
groote vlakken maanlicht en schaduw.
Door het maanlicht zwijmelen felle maandagvierders.
Plots zien we een stukje Polder dat ligt te
droomen in den zachten melkdoom. Daarachter, boven den dijk, toovert een weerschijn
van lichtjes op den Brabantschen oever, lichtjes van schuiten en fabrieken, vlammen uit
schouwen, een evocatie van het verre bedrijvige nachtleven.
Een wonder schept de hoogrijzende maan
in den zoelen nacht.
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VIII
Verleden week spoelde een lijk aan. De
dorpstraat kwam in opschudding, de menschen staken de koppen bij een.
— De garde zal weer lastig zijn, klonk het
leedvermaak van mijn jongen kameraad, hij
heeft er een hekel aan zoo iemand te moeten
ontvangen en proces verbaal te maken...
Twee dagen later joeg een jongeling in een
vlaag van zinsverbijstering zich een kogel
door het hoofd. Het vorig jaar had hij gepoogd zich in het water te versmoren. Maar
men had hem opgevischt en veel werk gehad
om hem weer leven in te pompen. Daarna
werd hij een tijdje in een gesticht opgenomen. In den laatsten tijd liep hij weer met
booze plannen in het hoofd, sprak vage bedreigingen uit, zijn revolver was geladen met
vijf kogels en vier had hij er te veel.
— Jammer, oordeelt mijn kameraad, dat
men hem niet in het water liet liggen, dan
had men er later geen last meer mee gehad...
Zoo'n wietelwaai die toch zijn leven beu
was...
IX.
Petrus heeft er een hekel aan dat zijn vrouw
hem « ventje » noemt.
— Vent, oordeelt hij misprijzend, is een
gesneden ezel!...
HET DAGELIJKSCH BESTUUR
stemde in zijn vergadering van 9 Oogst gelukwenschen voor de V. T. B. - takken Gent
en Melzeele waar een steeds zeer intense
werking zich deze laatste tijden nog meer
openbaarde! Tak Gent wierf meer dan 400
nieuwe leden aan sinds 1 Januari, tak Melzeele (4362 inwoners) liet zijn 125e lid inschrijven! Pulchre, bene, recte!
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De voorzichtigheid en levensondervinding
der waardin waarschuwt :
— In een natten plas is 't gauw geregend.
De vrachtvoerder, een pezige reus, zegt
met verteedering terwijl hij naar zijn zoon
kijkt :
— Wie een moeder heeft ontbreekt het
nooit aan geld.
X
Een bonkige boer met een witte vikingsnor.
Voor vijf en twintig jaar liep hij dagelijks
langs den dijk naar de stad, knauwcle onderweg zijn boterham. Als kooldrager won hij
zijn uitzet want zijn vader, ook een koppige
boer, was tegen zijn huwelijk gekant. Zwoegen en zweeten en vooral de rijke oorlogsjaren hebben het goud in zijn huis gebracht. Nu
heet hij miljonnair. Als voorheen slaaft hij
van 's morgens tot 's avonds met vrouw en
kinderen.
Wanneer hij op marode is kan hij uren tegen een toog hangen en pinten drinken.
Norsch en gesloten rookt hij eeuwig zijn
pijpje.

Zondagavond praatte hij. Verleden jaar
was zijn huis en schuur afgebrand.
— 't Is wreed in den nacht... En er is niks
aan te doen... Maar brand ontstaat niet zonder hulp... Een mensch mag niks zeggen dat
hij niet bewijzen kan... Ik was niet verassereerd... Wanneer ge vuur op stroo smijt, b. v.
uw pijp uitklopt dan wil het nog niet vonken... Maar een mensch mag niks zeggen wat
hij niet gezien heeft. Mieke riep dat ze licht
zag aan de schuur, ik lag met mijn gezicht
naar den muur en al was ik wakker, ik had
niks gezien... Gelukkig dat het kind riep, wij
hadden al gelijk kunnen geroosterd worden
gelijk de beesten.
De miljonnair ademt zwaar, slurpt aan zijn
glas en volgt met den rook uit zijn doorbrande pijp een donker visioen.
Daarna volgen verhalen van den rooden
haan die zoo schrikbarend laaien kan in de
streek... Het verhaal van een fatalen knecht
die het ongeluk bracht over al de pachthoeven waar hij gediend had en ten slotte gesnapt werd toen hij tijdens de hoogmis te
Basel het vuur onder de kerkstoelen aanstak... Een ander verhaal herinnert aan een
brand die te vroeg uitbrak, nog voor het hemelvuur uit den hemel bliksemde en de assurantie treffen kon.
XI
De gasten die bij afwisseling of geregeld
over den vloer komen in De Klok, Den Eenhoorn. Het Lam, Sint Barbara, Het Gildenhuis, De Zevensterre en andere herbergen,

praten alien gaarne over het edel boogschuttersspel. De kinderen op den dijk oefenen zich
met den handboog. 't Zit diep in 't ras. Naar
al de schietingen, uren in het ronde, gaan de
knappe schutters en nooit keert er een als
boschman weer. Een boschman is een schutter die geen vogel thuis brengt...
En toch staat de wip reeds jaren eenzaam
en onttakeld op het oude speelveld. De gemeente bekreunt zich niet om het aloude spel
en de schutters houden hun beurs gesloten
nu het er op aan komt een nieuw terrein te
koopen.
's Zondagsavonds klagen de schutters over
de jammerlijke nalatigheid, het gebrek aan
initiatief, het verval, smeden plannen die zij
's anderendaags vergeten hebben.
Mijn vader, vertelt de vrachtvoerder, kwam
nooit boschman thuis, hij droeg een gaai in
zijn binnenzak mee wanneer hij naar een
schieting ging.
Lieven komt zoo pas van een schieting te
Hoboken. Zij gingen met drie vrienden. Een
had een paar flinke boterhammen bij van
boerenbrood belegd met boerenhesp. De twee
vrienden hebben in stilte de boterhammen
opgepeuzeld en de kameraad verdenkt de Hobokenaars. De oude veete der oeverbewoners
is niet dood! Hij zal zijn wraak nemen op de
schieting te Mechelen, vertelde hij aan de
schuldigen. Wanneer de Hobokenaars daar
zijn boterhammen weer opsmullen,dan zal het
hen zeker berouwen : hij zal zijn boterhammen met vreemde toespijs beleggen, met
schapenkeutels...
XII
Fons trouwt nooit. verklaart Fons zeer
beslist. Ik heb mijn bons gekregen, ik beken
het eerlijk. 'k Zag het meisken gaarne, 't is
een eel ding, dat kunt gij alien getuigen,
daarbij een echte marnmezel al is het ook een
kind van 't dorp.
't Is nu zoo en 't valt niet te veranderen.
Ze wil me niet hebben en 't is uit.
— 't Kan nog wel bijgelegd worden, troost
de waardin.
— Neen, bazin, dat kan niet, weert Fons
naargeestig af en drinkt zijn glas leeg, doe
het nog maar eens vol, zoolang ik mijn pintje
Oud-Cruybeeksch drinken kan zal ik me niet
versmoren zooals die van Basel, maar ik zag
haar doodgeerne, doodgeerne.
— 't Is wreed spijt, niet waar?
— Ja, peinst Fons en zuigt aan zijn sigaar.
— Wel 't kan nog goed komen, zij heeft
immers geen ander lief?
— Voor zoover ik weet niet, maar zij kan
toch gerust een ander zoeken, met mij gaat
het toch niet.
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— Bah!
— En ge zult nooit gelooven waarom het
af is... Neen, dat kunt ge, niet en 't schijnt
zeker belachelijk... Welnu, ik zal het openiiartig bekennen, ik spreek mijn buik rechtuit... Ik kan geen col aan mijn hals verdragen
en zij wil een vrijer met zoo'n strop rond den
nek. 'k Heb het geprobeerd... Ik ging haar
gewoonlijk afhalen te Burcht, maar zoo
gauw waren we niet onderweg of ik trok het
ding van mijn hals en stak het in mijn zak.
En dan kwam de kat op de koord, wat moest
ik schellen hooren, 't was altijd ruzie en nog
eens ruzie... En als het toch niet hielp heeft
zij me den bons gegeven. Zij is nogal hoovaardig en wil een man met een col. Elk zijn
gedacht, he! Maar ge ziet, het kan niet meer
in orde komen. Wreed, he? Nu zal ik maar
niet meer aan trouwen denken, het vrouwvolk
vrouwvolk laten, een pintje meer drinken
en zonder strop aan den nek mijn leven
slijten.
N. B. — Op verzoek van den steller werd
voor de namen der gemeenten de officieele
spelling toegepast.
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HET DOMEIN VAN MARIEMONT
I-Jet domein van Mariemont, gelegen te
* *Morlanwelz (prov. Henegouwen), werd
aan den Belgischen Staat geschonken door
wijlen den heer Raoul Warocque en omvat :
1°) het kasteel van Mariemont met zijn
verzamelingen;
2°) het park dat zich uitstrekt rond het
kasteel en zijn aanhoorigheden;
3°) de dreef voor den hoofdingang van het
park.
HET PARK.
Het Park van Mariemont, meer dan 40 Ha.
groot, wordt beschouwd als een der mooiste
parken van het land. Niet alleen de flora is er
merkwaardig, maar ook de versiering : het
krioelt er van bronzen en marmeren kunststukken van de hand der grootste meesters :
Rodin, Victor Rousseaux, Jef Lambeaux,
Constantin Meunier, Godfried De Vreese en
anderen.
In dit park bevinden zich ook de puinen van
het koninklijk kasteel.
Koningin Maria van Hongarije, de zuster
van Keizer Karel, liet zich bekoren door de
mooie omgeving van de plaats waaraan zij
haar naam schonk en deed er een praehtig
paleis bouwen. De bouw werd voltooid in
1548, maar lang mochten er de bewoners niet
vertoeven : in 1554 legde de Fransche koning

Hendrik II het paleis geheel in asch als weerwraak op de vernieling van Folembray doo;
de troepen van Keizer Karel. In 1605 lieten de
aartshertogen Aibrecht en Isabella het kasteel weer opbouwen. Het werd, na hun dood,
voorbehouden voor de landvoogden der Nederlanden, onder wie Karel van Lotharingen
speciaal dient vermeld. Tijdens de Fransche
omwenteling viel het nogmaals onder de
bommen en het vuur van de Fransche benden,
en wat deze overlieten kunnen wij thans nog
zien.
HET MODERNE KASTEEL.
Het huidige kasteel werd opgcricht rond
1830 en merkclijk vergroot van 1910 tot
1913. De laatste eigenaar, de heer Raoul
Warocque, heeft er onschatbare verzamelingen en kunstgewrochten bijeengebracht.
In de toegangshal vinden wij twee marmeren specimens van de moderne beeldhouwkunst, nl. « Venus met den appel » door
Geefs en cle « Muze Thalia » door Simonis.
Rondom bemerken wij de marmeren borstbeelden van de familie Warocque door Geefs
en De Vreese, en middenin een prachtigen
reukbrander in pud-Chinees « cloisonne ». In
de zaal der kanten treffen wij aan « De(n)
Slaap » door Fraikin, voorts een zeer interessante verzameling oude kanten en borduur-
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werk, benevens zeer eigenaardige Oostersche
stoffen. Onder de kanten dienen vermeld :
de Binche uit de XVIIe eeuw; Vlaamsche uit
de XVIIe eeuw; Valenciennes Louis XV,
Mechelsche, Binche, Brusselsche en Valenciennes uit de XVIIIe en XIXe eeuwen.
Verder spreidt een ontelbare verzameling
porseleinen vazen, potten, schotels, borden,
theepotten, enz. haar bonte kleurenschakeering voor onze verblufte oogen ten toon. Hier
liggen onschatbare en uiterst zeldzame stukken. Eenige kan ik niet nalaten te vermelden,
als het onvergetelijke garnituur van vijf stuks
(groene familie) van de Ming-periode, de
« coquille d'oeuf » borden, waaronder deze
met 7 randen. Vermelden wij nog de kristallen, de opium- en reukfleschjes, een gansch
Chineesch mobilier in teckhout en enkele ceremonie-kleederen van mandarijnen.
Twee zalen worden ingenomen door
Egyptische, Grieksche en Romeinsche oudheden welker katalogus, opgesteld door Mr.
Franz Cumont, meer dan 500 nummers bevat. Tusschen de marmeren beelden bemerken wij den Jongeling met den helm (2,50 m.
hoog), Aphrodite, Artemis op jacht, den romp
van Athena Parthenos, beelden van Apollo en
Pan; het prachtige hoofd van Cleopatra;
bronzen beeldjes van Athena, Herkules, Bacchus, Augustus, enz.; marmeren en bronzen
beeldjes van allerhande Chineesche, Japansche en Indische afgoden; twee zeer groote
Chineesche porseleinen vazen uit de XVIIIe
eeuw.
De twee volgende zalen zijn gewijd aan de
Oostersche, bronzen voorwerpen en wapens.
Nog een andere zaal bevat de «dinanderies»
en de ivoren kunststukken. Doch de eenvoudigste opsomming zou ons reeds te ver leiden.
De groote galerij van het kasteel bevat een
belangrijke verzameling van oud-Doorniksch
porselein, — welke nijverheid teenemaal is
verdwenen — zooals : suikerdoozen, doozen,
medaillons, knoopen, beeldjesgroepen, tafelserviezen, enz.
Om te eindigen werpen wij een oogslag in
den rechter vleugel van het kasteel waar het
archeologisch muzeum de verschillende stukken bevat, voornamelijk uit het Frankische
tijdvak, voortkomende van opgravingen, welke in den omtrek geschiedden.
In deze korte regels was het onmogelijk
alles te zeggen wat er inoois of merkwaardigs
te zien is binnen de muren van het domein
van Mariemont. Deze onder onze leden, welke
den tocht door de zoo rijke en interessante
Henegouw meemaken, zullen er een betere
gedachte van krijgen.
Jozef JOOS.

Dc Nederlandsche Ardennen
Het Land van Valkenburg
Dewijl het gezelschap van den Kon. Ned.
Schouwburg van Antwerpen voorstellingen
geeft in het Openlucht-Theater van Valkenburg, neem ik die gelegenheid te baat, om de
medeleden van V. T. B., alsook andere organismen aan te sporen Onze Nederlandsche
Ardennen, zooals wij met recht de streek
mogen noemen, gekend in de geschiedenis
van als Het Land van Valkenburg, gelegen
op de rechter oever van de Maas in Nederlandsch Limburg, te bezoeken.
Deze, welke nog nooit het Geuldal zag, de
streek, gelegen ten N.-O. van de oude stad
Maastricht heeft de schoonheid der Nederlanden nog nooit aanschouwd. Welke Vlaming kent niet de legende der Bokkenrijders?
Wie hoorde niet spreken over Reginalt van
Valkenburg? Het land zelve geeft aanleg tot
het weven van sprookjes en de bevolking is
even romantisch gestemd als de streek.
De wegen, die het Geuldal doorkruisen,
zijn als voor de toeristen gedroomd, effen
asphaltbanen trekken motor en wielrijder aan,
en de wandelaars kunnen genieten van het
lommer der eeuwenoude linden-lanen.
Te Valkenburg bestaat een Komiteit, dat
alleen beoogt de streek in zijn primitieve
schoonheid te behouden. Dit kocht ook na
den oorlog de ruine aan van het oude slot der
Gosewijns, opdat niet een of ander Nieuwe
Rijke het zoude gebruiken om er eene smakelooze villa in de plaats te stellen. Deze vereeniging schiep ook de Romeinsche Katakomben naar het evenbeeld der echte te Rome.
Deze Maatschappij heet Valkenburg Omhoog,
en word beheerd door invloedrijke liefhebbers
van natuurschoon.
Het openlucht-theater, waar nu, zooals ik
hooger zei, het Antwerpsch Gezelschap van
de Kon. Ned. Schouwburg optreedt is iets
eenig. In geheel Vlaanderen bestaat zulks
niet. Er zijn ruim 1000 zitplaatsen, is gelegen
midden in het Rotspark, omgeven door echt
natuurschoon.
Er word gespeeld, alle dagen van 17 Juli
tot 23 Oogst, met o. a. volgend prograrnma :
De Roovers (von Schiller), De Gestrafte met
de Koorde (Gheon), De getemde feeks
(Shakespeare), Krelis Louwen (Langendijk)
e. a.
In Valkenburg hebben wij twee BondsHotels, n.l. Jos. Prevot (ingang Rotspark) en
Hotel Germania, Walramplein, beiden aanbevelenswaardig.
Jef PAREDIS.
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IN DE FRANSCHE ALPEN
Valuta-wisselvalligheden

In Dauphin£

ons voorgenomen, mijn vrouw
W enij hadden
ik, dit jaar een paar weken te gaan

De Fransche Alpen behelzen het ZuidWester uiteinde van de groote Alpenketen
welke zich uitstrekt van de Donau tot aan de
Middellandsche Zee en beslaan ongeveer
350 kilometer^ tusschen het Meer van Geneve
en de Azuren Kust. Zij zijn verdeeld over de
landschappen Savoye, Dauphine en Provence. Het hoogste punt is de Mont Blanc
(4.817 m.), in Hoog Savoye.
Het gewest waar wij onze bergtochten ontworpen hadden, was het hart van Dauphine.
Om nog nader te bepalen : « le massif du
Pelvoux », een vierkant met als hoeken,
Bourg d'Oisans en le col du Lautaret ten
Noorden en Vallouise en La Salette ten
Zuiden.
Men begrijpt dat er in zulke streken weinig
spraak kan zijn van spoorwegen. Het departement der Hooge Alpen biedt als bergrenzende steden : ten Westen Grenoble en ten
Oosten Briangon. Beide steden zijn aan den
Zuidkant van Dauphine verbonden door een
enkelen spoorweg, den eenigen in de streek,
langs Veynes, Gap en Embrun. De afstand
bedraagt 219 km. Men reist er een halven
dag op.
Om van uit Grenoble aan den Noordkant
van het Pelvoux-massief Briangon te bereiken, beschikt men over eene voortreffelijke
baan, 115 km. lang. Men gaat over Vizille,
door de schilderachtige « Gorges du Livet »,
over La Grave en « le col du Lautaret »
(2.075 m.)
De spoorwegmaatschappij « Paris-LyonMediterrannee » heeft in gansch de streek
der Fransche Alpen een uitstekenden autodienst ingericht, met zeer comfortabele automobielen (14 personen) welke in het Winterseizoen van begin Januari tot begin Mei en
in het Zomerseizoen van begin Juni tot einde
September tienduizenden toeristen in het
hooggebergte vervoeren. Er kan van 1 Juli tot
15 September een prachtreis van 750 km. in
auto ondernomen worden dwars door de Alpen, van Evian (Meer van Geneve) naar
Nizza, in zes dagritten : het ontzaggelijkste
« Montagne russe » dat men zich inbeelden
kan. Die autowegen bereiken soms verbazende hoogten, zooals de col d'Izoard
(2.383 m.), de col du Lautaret voornoemd
en de col du Galibier (2.550 m.)
In het kantoor van het hotel te Grenoble
waar wij waren afgestapt, droeg men er zorg
voor, ons te laten inschrijven voor La Grave.
Den hotelhouder vertrquwden wij onze valie-

doorbrengen in de hooge bergen. Twee jaar
geleden hadden wij Zwitserland bezocht :
Luzern en het Vierwoudstedenmeer, Meiringen en de Aareschlucht^ Lauterbrunnen en de
Trummelbach. Wij hadden een zonsopgang
gezien van op den top van den Rigi en waren
in ijsgrotten geweest op den Eigergletscher.
Maar werkelijke bergtochten, van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat, met alpenstok en
rugzak, hadden wij niet gedaan. Alles was
op zeer burgerlijke wijze gegaan per spoorweg, tandradbaan en boot.
Ditmaal echter zouden wij, zonder ons aan
groote gevaren bloot te stellen, er een honderdtal kilometer te voet afleggen : den
Briinigpass, de Grimselstrasze, den Furkapass, voorbij den Rhonegletscher en dan over
Andermatt naar Goschenen langs de bekende
Teufelsbrticke.
Maanden te voren was iedere dagmarsch,
iedere rustplaats, na rijp overleg vastgesteld
geweest. Het zou een prachtige tocht zijn,
midden door het reusachtige Alpenmassief
van centraal Zwitserland. Alle gebeurlijkheden waren voorzien, behalve... de plotselinge waardevermindering van de Belgische
munt. De reeds zoo hooge koers van den
Zwitserschen frank steeg in enkele weken
nog met honderd percent. Dat was een streep
door de rekening.
Een onzer bekenden wien wij onzen tegenslag kloegen, vertelde ons dat hij het jaar te
voren een zeer merkwaardige reis ondernomen had in de Fransche Alpen : Damphin£
en Savoye.
Dat was een onverwachte uitkomst : de
Fransche frank stond aan pari met den Belgischen en, naar onze zegsman ons verzekerde. viel het reizen in Frankrijk nog zoo
duur niet als in eigen land.
Wij schreven onmiddellijk naar het « Syndicat d'Initiative de Grenoble et du Dauphine » dat ons per keerende post een heelen
omslag met documentatie stuurde; wij raadpleegden Baeclecker en Conty, schaften ons
het pas verschenen boek aan uit de reeks
« Les beaux Pays » (Editions J. Rey, Grenoble) over de Fransche Alpen en den eersten Zaterdag van Juni, 's namiddags, namen
wij den trein naar Parijs om van daar uit,
over Dijon en Lyon, Grenoble te bereiken.
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zen toe. Voor deze week namen wij slechts
het strict noodzakelijke mede in een rugzak.
's Morgens, omstreeks acht uur, kwam de
auto ons afhalen. Wij begaven ons eerst nog
naar een paar andere gasthoven waar toeristen zich voor denzelfden autotocht hadden
laten inschrijven en na de ticketten te hebben genomen in het kantoor der P. L. M.,
Place Grenette, snorden wij de baan op naar
Vizille.
De hemel was bewolkt. Het stofregende.
Te Grenoble had men ons verteld dat het
seizoen dit jaar buitengewoon ten achter was.
De toeristen, weerhouden door het ongunstige weder, lieten op zich wachten. Men had
een vreeslijk barren winter achter den rug.
Op vele plaatsen waar de sneeuw begin Juni
gewoonlijk verdwenen was, lag ze nu nog
drie, vier meter hoog. Onze autovoerders verzekerde dat hij daags te voren op den Lautaret verrast was geworden door een hevige
sneeuwvlaag. Die late Zomer was vrij schadelijk voor de autodiensten. Menige weg.
zooals deze over den Izoard en over den Galibier, zou eerst na weken vertraging toegankelijk zijn. Dit jaar lag er uitzonderlijk veel
sneeuw.
Tusschen Vizille en Sechilienne brak de
zon door de wolken. Dat was voor ons eene
aangename verrassing. Wie had toen durven
denken dat wij haar gedurende gansch de
week niet meer zouden ontbeerd hebben?
Door de « Gorges de Livet », langsheen
de wild-bruischende Romanche, waarin zich
links en rechts talrijke watervallen van de
grauwe rotsen neerstorten, naderden wij het
gehucht Rochetaillee-Allemond. Op deze
plaats was het dat wij voor het eerst de
eeuwige sneeuw der groote hoogten konden
zien. Boven den mist die in wazige sluiers
over de streek uiteen dreef, kwamen de glinsterende ijsvlakten van het massief der
« Grandes Rousses » te voorschijn. Het was
een prachtige aanblik.
Een half uur later hadden wij onze eerste
halte te Bourg d'Oisans en ietwat verder, bij
het samenvloeien van de Romanche en de
Veneon, liep onze weg meer Noordwaarts,
naar de'« Gorges de l'lnfernet », terwijl wij
rechts een engere baan bemerkten die den
vloed der Veneon volgde naar St Christophe
en La Besarde, twee hooge bergdorpen,
moeilijk toegankelijk in den Winter.
Door verscheidene tunnels bereikten wij
Le Freney en na de « Cascade de la Pisse »
en de « Faut de la Pucelle », arriveerden wij
omstreeks half twaalf te La Grave. Wij stapten af in het « Hotel de la Meidje » en lieten
cle auto haar tocht voortzetten naar de « Col
du Lauraret » en Briangon.

La Grave is een der bekoorlijkste dorpen
van gansch Dauphine. Het ligt 1526 m. hoog,
vlak tegenover de geweldige Meij, een vreeslijk woeste rotsberg van meer dan 3.900 m.,
van wiens flanken een half dozijn indrukwekkende gletschers als cle plooien van een kristallen reuzenmantel neerdalen.
La Grave telt nauwelijks 800 inwoners. Het
is het centrum van de mooiste bergtochten.
Er zijn slechts twee hotels, ieder van een
honderdtal kamers.
Ook daar kloeg men over den laten Zomer.
In ons gasthof bemerkten wij bij het noenmaal dat er geen tien menschen aan tafel
zaten.
Onze kellner was een zeer vriendelijke jongen uit de streek, die met genoegen vernam
dat wij Vlamingen waren. In het begin van
den oorlog was hij met de « fusilliers marins » te Lombartzijde geweest. Hij vertelde
ons nog dat, twee jaar geleden, onze koning
incognito in het hotel was afgestapt, op zijne
reis om koningin Elisabeth die toen terugkeerde uit Egypte waar zij het graf van ToetAnk-Hamen had bezocht, tegemoet te gaan.
Hij had van de gelegenheid gebruik gemaakt
om een tocht te ondernemen naar de « Aiguilles d'Arves
een zeer lastige beklimming
waarvoor men te middernacht moet vertrekken, ten einde nog denzelfden dag terug te
kunnen zijn. De gidsen die hem hadden vergezelcl, getuigden dat koning Albrecht voor
z:jn jaren nog een bewonderenswaardig Alpinist was.
Na het eetmaal schaften wij ons elk een
Alpenstok aan en moedig, bezield met het
eerste heilig vuur om een tocht te doen naar
avontuurlijke hoogten, trokken wij over het
brugje der Romanche en begonnen langs de
andere zijde der vallei de bestijging naar den
« Glacier de la Meije ».
Het is wonderbaar hoe gauw men zich al
rekenschap kan geven van een zekere hoogte. Een tamelijk te onderscheiden pad leidde
langs een bruischenclen stortvloed naar de
« Chalets de Chalvachere ». Van daar ging
de helling wat steiler. Stilaan verdwenen alle
gewassen tot wij eindelijk tusschen niets anders dan groote ruwe steenen stapten. Wij
ontmoetten noch mensch, noch dier. Toch
wel : op zeker oogenblik slaakte mijn vrouw
een gil en wees met angst naar een grauwe
adder die, eveneens verschrikt, spoedig onder
een laag schalien wegkronkelde, op een paar
stappen van ons.
De ontroering voorbij, stegen wij verder
tot wij een verlaten hut bereikten, rondom
dewelke wij sporen vonden van een paar andere hutten, vermoedelijk cle eene na de
andere vernield door lawines. Wij bevonden
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ons voor een eenvoudig schuiloord, waar de
hoeders van kudden's Zomers bij slecht weder een tijdelijk onderkomen kunnen vinden.
Daar, op een stuk van een bank, namen wij
wat rust.
Rondom ons vertoonden zich prachtige
vergezichten. Heel diep, in den grond der vallei, zagen wij La Grave : een hoopje grijze
daken, bijna niet te ontwaren.
Daarboven, als kinderspeelgoed, hier en
daar neergezet op dc groene glooiing tegenover ons : les Terrasses, le Chazelet, Rivet
du Milieu, les Hieres, Pramelier, allemaal gehuchten van een honderdtal inwoners. En
boven den kam van den berg, aan den gezichteinder, de besneeuwde toppen van den
Goleon.
Als wij dan aan onzen kant naar omhoog
keken, zagen wij dat wij tot bij den rand van
den glacier de la Meije waren genaderd :
links den smaragd-groenen Glacier du Tabuchet, rechts den helder-witten Glacier du
Rateau.
Wij wilden steeds hooger en de helling
werd zoo steil dat wij letterlijk aan het klauteren gingen langs de scherpe, puntige, groote steenbrokken die weg rammelden onder
onze voeten. Na veel moeite en juist omdat
wij er wilden zijn, geraakten wij tot op den
rand van den gletscher. Verder op het ijsveld
durfden wij niet, want wij herinnerden ons de
gevaarlijke kloven op den Eigergletscher.
Ook werd het tijd dat wij den terugkeer
aanvingen. Om onzen grooten dorst te lesschen staken wij een stukje ijs in onzen mond
en na een paar foto's genomen te hebben
daalden wij voorzichtig langs denzelfden weg
naar beneden.
In het hotel kwamen wij juist bijtijds toe
voor het avondmaal
H. BOSSIER.
VAN HET SECRETARIAAT
BONDSPOSTCHECKREKENING : 93627.
TELEFOON SECRETARIAAT : 583.30.
LEDENAANGROEI : Tusschen 16 en 31 Juli
werden 716 nieuwe leden ingeschreven.

Vermmderingeti
REMOUCHAMPS : Grot van Remouchamps
20% korting op vertoon der iidkaart met foto.
ANTWERPEN: Prothesiste-Dentiste, Frans Garcia, Sommestraat, 35. - 10%.
ST NIKLAAS : Kolcn. Fr. Burm & C", Collegestraat, 11. - 1 fr. vermindering per 100 kgr.

Afgevaardigden
Werden door het Dagelijksch Bestuur als afgevaardigde aangesteld :
Voor de gemeente Kontich : Fr. Vinoelst, Edegemschesteenweg, 36.
Voor de gemeente Merksplas : L. Govaerts, Dorp.
Voor de gemeente Oost-Vleteren : Van de Marliere.
Voor de stad Poperinge : De Vos, Advokaat.

Congressen voor Nederlandsche
Kunstgeschiedenis
De inrichters der congressen voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis^ die gehouden
worden te Mechelen op 4, 5,'6 en 7 September e. k. noodigen alle V.T.B.-ers uit hieraan
deel te nemen.
Deze uitnoodiging wordt bevestigd door
het feit dat aan de leden van den Vlaamschen
Toeristenbond op den inschrijvingsprijs een
korting wordt toegestaan van 50%. Het inschrijvingsgeld bedraagt nl. 30 fr. V.T.B.-ers
betalen dus slechts 15 fr. Men gelieve zoo
spoedig mogelijk het bedrag te storten (postmandaat, in aangeteekenden brief) op naam
van L. De Bruyne, Paarclenmarkt, 70, Antwerpen. De congreskaart wordt dan per omgaande gestuurd.
De congreskaart geeft recht op bijwonen
van de openingszitting, de sectievergaderingen, het bezoek aan het stadhuis, aan de
kerken, aan het stedelijk archief, het kunstconcerto in het Lemmensgesticht. De ingeschreven deelnemers ontvangen einde Oogst
het keurig geillustreerd prograrnma met den
korten inhoud der referaten.

Beknopt prograrnma :
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : 11 u. Opening der tentoonstelling van miniaturen en
zangboekea
14 u. Wandeling door de stad.
18 u. Openingszitting.
20.30 u. Kunstconcerto door de knapen
van het St Romboutskoor onder de leiding
van Kan. Van Nuffel, orgelspel door Flor.
Peeters.
MAANDAG, 5 SEPTEMBER : 9.30 u. Vergadering der afdeelingen.
14 u. Studiebezoek aan de stad.
18 u. Officieele ontvangst door het Magistraat der stad Mechelen.
20.30 u. Beiaardconcert.
DINSDAG, 6 SEPTEMBER : 9.30 u. Ver~
gadering der afdeelingen.
14 u. Studiebezoek aan de stad.
18 u. Rubenshulde. Feestrede door vooraanstaande kunstgeleerden.
WOENSDAG, 7 SEPTEMBER :
9.30 u. Autotocht naar Elewijt, Perk, Vilvoorde, Grimbergen.
Deelnemingsprijs 50 fr. Zoo haast mogelijk inschrijven.
18 u. Feestdisch. Prijs : 75 fr. (wijn inbegrepen). Spoedig inschrijven.
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ALGEMEENE BONSDREIZEN
B E D E V A A R T NAAR DEN IJZER
ZONDAG, 21 OOGST - Monster-autotocht
Men leze het uitvoerig programma in het
vorig nummer.
Driemaal reeds werd, ter gelegenheid van
de jaarlijksche bedevaart naar den IJzer, door
de Vlamingen een Auto-tocht gehouden. In
1924 telde wij er niet minder dan 187 auto's
autocamions en camionetten; in 1925 was
het aantal nagenoeg verdubbeld, en in 1926
werd de tocht door De Residentiebode (Den
Haag) gewoon « formidabel » genoemd.
Men steile zich nl. voor een rij van bij de
500 voertuigen, elk (met de tusschenruimte)
innemende een wegspanne van 20 meter. Een
ontzaggelijke stoet, niet minder dan voile
tien kilometer lang! Zoo iets was in den lande
nooit te zien geweest.
Wat een propaganda dat uitmaakt in die
dozijnen en dozijnen steden en dorpen op
den heelen doortocht, vooral indien alle wagens — zooals steeds — versierd zijn met
zwart-gele Bedevaart- en Leeuwenvlaggen,
is eenvoudig niet te berekenen.
Zoo de teekenen niet bedriegen — en waarom zouden ze 't wel? — dan zal de Bedevaart
dit jaar nog veel omvangrijker zijn dan in
'26. « Men » spreekt van 100.000 bedevaarders!
Dat de autotocht daarmede in rechtstreeksche verbinding zal staan, lijdt niet den
minsten twijfel.
Ook U doet mee?
Oelieve de schikkingen, die volgen, te
lezen :
De opgegeven uren zijn die van vertrek
voor alle voertuigen die niet meer dan 30 km.
per uur loopen.
Voor auto's : vertrek uit Gent, een half
uur later.
Autotocht kust : de opgegeven uren dienen als vertrekuur voor alle voertuigen. Voor
dezen autotocht (kust), cfr. (desnoods)
schoolopziener De Vleeschauwer, 38, Duinkerkestraat, Nieuwpoort.
Te Brussel (Vlaamsche Poort) : vertrek
om 5 u.; te Aalst (Groote Markt, vo6r het
Stadhuis) : 6 u.; te Antwerpen (Vlaamsch
Hoofd) : 5 u. Vrachtauto's vertrekken uit
Antwerpen en Brussel uiterlijk te 4 u. 30; te
Oudenaarde (Markt) : 7.45 u.; te Kortrijk
(Markt) : 8.30 u.; te Ieperen (Markt) :
9.30 u.; te Tielt (Markt) 8.30 u.; te Gent
(Belfort) : 7 u.; te Roeselare (Station)
9.15 u,

Te Gent is het concentratiepUnt : het
Belfort.
Te Brugge : Groote Markt; te Oostende :
Klein Parijs; te Nieuwpoort : Marktplein.
Van Tielt naar Roeselare : Pittem-station
200 meter voorbij links den grintweg in, zoo
op steenweg naar Ardooie; van uit ArJooie
langs de tramlijn.
Te Tielt zullen de auto's die het zouden
noodig hebben kunnen geholpen worden in
het « Vlaamsch Huis » aldaar (op de markt,
nevens het stadhuis).
Roeselare : Commissarissen wijzen hier
den weg naar de verzamelplaats (statieplein
en omliggende).
Aankomst Diksmuide : 10.30 u. uiterlijk.
Commissarissen wijzen er den weg naar de
rangeerplaatsen.
Mis om 10.45 u.
Niet vergeten de voertuigen duchtig te
voorzien van Leeuwen- en Bedevaartvlaggen.
Voor bedevaartvlaggen, schrijven naar Temsclie, CI. De Landsheer Groote Kaai, Temsche, Postcheck 113465. - Telef. 134. Prijzen : voor gewone vlaggen in doek : 5 fr.;
id. groot formaat (80 x 60) : 15 fr.; id. groot
formaat, (1,20x0,90), geschilderd : 50 fr.
Bergplaatsen voor auto's te Diksmuide :
Komende uit Nieuwpoort : Loskaai - Montanusstraat - Botanieken Hof.
Komende uit Roeselare : Garage Gebr.
Van Parijs (50 auto's) - Gouden Leeuw Schoolplein.
Komende uit Ieperen : Merriemarkt.
MONSTER AUTOTCHT DOOR DE
KEMPEN - Zondag, 28 Oogst
Wegwijzer : Antwerpen, Middenstatie
(h u.) - Lier, Markt (8.30 u.) - Herenthals,
Markt (9.30 u.) - Geel, St Dymphnakerk,
bezoek (10 u.) - Mol, Markt (11 u.) - Turnhout, Markt (12 u.), bezoek - Hoogstraten
(13 u.) Middagmaal. Daarna tocht naar
Meersel-Dreef en Wortel. Te 4 u. bezoek aan
Hoogstraten (kerk, gemeentehuis, enz.) onder de leiding van Prof. Dr Ir Stan Leurs.
Daarna terug naar Antwerpen.
De Kempische automobilisten worden aanzocht zich aan te sluiten bij den autotocht in
de onderscheidene gemeenten langs waar de
tocht gaat.
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PROVINCIALE TOERISTENDAG VOOR
ANTWERPEN TE HOOGSTRATEN
Zondag, 28 Oogst
ALGEMEEN PROGRAMMA :
Samenkomst te 9.30 u. aan de kerk te
Hoogstraten. - Wandeling naar het Oud
Kasteel en Wortel-kolonie.
Middagmaal te 12 u. (Er wordt voor koffie
gezorgd).
Van 14 tot 16 u. vergadering voor afgevaardigden.
Te 16 u. bezoek aan de merkwaardigheden van Hoogstraten onder de leiding van
Dr Ir Stan Leurs.
De leden houden den Zondag 28 Oogst
vrij!
De afgevaardigden worden aanzocht
groepsreizen en fietstochten in te richten.

Niet vergeten op te geven : kamer met 1 eenpersoonsbed, of 2 eenpersoonsbedden of met 1 bed
voor 2 personen, enz.
Aantal deelnemers beperkt. Wacht dus niet tot
het te laat weze!
De inschrijving wordt gesloten wanneer het aantal bereikt is en uiterlijk op 29 Oogst.
Leider : Jos. Joos.

HEEL DE ARDENNEN DOOR PER
AUTOCAR
5, 6 en 7 September
Al wat in Wallonie aan natuurschoon te
zien is, krijgt men te bewonderen! Zeer voordeelige prijs : fr. 375 (alles inhegrepen, behalve tafeldranken).
Inschrijven zoolang er plaatsen beschikbaar zijn en uiterlijk tot Zaterdag 27 Oogst.
REIS NAAR CHAMPAGNE PER AUTOCAR

TWEE DAAGSCHE AUTOTOCHT DOOR

Maandag 19 - Vrijdag 23 September

HENEGOUWEN

MAANDAG, 19 SEPTEMBER : Antwerven, Brussel, Namen (middagmaal en bezoek). Maasvallei, Dinant, Hasti&re (bezoek
aan de kerk), Mezi£res. Logies.
DINSDAG, 20 SEPTEMBER : Mezieres,
Retel, Reims (middagmaal), bezoek aan de
slagvelden, aan de stad met kathedraal, bezoek aan de groote champagnekelders. Logies te Reims.
WOENSDAG, 21 SEPTEMBER : Langs
de Montagne de Reims naar Tours s/ Marne,
alwaar bezoek aan cle inrichtingen der firma
Leroy. Champagne-proeven! (Middagmaal).
Naar Epernay, alwaar avondmaal en logies.
DONDERDAG, 22 SEPTEMBER : Epernay, Reims, Laon (bezoek aan de stad en aan
de kathedraal, middagmaal). Vervins, Chimay. Avondmoal en logies.
VRIJDAG, 23 SEPTEMBER : Bezoek aan
de schilderachtige omgeving. Roeien op het
meer van Virelles, Charleroi, Nijvel, Waterloo, Antwerpen.
Leiders : Dr Ir Stan Leurs en F. Voorspoels.
Prijs : fr. 9,50.

Oude Kasteeten - Nijverheidsgebied
MAANDAG 5 en DINSDAG 6 SEPTEMBER : een eenige gelegenheid om in luxeautocar het zeer interessante nijverheidsgebied van Henegouwen en zijn prachtige oude
kasteelen te bezoeken.
Om 6 u. 's Maandags morgens, bijeenkomst aan
het sekretariaat. De autocar vertrekt te 6.30 u. zeer
stipt, daar de af te leggen weg aanzienlijk is en de
tijd streng afgemeten "De reis gaat dan over Mechelen, Tervuren, Waterloo en Nijvel naar EcaussinesLalaing, waar onder de kundige leiding van den
grooten ourheidkundige en kunstminnaar, Kanunnik Edm. Puissant, een bezoek wordt gebracht aan
het oude historische kasteel, thans als muzeum
ingericht. Verder over La Louviere en langs het
Waalsche nijverheidsgebied naar het prachtige
domein van Mariemont met zijn overheerlijk park
en serren en zijn onschatbare verzameiingen. Terloops brengen wij een bezoek aan de reusachtige
ophaaltoestellen van Houdeng, en eindelijk aan het
verlaten maar zoo mooie kasteel van Havre, om
ten slotte van dien eersten welgevulden dag te
Bergen, na een stevig en puik avondmaal, de nachtrust te gaan genieten.
Den volgenden dag gaat de tocht dan naar Zinnik,
met zijn zeer interessante kerk en waar wij de
grootste steengroeve van den omtrek bezoeken.
Dan naar Belceil, het Belgische « Versailles »
(zie « De Toerist » lie jaarg. n° 7) en verder over
Ath naar Lessen met zijn steengroeven, waar wij
gelegenheid zullen vinden om een lucifersfabriek te
bezichtigen, iets wat bijna nooit wordt toegestaan.
Eindelijk keeren wij huiswaarts over Geeraardsbergen, Ninove en Brussel.
Wie van die prachtige, eenige gelegenheid wil
gebruik maken schrijve dadelijk in met bijvoeging
van den prijs : 180 frank (storten op postcheckrekening n° 93627).

Alle V. T. B.-ers kunstliefhebbers
wonen het congres voor Nederlandsche kunstgeschiedenis bij op 4-5-6-7
September a. s.
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BONDSLEVEN

Henegouwen - Hoogstraten - Humclgcm

Groot-Antwerpen

Brugge

ZONDAG, 28 OOGST : In aansluiting met den
monster-autotocht door de Kempen en den Toeristendag te Hoogstraten : Autotocht door de Kempen : Lier - Herent'hals - Gcel - Mol - Turnhout Hoogstraten - Antwerpen. Inschrijven tot uiterlijk
Dinsdag, 23 Oogst op het Secretariaat Paardenmarkt, 70; Prijs : fr. 50 per deelnemer.
ZONDAG, 28 OOGST : Toeristendag voor de
provincie Antwerpen te Hoogstraten.Groepsreis aan
verminderden prijs met den buurttram. Prijs heen
en weer : 10,50 fr. Vertrek Antwerpen (Zurenborg)
7.20 u., Turnhoutsche Poort 7.27 u. 's Avonds terug
te Antwerpen rond 10 uur. Inschrijvcn voor de
groepsreis op 't Secretariaat tot Donderdag avond
24 Augustus. Eten medebrengen. Zie uitvoerig programma elders.
MAANDAG, 29 OOGST : Naar het Beiaardconcert te Mechelen. Jef Denijn speelt. - (Ontglooiing
van St Romboutstoren). Ieder neemt zelf zijn reiskaart. Vertrek Antwerpen (C.) om 18.22 u. Terug
uit Mechelen om 21.59 u. Aan het winket 35% vermindering eischen (6,65 fr. in plaats van 10,20 fr.)
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Uitstap naar Overmere-Donk. Roeien! Groepsreis aan verminderden
prijs Antwerpen-Lokeren (heen- en weer) : 10 fr.
Inschrijven op het Secretariaat tot Donderdag
avond 1 September. Onkosten voor buurttram
Lokeren-Overmere (heen- en weer) : ongeveer 4 fr.
Vertrek Antwerpen (Waas) 7.g9 u.

ZONDAG, 21 OOGST : Deelneming aan de jaarlijksche bedevaart naar Diksmuide. De deelnemers
voor den bijzonderen tram schrijven in in 't
Vlaamsch Huis, Hallestraat, of in 't lokaal van den
Christen Werkliedenbond, Oudenburgstraat.
Degenen die wenschen per fiets te rijden melden zich aan bij ons medelid, heer Jules Deloof,
Rijsselstraat, St Michiels.
ZONDAG, 28 OOGST : Bezoek aan het Groot
ter Doest, gevolgd van een wandeling naar Dudzeele; bezichtiging aldaar van de rumen der oude
kerk en van een 17e eeuwsche hofstede. Leiders :
Mej. A. Vancauwenberg en heer W. Bossier. Uur
en plaats van vertrek worden in de weekbladen
aangekondigd.

Appelterre
ZONDAG, 28 OOGST : Uitstap per autocar naar
Namen, Lustin, Dinant, Anseremme (rots van Freyr)
Schoonste zichten der Maasvallei. Inschrijvingen te
zenderi aan den leider Fr. De Vos, Plaats, Appelterre. Prijs 44 fr. Aantal plaatsen beperkt.

Ardooie
ZESDAAGSCHE F1ETSRIT DOOR DE ARDENNEN EN HET GROOT HERTOGDOM (van
22 tot 27 Oogst).
le Dag : Per trein naar Namen; van daaruit
Maas en Molignee.
2e dag : Per trein van Anseremme naar Graide:
en van daaruit de rit langs de Semois : Petit-Fays,
Vresse, Rochehaut, Bouillon; door het bosch van
Bouillon naar Florenville. Boottocht op de Semois;
per trein naar Bastogne.
3e dag : Uit Bastenaken, langs Woltzvallei naar
Clerff.
4e dag : Dasburg. De Ur-Vianden, Bastendorff,
De Sauer, Grundhof.
5e dag : Grundhof, Mullerthal. Medernach, Diekirch, Ettelbriick, Heiderscheid, Esch, Bastenaken.
6e dag : Dwars door het bosch van St Hubert
naar St Hugert. Door het bosch naar Jemelle en
per trein huiswaarts.

Borsbeek
ZONDAG, 21 OOGST : Deelneming aan de Bedevaart naar de graven van den IJzer te Diksmuide
in samenwerking met V. O. S.
ZONDAG, 28 OOGST : Per fiets naar den provincialen gouwdag te Hoogstraten. Voor programma aldaar : zie elders. Vertrek Borsbeek-statie om
l\/ 2 u. Eten medebrengen, koffie verkrijgbaar. Men
kan ook met den stoomtram gaan. kaarten aan
verminderden prijs in tijds bestellen.

Erembodegem
Onderwijzeres zoekt gezellin om een studiereis te
doen door Belgie, met reiskaart van 8 of 14 dagen.
Inlichtingen te bekomen bij den plaatselijken afgevaardigde.
DONDERDAG, 25 OOGST : Uitstap naar Hofstade. Opvoering van « De Paradijsvloek » door
het VI. Volkstooneel. Begin te 4 uur. Kaarten aan
6 en 4 fr. te bekomen bij M. L. Lievens en den
plaatselijken afgevaardigde.
ZONDAG. 28 OOGST : Fietstoeht naar Ternsche. Met de « Wilford-boot » tot Antwerpen en
terug. Vertrek op het kerkplein te 7.15 u.
Inschrijven bij den plaatselijken afgevaardigde
voor 20 Oogst.

Geel
ZONDAG, 28 OOGST : Deelneming aan den
gouwdag te Hoogstraten. Uur van vertrek en volledig programma zal in tijds aangekondigd worden
in de weekbladen.
jaarboekjes 1927 te verkrijgen bij den secretaf s. Richard Willekens, Nieuwstraat, 67.

Geeraardsbergen
ZONDAG, 21 OOGST : Groepsreis naar de 8ste
Bedevaart aan de graven van den Ilzer te Diksmuide. Vertrek te 6 u. of te 6.30 u. Prijs : 29 fr.
Zoo vroeg mogelijk inschrijven.
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Wandeling naar
St Jans Hemelveerdegem. Bezoek aan het merkwaardig kerkje. Vergaderen te 13 u. in den «Vlaamtechen Leeuw» Vredestraat.
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Bondsreis naar
Spa.

Gent
ZONDAG. 21 OOGST : Groepsreis naar Diksmuide. Prijs per reiskaart 20 fr.
ZONDAG, 28 OOGST : Naar Deurle, opvoering
door het Vlaamsche Volkstooneel van « De nieuwbakken Edelman. van Moliere in de hovingen van
notaris Montens, domein Ter Leie, om 3J/2 u. stipt.
De leden vertrekken per tram, Begijnhoflaan om
14.30 u. tot Noordhout-Drongen. Bijzondere wegwijzers zullen den te volgen weg aanduiden. Gelegenheid voor vertrek per autobus aan St Pieterstatie. Bijzondere dienst. Op de plaatsen van 8 fr.
genieten de leden 2 fr. vermindering; op die van
6 fr. - 1,50 fr.
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ZONDAG, 28 OOGST : Per fiets naar Gaasbeek : Gent, Aalst, Ninove, Meerbeke, St MariaLombeek, St Kwintens-Linnik, langs den Dender tot
Aalst-Gent. Afstand 111) km. Samenkomst 6.30 u.
Keizerpoort (Sas). Knapzak mede.
ZONDAG, 28 OOGST : Per Luxe-autocar naar
liet kasteel van Gaasbeek, langs Aalst, Hekelgem,
Ninove. Dan naar Halle, Nijvel, Waterloo, Brussel.
Langs Assche en Aalst terug. Priir, 55 fr. zonder
noenmaal. Aantal plaatsen beperkt.
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Waterreis. - Voorraad kaarten uitverkocht.
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Bezoek aan Oudenaarde en Zwalmboorden. Ieder deelnemer neemt
een weekend biljet tot Oudenaarde. Gelegenheid tot
middagmalen. Reisonkos'en 12 fr. Vertrek uit Gent
St Pieters om 10.2 u.
Dc fotos door den heer Gvselinck te Sottegem
genomen zijn uitstekend reslaagd en aan zijn adres,
Begijnhoflaan. 31, verkrijgbaar aan 1 fr.
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Fietsuitstap naar
Hulst. (85 km.) - Historische stoet. Vertrek om
9 u. aan het gemeentehnis van St Amandsberg.

Haacht
ZONDAG, 21 OOGST : Uitstap naar Tervuren
per fiets. Bezoek aan 't Muzeum. park, Jezus-Eik.
Pick -nick in 't Zonienbosch. Vertrek bij de Wwe
Jan Janssens, te 7l/2 u.

Hamme
ZONDAG, 21 OOGST : Bedevaart naar den
IJzer. Tij dig inschrijven bii den afgevaardigde
(voor schikkingen).

Hofstade (bij Aalst)
DONDERDAG. 25 OOGST : Opvoering van het
opcnluchtspel « De Paradijsvloek » in den hof der
beroepsschool, Dorn. Begin 16 u. Prijzen der plaatsen : 7 en 5 fr. V.T.B.-ers genieten een vermindering van 1 fr. per kaart. Inlichtingen bij den plaatselijken afgevaardigde, Daelman Ach.. onderwijzer
Hofstade.

Kallo
ZONDAG. 4 SEPTEMBER : Boottocht naar
Vlissingen. Bezoek aan Middelburg (per tram); zie
inlichtingen elders in het Bondsblad. Al de kaarten
uitverkocht. Wie Holla^dsch feld verlangt gelieve
dit mede te deelen aan M. J. Dujardin uiterlijk on
1 September
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Deelneming aan
Toeristenbetooging te Melzeele met de muziekafdeeling van V. T. B. In vol send nummer worden de
schikkingen bekend gemaakt. Ieder houde dien dag
vrij.

Kotitich
WOENSDAG, 17 OOGST : Vacantierit naar dc
Abdij van Tongerloo per fiets. Samenkomst aan
de kerk te 7.30 u.
ZONDAG. 21 OOGST : IJzer-bedevaart. Inschrijven bii M. Vinocht. Prijs : 36,50 fr.
ZONDAG, 28 OOGST : Toeristendag te Hoogstraten. Zie elders in het blad.
MAANDAG, 29 OOGST : Uitstan naar Mechelen. Bezoek aan de kweekerij van Verbist; daarna
aan het stadsarchief; fen laatste beiaardconcert.
Vertrek met de autobus te 4 u. of per fiets. Terug
met trein om 11 u.
Voor Vlissingen zijn de 60 kaarten verpast!
WOENSDAG, 3l OOGST : Vacantierit naar
Scherpenheuvel, Averbode, Westerloo. Vertrek 7 u.
kerk.

Lier
MAANDAG, 29 OOGST : Bezoek aan Fordfabrieken en Cockerill te Hoboken.
Heenreis per autobus. Vertrek op Groote Markt
om 12 u. (6 fr.); Terugkomst met Wilfordboot tot
Antwerpen (2 fr.) of per tram.
Inschrijving en bedrag te bestellen voor 22 Oogst
bij J. Meulepas, Vaartlaan, 26.

Leuven
MAANDAG, 15 OOGST : Fietstocht door het
Zonienbosch. Roeien op de vijvers van Woluwe.
Vertrek (langsheen het Voerdal, Eigenhoven, Bertem, Leefdaal, Vossem), Tervuursche Poort te
8,15 u.
ZONDAG, 21 OOGST : Groepsreis naar Diksmuide (8ste Bedevaart). Vertrek te 4.13 u. over
Mechelen, aansiuiten te Gent te 8.06 u. Of vertrek
te 5.25 u. over Brussel, hier aansiuiten te 7.08 u. tot
Gent, waar overstappen te 8.06 u. Week-eindbiljetten nemen. Treinonkosten 46,50 fr. Knapzak niet
vergeten.
ZONDAG, 28 OOGST : Algemeene uitstap naar
de Holsbeeksche bosschen. Pick-nick, volksspelen,
ballonekesaftocht. Met de tram tot Pinkstermolen,
alwaar vertrek te 2 u. (Groote Markt om 1.45 u.,
statie 1.50 u.) Eten meenemen.
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Naar den Toeristendag, te Humelgem. Zie bijzondere plakbrieven.

Mechelen
MAANDAG. 15 OOGST : Per fiets naar Grimbergen. Bezoek aan de zeer interessante abdij aldaar Vertrek te 13 u. zeer stipt aan de Brusselsche
Poort.
ZONDAG, 21 OOGST : Naar Diksmuide (Bedevaart naar den IJzer). Spoorkaartjes aan 34,10 fr.
te bestellen bij heer Vanden Hove, V. Benedenlaan, 59.
ZONDAG, 28 OOGST : Toeristendag te Hoogstraten! Alle V.T.B.-ers brengen een bezoek onder
leiding aan dit mooie Kempisch stadje (zie elders
in dit blad). Vertrek te Mechelen te 8.30 u. naar
Antwerpen.
VAN 13 tot 22 OOGST : Tentoonstelling over
fotokunst in dc Reuzenzaal elken dag van 9 tot
20 u. Toegang vrij en kosteloos. Warm aanbevolen.
VAN 29 OOGST tot 4 SEPT. : Reis door het
Groot-Hertogdom Luxemburg. (Zie elders in dit
blad).
5, 6 en 7 SEPTEMBER : Autotocht door de
Ardennen! 375 fr.
ZONDAG. 11 SEPTEMBER : Toeristendag te
Humelgem en Steenokkerzeel. Beiaardconcert, « Palieterbanket ^ enz.
VAN 4 tot 7 SEPTEMBER : International Congres voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis te Mechelen. Inlichtingen en inschrijvingen op het Secretariaat V. T. B. te Antwerpen, bij de afgevaardigden of bii den heer Dierickx, Stadsarchivaris,
Steenweg," 72, te Mechelen.

Melzeele
MAANDAG, 15 OOGST : (Begankenis), 6e fietsuitstap naar Belzeele (W.) Opvoering in open lucht
van « De Nieuwbakken Edelman » van Moliere,
door het VI. Volkstooneel (Hof ter Beken). Prijzen
voor V.T.B.-ers op vertoon der lidkaart : 5.50 en
3 fr. Vertrek aan Kam. Van Esbroek om 2 u. Standplaats voor fietsers naast het speelterrein. Nietfietsers vertrekken met den trein van 2,29 u.
DINSDAG, 6 SEPTEMBER (3de Kermisdag) :
7e fietsuitstap naar Doel over Kallo. Vertrek
13.30 u. Terug langs Kieldrecht, Verrebroek, Vrazene, Beveren. Vergaderen aan Fr. Van Hoorick,
Kerkplein.
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8, 9 en 10 SEPTEMBER : 3-daagsche fietsuitstap naar de Vlaamsche Ardennen. Vertrek 8 Sept.,
om 6 u. 's morgens. le dag : St Niklaas, Dendermonde, Aalst, Ninove, Geeraardsbergen; 2e dag :
Geeraardsbergen, Lessen, Ronse, Oudenaarde, Zotlegem; 3e dag : Zottegem, Wetteren, Lokeren, Melzeele.
ZONDAG, 18 SEPTEMBER: Groot V.T.B.-feest.
Viering lOOe inschrijving. Een bijzondere oproep
wordt gedaan aan al de leden, ook die der omliggende gemeenten, dien dag vrij te houden, en met
ons te verbroederen. Feestgropramma volgt.

Oostende
ZONDAG, 21 OOGST : Deelneming aan de Bedevaart naar den IJzer. Vertrek 8.30" u. per tram
aan de Van der Zweepplaats. Terug uit Diksmuide
te 18 u. Inschrijven bij den afgevaardigde, Jozef IIstraat, 50. Prijs 7,50 fr. heen- en weer.

St Niklaas
MAANDAG, 15 OOGST : Openluchtvoorstelling
door het Vlaamsche Volkstooneel te Belzeele (W.)
« Hof ter Beken » te 15.30 u. Prijzen : 7 en 4 fr.
(Voor V.T.B.-ers op vertoon der lidkaart : 5,50 en
3 fr.)
MAANDAG, 15 OOGST : Per fiets naar Hulst
(Zeeuwsch-Vlaanderen) en omstreken. Fietsen laten
looden (Stapelhuis Vijfstraten, of aan de grens).
Bijeenkomst 13 u. aan « De Hoop ».
ZONDAG, 21 OOGST : Deelneming aan de Bedevaart naar den IJzer. Auto's en autobussen uit de
omliggende gemeenten kunnen gezamenlijk afreizen uit St Niklaas te 6 u. zeer stipt. Verzamelplaats
aan V. T. B.-bondslokaal : « De Hoop
ZONDAG, 28 OOGST : Fietstoeht naar Kieldrecht, Doelt Prospcrpolder. Fietsen laten looden.
Knapzak meenemen. Afreis 9 u. voormiddag aan
het bondslokaa! « De Hoop ».
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : De deelnemers aan
den boottocht naar Vlissingen vertrekken uit St
Niklaas te 6.38 u.
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Uitstap naar Hulst.
Historische stoet. Historische en folkloristische tentoonstelling. Vertrek uit St Niklaas te 12.9 u. (Bijeenkomst voor het station). De fietsers vertrekken
aan « De Hoop » 13 u. stipt.

Zwijndrecht
ZONDAG, 21 OOGST : Reis per autocar naar
den IJzer. Prijs 40 fr. Plaatsen beperkt. Inschrijven
bij J. Vermeulen, Dorp-Oost, 25, Zwijndrecht.

Aangesloten Huizen

Aangesloten Hotels
Noot*dzee»HoleI - KNOKKE-A/ZEE
Modern comfort, Centrale Verwarming Warm en
koud stroomend water op dekamers. Prima keuken,
5 o/o prijsverminderin^ voor V. T B ers. Tel. 173
Motel en Logement «Roode Poort
Hallestraat, 8 BRUGGE
Gunstprijzen voor de leden V. T. B.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaal f> fr.

CAFE CECIL

»

HOTEL

Van Arteveldestraat, 8,
Antwerpen
40 kamers Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
groepen, op voorhand bestellen, goede burgersketilcen

NAAML. VENNOOTSCHAP

FONDSENBANK
Maatschappelijke Zetel ; Brussel, Wetstr. 8 4
Bijbanken * ANTWERPEN, St Martenstraat, x
KORTRIJK, Lange Steenstraat, 4
Bijkantoren ; Ardooie, Brugge, Kuurne, Harelbeke, Ingelmunster Izegem, Poperinge, Tielt.
ALLE BANK-

EN

BEURSVERHANDELINGEN

Emiel WIRTZ
WISSEL EN OPENBARE FONDSEN
44. de Keyserlei,
Antwerpen
(nabij de Middenstatie)
De beste wijnen vindt gij in het huis

VOORSPOELS-FRANCK

Specialiteit van Rijn- en Moezelwijnen
27, Keizerstraat, Antwerpen

ROESELARE. Bezoekt het ((Vlaamsch
Huis » en het Gasthof « V.O.S. » beiden
STATIEPLEIN

DE VLAMINGEN MAKEN HUN EIGEN BADSTAD TE

DUINPARK
(bij OOSTDUINKERKE)
WERKT MEE EN SCHRIJFT HEDEN
NOG AAN

AGENTSCHAP
DUINPARK,

S. M. Lux, Drukk., Nationale*tr„ 108, Antw.

VIDEO

OOSTDUINKERKE

-

TOERI/IHE
ORGAAM V.D. VLMITl/ChEN TOERI/TEriBOriD
VEREENIGING (ZONDER UIINJTGEVEND DOEL
VER/CMIJMT Om DE VEERTIEN DAGEN
PAARDE.N fTl ARKT 70 ANTUIEPPEN
REDACTIE: PROF. Dr. Ir. STAN LEURS. ADMINISTRATIS : G. MAUQUOI
ZESDE

JAARGANG

mm

NUMMER

17

••

1 SEPT.

1927

Toeristendag te Humelgem
tevens viering van het 325 jarig bestaan der Gilde van
Sint Sebastiaan : Eerste Vlaamsche Folklore-dag op
Zondag 11 September 1927
FEESTROOSTER :
10 u. Piechtige H. Mis. Sermoon door den Eerw. Heer Sterckx.
11 u. Algemeene vergadering in open lucht. Sprekers : Zeer Eerw. Heer
Pastoor Van der Hulst, Prof. Dr. Ir. Stan Leurs.
Tevens vergaderingen voor afgevaardigden van den V. T. B. en
voor de leden der V. T. B.-commissie voor Folklore.
12.30 u. Teniers - eetmaal met concert onder de kerkeboomen.
13.30 u. Plechtig afhalen der Gilde in haar lokaal.
14 u. Intrede in de kerk. Plechtig Lof.
15 u. Aftocht naar de wip.
15.30 u. Prijsschieting.
Uitvoering van oude dansen en volksliederen.
16 u. Opstijging van ballons, autorallye ingericht door den V. T. B.
Auto-Motorclub.
17 u. Uitvoering van oude volksspelen.
19 u. Fakkeltocht en lichtstoet.
Humelgem ligt 20 min. verwijderd van de spoorwegstations van
Kortenberg en Nossegem en van het tramstation Steenokkerzeel-Wambeek.

Lidgeld : hoofdleden 7.50 fr., inwonende leden 3.50 fr. per jaar
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HET SOETE WAESLAND door Lode Baekelmans
XIII
de zoon een lange broek begint
Wteanneer
dragen, dan rookt de vader veel meer,
juist het dubbel zou ik zeggen, bekent de
veekoopman, terwijl hij een nieuwe pijp
stopt.
Wie veel op de baan is moet veel rooken
en zijn tabaksblaas nog al eens overreiken.
Onder den oorlog was dat een echte plaag.
Ik had nog een flinke provisie en 'k won tali ak in mijn hof... Maar dat steeds laten
stoppen was niet vol te houden, alleman wist
dat ik fijne tabak smoorde en 't was een
gebedel in de herbergen, op de baan, op de
overzetboot. Dan heb ik er iets anders op
gevonden!
In mijn schuur lag nog een hoopken haverkaf. Ik vulde er een tweede tabaksblaas mee
en dat was tabak voor de vrienden. Het
stonk geweldig en de smoor kon mij misselijk maken. Maar het was den verwoeden
rooker maar kwestie van trekken en blazen,
smaak had het haverkaf niet en den stank
werden ze niet gewaar... Als het maar brandde! Maar 't was wreed lastig om vuur in de
pijp te houden.
XIV
Bierdrinken?
Er is niets zoo gezond als ge maar met
verstand drinkt, vertrouwt andermaal de
veekoopman. Ik kan vijftig, zestig pinten
drinken zonder dat het mij kwaad doet...
Maar ik drink met verstand en overleg. Ge
moet eens een kermis bijwonen om na te
gaan hoe de menschen bier stomweg naar

binnen gieten. Een schoolmeester is toch een
verstandig mensch, zou ik moeten denken.
Hij heeft gestudeerd en kreeg een diploma.
Maar verstand van bierdrinken heeft hij gewoonlijk niet. Laatst ontmoette ik te Calloo
drie schoolmeesters die op conference geweest waren. Zij dronken bier als kalveren...
Zij moesten wel zat worden...
Ik zeg u nog eens vijftig, zestig pinten
kunnen mij niet deren, maar ik drink met
overleg... En dan is het gezond, het houdt
maag en gedarmte zuiver. Onthoud mijn
raad : laat het schuim verschalen en drink
nooit het glas tot op den bodem leeg, laat
het bezinksel voor de varkens...
XV
De rentenier is de fatsoenliikheid zelf. In
't Lam klaagt hij over't verderf op het dorp,
over de losbandigheid der jeugd, het gevaar
van stille hoekjes en van den dijk in den
avond, foetert tegen bloote armen en bloote
halzen.
— Ik zou er naar spuwen, walgt hij.
— Een zeer fatsoenlijk man, informeer ik,
iemand die alle verleiding vreemd is...
— Een wreed deftig mensch, geeft een
muzikant toe, iemand die nooit vrouwvolk
zal aankijken in de parochie... maar, laat hij
er op volgen, hij verkeert nog al eens buiten
de parochie...
XVI
In Cruybeke, waar alles « wreed » heet,
zijn de keien bijzonder wreed. 't Zijn als
scherven die door de zolen dringen.
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Het blijkt de muzikanten nooit te hinderen
wanneer zij een marsch spelen en door de
straat marcheeren.
Twee harmonies, de aloude en de roode,
repeteeren 's Zaterdags-avonds en blazen
een feestelijk welkom aan den rustdag. Heel
de week hoort men in den valavond, hier en
daar, een eenzame muzikant zich oefenen.
En de roode harmonie heeft haar jaarlijkschen smeerdag evenals de aloude. De traditie gaat niet verloren, muziek en feest blijven
de oude aantrekkelijkheid bewaren.
De politiek wordt daarbij maar 's avonds
behandeld in de herbergen. In den loop van
den dag heeft men geen tijd. En in de herberg zet men enkel rond den Zondag, een
geweldige keel op. Rond middernacht drinken de vijanden ten slotte samen een glas,
vervallen in het dagelijksche nieuws en Ge
sport. Het levenslustig, warmbloedig en
kerngezond volk is vooral zeer redelijk.
Het meest beschaafd en hoofsch is de
stielman, de timmerman, de smid, de beenhouwer, de kleermaker... Zij werken haast
altijd alleen en overwegen... Hun optreden
is kalm en bescheiden, zij zien veel en zeggen weinig.
En achter menig gordjjntje zitten renteniers doelloos te kijken, Iezen griezelend de
inbraken in de gazet, weten geen blijf met
hun geld en betreuren wellicht den tijd toen
zij zorgen hadden en geen geld.
Door de straat trekt een boefje op zijn
bloote voeten. Hij sleurt een kleinen kruiwagen achter zich aan, waarop hij paardenvijgen heeft bijeengebracht, die als klompjes
goud op den weg lagen. Hij zingt vroolijk :
Valencia!...

niets voor de kerk losmaken, ze peinzen zij
dat zij het zullen meedragen in hun kist.
Dan is de Rosse van den Molenberg een
andere miljonnair!
Die laat zijn kinderen studeeren, latijn en
muziek en al waar zij goesting in hebben.
Hij kocht twee piano's, een voor de meiskens
en een voor de jongens, zit met zijn boerengat in een zachten zetel, drinkt zijn borrel en
zijn glas wijn en verklaart aan iedereen die
het hooren wil : « Laat nu de boeren maar
dorschen! »
Miljonnairs!...
't Moet toch een aardig gevoel zijn voor
een boer ook eens miljonnair te heeten... Alleen moeten zij nu leeren uitgeven als miljonnairs. En dat schijnt ook een stiel!...
'k Weet niet of het waar is maar men
heeft het mij ook verteld hoe een boerendochter, ook wreed rijk, met een man van
Lokeren zou trouwen. De bruidegom gaf een
feest aan zijn vrienden en er werd flink
champagne gebuisd.
Toen de bruid dat vernam heeft zij haar
vrijer afgeschreven. Met zoo'n man, dacht
zij, geraak ik nog op het stroo of moet ik nog
gaan bedelen.
XVIII

Wij wandelen langs de Kronkelbaan naar
Haasdonck.
Eenzaam is de weg waar enkel af en toe
een wagen voorbijsjokt. De boeren halen de
haver binnen, ploegen of rooien aardappelen. Eventjes kijken zij de vreemden na...
Ver van den weg gaan de witte huisjes
schuil, de boerderijtjes met groene luiken en
verweerde pannendaken naast de stroomutsen der schuren. Diep zijn de grachten naast
XVII
de glooiing der velden. En rij na rij, langs
kant en binnenweg, staan de wilde canadaZe zijn wreed rijk, Menheer!
De twee zusters zaten alleen op de hof- boomen met trillende bladeren te zingen in
fctee en 't waren geen meiskens meer van den wind.
Langs de baan speuren kippen en ritselen
oriemaal zeven. Toen kreeg de jongste kennis met een rijken boer van Melsele. Geld weg onder struikgewas en hagen. In de witte
zoekt geld. De boer kwam op de hofstee woningen, waar boomstammen op het erf
Vonen en werken. Zij wroeten alle drie als nog hun levensdrift uitschieten, rumoert het
ilaven van als het licht in de lucht komt tot bedrijf der blokmakers.
([ie zon ondergaat. Zij zijn zoo rijk als het
En in het dorp waar de kermistenten worSvater diep is maar alleen de oudste, onge- den opgesteld en de jeugd rond een paar
ttn'Uwde zuster weet het precies...
kramen samendrumt, treft het oude raadsZij rijft alles binnen, pachten en renten, huis met pui, een achtergrond met de grijze
Nveigert al wat de huurders vragen en sta- kerk voor de verbeelding van een Breughelpelt maar op voor de nichtjes en kozijntjes, sche woelige kermis en jaarmarkt...
die eens voor de erfenis zullen opkomen.
Op den terugweg wandelen wij weer langs
Zij leven als arme menschen van rogge- rijkbeladen boomgaarden waar hier en daar
brood, patatten en pap, alleen 's Zondags een perenplukker werkt en fluit, voorbij
groene eendenplasjes waarover de schuwe
komt er vleesch in huis.
vogels zwemmen om buiten ons bereik te
De kerk?
Och neen, Meneere, ook de pastoor kan blijven. Soms strijkt een klad duiven neer op
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de stoppelvelden of stijgt een vlucht spreeuwen hoog boven de boomen.
XIX
Bij eb en vloed hebben wij op den dijk
gezeten...
Op den stroom puffen de motors die schuiten en tjalken stuwen en aan de overzijde
van den stnoom toeten de sleepbootjes; op
de scheepstimmerwerven klinkt het gehamer
en de weergalm.
Tegen den oever schuurt en klotst het
water zonder respijt.
Naast schouwen en fabrieken blokken de
roode daken onder de schaduw van een kerktorentje. Verder, diep in den wazigen einder,
zit de stad gedoken. Burcht ligt met lichtgrijze betonnen muren en roode pannendaken onder een torenspits, gewasschen tegen
de blauwe lucht. En telkens springt een staketsel vooruit in het water.
Beneden den dijk wuift in de schorren,
met donkere pluimen, het Schelderiet, waartusschen geul en kil donker in het groen dringen. Achter ons in de diepte ligt de polder
doorsneden met boordevolle grachten, sappig groen van gras en wijm. Verscholen
achter de levende kruinen der boomen waarboven de kerktoren opsteekt, ligt het dorp,
wit en rood...
Dieper op den weg naar Kallebeek is de
groene weelde nog rijker en voller. Langs
den dijk aan den waterkant groeien knotwilgen en loopt een eenzame koe te grazen.
Landwaarts staan de notelaars, de wilgen en
de trillende canadaboomen tot diep in het
verschiet opgesteld naast wieling, sloot en
beek.
Plots, tusschen de boomen, even zichtbaar, rijst Onze Lieve Vrouwe toren met zijn
houten hoed op, die zijn fijne spits log bedekt. Een paar stappen verder is de stad weer
verborgen.

Een stuk van den Polder werd aangevuld
met opgespoten, uitgebaggerd scheldeslijk.
Op een berm, midden gele en witte bloemen,
scheerling en paardenbloem, zit de oude
stramme Gust, de oude veerman en kijkt
voor zich uit met tranende oogen. Hier zit hij
dagelijks te peinzen en te kijken.
Beneden in de kleine kil spelen knapen in
het oeverslijk dat hun bloote voeten en beenen besmeurt. Telkens spoelen zij zich opnieuw in het opkomend water en telkens
doen zij het slijk weer opspatten. Dan wordt
het een wedstrijd om zoo ver mogelijk steenen in het water te smijten... Een zwembroek, waarin twee kleuters ruimte zouden
vinden, dient beurtelings voor den zwemmer
die achter een paar Struiken zich ontkleedt
en dan te water gaat. Maar wanneer het wat
lang duurt kunnen een paar ongeduldigen
best de zwembroek missen. Enkelen die het
water niet meer aantrekt, halen een spel
kaarten voor den dag en nestelen zich op het
zand. De beurt wordt door het lot aangeduid. Een telt :
Mijn vader had een peerd beslagen,
Hoeveel pinnekens steken er in?
Een, twee, drij, vier, vijf,
Zes, zeven, acht, negen, tien.
Manneken wilt gij hem zijn?
Gij zijt hem...
Meisjes op bloote voeten plagen Gust. Zij
hebben zich rond hem neergevlijd.
— Hoe oud zijt gij, Gust?
— En Kato? polst een tweede.
— Dan is Kato drij jaar ouder?... Wel,
dat zoudt ge niet zeggen, Gust...
Gust is wellicht gekrenkt, hij krabbelt
recht.
De meisjes gibberen nog om een laatste
pikante vraag, terwijl de oude man over het
zand wegstrompelt.
Aan een boschje
bloeiend Christoffelkruid, bij de struiken vol
witten bloesem en fijnen geur, blijft hij een
oogenblik staan, kijkt naar de zwarte bessen
en loopt dan weer door naar het dorp...
Aan het sluisje, nabij het veer, zijn drie
kleine rakkers aan het visschen. Een draagt
een weitasch waarin ziin aas geborgen zit.
Boonstaken dienen als lijnen. Telkens moeten zij nieuw aas uit de weitasch opdiepen.
Geen oogenblik gunnen zij rust aan de lijnen
of staan de dobbers stil.
— Veel gevangen?
— Neen, Meneere, schuddebolt de grootste.
— Er zit misschien geen visch, plaag ik.
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— Geen visch, geen visch... Groote en
dikke... Paling en snoek...
Een paar stappen verder is een bende bezig met kroos uit de gracht op te visschen
en op den weg te zwiepen.
-— Wat uur is het, Meneere?
— Twee uur.
— Om vijf uur komen de fabriekinannen
naar huis... Jongens, nog drij uur mooschen,
dan komen wij rial en vuil thuis en krijgen
een rammeling!
XXI
's Zondags schijnt de zon met meer gouden geweld en is de lucht blauwer. De straatweg ligt gekeerd en in de huizen is versch
zand op den vloer gestrooid. Van wijd en
zijd komen de boeren en boerinnen naar de
kerk. Het dorpsnieuws wordt na de mis verteld en 's tniddags zijn de straatjes verlaten
en riekt het overal naar het gebraad en de
keuken.
's Maandags trekken renteniers en kwezels naar de kerk om het huwelijk van den
schoolmeester te zien voltrekken. Geen gordiintje blijft onbewogen wanneer de huwelijksrijtuigen voorbijrollen die de genoodigden gaan afhalen.

IN HET

WAESLAND

's Woensdags komen de vrouwen naar de
markt op het kerkplein. De kramen onder
de grauwe huiven lokken kooplustigen, naar
kleergoed, potten en pannen, naar eetwaren.
In de schemering zitten de dorpelingen
aan hun deur, loeren naar de schaarsche
voorbijgangers, naar een enkele voorbijrazende auto, naar de lichten van de stoomtram.
Op een rijtje drentelen de meiden van het
kasteel het dorp in : Wij zijn de meiden van
het kasteel, kilernondee...
's Zaterdags wordt er opnieuw geschrobd
en geboend. Het water spoelt langs mozegat
en goot. 's Avonds zit het dorp vol muziek.
Eens negen uur zijn gewoonlijk al de lichten gedoofd, behalve's Maandags, want dan
zingt in « Het Hof van Plaisantie » nog een
jolige bende proevers van « Vogeltje, ge zijt
gevangen »! tot na twaalven...
XXII
Het kasteel, verscholen in het loover, rijst
statig uit het water zijner grachten op. De
ronde hoektorens met schalicdak wenken
uit de verte. Grasvelden en bloemperken met
gloeiende geraniums, een bruggetje over den
vijver waarop een roeibootje w i e ^ e l t s^hs-
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— Hij komt er in, juicht een herbergier.
— De rooden zullen van de ruzie profiteered zucht een ordelievend wijsgeer.
XXIV

duwrijke dreven en een schaapje op de wei
verleenen het kasteel het rustig en idyllisch
uitzicht van een speelhof.
Achter het kasteel in den polder groeien
wijmen en draaft een paard in de weide...
Tusschen het veer en de landwaarts slingerende wei, in een boschje, ligt een laatste
brok muur van het langgesloopte slot Altena...
Wie van het kasteel spreekt krijgt onwillekeurig een zweem van eerbied in de stem.
Reeds in de veertiende eeuw werd het namens de graven van Viaanderen door kasteleinen bewoond. De heerlijkheid van Cruybeke eerbiedigde haar heer...
Heden regeert de kasteelheer elders, hij is
een machtig geldmagnaat...

Dagelijks trekt de bakker met zijn broodkar den boer op.
De boeren bakken niet meer en de bakker moet in zon en regen het brood uitvoeren.
Het paardje kent de klanten, houdt zonder aanmaning stil.
De bakker neemt zijn brooden en stapt het
erf op, levert brood en verspreidt het dorpsnieuws.
De bakker rookt zijn sigaret en fluit opgewekt op zijn ronde.
Ik zit naast hem en hij praat over de eenzame en harde uren wanneer het land onder
sneeuw bedolven ligt of de wielen diep wegzakken in de sponsige slijksporen.
Wij bijten in sappige peren, een geschenk van een wakker en blauwoogig boerendochtertje... Een milde herinnering aan
een kraakproper boerderijtje gelegen nabij
een vischrijken vijver, naast een boomgaard
orngeven door een fleurigen bloementuin.
Aan mijn voet ligt een tuiltje veelkleurige
stroobloemen.
Ik lees het opschrift van een herberg :
In de Boerenvreugd
bij Jan Troublijn
Tapt men.

XXIII
— Ik zal in den gemeenteraad komen, verklaarde de volksvriend, al moest het me twintig duizend frank kosten.
De volksvriend is een rijke boer die tot
voor korten tijd enkel aan zijn stal en akkers had gedacht, maar nu hij geld bezit en
de zonen het bedrijf weten te leiden, politieke bevliegingen kreeg. Hij trakteert er lustig
op los.
— Hij heeft al zeker drij tonnen opgetrakteerd, berekent een verbitterd tegenstrever,
wiens mandaat door den nieuwen kandidaat
bedreigd wordt.
De volksvriend heeft den wind in de zeilen!... Hij spaart zich geen moeite en is danig mild.
In den poll der boeren behaalt hij ruim
zevenhondeid stemmen en neemt een voorsprong van vijfhonderd op den meest begunstigden kandidaat die op hem volgt.

OUDE

VROUW

VAN

CRUYBEKE

MET DE ONAFSCHEIDELIJKE MUTS
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XXV
Paarden vrees ik meer dan menschen.
Menschen ken ik, paarden zijn me vreemd.
De bakker is afgestapt, ik zit alleen, rook
mijn pijp, ruik het versch brood.
Het paardje trappelt, het staartje kwispelt
en verjaagt de treiterende vliegen. De kop
snokt, cie toom zakt weg... Het paard stapt
vooruit naar een bosje gras.
Ik weet niet wat aanvangen, roep maar
keer op keer : ho!
Het beestje luistert niet.
Een wiel raakt de afrastering van een boerentuintje, het paaltje kraakt.
Ik wip van de kar, visch naar den tooQi,
kijk hulpeloos. Het paardje rekt zich naar
een frisch boschje gras. Ditmaal bezwijkt het
vermolmde paaltje.
— Ho! Ho!
De donkere schoenmaker met zijn Iederen
schootsvel verschijnt op den drempel van
zijn huisje, staart mij aan met « wreed »
misprijzen, komt dan de gebroken afsluiting
onderzoeken. Ik weet niets te zeggen, zie de
schoenmakersvrouw die me eveneens verwijtend beloert.
Dat argeloos paardje!
Het hinnikt zelftevreden.
Eindelijk keert de bakker weer op zijn
steltbeenen en lacht om het ongeval.
— Het is zoo gemakkelijk een paard te
voeren, zegt hij.
Ik ben niet overtuigd.
XXVI
Ik krijg een stoel in het schuurtje waar
de twee blokmakers werken, midden schavelingen en haksel.
Mes en boor gaan door het klamme hout...
door wilgenhout en Canada...
Stapels halfafgewerkte klompen staan tegen den wand.
De blokmaker geeft uitleg over zijn stiel,
over het werk om van een blokje hout een
klomp te fatsoeneeren, het verschil tusschen
finker- en rechtervoet. Eerst klieven, dan
kappen, boren, krammen, heulen, afsnijden,
schrepen, ritsen, opdraaien, binden.
— Ik heb mijn eigen baas, newaar, werk
zoolang ik wil, schei uit wanneer ik wil...
De fabriek, neen, ik kon het in de fabriek niet
volhouden... Ik maak liever blokken zooals
mijn overgrootvader...
De oude Lowie is vier en zeventig en geen
jeugd kan hem evenaren in het werk.
XXVII
In het portaal van een wit huizeken zit een
oude kantwerkster vlijtig gebogen over het
kantkussen en jaagt de klosjes met wondere
vlugheid dooreen... De oude kunst!

CRUYBEKE

—

BLOKMAKFRSWERKPLAATS

Op den stroom drijft een visschersboot
met gespannen bruine zeilen.
In het lage wijmenveld kruipen een paar
mannen en wieden...
Nog even spreekt het verieden. Een vervallen boerenwoning pronkt met een hoogen.
Spaanschen gevel, een vleeschhouwerswinkeltje met het jaartal 1771, en in een pas ontruimd zeer oud huis, is de keuken afgezet
met de rustige verbeelding van oude Deutsche tegels. In het opkamertje en onder de
vliering staan de deuren open van ingemaakte kassen waaruit een reuk van linnen cpstijgt. Laag is de zoldering. In den ouden
tuin, achter de keet, begroeid met wilden
wijngaard, hangt een geur van citroenkruid
en munt, van rozen. Weelderig bloeien dahlia's, goudbloemen, tuiltjes...
Op een afdakje onder den knoestigen perelaar puilt een aanwas uit, de vette donderplant.
XXVIII
De dagen gaan voorbij.
Wij scheiden van de menschen, doen e.'iri
laatste wandeling langs den dijk, langs het
veer, staren naar het water, naar de kreek
waar het wrak van een bootje in het slijk
vastgezogen zit, snijden een bos pluimen van
het ritselend schelderiet om een herinnering
te bewaren tijdens den Winter aan de heerlijke eenzaamheid onder vreemden.
— Het was zeer dingsch, zegt mijn gezellin peinzend.
Reeds fluit de stoomtrarn en wij zien als
een nieuwe verrassing telkens breeder en
grootscher, de stad opdoemen, de stad m^t
haar torens en haar zfwaar rumoer.
Een uur later zijn wij thuis waar de kamers weer eens zoo gezellig schijnen.
's Avonds zeg ik :
— 't Schijnt reeds « nijg » lang geleden!
20-30 Oogst 1926.
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in
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meeste
gevallen
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plaat te redden. Bij
de snelheid, aangeduid door den fabrikant.
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Grieshaber, Speeiales Portrait
en nemen. Dit is nu niet het geval bij het aanW. H.
500 H & D
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500 H & D
Imperial London Eclipse
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Imperial Eclipse Ortho
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Kodak Super Speed film
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beeld mogen we nog zeggen, dat de klaarste
beelden verkregen worden met de traagste
platen. Om lijnteekeningen of kaarten uit den
atlas te reproduceeren zal men het best proces- of diapositiefplaten nemen. De snelwerkende emulsie's geven al licht flauwer
beelden.
Snelle platen gaan veel terug in het fixeerbad; d. w. z. : ze schijnen ons voldoende gedekt na de ontwikkeling en, wanneer we ze
uit het fixeerbad halen, stellen we vast, dat
de details in de schaduwpartijen gansch verdwenen zijn. Dit is niet het geval bij traagwerkende platen; hun dekkracht is grooter.
De ontwikkelaar voor trage platen past
zelden voor snelle. Rodinal, b. v. geeft niet
voldoende dekking op een Sensima-plaat.
Men moet deze ontwikkelen in den ontwikkelaar, opgegeven door de fabriek. In deze for-

mules is het natriumkarbonaat vervangen
door kaliumkarbonaat. Pyrogallol- en pyrocatechine-ontwikkelaars dekken wel bij zeer
snelle platen.
Ons besluit : Wie nog niet ai te wel vertrouwd is met den belichtingstijd, of twijfelt
nopens de lichtsterkte in een vreemd klimaat
of bij een moeilijk onderwerp, neme platen
van middelmatige snelheid, b. v. Gevaert
groen etiket, Orthochrom of Filtered-Ortho.
Wie momentopnamen wil maken bij ongunstig weder of een lens bezit van geringe lichtsterkte gebruike de zeer snelle platen, b. v.
Sensima, Ultra-Special, e. a.
J. D. M.

IN D E F R A N S C H E

ALPEN

het eten vroeg ik aan de dame die ons
N aontvangen
had, of zij ons in betrekking

twee personen nog al hoog loopen. Een volgenden keer, in grooter gezelschap, zou dat
stellig een prachtige onderneming zijn.
Wij geraakten algauw akkoord nopens de
voorwaarden, overigens vastgesteld door het
syndikaat der gidsen : 40 fr. per dag, voeding en logies, en 40 fr. als « frais de retour ». Het hotel zou zorgen voor den noodigen mondvoorraad. Het vertrek werd bepaald op zeven uur.
De « Col d'Arsine »
Toen wij 's anderendaags ontwaakten,
was het inderdaad mooi weer. Enkele wolken dreven aan den hemel en de spits van
den Meije was in een zilveren nevel gehuld.
Terwijl wij zaten te ontbijten, zagen wij
door het venster onzen gids over de straat
naar de keuken van het hotel trekken.
Een kwartier nadien stonden wij reisvaardig. De gids stopte den mondvoorraad in zijn
rugzak, bond er onze regenmantels boven op
en we vertrokken blij te moede. Mijne vrouw
droeg het foto-apparaat en den verrekijker;
ik, mijn rugzak met de onmisbaarste reisbenoodigdheden. Wij hadden beiden een
flinken alpenstok met ijzeren punt en onze
gids had zijn gebruikelijke « piolet » meegenomen.
Wij volgden eerst de groote nationale
baan die door den 280 m. langen « tunnel
des Ardoisieres » loopt, om dan over bedauwde grasvelden Villard d'Arene te bereiken. Dat is een dorp van 250 inwoners, waar
een gasthofje voorhanden is van 10 kamers.
Voor het eerst maakten wij kennis met de
armoede en de ellende der bergdorpjes uit
Dauphine. Wat al treurige woongelegenhe-

kon stellen met een goeden, vertrouwbaren
gids. Een kwartier nadien werd onze man ons
reeds voorgesteld : een flink gebouwde veertiger, middelmatige hoekige gestalte, breede
schouders, sympathiek voorkomen, blauwe
oogen, vriendelijke uitdrukking.
Wij vroegen hem eerst en vooral wat hij
dacht over het weer. — « Niets te vreezen,
verzekerde hij. Morgen zullen wij een schoonen dag hebben. »
Dan pakte ik uit met mijn plan. « Zou het
mogelijk zijn morgen over den col d'Arsine
naar Monestier te gaan en overmorgen over
den col de TEychauda naar St Antoine? »
« Zeker. Maar er zal nog veel sneeuw liggen. Hebben jullie stevige schoenen? »
De mijne waren uitstekend, maar die van
mijn vrouw waren daar nu eigenlijk niet op
voorzien. Onze gids stelde voor, in de buurt
een paar molletieres te koopen, zoodat mijne
gezellin ongehinderd tot aan de knieen in de
sneeuw zinken mocht.
« Maar waarom verkiezen jullie niet den
tocht naar la Berarde over den col de la Lauze en dan naar St Antoine over den col de la
Temple? »
Goed, maar dan zouden wij een gids en
een drager noodig hebben en dan hadden
wij den eersten nacht moeten doorbrengen
in de refuge Chancel en den derden in de
refuge du Carrelet. Als eerste experiment van
alpinisme lachte ons dat niet tegen, te meer
daar dergelijke tochten reeds tamelijk lastig
zijn, men te middernacht moet vertrekken en
de kosten voor een gezelschap van slechts
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den! De huisjes, opgetrokken in ongelijke
steenen uit de streek en bedekt met een
grauw schalien dak, zonder verdieping, een
kleine toegangsdeur, een venstertje als een
kijkgat, vuil, donker, stinkend...
Wanneer de deur opengaat, ziet men kippen over den morsigen vloer klapwiekend
naar buiten vluchten. Binnen is het als in een
krocht. Noch lucht, noch licht. Qeen twee
huisjes zijn tegen elkaar aangebouwd. Al die
sombere kortwoonsten staan ordeloos dooreen, zonder gedachte aan rechtlijning. Ook
zoekt men er te vergeefs naar een straatje of
steeg. De dorpsplaats is in zooverre eene
plaats, dat zij rondom afgesloten is door
woningen. Maar zij beslaat nauwelijks 200
vierkante meter. In het midden een onooglijk
fonteintje en vlak daarnevens een groote
mesthoop.
De weg gaat onder een gewelf waarboven een soort van houtstapelplaats. Een
ruwe, ongeschoren tronie kijkt door een
opening : « Bonjour, Florentin! »
Onze gids wendt zich om en knikt genoeglijk weer : « Bonjour, le pere Gaspard!...
Fait bon dans le soleil, hein? » De tronie
lacht, knipoogend.
De groote baan zijn wij al een tijdje kwijt
en wanneer wij aan een kruispunt komen,
laten wij den weg naar het gehucht « le
Pied-du-Col » (een vijftiental huisjes) links
liggen en volgen den wegel langs het breede
dorre bed der Romanche. Dit bed is als een
uitgestrekt veld van keien, meer dan 200 m.
breed, waar 's Zomers de Romanche verloren loopt in verscheidene licht kabbelende
vlietjes.
Maar het dal wordt op den duur enger.
Wij stappen over het brugje waaronder de
Lautaret-beek vloeit en voor ons, in de verte,
op ongeveer 10 km. afstand, rijst de hooge
besneeuwde achtergrond van de Plate-desAgneaux. Rechts van ons vlijt zich de Glacier de l'Homme van den Meije neerwaarts.
Links troont de koolzwarte Pyramide du
Laurichard achter dewelke de bergpas van
de Lautaret toegang verschaft tot den col du
Galibier. Het pad wordt aldoor nauwer en in
stijgende kronkeling, langs de steile flank
van de Laurichard-rots, bereiken wij de
« Pas de l'Ane-a-Falque » (2.067 m.). Daar
kunnen wij wat uitblazen in de zon en een
gekookt ei nutten, besproeid met een bekertje
wijn, terwijl wij een eenig zicht hebben op
de oostelijke zijde van het Meije-massief :
de pic Gaspard (3.880 m.), de Glacier superieur des Cavales, de pics des Cavales en
de Roche Meane. Uit de heerlijke breede
vallei die opwaarts glooit naar die glinsterende scherpe toppen, klatert de stortvloed

D E MEIJE, GEZIEN VAN UIT LE THAZELET,
EEN GEHUCHT BOVEN LA GRAVE

van de « Clos des Cavales » naar het bed
der Romanche neer.
Een paar kilometer verder, 2.120 m. hoog,
betreden wij de hoogvlakte, genaamd l'Alpe
du Villard d'Arene. Het is een uitgestrekte
« praturage » waar gedurende de Zomermaanden ontelbare kudden schapen uit het
Zuiden komen weiden. De herders vinden een
schuilplaats in een dozijn zeer primitieve
hutten en worden iedere week bevoorraad
van uit Villard d'Arene. Op deze plaats treft
men ook een zestal eenvoudige landhuisjes
aan, welke in Juli en Augustus bewoond worden door hun eigenaars. Onze gids kent ze
alien zeer goed. De eerste die het waagde,
vijftien jaar geleden, daar zijn villegiatuur te
verkiezen is een leeraar uit Algerie. Iederen
zomer is hij met zijne vrouw op zijn post.
De « Club Alpin Frangais » heeft er een
« refuge-hotel » opgericht, waar 35 toeristen en een achttal gidsen kunnen geherbergd
worden. Van uit deze plaats kan men verscheidene zeer belangwekkende bergtochten
in den omtrek ondernemen. Voor 't oogenblik is er natuurlijk geen levende ziel.
Wanneer wij, na ons noenmaal, onzen weg
willen voortzetten, dient mijn vrouw eerst
haar molletieres rondom enkels en beenen te
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wikkelen : een paar honderd meter voor ons
strekt zich al de sneeuw uit.
Eerst daar beginnen wij te beseffen van
welk nut een bril met donkere glazen is, te
midden van een verblindend wit landschap.
Op dit middaguur straalt de zon uit al haar
macht op de hagelblanke sneeuwvlakte. Wij
die er over heen trekken, wandelen als op
een spiegel welke het schitterend zonnelicht
op ons gelaat weerkaatst. De hoogte, ongeveer 2.400 m., biedt eene merkbare frischheid; ondertusschen echter wordt ons wezen
onbewust geblakerd in het geweldig middaglicht.
Ik zei zooeven : « wandelen » wij. Eigenlijk is het zwoegen. De sneeuw is zacht en
week, zoodat wij er in schieten tot aan de
knieen. De gids stapt voorop. « II coupe la
neige ». Mijn vrouw drukt zijne sporen.
Achteraan volg ik, moeizaam. In den beginne
gaat het nog al, maar op den duur wordt dat
eene vrij lastige karwei. Het is bijna zoo vermoeiend de beenen terug uit de sneeuw te
trekken als ze voorwaarts er in te drukken.
Die beweging gaat gepaard met een eentonig
rhythmisch geruisch dat tot zwijgen stemt.
Af en toe blijven wij een poosje staan. Onze
gids vraagt den verrekijker en tuurt aandachtig op de flanken van den grooten rotsberg rechts, « Chamoissiere » genaamd.
Naar hij verzekert, woekeren de gemzen er
zoo talrijk dat zij hun naam (chamois) aan
die plaats geschonken hebben. Het gelukt
hem echter niet er een te ontdekken.
De gemzenjacht is slechts enkele weken in
het jaar officieel toegelaten, namelijk in den
Herfst. Dergelijke sport, verzekert onze gids,
behoort tot het hartstochtelijkste dat een
bergbewoner maar beleven kan. De dieren,
die gewoonlijk in troepjes leven, worden
opgejaagd langs verscheidene kanten te gelijk. Als zij, nagezeten, in gevaar verkeeren,
doen zij sprongen van tien meter. Men moet
een echte scherpschutter zijn om een gems
in de vlucht te kunnen neervellen. In zijn
angst om te ontkomen, gebeurt het wel eens
dat het dier een slecht berekenden sprong
doet en in een afgrond terecht komt. Valt de
gems te pletter in eeuwige sneeuw of in de
kloof van een gletscher, dan blijft er toch
steeds kans dat het doode dier zekeren dag
door iemand ontdekt wordt die er nog lekkere maaltijden zal aan beleven. Het vleesch
is immers bewaard gebleven in een natuurlijke frigo...
Slagen wij er niet in een gems te ontwaren — die instinctmatig in de rots een
rustplaatsje zoekt hetwelk dezelfde bleekrossige kleur heeft als zijn pels, ten einde
aldus zooveel mogelijk onopgemerkt te blij-

ven — tallooze marmotten daarentegen zien
wij in de sneeuw ronddwalen, op zoek naar
hun nooddruft. Door den verrekijker bezien,
lijken het lieve donkere beestjes, met een
pluimstaart als van een Angora-kat, welke
traag voortkruipen, hier en daar een putje
gravende in de mulle sneeuw om wat voedsel te vinden. Zoodra een marmot ons in de
gaten krijgt, slaakt ze een recks angstige
gilletjes. Al de marmotten uit den omtrek
begrijpen daardoor dat er onraad is en gaan
zich onmiddellijk verschuilen.
Na meer dan anderhalf uur ploeteren in de
sneeuw bereiken wij hijgend den bergpas,
aan den voet van den breed opglooienden
Glacier d'Arsine waarboven aan weerszijden
de Pic de Neige Cordier en de Montagne des
Agneaux tronen.
Het was tijd dat wij aan het einde onzer
inspanningen waren. Niets is afmattender
dan, beladen met een welgevulden rugzak
door de sneeuw te trekken, zoodat men er tot
de knieen in schiet. Alle vijftig meter liet de
gids ons wat uitblazen, maar het was streng
verboden neer te zitten, hoe erg verlokkelijk
dit ook voor ons scheen. Wij werden immers
overweldigd door een steeds toenemenden
slaaplust, naarmate wij hooger klommen.
Telkens als wij een oogenblik stil hielden,
voelden wij rondom onze beenen en in 't luiken van onze knieen de mulle sneeuw als een
zacht kussen waarop wij met genoegen hadden willen neerzijgen. Onze gids was echter
onverbiddelijk. Vooruit! Hadden wij ons
neergevlijd, wij waren onvermijdelijk in
slaap gevallen en wat zou hij dan met ons
aanvangen? Gauw een slokje rhum en weer
vooruit!
Eens de pas bereikt, was onze calvarie ten
einde. Florentin Pic drukte ons de hand en
wenschte ons geluk om onzen moed en onze
volharding. « Hadden wij den col de la Lauze gedaan, het ware stellig zoo lastig niet
geweest », verzekerde hij. Wij zouden omstreeks drie uur 's morgens vertrokken zijn
en in plaats van de sneeuwvelden te doortrekken in 't heetste van den dag, wanneer
de bovenste sneeuwlaag aan 't smelten gaat,
hadden wij dat gedeelte van den tocht volbracht in de koelte van den vroegen ochtend.
« Nous aurions passe comme des petits chamois... »
Om tijd te winnen en nutteloozen last te
vermijden, heeft onze gids er spoedig een
middeltje op gevonden om de daling langs de
andere zijde te verkorten. Zoolang de hoedanigheid der sneeuw het toelaat, gaan wij
namelijk naar beneden « en glissades ».
Zeer vermakelijk, dat neerglijden op het zitvlak : de eene volgt den anderen in he
spoor, als in en tobogan.
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Weldra bereiken wij weer den rand van
den onbesneeuwden grond en, stappende
door eene opeenstapeling van rotsblokken,
komen wij na een half uur aan de « Chalets
d'Arsine », een viertal onbewoonde hutten
zooals wij er eene zagen, op weg naar den
Glacier de la Meije.
Voor de eerste maal sedert verscheidene
uren is het ons vergund te gaan zitten en te
rusten. Natuurlijk wordt de eetvoorraad aangesproken. Wij kunnen ons geen rekenschap
geven van de hoogte waar wij vandaan komen, daar het tamelijk enge dal een korte
bocht heeft gemaakt. Het uitzicht der plaats
is buitengewoon woest. Links verheft zich
steeds de steile ruwe bergkam van de Combeynot; rechts, de laatste uitlooper van de
Montagne des Agneaux. Voor ons holt in het
neerschietende dal, bruisenci rondom verstrooide rotsblokken, de stortvloed genaamd
« le petit Tabuc ». Wij volgen de grillige
kronkelingen van dezen wilden vliet, nu eens
links, dan eens rechts, struikelend over de
opeen gestapelde steenen. Aldoor wordt het
dal breeder. Na een tijdje bereiken wij den
zoom van een bosch, of liever van wat een
bosch is geweest. De jongste lawines moeten er vreeselijk huis gehouden hebben. Het
blijkt wel een slagveld. Tallooze prachtige
lorkeboomen liggen er ordeloos over elkaar
geveld, alsof daar een regen van granaten
was neergekomen. Kloeke stammen zijn geknakt en gesplinterd als lucifers.
Door deze verwoesting heen komen wij
allengskens in de breede vallei der Guisane
waarin zich de « petit Tabuc » stort. Ver
achter ons verheft zich nu hoog aan den
gezichteinder de « Glacier du Tasset ». Wij
naderen de eerste huisjes van het gehucht
« le Tasset », dicht bij de naiionale baan
van Briangon naar den bergpas van de Lautaret. Wanneer wij links in die richting opwaarts blikken, bemerken wij het reusachtig
massief van den Grand Galibier. Wij volgen
echter de baan in de andere richting en bereiken, na een drietal kilometer, Monetierles-Bains, een dorp van ruim 1200 inwoners,
waar een paar warme bronnen eene kleine
kuur-inrichting in 't leven riepen. Onze gids
brengt ons in het zoogenaamde Hotel Alliey,
dat ten onzent eigenlijk maar als een gewone
herberg zou beschouwd worden. De waard
en zijne dochter zijn echter zoo gelukkig de
eerste toeristen van het seizoen te mogen
ontvangen, dat het onthaal allerhartelijkst en
de bediening buitengewoon verzorgd is. Na
een stevig avondmaal, gaan wij onmiddellijk
naar bed. Onze oogen vielen toe. Doodmoede, sliepen wij in een trek door tot den volgenden ochtend...
H. BOSSIER.

VAN HET SECRETARIAAT
BONDSPOSTCHECKREKENING : 93627.
TELEFOON SECRETARIAAT : 583.30.
LEDENAANGROEI : Tusschen 1 en 15 Oogst
werden 546 nieuwe leden ingeschreven.
ZICHTKAARTEN : Het secretariaat bezit reeds
een aardige verzameling zichtkaarten. Echter lang
niet genoeg opdat ze een brok zouden vormen in de
bondsdocumentatie! Wij doen een dringenden oproep tot onze leden opdat ze 1 ° steeds bij uitstappen en reizen aan het secretariaat, evenals aan
hunne goede vrienden, alle mogelijke interessante
postkaarten zouden zenden of 2° ons hunne verzameling zouden willen schenken of althans toch een
deel ervan. Zichtkaarten hebben voor particulieren
dikwijls slechts de waarde van een herinnering,
voor den V. T. B. vomen zij een onmisbaren schat!
Mogen wij op de welwillendheid en vrijgevigheid
onzer leden rekenen? Besten dank bij voorbaat.
DOCUMENTATIE : We houden ons steeds aanbevolen voor brochures, boeken en andere documenten over steden, streken, enz.
VERSCHENEN NUMMERS VAN « TOERISME » : De vorige nummers van het bondsblad zijn
uitgeput! De nieuwe leden ontvangen voortaan
slechts nr. 16 en volgende

Hotels
AARSCHOT : Gasthof :: De Demer », Groote
Markt.— Ontbijt 2,50 fr.; middagmaal 9 fr.; avondmaal 9 fr.; avondmaal 7 fr.; Pension met kamer
25-30 fr.; 5% vermindering.
BREDA (Nederland) : Hotel « De Schuur »,
Catharinastraat, 17. — Ontbijt 1,50 fl.; middagmaal 1,75 fl.; avondmaal 2,50 fl.; pension met kamer 5 fl.; 20% vermindering.
DE PANNE : Hotel « Stad Gent », Zeelaan 73.
Ontbijt 2,50 fr.; middagmaal 7,50-10 ur.; avondmaal 4-6 fr.; pension met kamer 25-30 fr.; 10%
vermindering.
EUPEN : Hotel M. Michel. Ontbijt 6 fr.; middagmaal 12 fr.; avondmaal 12 fr.; pension met
kamer 32 fr.; vermindering 10%.

Verminderingen
REMOUCHAMPS : Grot van Remouchamps,
20% korting op vertoon der lidkaart met foto.
AALST : Damescoiffeur J. Beeckman, Kattestraat, 78. 10%.
DINANT : Grot « La Merveilleuse ». 20'/.

Afgevaardigden
VERBETERING : De heer De Vos, Advokaal,
werd aangesteld als afgevaardigde voor het kanton
Poperinge.

Mededeelingen
V.-T.B. AUTO-MOTORCLUB. — INNING DER
BIJDRAGEN : De leden van den V. T. B. AutoMotorclub worden hierbij verwittigd dat de lidkaart-kwijting (bedrag fr. 30) een der eerst volgende dagen zal worden aangeboden.
Wij verzoeken de belanghebbenden maatregelen
te treffen opdat de lidkaart niet onbetaald terugga.
TENTOONSTELLING TE DIEST : Wij vestigen de aandacht van onze lezers op de kunsttentoonstelling, die van 9 tot 12 October, *te Die at in
de bovenzalen van het Stadhuis wordt gehouden en
werk zal bevatten van oud-leeraars en oud-leerlingen, leeraars en leerlingen van de Staatsmiddelbare Jongensschool en de Koninklijke Atheneumafdeeling, die haar 75e verjaring vieren.
Wie van onze leden wil bijdragen tot het welslagen van deze tentoonstelling, wie kunstwerken en
gedachtenissen wil leenen, schrijve aan Mr. Grootjans, notaris te Diest.
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Champagne, Spa, Humelgem

Aalst
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Uitstap naar Hulst
(Holland), per auto en per fiets. Kort bezoek aan
St Niklaas.
Te Hulst : wandeling op de wallen, bezoek stadhuis, gothische kerk, vredegerecht, tentoonstelling;
's namiddags prachtige historische stoet.
Autobus : Iederen avond schrijft men in: Ghecraerdtslaan. 3 of Villanderstraat, 39.
Prijs : 23 fr. De eerst ingeschrevenen hebben de
beste plaatsen.
Vertrek aan 't Esplanadeplein, om 8 u.
Fietsers : om 7 uur. Mooie, vlakke rij weg. (ongeveer 90 Km.) Velo's laten looden. Knapzak mee!
ZONDAG. 11 SEPTEMBER : Naar den toeristendag te Humelgem. Vertrek Aalst Station te
7,30 u v overstappen te Brussel, vertrek aldaar te
8.49 u. tot Kortenberg, alwaar aankomst te 9.12 u.;
wandeling tot Humelgem.

Groot-Antwerpen
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Uitstap naar Overmere-Donk. Roeien! Groepsreis aan verminderden
prijs Antwerpen-Lokeren (heen en weer) 10 frank.
Inschrijven op het Secretariaat tot Donderdag
avond 1 September. Onkosten voor buurttram Lokeren-Overmere (heen- en weer) : ongeveer 4 fr.
Vertrek Antwerpen (Waas) 7.38 u.
ZONDAG 4 SEPTEMBER : Fietstocht naar
Broechem en omstreken met bezoek aan parken en
kasteelen. Bijeenkomst 8 u. Dageraadplaats.
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Toeristendag te
Humelgem. Ieder neme te Antwerpen een weekend
biljet, Antwerpen-Haacht. Prijs : ongeveer 11 frank.
Vertrek Antwerpen (C) 9.39 u. Overstappen te
Mechelen. Vertrek Mechelen 10.31 u.
Alle nadere inlichtingen elders
ZONDAG 11 SEPTEMBER : Fietstocht naar
Humelgem-Steenokkerzeel,
alwaar toeristendag
voor Brabant (zie elders). Bijeenkomst Berchemkerk te 8 u.
ZONDAG. 18 SEPTEMBER : Uitstap naar de
Kalmthoutsche Heide. Vertrek Antwerpen (C), 9,8 u.
Reiskaart vragen tot Heide. 's Avonds terug uit
Kalmthout om 18.57 uur.
Leider : K Bovens.
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Fietstocht naar
Temsche en omstreken gepaard met bezoek aan
kasteelen en nerenfeest (dubbel fluppen!). Samenkomst Van Rijswijcklaan (Wallen) te 8 u.

Beveren-Waas.
Al de leden worden dringend uitgenoodigd en
verwacht op het Verbroederingsfeest te Melzeele op
18 September e. k. Vergeten we niet dat we onze
vrienden een waardig wederbezoek verschuldigd
zijn voor hun talrijke opkomst te Beveren op 24
April 1.1. Vergaderen bij L. Van de Perre, Sint Elisabeth, om 14 u.

Brugge
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Uitstapje per autocar naar Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, bezoek
aan het merkwaardige stadje Hulst (stadhuis, kerk,
oude grachten en wallen) historische stoet, historische en folkloristische tentoonstelling. De deelneming voor de leden is vastgesteld op 25 fr.; nietleden betalen 30 fr. Daar het aantal plaatsen beperkt is, gelieve men zich zoo spoedig mogelijk tc

laten inschrijven bij de afgevaardigden. De toetredingen na 31 Augustus zullen niet meer in aanmerkinir yen omen worden.
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Uitstap naar
Hoeke en Oostkerke onder leiding van den Heer
E. Van Hcul?broeck. Verirek per boot, aan de
Danipoort te 14 ii. Terugkecr met den tram aan
Zelzatebrug te 18.50 u.

Groot-Brussel
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Deelneming aan
den Toeristendag voor Brabant te Humelgem.
Vertrek aan de Sinte-Mariakerk te Sehaarbeek met
de tram van 9.7 u. of in het Noordstation te 8.49 u.
tot Kortenberg. Van daar wandeling tot Humelgem.

Geeraardsbergen
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Wandeling naar
St Jans Hemelveerdegem. Bezoek aan het merkwaardig kerkje. Vergaderen te 13 u. in den «Vlaamschen Leeuw» Vredestraat.
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Bondsreis naar
Spa.

Gent
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Bezoek aan Oudenaarde en de Zwalmboorden. Ieder deelnemer
neemt een weekend biljet tot Oudenaarde. Gelegenheid tot middagmalen. Reiskosten 12 fr. Vertrek
uit Gent St Pieters te 10,2 u.
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Fietsuitstap naar
Hulst (85 Km.) Historische stoet. Vertrek om 9 u.
aan het gemeentehuis van St Amandsberg.
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Deelneming aan
den Toeristendag te Humelgem-Steenokkerzeel,
Brabant. Vertrek om 8,37 u. te Gent-St.-Pieters
naar Brussel. Aldaar per buurttram naar Steenokkerzeel. Prijs ner reiskaart 22,50 fr. Inschrijven
tot uiterlijk 7 September ten huize van den afgevaardigde. H. Gyselinck, Begijnhoflaan. 31.
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Voetwandeling
naar Zwijnaarde. Vertrek om \4 u. aan de Sterre.
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Groepsreis per
bijzonderen trein naar Spa. Zie inlichtingen in het
volgend nummer.
ZONDAG, 25 SEPTEMBER : Per luxe-autocar
naar Holland.

Haacht
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Deelneming aan
den Toeristendag voor Brabant. De fietsers vertrekken te 8 u. bij L. Gillemot, de anderen met tram
van 8 u. te Haacht-Statie tot station Wambeek.
Mondvoorraad medenemen.

Kallo
ZONDAG. 18 SEPTEMBER : Deelneming aan
Toeristenbetooging te Melzeele met de nuiziekafdeeling van V. T. B. Ieder daarheen!

Kontich
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Met 60 deelnemers
naar Vlissingen! Vertrek aan de statie van Kontichdorp te 7.19 u. Aan de Zuidstatie onmiddellijk mei
tram n° 6 naar de vlotbrug (Steen). De boot vertrekt te 8 u. stipt.
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : De uitstap naar
O. L. Vrouw Waver wordt uitgesteld. We nemer
zoo talrijk mogelijk deel aan den toeristendag var.
Humelgem-Steenokkerzeel Zie elders.
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ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Sluiting van het
zomerseizoen. Laatste uitstap en veldfeest voor al
de leden. Later meer.

Leuven
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Naar den Toeristendag voor Brabant te Humelgem, zie programma elders in dit nummer. Vertrek met trein
te 9,27 uur tot Kortenberg; wandeling tot Humelgem (3 Km.)
Vertrek uit Kortenberg te 17.11, 18.6 of 18,41 u.
Knapzak meenemen.
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Bezoek aan Leuven onder leiding van D r Ing. Stan Leurs.
ZONDAG, 25 SEPTEMBER : Eerste gezellig
samenzijn om het Zomerseizoen te sluiten en onze
reeks Winteravonden te openen.

Mechelen
ZONDAG, 4 SEPTEMBER: Boottocht naar Vlissingen. Vertrek uit Mechelen te 7.01 u. Een weekend biljet vragen!
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Inzet der Inter.
Congressen voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis
waartoe alle V. T. B.-ers worden uitgenoodigd!
Inschrijvingsprijs 30 fr., voor V. T. B.-ers echter
slechts 15 fr. Inschrijven bij de afgevaardigden, in
den boekhandel Dierickx Beke Zonen, Steenweg,
72, of op het secretariaat V. T. B.
Te 11 u. in het Stadsarchief, Steenweg, opening
der tentoonstelling van miniaturen. Toegang vrij.
Eenzelvigheidskaart toonen.
Te 14 u. wandeling door de stad, onder de leiding van verschillende deskundigen. Samenkomst
op de Groote Markt.
Te 18 u. in het Hof van Savooie, openingszitting
en Rubenshulde.
Te 20,30 u., kunstconcert in de zaal van het
Lemmensgesticht, Wilsonlaan, door de knapen van
het St Romboutskoor (E. H. Kan. Van Nuffel) en
door Flor. Peelers (orgelspel). Vrij toegankelijk
voor de congresleden en hun familie. Belangstellenden betalen fr. 15.
MAANDAG, 5 SEPTEMBER : Kongres voor
Kunstgeschiedenis : Te 9 u. vergadering der afdeelingen. Te 14 u. Studiebezoek aan de stad onder
de leiding van deskundigen. Samenkomst op de
Groote Markt. Te 18 u. Officieele ontvangst door
het Magistraat der Stad Mechelen ten stadhuize.
De wandeling aangekondigd in het programma der
beiaardconcerten gaat niet door. Voorbehouden
plaatsen tijdens het beiaardconcert.
DINSDAG, 6 SEPTEMBER : Kongres voor Ned.
Kunstgeschiedenis. Te 9,30 u., vergadering der afdeelingen. Te 11 u. Algemeene vergadering waar
befaamde sprekers het woord voeren. Te 14 u. in
het Aartsbisschoppelijk Museum, voordracht door
den heer Jos. Destree over de beroemde gotische
beelden voorkomend van de St Romboutskerk. Te
15 u. studiebezoek aan de stad onder de leiding
van deskundigen. Te 18 u. Feestdisch. Inschrijvingsgeld fr. 75 (met wijn).
WOENSDAG, 7 SEPTEMBER : Autotocht naar
Perk, Grimbergen, Vilvoorde, Wolvertem, Merchtem, enz. Bezoek aan kerken en kasteelen. Leiders:
Mev. Dr Gabriels, Dr Leurs en andere. Vertrek op
de Groote Markt te 9,30 u. Deelnemingsprijs : fr.
50,—. Inschrijven bij de V. T. B. afgevaardigde :
Mej. J. De Wit, Keldermansvest, 13.
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Toeristendag voor
Brabant te Humelgem-Steenokkerzeel, tevens eer-

ste Vlaamsche Folklore-dag. Zie elders. Alle Mechelsche leden daarheen! Vertrek per trein uit het
centraal station te 10,31 u. tot Haacht. Van daar
per tram tot Steenokkerzeel. Er bestaat ook gelegenheid te vertrekken te 13,16 u.
MAANDAG, 12 SEPTEMBER : Te 18 u. bezoek,
onder de leiding van den heer A. De Rees, aan de
St Pieterskerk en aan het voormalig Paleis van
Margaretha van Oostenrijk. Samenkomst op de
Groote Markt.

Melzeele
DINSDAG, 6 SEPTEMBER (3de Kermisdag) :
7e fietsuitstap naar Doel over Kallo. Vertrek
13.30 u. Terug langs Kieldrecht, Verrebroek, Vrazene, Beveren. Vergaderen aan Fr. Van Hoorick,
Kerkplein.
8, 9 en 10 SEPTEMBER : 3-daagsche fietsuitstap naar de Vlaamsche Ardennen. Vertrek 8 Sept.,
om 6 u. 's morgens. le dag : St Niklaas, Dendermonde, Aalst, Ninove, Geeraardsbergen; 2e dag :
Geeraardsbergen, Lessen, Ronse, Oudenaarde, Zottegem; 3e dag : Zottegem, Wetteren, Lokeren, Melzeele.
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Viering lOOe inschrijving. Groote V. T. B.-betooging. Al de
V. T. B.-ers van onze gemeent en van de omliggende gemeenten komen met ons verbroederen; niemand ontbreke.
Feestprogramma : 3 u. optocht der V. T. B.-ers
door de gerneente, groote openluchtvergadering op
de speelplaats v&n het patronaat; bezoek aan de
merkwaardige kerk onder deskundige
leiding. Opluistering van 't feest door 2: muziekmaatschappijen. Om 7 u. 's avonds gezellig samenzijn en tot
slot kostelooze tombola.
Wie zou er niet bij willen zijn!

Mol
Foto's genomen tijdens de reis naar Vlissingen
zijn te bekomen bij den heer Prud'homme, fotograaf te Mol. Prijs : 1,50 fr. (postkaartformaat),
2 fr. (luxe-foto, niet opgeplakt), 3 fr. (luxe-foto op
karton).

Opwijk
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Deelneming aan
den gouwdag te Humelgem-Steenokkerzeel (zie
programma elders).
Zij, die verlangen deel te nemen aan optocht,
vergadering en banket, vertrekken te 8 u., Vlaamsch
Huis; de anderen te 12^2 u - (P e r fiets).
Treinreizigers regelen naar verkiezen (25% vermindering).
Dien dag moeten alle Opwijksche V. T. B.-ers te
Steenokkerzeel zijn.

St Niklaas
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : De deelnemers aan
den boottocht naar Vlissingen vertrekken uit St.Niklaas te 6,38 uur. Bij aankomst te Antwerpen
(Waas) begeven ze zich onmiddellijk naar de Vlotbrug (Steen of Loodswezen. Zie deelnemingskaart).
ZONDAG, 4 SEPTEMBER : Uitstap naar Hulst.
Historische stoet. Historische en folkloristische tentoonstelling. Vertrek uit St. Niklaas te 12,9 u. (Bijeenkomst voor het station). De fietsers vertrekken
aan het bondslokaal « De Hoop » te 13 u. stipt.
ZATERDAG 10. ZONDAG 11 en MAANDAG, 12
SEPTEMBER (Nieuwkerken-kermis) : Tweede
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reis naar de vallei der Ainel (Ambleve) : Aywaille,
grot van Remouchamps, waterval van Coo, de
Ninglinspo, enz. Deelnemingsprijs : 170 fr. (alles
inbegrepen, tafeldrank uitgezonderd. Houders van
vrijkaarten op het spoor : 116 fr. V. T. B.-ers van
buiten St Niklaas kunnen aansiuiten te Antwerpen,
Mechelen of Brussel. Afreis uit St Niklaas : Zaterdag 10 September te 13,5 uur. Leider : Prosper Van
Wiele. Inschrijven tot 1 September, Hemelaerstr., 2.
(Aantal deelnemers beperkt).
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Per specialen
trein naar Spa. (Zie volgend nummer).
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : De vrienden uit
Melzeele (W.) vieren de inschrijving van het lOOe
lid in hun gemeente. Feestwijzer, zie onder Melzeele. De fietsers uit St. Niklaas vertrekken naar die
gemeente om 14 uur. (Bijeenkomst aan «De Hoop».
De andere leden met den trein van 13,5 u.
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Uitstap naar
Brugge. Bezoek aan de merkwaardigheden onder
de bevoegde leiding van heer conservator A. Daled.
Deelnemingsprijs : (trein, ingangen, fooien) : 36 fr.
(Houders van vrijkaarten op het spoor : 10,50 fr.)
Wie verlangt middag- en avondmaal te gebruiken,
betaalt 18 fr. meer. Uiterlijk inschrijven tot 6en
September bij den afgevaardigde, Hemelaerstr., 2.
Foto's reis « Vallei der Amel » (15 Oogst) te
verkrijgen bij den afgevaardigde.

Vilvoorde
ZONDAG, 11 SEPTEMBER : Wandeling naar
Humelgem. Deelname aan Toeristendag voor Brabant. Bijeenkomst Groote Markt, te 9 uur.
' Drukk. «Lux», s.m., Nationalestr., 109, Antw.

Algemeene Bondsreizen
Reis naar Champagne per autocar.
Maandag 19 - Vrijdag 23 September.
Bezoek aan : Mezieres, Retel, Reims
(Kathedraal,
champagnekelders), Tours
s/Marne (Bezoek aan de inrichtingen der
firma Leroy, Champagne proeven!), Epernay, Laon (Kathedraal), Vervins, Chimay,
Virelles, Charleroi.
Leiders : Dr. Id. Stan Leurs en F. Voorspoels.
Prijs : 950 fr.
Inschrijven tot 12 September.
Naar SPA per specialen trein.
De le trein vertrekt uit Antwerpen rond
7 u.
De 2e trein vertrekt uit Gent rond 6 u.
Prijs : Reiskaart 3e klas : fr. 25; Reiskaart 2e klas : fr. 40.
Inschrijvingen worden aangenomen tot
Zaterdag, 10 September.
De afgevaardigden dienen hun lijsten in
uiterlijk op 12 September.
Juist uur van vertrek en andere eventueele
schikkingen worden bij het afhalen der reiskaarten bekend gemaakt.
Te Spa gelegenheid tot Mishooren.
Wandelingen onder deskundige leiding.

Aangesloten Hotels

Aangesloten Huizen

Noordzee-Hotel - KNOKKE-A/ZEE
Modern comfort, Centrale Verwarming. Warm en
koud stroomend water op de kamers. Prima keuken.
5 o/o prijsvermindering voor V. T. B ers. Tel. 173

WISSEL EN OPENBARE F O N j S E N
44. de Ket/ser/ei,
Antwerpen
(nabij de Middenstatie)

Logement «Roode Poort»
Hallestraat, 8 BRUGGE
Gunstprijzen voor de leden V. T. B.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaal b fr.

Hotel en

CAFE CECIL

HOTEL

Van Arteveldesfraal 8,
Antwerpen
40 kamers Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
groepen, op voorhand bestellen, goede burgerskeuken

HOTEL du MIDI

Rue Godefroid, 32-34
NAMEN
ZAAL BESCHIKBAAR voor i5o PERSONEN
10 °/ 0 vermindering voor V.T.F3. leden

Emiel WIRTZ

De beste wijnen vindt gij in het huis

VOORSPOELS-FRANCK

Specialiteit van Rijn- en Moezelwijnen
27, Keizerstraat, Antwerpen

ROESELARE. Bezoekt het a Vlaamsch
Huis )) en het Gasthof « V.O S. » beiden
STATIEPLEIN
DE SCHOONSTE
DE BESTE
M W I I L L __ DE STERKSTE SCHOENEN
Jaw Van Ballart, (V O.S ) Lange Beeldekensstraat, 709, ANTWERPEN.
Verm voor V T.B.
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NAAML. VENNOOTSCHAP

FONDSENBANK
Maatschappelijke Zetel ; Brussel, Wetstr. 8 4

EXQUIS

Bij banken • ANTWERPEN, St Martenstraat, z
KORTRIJK, Lange Steenstraat, 4

DE BEUKELAER

Bijkantorcn ; Ardooie, Brugge, Kuurne, Harelbeke, Ingelmunster Izegem, Poperinge, Tielt.
ALLE BANK-

EN

\

BEURSVERHANDELINGEN

Konsthandel: Engeen Soetewey

KONGRESSEN VOOR NEDERLANDSCHE
KUNSTGESCHIEDENIS TE MECHELEN
OP 4. 5, 6 en 7 SEPTEMBER E. K.

S l Jacobsstr. 17, Antwerpen (nevens de Jacobskerk)

Marmeren, Bronzen, I voren en
Potaarden Beelden, Vazen en Zuilen,
Rechtstreeksche iavoer van Japansche
en Chineesche Kunst voorwerpen, Koffieen Theestellen, Saksisch en Sevres-porselein.
Goedkoopste Huis der Stad
5 °l0 korting voor V.T. B. leden

lets voor alle
echte V.T.B.ers
DE LEDEN WORDEN AANZOCHT DEEL
TE NEMEN AAN DEN AUTOTOCHT INGERICHT DOOR DEN BOND OP 7 SEPT.

a

PANNEN- en STEENBAKKERIJEN
VAN S T . N I K L A A S - W A A S

Leon Scheerdsrs«Van Kerchove
MERCATORSTRAAT, 24

j

Telegramadres : Briqueteries St. Nikl.-Waas S
Telef 27 & 98 — Postcheckrek. 13572 •

He! gemakkelijkste en
bet eenvoudigste
is het innemen van

Aspirin

in vorm van tabletten.
Fabrieken van
KUNSTMATIGE SCHALIEN (MERK S.V.K.)
Q E G O L F D E en E F F E N P L A T E N
van allereerste hoedanigheid in
drie kleuren, in alle afmetingen.
Qcmo'ulureerde en gewone baksteenen in all?
• formaten (verbeterde mekanische fabrikatie)
8
ROODE GEBAKKEN PANNEN
I
Cernentparinen in drie kleuren
|
en met dubbele ineensluiting
Cementvloeren in groote keus
kleuren en teekeningen.
|
Fijne pleister voor versiering,
I
beeldbouw- & plafoneerwerken.
Kunstpotterij (Potterie flamande), bloempotten, keukenpotten, buizen, enz..., enz...

i

I

i
•
«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Steeds gereed voor het gebruikl
Eenvoudi¢ste aanwendinR I
Maar het moeten de echtc
Aspirin-tabletten
in de ongineck verPakking ,, "
zijnl

TOERI/H1E
ORGAAM V. D. VLMm/CNEN TOERIJTEMBOMD
VEREENIGING ZONDER UJINJTGEVEND DOEL
VER/CNIJNT Om DE VEERTIEN DAGEN
PAARDENrn ARKT 70 ANTUJE:RPEN
REDACTIE: PROF. Dr. Ir. STAN LEURS. ADMINISTRATE: 6. MAUQUOI
ZESDE

JAARGAN6

••

NUMMER

18

••

15

SEPT.

1927

Inning en Verhooging der Bijdragen
Tot nog toe bleef cle bijdrage voor lidmaatschap van den V. T. B. wat ze
was bij de stichting van den bond in 1922, t.t.z. fr. 7,50! Dit bedrag dat in 1922
norniaal mocht heeten is dit thans niet meer, om wille van de geweldige inzinking
onzer valuta. De bondsleiding is dan ook, en dit met instemming van het Algemeen
Bestuur, en onder den druk der steeds stijgende exploitatie-onkosten van het bondsorgaan, genoodzaakt geweest over te gaan tot het verhoogen der contribute van
fr. 7,50 op fr. 10. Herleid tot de goudbasis, en vergeleken bij de bijdragen van
soortgelijke organismen mag deze verhooging nog als zeer gering worden beschouwd. Het Bestuur kan tevens de leden met genoegen mededeelen dat vanaf
Nieuwijaar de uitgave van het bondsblad met vier bladzijden tekst zal worden vermeerderd en tevens zal worden gezorgd voor een treffelijker uitgave ervan.
Wij hopen dus dat ieder V. T. B.-er het redelijke van dezen maatregel zal inzien, er heelemaal genoegen mee zal nemen en er voor zal zorgen dat, wanneer In
de tweede helft van November de lidkaart ter inning zal worden aangeboden, deze
niet onbetaald terugga.

Lidgeld : hoofdleden 7,50 fr.v inwonende leden 3,50 fr. per jaar
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DE BOUWKUNST AAN DE KUST
Vormt Westelijk Viaanderen in de ontwikkeling der Nederlandsche kunst, vooral
voor wat aangaat bouwkunst en kleinarchitectuur een tamelijk scherp gekarakeriseerde
« provincie », men kan zulks veel moeilijker
speciaal met betrekking tot de kuststrook
beweren; wat daar tot stand kwam vertoont
geen verschil met wat men uit dezelfde periode in het « hinterland » aantreft. Verder
dient er nog gezegd dat voor wat het verleden betreft, de bouwkunst alleen maar eenig
belang biedt. Wat schilclers en beeldhouwers
er voortbrachten had weinig om het lijf en
hield doorgaans geen verband met eenige
plaatselijke school of strekking.

trouwnes elders in het graafschap de inwerking van het Zuiden gelden.
Kort voor en na 1250 schijnt de kuststreek,althans op gebied van kerkelijke bouwkunst, een tamelijk drukke bedrijvigheid te
hebben gekend. Alsdan verrijzen de monunientale kerken van Lissewege en van SintWalburgis te Veurne, vermoedelijk ook de
thans verdwenen kerken van Sint-Jan te
Sluis en van de abdij ter Duinen bij Kokzijde.
Beide eerstgenoemde zijn naast Sint Bavo
te Aardenburg en 0. L. Vrouw te Damme
zeer representatieve voorbeelden van een
aanpassing der Schelde vroeg-gothiek bij de
baksteenconstructie. Op zijn meest typisch

OOSTENDE,

I)e middeleeuwen waren al een eind op
dreef toen de ontginning en de kolonisatie
van de kuststreek zoo goed als voltrokken
mocht heeten. Uit de Romaansche periode is
dan ook niet heel veel voorhanden. Toch
sehijnen de nog voorhanden overblijfsels van
de kerk van Dudzeele en de voor een vijf en
twintigtal jaren opgeruimde resten eener
oudere Sint-Walburgiskerk te Veurne erop
te wijzen, dat beide bedehuizen tamelijk interssante producten van voornoemden bouwstijl zijn geweest. Beide waren basilieken
met tribunes, het in die periode karakteristieke kerktype voor Normandie en de daarbij aansluitende Noord-Fransche gouwen,
o. m. Viaanderen. Ook in de architectonische
vormenspraak laat zich te Dudzeele evenals

STADHUIS

gebeurt dat aan 't massale bedehuis van
Lissewege waarvan de simplistische buitenordonnantie stroef ongothisch-gesloten aandoet. Van binnen heerscht nagenoeg dezelfde
opvatting in de trouwens onoverkluisde
beuk; het interieur van het koor benadert het
meest de hardsteen-gothiek maar meest al
de elementen der wandgeleding zijn uit geprofileerde brikken; de rondzuilen zijn echter van Doorniksche arduin, ook in het schip.
Rondzuilen van laatstgenoemd materiaal,
waarbij natuurlijk het voor de Vlaandersche
vroeg-gothiek karakteristieke krulkapitccl
hoort, blijven hier ook aan de kust tot in de
XVe eeuw in gebruik.
Sint-Walburgis te Veurne (waarvan alleen het koor klaar kwam, het transept is
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grootendeels modern) is heel wat omvangrijker gedacht en monumentaler
opgezet, maar minder representief als
baksteenconstructie; het interieur mag
met het eigenaardige schouderbogentriforium onder de beste voortbrengselen der Schelde-gothiek gerekend worden.
Lissewege boeit door zijn flinke
West-toren op wiens wandvlakken
naar den geest der baksteenarchitectuur zich een versiering van blindnissen
uitspreidt. Er is nog wel wat onbeholpenheid in de compositie; minder echter dan aan den eveneens uit de tweede
helft der XIIIe eeuw dagteekenenden toren van Damme. Van meer evenwichtigheidszin bij zijn ontwerpen getuigde
de in deze tijdspanne te dateeren toren
tc Wulpen, oorspronkelijk een centraaltoren w'elke verband hield met de
bekende torens uit de Normandische
vroeg-gothiek. Jammer dat deze fijne
brok baksteenarchitectuur door de Belgen in October 1914 werd opgeblazen.
In de gothische periode bevinden
zich in de kuststreek de torens soms
wel eens op de viering, wat trouwens
in het oude Vlaanderen voor de kerken
van voor 1400 doorgaans het geval is,
— zoo b. v. te Westkapelle, Wenduine,
Stalhille, Meetkerke, waar ze boven het
kerkdak naar den achtkant overgaan,
zooals elders in het graafschap. Bij de
meerderheid der kerken verheft zich de
toren ten Westen, soms gewoon vierkantig (Mariakerke, Lombaartzijde,
Lissewege) doorgaans echter — en dit
lijkt wel een voor de kuststreek min of meer
karakteristieke schikking te zijn — is het
klokkenverdiep achtkantig. Knokke, Heist
(oude kerk), Zandvoorde, Middelkerke,
Oostende, bieden daarvan treffende voorbeelden. Te Blankenberge verheft zich evenals in de 0. L. Vrouwekerk te Brugge de toren ter zijde van de hoofdbeuk en op de hoogte van de viering. Van deze in de Nederlanden uitzonderlijke schikking kennen we een
tweede voorbeeld aan de kust : de kerk van
Nieuwpoort, waar deze schikking blijkbaar
reeds in de XIVe eeuw voorzien doch eerst in
de XVIIIe eeuw werd uitgewerkt.
De XIIIe eeuwsche kerken, niet alleen de
grootere zooals Ter Duinen, Lisseweghe,
Veurne, maar ook kleinere zooals Zandvoorde, houden vast aan het basilicale schema.
Sinds de XlVe eeuw is het gebruikelijke
kerktype dat der zoogenaamde hallenkerk :
eigenlijk drie beuken van nagenoeg gelijken

VEURNE,

S T WALBURGISKERK

(Fotu Nt Is;

omvang, ieder met afzonderlijke bedaking en
ieder afgedekt met in de langsrichting parallelloopende houten tonnen. Het koor van
Damme, eerste helft der XIVe eeuw, is het
oudste voorbeeld (samen met dat der Walburgiskerk van Oudenaarde). De bakermat
van dit kerktype kan dan ook best in kustVlaanderen worden gesitueerd; van daar uit
schijnt het zich te hebben verspreid langs de
Noordzeekust tot aan de monding der Seine
in de eene en de Zuiderzee in de andere richting. Landwaarts drong het door in Vlaanderen en in Holland, zelfs tot in de Kempen,
in Henegouwen en Artesie. Ook aan de overzijde van « den plas », in Zuidelijk Engeland, komt het voor.
Dit type van kerk met gelijke beuken staat
in zijn ontstaan, zijn ontwikkeling en verspreiding geheel los van de Duitsche hallenkerk; tusschen beide is ook spijts oppervlakkige overeenkumst een wezenlijk verschil.
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De verwantschap tusschen de zoogenaamde hallenkerken der kuststreek
en die in Duitschland ligt meer in 't
uiterlijke dan in 't innerlijke. De Duitsche hallenkerk evolueert naar een ingedeelde ruimte, onze drie-dubbele kerken zijn daarentegen additief gedacht.
Onder de meest representatieve exemplaren langsheen de kust noemen we in
de eerste plaats de kerk van Nieuwpoort (koor eerste helft XIVe eeuw;
beuk XV° eeuw) in 1914 door het Belgisch leger in brand gestoken en vervolgens door successievelijke bombardementen van de andere zijde tot een
puinhoop geschoten; onlangs zoo goed
en zoo kwaad het ging weer terug
« gereconstitueerd ». Bezienswaardig
is ook de kerk van Sint-Niklaas te
Veurne (XVe eeuw), verder de kerken
van Blankenberge, Meetkerke, Wenduine en Westkapelle. Een eigenaardigheid van drie laatstgenoemde bedehuizen : tijdens den tachtigjarigen oorlog brandden deze uit; later werd alleen
het koor heropgebouwd, te Wenduine
en te Westkapelle trok men de beuken
ook weer terug op in het begin dezer
eeuw.
Op meer profaan terrein zijn een interessant voorbeeld van baksteenLISSEWEGE (Foto Em. Borrenbergen)
architectuur de schuren der abdijen van
Ter Duinen en Ter Doest.Van die eerste
uit de eerste helft der XlVe eeuw en nog nog een heelen tijd na 1500 uit. In de XVIlc
eenigszins romaansch, resten nog maar en- eeuw treffen we nog haast zuiver gothische
kele traveen van een der langmuren; de bouwwerken (huis naast het raadhuis (1642)
schuur van Ter Doest, in 1280 gebouwd, en belfort (1616) op de bekroning na). Voor
bleef ons daarentegen haast gaaf bewaard. de laatste decennien der XVIC en de eerste
Deze schuur maakte een buitengewonen in- der XVII6 eeuw is voor het westelijk deel
druk : « wel verwekken beeren en blindbo- der kuststreek (Veurne, Nieuwpoort) evengen sterk opschietende lijnen, maar dit alles als voor het overige Noord-Westelijk Vlaaneindigt een paar meter onder de daklijn zoo- deren (Ieperen, Kassel) een gemengde stijl
dat een groote rustige topgevel zich tegen de karakteristiek. De bouwtrant is in hoofdzaak
lucht afsniidt » (Hub. Hoste, Vlaamsche nog gothisch (vensters met tudorbogige ontbouwkunst).
lastingsboog) maar verrijkt met renaissance,
Een interessant voorbeeld van XlVe eeuw- soms reeds naar de barok neigende detailsche profane baksteenbouw w;as de halle van leering : tabernakelvensters, soms ook gcNieuwpoort (wat voor 1350), in 1914 ver- veltoppen met vleugelconsoles. Het raadhuis
woest. Een goed type van kleinere Vlaam- (ged. 1590 ged. 1612) en de Vleeschhalle
sche Halle : een langwerpig vierkant met het (1630), alsmede meerdere privaatwoningen
belfortje midden een der langszijden. Een ge- te Veurne; het Hotel de Hoop en het Weeslijkaardige silhouette vertoont het raadhuis te huis te Nieuwpoort vertegenwoordigen best
Sluis 1393; de bouw is echter minder regel- deze richting. Een goed stuk eigenlijke maar
matig en niet zoo harmonisch; ook de detail- toch reeds barokiseerende renaissance is het
leering haalt het niet in keurigheid bij die der huidige paleis van justicie, het voormalige
Nieuwpoortsche Halle. Vermelden we hier landhuis te Veurne (1613-1616).
ook nog even het voormalig landhuis, thans
Uit die dagen bezat vo6r den oorlog
het zoogenaamd officierspaviljoen te Veurne Nieuwpoort een interessant stel kerkmeube(1448-1452).
len : een nog eenigszins gothiseerend okDe gathiok houdt het in de kuststreek zaaL altaren. gestoelte en tabernakel in laat-
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renaissance, het laatste in 1598 ontworpen door den Bruggeling Jan Aert.
In den zelfden geest werd in 1629 het
gestoelte vervaardigd in Sint-Walburgis te Veurne, gestoelte dat trouwens
schijnt verband te houden met het atelier van den bekencien leperschen
beeldhouwer Urbaan Taillebert.
De barok, zooals hij zich eindelijk
sober en strak op het einde der XVIIe
eeuw aan de kust vertoont, produceerde
hier weinig. Van eenige beteekenis
voor die richting is het stadhuis van
Nieuwpoort. Ook de toren van Oostende (1713).
Om denzelfden tijd ontwierp voor dezelfde stad de Brabantsche architect
Vrijeels het raadhuis. Ware het oorspronkelijke plan uitgevoerd, met in 't
midden de preutsche koepel-risaliet
dan hadde een der aanzienlijkste producties der protoclassicistische richting
ten onzent van den toenmaligen bloei
der Vlaamsche havenstad getuigd.
Maar naar een sterk vereenvoudigd
ontwerp werd dit gebouw opgetrokken
en tot overmaat van ongeluk in de
XIXe eeuw' hopeloos vcrbouwd.
Prof. Dr. Ir. Stan LEURS.

KERK TE LISSEWEOE, INTERIEUR

(Foto Em. Borrenbergen)

Bovenstaande bijdrage, alsook de klichees die ze illustreeren, komen
voor in het pas verschenen werk « De Kust », uitgave van De Sikkel in samenwerking met den V. T. B. Benevens de bijdrage over de bouwkunst door
Prof. Dr. Ir. Stan Leurs, hierboven afgedrukt, treffen we volgende opstellen in
het werk aan : DE VLAAMSCHE KUST, door A. C. C. Wauters : Duinen
en Strand, De Groote Zeestroomingen en het Getij, Baren, De Zeebaren, Vuurtorens, Bibliografie; DE GESCHIEDENIS DER KUST, door Mr E. Vlietinck;
FAUNA EN FLORA, door Dr Sc W. Conrad : De Staketsels en de Golfbrekers,
Het Strand, De Duinen, De Duinpannen, De Slikken en de Schorren; DE TAAL
VAN DE KUST, door Prof. Dr J. Vercoullie : De Klanken, De Naamwoorden, Lidwoord, De Bijvoeglijke Naamwoorden, De Voornaamwoorden, De
Werkwoorden. Besluit.
Daarenboven is het werk verlucht met 52 mooie en origineele klichees, en
steekt in een frisch kleurig omslag, dat koopen doet.
Mogen deze enkele regelen en niet het minst de treffelijke bijdrage, hierboven afgedrukt, onze lezers aanzetten het werk spoedig te bestellen op het
bondssecretariaat. De prijs is fr. 9,75 vqor de leden van den V. T. B. Nietleden betalen in den boekhandel fr. 12.
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OP REIS NAAR T VERRE OOSTEN

(,)

hoe triomfantelijk het zonnelicht zich, tusschen de keerkringen, uitstort over het heelal. De zon zelve bleef achter de tallooze, immer naar't zuidwesten voortschuivende witte
wolkskens; maar de massa, de gloed, de overstelpende kracht van haar licht straalde in een
ommezien door de hemelen en over de zeeen,
als een reusachtige uitbarsting van verblindende, verslindende klaarte. En het daverend
geweld van dit grootsche vuurwerk, herinner"P\e vergelijking van een schip bij een kas- de me plots (en heel onwillekeurig : we zitten
-"-^teel is overigens heel natuurlijk. Niet al- immers gevangen in den kring van onze gcleen in Europa wordt een zeeschip een drij- waarwordingen en herinneringen) herinnerde
vend kasteel genoemd; ook de Japanners ge- me plots den indruk, even grootsch, even gebruiken het welbekende woorclje Maroe voor weldig, dien ik eens ondervond bij het hooal hun mail- en cargobooten (echter niet voor ren der. eerste maten van R. Strauss « Also
de oorlogsschepen). De Antwerpenaars, sinds sprach Zarathrusta ». Ja, dat was het, wat
lang vertrouwd met de stoombooten van de Strauss had willen schilderen : zoo'n reuzenNippon Ynscti Ka'isha (letterlijk : Japansche zonsopgang in 't Verre Oosten... En ook
Mailboot Maatschappij), kennen heel goed al dacht ik aan't Virgiliaansche : ruit Oceano...
die mooie Maroe's, die, ten minste, zes weken lux. Want zoo'n plotselinge overstrooming
noodig hebben om hunne verre mysterieuze van den Oceaan door 't zonnelicht kan men
reis af te leggen. Welnu, maroe beteekent toch niet beter weergeven dan met dat gewelkasteel — en wel een heusch kasteel, met wa- dige : ruit : stort zich neer. Wel is waar, heeft
Vergilius geschreven : ruit oceano nox (en hij
ter omringd, zoodat de gelijkenis nog treffenheeft dat ook niet geschreven, zonder het
der is.
eerst
gezien te hebben, in de Middellandsche
En ons betooverd kasteel voer weldra —
zee
natuurlijk);
maar wat hij zegt van de
den 6den dag nadat we Aden hadden verduisternis
is
even
waar van 't Licht.
laten, en niets anders gezien hadden dan de
Twee
dagen
nadat
we 't Lilliputeilandje
rustige blauwe zee, de vliegende visschen en
waren
voorbijgevaren,
kwamen we 's Zaterden oneindigen stoet der drijvende witte
wolkskens aan den hemel — voer weldra ra- dags, om 5 uur 's avonds, te Colombo. Een
mooie haven. Alles blauw, wit en groen, bakelings voorbij een nietig eilandje, Minicoy,
dend
in 't schitterende zonnelicht en verre
een speelgoedeilandje, een klompje aarde op
een koraalrif, de kleinste Engelsche bezitting blauwe bergen in't Oosten. Veel schepen, Enop de wereld. Er staat een vuurtoren op, als- gelsche natuurlijk, ook een Fransche boot...
ol'~clat eilandje daar precies geplaatst was We blijven hier tot Zondag ochtend 10 uur,
om er de wacht te houden, en als voetstuk niet langer. Veel passagiers gaan aan wal en
voor een bliksemend torentje. Er groeien ook zoeken een kamer in een hotel, want aan
eenige klapperboomen. En in de koraalrotsen boord zal het te warm zijn. Alles wordt toezijn er groote zeeschildpadden — een passa- gegrendeld en toegeschroefd : je hebt geen
gier beweert toch dat hij er eenige heeft zien lucht meer in de kajuit. Er worden immers
kolen geladen, en't zwarte stof dringt overal
zwemmen aan bakboordzijde...
binnen;
ten andere er komt ook veel vreemd
Den volgenden nacht was't zoo warm, dat
we met ons drieen besloten maar op het dek volk aan boord.
Hier zien we Singaleezen, ci. z. inwoners
te gaan slapen. We hoefden slechts een rnavan
Ceylon : vlugge, bruine kerels, met een
tras uit ons hutje te halen — en we sliepen
heerlijk... maar werden vroeg gewekt door de goudwarme huid, zwarte levendige kijkers,
«lascars» of Hindoeinatrozen, die't dek kwa- maar klein en imager, ze lachen u vriendelijK
men schuren en boenen, zoodat we clan, om toe, spreken tamelijk goed Engelsch. We zijn
toch buiten te blijven, « pyjamaparade » hiel- natuurlijk aan wal gegaan, en na een korte
den op het deel van't dek dat reeds klaar was. wandeling gaan we dineeren in het G. 0. H.
En't speet ons niet, want zoo zagen we het (Grand Oriental Hotel) waar de heer Th., per
ilagelijksche wonder, nl. hoe het dag wordt radio, een kamer heeft besteld. Dan deden
bij den evenaar, hoe gauw, hoe ontzaglijk, we nog een wandeling langs de zee, onder 't
eentonige golfgeklots, tot aan de oude Hollandsche vesting, uit de XVlIe eeuw, en te(1) Zie begin in het nummer van 15 April.

Eert kleine — en voor de Antwerpenaars wel
overbodige — les in 't Japansch. Een Lilliput-eilandje. Pyjamaparade, also sprach
Zarathrustra, en... ruit Oceano lux. Colombo. Het G. 0. H. Kamers aan 10 sh. (muggen inbegrepen). 't Victoriapark. Een vizioen
van 't aardsch paradijs! Steeds verder naar
het Oosten! De laatste bladzijde in Max
Havelaar! Aankomst te Penang.
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gen 10 uur ging ik terug aan boord, waar ik
liet natuurlijk heel warm, veel te warm, had.
Doch dc heer Th. die 7 rocpies, d. i. ong. 10
shill. betaalde voor zijn kamer, werd er vreeselijk geplaagd door de muggen...
Den Zondag morgen waren we alle drie
vroeg op, en we deden een heerlijke wandeling per rickshaw. Onze rickshawdrijvers —
gespierde, bijna naakte Singaleezen — brachten ons in 't Victoriapark. Het was er — onvermijdelijk — erg warm. Onze loopers
stonden gauw in 't zweet; en we waren alien
blij als we een eindje in het lommer reden.
En we waren ook blij dat we onze witte helmen opgezet hadden. De buitengewone groeikracht en de overvloedige pracht van al dat
groen en al die bloemen is een wonder. Die
tropenweelde toont ons wat de natuur vermag, wanneer een milde zon en een rijke
aarde, besproeid door overvloedige regens,
samenwerken. Zoo'n paradijs, als dat Victoriapark, verdient meer dan een bezoek van
een half uur. Er waren veel rozelaars, in vollen bloei; reuzenbamboes, eucalyptussen, baniantrcyjs, banaanboomen, travcllcrstrces,
klapperboomen, en een hovenier liet ons 't
kleine kruidje-roer-me-niet zien. En er waren ook nog zoo vele andere boomen en bloemen... 't Kruidje-roer-me-niet is een heel
klein, groen plantje, met blaadjes net zooals
die van den lijsterbessenboom, doch veel kleiner — en raak je die blaadjes aan, dan zie je
niets meer dan een heel dunne naald; al de
blaadjes zijn tegen het steeltje opgevouwen.
De reusachtige baniantrcc heeft wortels die
als't ware uit den boom naar den grond regenen, en honderd steunpilaren vormen : zoo
wordt een enkele boom een woud; de travelierstree... Maar we moesten weg. We moesten terug naar de Morea, die 't anker lichtte
te 10 uur... En te 6 uur \s avonds verdween
het Ceylonparadijs in't Noordwesten, terwijl,
in een vuurhemel, de zon prachtig onderging.
Den Woensdag zijn we de noordkust van
Sumatra, of een eiland aan die noordkust,
voorbijgevaren.
... « Insulinde, dat zich daar om de evenaar slingert, als een gordel van smaragd! »...
Zoo is 't inderdaad.
Poeloe Weh — zoetwater-eiland. (want er
is een meertje op dat eilandje) is een staaltje
van wat men in al die kleine en groote eilanden te zien krijgt. Een lawine van groen! Een
plantenweelde, van de toppen der heuvels tot
aan het strand! Men ziet eenige huisjes, hier
en daar klapperboomen, en op vele plaatsen
regelmatig geplante boompjes, reeksen frisch
groengewas — men kon niet weten of het
rubber was of koffie, of thee — en hooger

nog, (lichte, eeuwig groene bosschen, tot -boven op dc bergen.
Ook rijzen, tusschen het groen, een seinmast en de pijlers van een « wireless »-station
op...
We varen nu heel langzaam voort omdat
we, zoo zegt men toch, met het hoog tij in
Penang moeten komen, waar een zandbank
het varen moeilijk maakt. Den Donderdag
morgen zien we, reeds om 8 uur, groote bergen in't Noorden, in't Oosten en in't Zuiden
uit de zee rijzen, Men zou eerst denken dat
het allemaal eilanden zijn, maar de kustlijn
komt ook te voorschijn en verbindt al die eilandjes tot een geheei. De S. S. (Straits Settlements) komen ons te gemoet. Rechts, in 't
Zuid Oosten, daagt als een reuzengevaarte,
liet eiland Penang op. Het Hotel E. & O.
(Eastern and Oriental) wordt zichtbaar. Is
die naam nu geen prachtig staaltje van het
taalverschijnsel dat we op de ^choolbanken
als « pleonasme » hebben leeren kennen?
Het water wordt groen, wellicht een teeken
dat het niet diep is. De peilmatroos laat het
peillood heen en weer wiegelen, totdat hij het
ineens, wip! ver vooruit in 't water laat ploffen — en met een zingende stem kondigt hij
't getal vademen aan (1 fathom is 6 voet) :
Niiiime! roept hij; en de kapitein, juist boven
hem, moet dan maar weten wat hem te doen
staat.
Eindelijk, rond het middaguur, gaan we
aan de kade liggen. Vele passagiers verlaten
hier het schip; eenigen onder hen hebben hun
bestemming bereikt; ze hoeven slechts de
ferry boat te nemen die't eiland Penang met
de F. M. S. (Federated Malay States) verbindt; anderen zetten hunne reis voort per
spoor.
In die krioelende haven van Penang werd
door den Duitschen kruiser Emden, in 't begin van den grooten oorlog, een van die
waagstukken uitgevoerd, die destijds den Engelschen handel en de Engelsche zeevaart in
't Oosten niet alleen den schrik op't lijf joeg,
maar zelfs nagenoeg verlamde. Bliksemsnel
kwam de kruiser — met een valsche derde
schouw die als vermomming diende, — de haven binnengestoomd, boorde een Fransche
kanonneerboot in den grond, torpedeerde een
Russischen kruiser (den Zemtschoeg) die
daar argeloos voor anker lag, beschreef een
sierlijken draai en verdween weer in voile
zee... Oorlog is afschuwelijk, maar zoo'n wapenfeit dwingt bewondering af, en de Engelschen hebben dan ook — sportief aangelegd
zooals ze zijn — hunne waardeering voor dii
waagstuk niet verzwegen.
Te meer, daar het prestige van hun eigen
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oorlogsvloot daarbij niet in 't gedrang
kwam...
Nu is dat geschiedenis geworden, — en er
is geen gevaar dat onze Morea zou getorpedeerd worden. De S. S. P. (Straits Settlements Police) komt aan boord, en de paspoorten worden — o zoo langzaam! — nagezien, en gestempeld. Als we aan wal gaan,
laten we eerst een sommetje Engelsch geld
uitwisselen tegen dollars. Een dollar is iets
meer dan twee shill. En als ge Penang verlaat
worden uwe overblijvende dollars natuurlijk
alweer uitgeschacherd tegen Engelsch geld.
En telkens is er een winst bij — maar niet
voor U.
Eindelijk konden we, rond 3 uur, een tochtje beginnen. Met een auto reden we door een
dicht bosch van klapperboomen, en kwamen
zoo aan clen ingang van een Chineeschen
tempel, waar heilige schildpadden in een waterbak rondkropen, waar een Boeddha tusschen de zon en de maan te mijmeren zat;
waar een Chineesch vrouwtje — met kleine,

vreeseiijk kleine verschrompelde, a. h. w. vetpletterde kindervoetjes. waarop ze zich moeilijk overeind hield, iets luidop afpaternosterde voor een heiligenbeelclje, terwijl ze houtenstokjes in een doosje liet rammelen; waar
vele kaarsen en wierookstokjes brandden;
waar plots een vuurwerk met geweldige knallen afgevuurd werd; en waar ook veertig a
vijftig beclelaars ons erg lastig vielen...
En over al de gebouwtjes, wegeltjes en
gangetjes van dien tempel hing de zware,
donkergroene, halfduistere atmosfeer van het
woud... 't was niet alleen de eerste kennismaking met het echte verre Oosten, met het
gele Oosten, maar ook met de tropen, met de
wilde tropennatuur. 't Begon ook in eens
zwaar te regenen, a tropical rain! en de auto
bracht ons in allerhaast naar het E. & O.-hotel, van waar we, toen het plasregenen ophield, terug naar de haven reden, en weer
aan boord gingen : want de Morea moest
v6or zonsopgang vertrekken.
D r S. SOBRY.

HET WEGEN-VRAAGSTUK IN BELGlfi
In « De Kampioen », orgaan van den
A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland,
lezen we het volgende, dat, van buitenlandsch
standpunt uit bekeken, voor ons niet oninteressant is :
Het is eigenaardig, waar te nemen hoe
terzelfder tijd ook in Belgie het wegenvraagstuk, tegelijk met de wegenbelasting, door
de toeristen aan de orde wordt gesteld. Dus
vragen wij in ons orgaan eveneens de aandacht onzer Nederlandsche toeristen voor
den strijd, door onze zuidelijke kameraden
van den weg voor hun levensbelangen gevoerd. Bovendien komt de kwestie feiteK*';
op hetzelfde neer als bij onze oostelijke buren in Duitschland. Want ook in Belgie zucht
men nu onder een veel te zware wegenbelasting; terwijl de toestand, waarin zich de
meeste verkeerswegen bevinden, over het aTgemeen erbarmelijk wordt genoemd.
De protesten tegen de voorgestelde belasting, reeds bij den aanvang van dit jaar ingezet, hebben aangetoond de waarheid van hei
spreekwoord « la force est dans 1'union
Tegenover het niet denkbeeldige gevaar,
dat het auto- en rijwiel-verkeer in zijn natuurlijke en gezonde ontwikkeling bedreigd
zou kunnen worden, vereenigden zich tal van
geinteresseerde groepen, als de verschillende
Belgische toeristen-organisaties, de vakbonden en de vertegenwoordigers van auto- en
rijwiel-industrie, tezamen een groote beweging ontketenend, waarvoor de regeering

capituleerde met de belofte, de op proef ingevoerde wegen-belasting binnen gematigde
grenzen terug te brengen.
Ook in Belgie zal in 1928 een gewijzigcie
belastingwet worden ingevoerd. En ook in
Belgie wordt dus dit actueele onderwerp op
het tapijt gebracht.
Onzerzijds nemen wij van een-en-ander
met evenveel belangstelling kennis als van
de in Duitschland op touw gezette actie.
Sfc

*

*

Reeds enkele jaren geleden ging van de
zijde der Belgische weggebruikers het init:atief uit, te komen tot een vast-omlijnd plan
ter verbetering van het wegennet, dat gedurende den oorlog zoo zwaar te lijden heeft
gehad, en in de jaren na den oorlog bij gebrek aan voldoende geldmiddelen onvoldoende hersteld was. Zelfs had het, onder
patronaat van den Koning gehouden « Congres des Routes Beiges » in 1923 een commissie in het leven geroepen, welke de t>elangrijke zaak in studie en voorbereidin^
nam.
Tot een direct resultaat heeft de ornvangrijke en uitnemende arbeid dezer « Commission consultative des routes » niet geleid.
Doch haar einclrapport, eerst onlangs gepubliceerd, bevat punten van zooveel belang en
getuigt van zulk juist inzicht in de zaak waarorn het gaat, dat wij er hier gaarne de aandacht op vestigen.
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Het voorstel luidt, voor Belgie een afzonderlijk Wegenfonds te stichten (en ziehier ai
dadelijk een punt van overeenstemming met
ons land), welk orgaan bestemd moet worden voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van alle staatswegen. De hiertoe
benoodigde gelden zouden verkregen mceten
worden door een leening van 600 millioen
francs, uit te geven in tranches van 120 millioen, te verdeelen over vijf jaar. Hierbij zou
gevoegcl worden de opbrengst van een jaarlijksche belasting op auto's en rijwieien,
waardoor het fonds de 1000 millioen francs
kan bereiken. En dan zou dit fonds beheerd
moeten worden door een afzonderlijk in te
stellen Wegenraad, bestaande uit een dozijn
leden, waarvan minstens vier leden aangewezen moeten zijn uit de kringen van weggebruikers, te benoemen op voorstel der
Belgische toeristen-organisaties. Een uitvoerend comite moet het dagelijksch werk verrichten. En ook dit comite zou, naast den

directeur-generaal van «ponts et chaussees»
en een vertegenwoordiger van het departement van Financien, moeten worden aangevuld met een gedelegeerde der weg-gebruikers zelven.
*

*

*

Men mag benieuwd zijn in hoever de Belgische regeering zich straks houdt aan dit
uiterst practisch en zakelijk pre-advies uit
de kringen der direct-betrokkenen, dat zijn
dus de Belgische toeristen.
En bijaldien inderdaad in zoo'n Bclgischen
Wegenraad het toerisme vertegenwoordigd
mocht worden en in het uitvoerend comitC
van het Belgisch Wegenfonds een vertegenwoordiger van het toerisme zou zitting liemen, — behouden we ons het recht vo«>r,
deze belangrijke aangelegenheid nader aan
de orde te brengen.
Beschouwd alsdan uit een eigen Nederlandschen gezichtshoek.

IN MEMORIAM
Op 3 September overleed een onzer eerste
en beste pioniers : de heer
Jozef KOOYMAN,
afgevaardigde voor Boechout. Dit verscheiden herroept voor onzen geest het vruchtbaar verleden van den heer Kooyman. Hem
was het mogelijk in een betrekkelijk kleine
gemeente een honderdtal leden te groepeeren
en een V.T.B.-afdeeling tot stand te brengen, die een ruim aandeel had in het geestelijk leven der gemeente. 's Winters werden
om de week voordrachten gehouden (welke
stad doet dit Boechout na?) en menigmaal
was de spreker Jos. Kooyman zelf. Daarbij
echter beperkte hij zich niet, zijn weinige
vrije avonden gebruikte hij om het goede
zaad te gaan rondstrooien in de omliggende
dorpen! 's Zomers, wanneer elke Zondag tak
Boechout, alleen of in aansluiting met andere
groepen, op uitstap ging was Jos. Kooymair
steeds de opwekkende aanvoerder van het
gezelschap! We herinneren ons alien nog levendig het grootsch openluchtfeest, met opvoering door het VI. Volkstooneel, dat hij
een jaar geleden op touw zette. Wat we
echter vooral in den heer Kooyman mochten
waardeeren is dat hij, ondanks zijn stevige
politieke overtuiging, steeds den V. T. B.
cp de rechte baan wist te leiden.
Met hem verdwijnt een werker in den vollen zin van het woord. Het Bestuur van den
V. T. B. biedt de familieleden zijn gevoelens
van oprechte deelneming.

Toen onderhavig nummer reeds ter perse
was, kwam op het secretariaat de tijding toe
dat andermaal een onzer beste krachten door
den dood weggemaaid was. Woensdag j.lv,
14 dezer, overleed
Mejuffrouw J. LEURS,
afgevaardigde voor Brussel, Tante van onzen zoo sympathieken Algemeenen Secretaris, Prof. Dr Ir Stan Leurs.
Juffrouw Leurs was een dier afgevaardigden die, in het voor Vlamingen onsympathieke midden dat Brussel is, een ononderbroken campagne heeft gevoerd voor inburgering van den V. T. B. in de hoofdstad. Ze
w^as de animator, de levenswekker, de propagandiste! Zij was het die, ondanks haar
jaren, aan de jongeren het voorbeeld gat
met regelmatig te verschijnen op de vergaderingen en deel te nemen aan uitstappen, reizen, e. d. Dankbaar denken we aan al de
voordeelen die ze den V. T. B. bezorgde
door het aanwenden van haar grooten invloed in officieele middens.
Wij buigen diep bij de nagedachtenis van
Mejuffrouw Leurs en stellen haar actief verleden als voorbeeld aan de jongere generatie.
Aan de achtbare familieleden en vooral
aan zijn Algemeenen Secretaris Prof. Leurs
betuigt het bondsbestuur zijn innige deelneming.
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WANDELING DOOR HET LAND VAN COUVIN
wordt ze wel tijdens het gunstig seizoen
A ldoor
enkele toeristen bezocht, de streek
rond Couvin is, jammer genoeg, maar weinig
gekend.
Onder aardkundig zoowel als onder aardrijkskundig opzicht, vormt deze gouw den
overgang van de kalkachtige TusschenMa.as-en-Samber-streek naar de beboschte
Ardennen. Men zou ze haast kunnen noemen
de streek van het natuurschoon, zoo rijk aan
afwisseling zijn er de aardige plekjes. Van
Cerfontaine af tot aan de Fransche grens, in
de richting van Rocroi, is het een reeks landschappen, nu eens woest, zooals b. v. de
« Fagnes » van Neuville, dan weer vreedzaam en groenend, maar steeds bij uitstek
lief en schilderachtig, vooral in de valleien
van Eeau-Noire en Viroin.
Couvin was eens de hoofdplaats van een
klein graafschap; de stad ligt op de kruin
van een steilen heuvel, nabij het groot woud
van Nismes, op 'n hoogvlakte die zich uitstrekt tot aan de Fransche grens, in de zuidelijke richting, tot Oignies in het Oosten, en
in 't Westen tot in het Land van Chimai; deze hoogvlakte beslaat dus het grootste gedeelte van het Zuid-Westen der provincie
Namen.
Een merkwaardigheid van Couvin is de
« Grotte de l'Abime ». Links van den weg,
op den top van een steile hoogte, staat een
kasteel. Rechts is het « Eau-Noire » (het
Zwarte Water) waarlangs we, zelfs in't midden der stad, wandelen kunnen. Hier kabbelt
het donkere water op een bedding van kiezel, verder vormt het kleine watervallen,
tusschen oevers gevormd door steenen muren. Ware het riviertje wat breeder, en zijn
-water stiller, men zou kunnen meenen aan
eene Reie van Brugge te zijn. Het Zwarte
Water is niet bevaarbaar, zelfs niet met een
schuitje. Maar daarom is het beekje niet minder lief.
Ieder toerist die tot Couvin komt, zal voorzeker het St Rochuspark willen bezoeken.
Langs aangename en overlommerde wegeltjes zal hij den Vijver, 3 Hectaar groot, omwandelen. Heeft hij er lust toe, er is gelegenheid tot roeien.
Het « Eau Noire», na den Molen van Lienaux gestuwd te hebben, is op een wip een
park uit, en na menigen kronkel, slaat het
ding de richting in van Nismes. Niet lang
echter, want op korten afstand van Couvin
verdwijnt het in den grond, nabij het bosch
van Etroit, aan den voet van steile klippen,
ter plaatse « l'Adugeoir ». Bij droog weer, is

dc rotsachtige bedding volkomcn droog. Het
water heeft in de kalkachtige rots natuurlijke grotten gevormd, ten getalle van drie,
die men voor een 15-tal jaar is beginnen uit
te baten. Ongelukkig moest men de werken
stil leggen, de wereldkrijg kwam en... thans
blijft er niets meer dan de ingang over; de
nauwe verbindingsgangen zijn verstopt door
dorre takken en leemachtige modder die er
's winters door het water aangebracht worden. Na ong. 150 meter loopen deze gangen
uit in ruime onderaardsche zalen.
Kijk, na 2 Km. y 2 komt het riviertje weer
te voorschijn, nabij den « Font d'Avignon ».
Aan de grens van Nismes en Dourbes, aan
den samenloop van Eau-Noire en EauBlanche, stijgt majestatisch de vermaarde
Roche a l'Homme, die men van ver ontwaren
kan. Beklimmen wij de naakte helling, dan
genieten we van een overheerlijk panorama,
dat heel de vallei, de prachtige vallei omvat.
Ook hier zou St Servaas zegenend geroepen
hebben, zooals hij voor de Maasvallei deed :
« Eeuwig, eeuwig schoon zult ge blijven ».
Den liefhebbers van kruidkunde wordt
bijzonder aanbevolen, de « Montagne au
buis » te beklimmen; deze berg wordt zoo
genoemd omdat er het buksboompje weelderig tiert. Op dezen berg groeit een zeldzame
flora want hij is een der enkele oorden in
Wallonie waar het wildemanskruid (anemone pulsatille of herbe-au-vent) natuurlijk
groeit.
We staan hier ongeveer 240 meter boven
den zeespiegel. Couvin ligt op de hoogte 190
en in de richting van Rocroi stijgen we tot
340 (kilometerpaal 40 der baan Couvin-Rocroi).
Als we van Virelles (vijver van 115 hectaar, de grootste in Wallonie) terugkomen
over Aublain, Dailly en Boussu, zullen we
even te St Joseph verpoozen. Niets buitengewoons, een zuiltje met nis, waarin een
St. Jozefsbeeld, overlommerd door twee
prachtige linden, maar... alweer een vergezicht : Frasnes, met zijn nieuwe St Remigiuskerk en de gele lijn der kronkelende wegen
die onze oogen leidt naar Nismes, la Roche
a l'Homme, la Montagne au Buis, Couvin en
Boussu.
We kunnen insgelijks den berg bestijgen,
wiens naam in 't Waalsch Tienne du Nord
luidt; het vergezicht dat ons daar aangeboden wordt is nog uitgestrekter, want ook
Mariembourg en de vlakte van de « Pree »
vallen binnen zijn grenzen.
Van St Joseph dale men naar Petigny, over

m
den steenweg Maricmbourg-Couvin. Petigny,
een luttel dorp van een paar honderd inwoners, ligt in een kom, in een schilderachtig
maar nauw dal, dat met beboschte heuvels
omringd is. Deze heuvels beletten volkomen
het dorp te zien, zelfs niet zijn kerktoren.
Te Matagne la Petite doet ieder jaar op 14
Januari of op den daaropvolgenden Zondag,
een historische stoet ter cere van St Hilarius
zijn omgang.
Voor drie jaar bestond te Frasnes de gewoonte nog le « Grand-feu » (het Groote
Vuur) te ontsteken. Met kruiwagens trokken
de jongelingen door dorp, velden en bosschen, om hout, rijzen, hooi, stroo, enz., te
verzamelen, en maakten van het bijeengebrachte materiaal een grooten hoop, steeds
op de hoogte « au fond du village »; rond
den avond werd het vuur ontstoken, den
nacht door onderhouden om 's morgens uit
te gaan. Dit geschiedde 's Zondags na
Vastenavond.
Een eigenaardig feit : Anno 1542 kocht
Maria van Hongarije van den Prins-Bisschop
van Luik, een gedeelte van Fresnes af, om er
de stad Mariembourg op te bouwen.
Als verdere merkwaardigheden in het land
van Couvin : Senzeilles met nieuwen vijver,
82 aar groot; een groeve van rood manner,
een astronomische klok; het Romeinsch kasteel, of den burcht te Fagnolles, de vestingen
van Mariembourg, de wandelingen van Nismes, enz., enz.
Indien de lezers van « Toerisme » het goed
vinden, zullen we later daarover wel eens
spreken en tevens een woordje reppen over
de plaatselijke nijverheid : de klompenmakerij.
M. TREPANT, onderwijzer,
Frasnes-bij-Couvin.

De schrijver van dit artikel, die onze taal
machtig is, heeft ons een tweede bijdrage
toegezegd.

AAN DE DRUKKERS-LEDEN VAN V. T. B.
De bondsleiding noodigt al zijn ledendrukkers uit mede te dingen voor het drukken van de lidkaarten 1928, gelijkaardig aan
deze van 1927, het cliche door den bond te
Ieveren. Prijzen opgeven per 10.000 exemplaren. Inlichtingen worden onmiddellijk verstrekt door het secretariaat.
Uiterlijke datum voor prijsopgave : 24
September.
Uiterlijke datum voor levering : 1 October.
De gunning is vrij en kan zonder opgave
van reden worden geweigerd.

AAN DE V.T .B.-ERS VAN ANTWERPEN EN
OML1GGENDE
In den loop van deze dagen hebben alle
V.T.B.-ers van Antwerpen en omliggende
met toestemming van het Bestuur van den
V. T. B. een brochure ontvangen uitgaande
van de Vlaamsche Tooneelgemeenschap.
Dat reeds sinds verleden jaar vele V.T.B.ers ook lid zijn van de Vlaamsche Tooneelgemeenschap en met geestdrift de werking
hebben gevolgd, weten wij en hebben wij
ook dan reeds aangemoedigd. Doch waar nu
de propaganda begint voor het tweede jaar,
dat aanvangt in September, kunnen wij niet
genoeg de aandacht trekken van de V.T.B.ers op de groote ontplooiing die de Vlaamsche Tooneelgemeenschap zich stelt. Aan dit
werk van volksontwikkeling op groote schaal
kan elk V.T.B.-er tot zijn eigen voordeel
meedoen. Het zou inderdaad moeilijk zijn niet
zijn gading te vinden onder hetgeen voor het
speeljaar 1927-28 wordt voorgesteld : tooneelvoorstellingen, orkestuitvoeringen, kamermuziek, en ten slotte een lijvig blad dat
om de week verschijnen zal en een volledig
overzicht van het tooneelleven geven zal.
Wanneer wij niet wisten dat de beste krachten zich voor dit alles hebben ingespannen,
zouden wij kunnen vragen of het wel mogelijk zal wezen dit alles te verwezenlijken;
doch dat elke twijfel is uitgesloten bewijst
het schitterende slagen van het eerste bestaansjaar.
Er is slechts een zaak die het grootsche
doel van de Vlaamsche Tooneelgemeenschap
in den weg kan staan : dat niet het noodigc
aantal leden wordt gevonden. Het is daarom dat wij elk V.T.B.-er dringend oproepen
tot aansluiting voor een of andere reeks. De
tijd is kort en zooals de Toeristenbond, zoo
is ook de Tooneelgemeenschap aangewezen
op het groote aantal. Wie zou er niet meedoen, wanneer hij het beste krijgen kan tegen
een ongelooflijk lagen prijs?
Dat ook de V.T.B.-ers van den buiten eraan
denken : door het regelen van hun gezamenlijk vervoer naar de stad kunnen zij tegen een
betaalbaar bedrag uitgelezen avonden meemaken.
In elke plaats van eenig belang kan ten
andere een zelfstandige tak van de Vlaamsche
Tooneelgemeenschap worden ingericht die
aan haar leden ter plaatse zou brengen wat
zij anders nooit te hooren krijgen. Tak Gent
en tak Brussel werden reeds gesticht.
Het sekretariaat van de Vlaamsche Tooneelgemeenschap, Korte Leemstraat, 36, Antwerpen, zal graag alle inlichtingen geven en
onmiddellijk de noodige hulp bjeden voor
een in te zetten werking.
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DE KUNST BIJ DE BOSCHJESMANNEN
mode, die sinds jaren reeds in
E deen vreemde
Europeesche kultuurwereld heerscht,

gesmeerd, kwamen uit de omgeving. Het is
bijna onbegrijpelijk dat zij tot op heden zoo
houdt zich bij voorkeur bezig met de kunst- goed bewaard bleven. Zoo vond men schilprodukten van primitieve volkeren zooals deringen in streken, waar de boschjesmannen
bijv. de eilandbewoners der Zuidzee en de sinds 200 jaar uitgestorven waren.
inboorlingen van het oorspronkelijke AmeJachttooneelen werden door de boschjesrika. Dit volk vertoont door zijn neiging tot mannen weergegeven, eveneens kaffers, die
meetkundige figuren en kubistische vormen dieren braden, blanken, die paarden leiden,
een nauwe verwantschap met de modernste mannen met jachtbuk beladen, leeuwen, die
Europeesche kunstenaars. Doch er bestaan menschen aanvallen, boschjesmannen, die
onder de primitieven ook volkeren, die van dieren van de boeren stelen, danstooneelen
een zuiver naturalisme getuigen en daarom, en andere. Door zulke uitbeeldingen van
met het oog op hun kultuurrang, enkel te groepen verhieven de boschjesmannen zich
vergelijken zijn met de menschen uit het boven het kultuurpeil van het eerste steentijdeerste « Steentijdperk
perk; want het voorkomen van den mensch
Ziehier eenige bizonderheden over de in schilderingen dagteekent uit een meer gekunst der Zuid-Afrikaansche boschjesman- vorderd tijdperk.
nen volgens de laatste navorschingen.
Het is opmerkenswaardig, dat zij de dieGelijk de mensch uit het eerste Steentijd- ren zoo nauwkeurig waarnamen, maar anperk, zoo is ook de boschjesman een jager, derzijds blijk gaven van onkunde voor de
die door wouden en vlakten zwerft. Hij mooie vormen van het menschelijk hoofd,
wordt niet grooter dan 1,40 m., heeft een voor de gelaatsuitdrukking of het verschil
sterk ingetrokken buik, gekrulde haren en tusschen de menschen. Enkel het rasverkorte breede ooren zonder lelletjes. Het ras schil merken zij blijkbaar: het dwergvolk der
der boschjesmannen is bijna uitgestorven; de boschjesmannen onderscheidt zich duidemoderne beschaving eischte hen als offer.
lijk van de kaffers met hooge gestalte en
Daar zij zich niet aan de blanken wilden lange ledematen, of van de blanken. De
onderwerpen noch den grond wilden bebou- nauwkeurigheid van het gelaat ontbreekt
wen, werden zij uitgeroeid, en er bleef van meestal; de ongelijkheid straalt daaruit, ruw
hen bijna niets anders over dan hunne in en onbewimpeld, zooals bij alle primitieven.
hooge mate volmaakte kunst. Eten, drinken Ongetwijfeld werden al deze schilderingen
en slapen zijn de eenige behoeften van dit zonder godsdienstige bedoeling gemaakt; —
dwergvolk, dat, klein en behendig, zich kon enkel uit neiging tot styleeren, mededeelen
verschuillen op boomen en onder bladeren, en nabootsen. Plastische beelden vond men
dat de bewerking van het metaal en de bijna niet bij de boschjesmannen. Maar de
samenleving in een staat niet kende.
schilderingen zullen te alien tijde het beDe voortdurende aanwezigheid van wilde langrijk probleem doen bespreken, hoe een
dieren leidde hen tot een nauwkeurige, weer- volk, dat nauwelijks uit zijn dierlijken staat
gave van de natuurvormen. Hunne schilde- opstond, zulke getuigenis van kunst kon geringen op de rotsen getuigen van een talent, ven; dat de kunst met alle kracht en schooneen waarnemings- en reproduktievermogen, heid zich vertoonde zelfs voor de beschadie ons steeds opnieuw verbazen. Zij h e b - ving!
ben prachtige, helle kleuren, dikwijls scherpe
Is misschien de kunst het begin der bekontrasten; maar soms ook vloeien hunne
schaving
en van de menschheid in 't algekleuren ineen met de keurigste schakeeringen. De boschjesman schildert op zicht. Een meen?
Remy VAN EYNDE.
ontdekkingsreiziger verhaalt over zijn bezoek
in een rotshol, blijkbaar door de boschjesmannen verlaten in een oogenblik van vrees.
Op den grond lag een schildpadschelp van
Het Dagelijksch Bestuur, in zijn vergadeeen zeldzame soort, zeer verschillend van de ring van 13 September, stemde een motie
andere. Op den wand van het hoi was het
dier flink afgebeeld, met dezelfde kleuren en van gelukwenschen voor cle takken Appelbijna met dezelfde verhoudingen — dus de terre en Meerhout, waar in enkele weken het
juiste weergave van het levend model. De ledental zesmaal verdubbeld werd.
verfstoffen met vet uiteengewreven en met
de hand of met een beenen stokje op de rots
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Berlijn in cijfers
Dezer dagen zal het « Statistische Jaarboek » der stad Berlijn verschijnen. Dit werk
zal een zeer duidelijk beeld geven van de
ontwikkeling van de hoofdstad van het
Duitsche Rijk. Er blijkt in de eerste plaats
uit, dat Berlijn een oppervlakte omvat van
87.846 Hektaar. Volgens het voorloopige resultaat van de volkstelling van 16 September
1925 telde de stad 4.024.000 inwoners, waarvan 2.175.000 van het vrouwelijke geslacht.
Deze ruim vier millioen inwoners vormden
samen 1.225.000 huishoudens, die weer in
1.179.000 woningen ondergebracht waren.
Daar Berlijn op het tijdstip dezer volkstelling over 2112 leege woningen zou hebben
beschikt, bedroeg dus het totale aantal woningen der stad 1.181.612. Sinds de volkstelling van 1 December 1910 blijkt de bevolking met 290.000 zielen of met 8,7% te
zijn gestegen, In 1926 vertoefden voorts nog
1.607.000 gasten in de verschillende hotels
en logementen der stad. 196.000 hunner waren buitenlanders.
Voor het vervoer der burgerij stonden in
1926 in het geheel 2900 automobielen, 1600
rijtuigen, 4700 spoorweg-wagons, 700 wagons der « ondergrond » of tunnelspoor, 3000
tramwagens en 220 autobussen ter beschikking. Deze cijfers zijn sindsdien weer aanmerkelijk gestegen. Het aantal tramrijtuigen
bedraagt thans 3800, dat der spoorweg-wagons 4500, dat der wagons der tunnelspoor
850, dat der autobussen 520. Het aantal automobielen is tot 9.300 gestegen, terwijl het
aantal rijtuigen, die door paarden worden
getrokken, tot op 293 is gedaalcl.
De ontwikkeling der stad blijkt overigens
ook duidelijk uit de stijging van het verkeer.
De tram vervoerde in 1924 538 millioen reizigers, in 1925 779 millioen en in 1926 813 millioen. Bij de autobusondernemingen waren
deze getallen resp. 48 millioen, 77 millioen,
113 millioen. Bij de stadsspoor en de tunnelspoor zijn deze getallen een weinig gedaald,
dit voornatnelijk ten gevolge van de uitbreiding van het net der trams en der autobussen.
In 1926 werden te Berlijn niet minder dan
12.906.000 reiskaartjes verkocht, tegenover
12.881.000 in 1925 en 11.740.000 in 1924.
Op Spree en Havel nam het vervoer der reizigers, die met een van de talrijke gezellige
bootjes een uitstapje maakte, ook voortdurend toe. Het bedroeg in den Zomer van
1924 1.421.000 van i925 1.688.000 en van
1926 1.867.000.
De ontwikkeling van het vliegverkeer ontwikkelde zich ten slotte ook buitengewoon

eunstig. Het aantal vertrekken en landingen
bedroeg in 1925 9484 en in 1926 11.999. Vervoerd werden in 1925 20.428 personen en
in 1926 30.656 personen. Voor de postzendingen waren deze getallen 9.273 en 29.019
Kilogram. Voor de bagage 80.008 en 140.250
Kilogram. Voor de vervoerde dagbladen
205.696 en 216.279 Kilogram en ten slotte
voor het vrachtgoed 63.633 en 108.602 Kilogram.
VAN HET SECRETARIAAT
BONDSPOSTCHECKREKEN1NG 93.627.
TELEFOON-SECRETARIAAT : 583.30.
LEDENAANGROEI tusschen 16 en 31 Oogst traden 307 nieuwe leden toe.
V. T. B. AUTO-MOTORCLUB. — Het Bestuur
van den V. T. B. Auto-Motorclub zal zoo vrij zijn
een der eerstvolgende dagen aan de personen, die
voorheen lid waren van den Vlaamschen Automobielbond, een lidkaart te laten aanbieden. Het is
wellicht bedoelde personen bekend dat de vroegere
Vlaamsche Automobi^lbond thans herop- cn heringericht is in den schoot van den V. T. B. Het Bestuur ervan heeft reeds voor zijn leden heel wat
voordeelen bekomen en zal al het mogelijke doen
om deze steeds te vermeerderen.
ZICHTKAARTEN. — Op het secretariaat zijn
verkrijgbaar zichtkaarten over Antwerpen, Gent en
Brugge aan fr. 1,35 per reeks ( + eventueel fr. 0,15
verzendingskosten), de drie reeksen samen fr. 4,05
( + eventueel fr. 0,45 verzendingskosten).
BONDSUITGAVEN.
Monografieen :
De Kempen
fr. 16,25
Mechelen
9,75
De Haven van Antwerpen
9,75
West-Brabant
9,75
De Kust
9,75
Gidsen :
Laroche en omgeving
5,—
Bouillon en omgeving
5,—
Wandelboekjes :
Antwerpen
1,25
Mechelen
1,50
De gids « Bouillon en Omstreken » kon wegens
onvoorziene omstandigheden tot heden toe niet verschijnen, Een dezer dagen komt hij echter van de
pers. Zoodra de gids verschenen is, wordt hij verzonden aan de leden die de nieuwe uitgave bestelden.

Verminderingen
ANTWERPEN : R. De Groot, boekhouder-rekenplichtige, Boomschesteenweg, 313, Kiel. Voordeelige voorwaarden voor V. T. B.-ers.
M. Cuypers, schoenmakerij, Nieuwstad, 18, op
aankoopen 57'. op herstellingen 10#.
DESTELBERGEN : Van Stijvendael Pol, Rijwielhandel, Dorp, 107f.
GEERAARDSBERGEN : Van de Roy, Benjamin, Behanger-Garnierder, Lessenschestr., 19, 5%.
KALLO : De Nys, Albert, Electrische benoodigdheden, 5%.
MOERBEKE : De Wilde, Edward, meubelhandelaar, Opperstraat, 5%.
NEERHAREN : Van Wietingen J., Rijwielhandel. 5% op benoodigdheden en banden.
REMOUCHAMPS : Grot van Remouchamps :
207 vermindering op vertoon der lidkaart.
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Werft leden aan voor 1928 !

Aalst
« 't Land van Riem > geeft 4 opvoeringen van
Othello van Shakespeare, op de Zondagen 2 en 9
October, te 15,30 u. en op Maandag, 3 en Donderdag, 13 October, om 19 u.
Prijs der plaatsen : 10, 7 en 5 fr.
Leden van V. T. B. genieten 1 fr. vermindering
per kaart op vertoon der lidkaart.

Groot-Antwerpen
ZONDAG. 18 SEPTEMBER : Uitstap naar de
Kalmthoutsche Heide. Vertrek Antwerpen (C.) 9,8 u.
Reiskaart nemen tot Heide. Eten en drinken medebrengen.
's Avonds terug uit Kalmthout, te 18.57 u.
Leider : K. Bovens.
ZONDAG, 25 SEPTEMBER : Uitstap naar het
Pallieterland. Bezoek aan eenige belangwekkende
gebouwen van Lier. 's Namiddags wandeling naar
Emblehem.
Vertrek Antwerpen (C.) 8.32 u. Week-End kaart
nemen tot Lier. 's Avonds terug uit Lier te 8.01 u.
Fietstoeht naar Lillo (Krabben ei; gnrnaaikweekerii), zwemgelegenheid, pick-nick. Samenkomen
Statieplein, te 8 u.
ZONDAG. 2 OCTOBER : Fietsuitstap naar
Zundert (Holland), bezoek aan de kwcekerij « De
Pijnboom ». Bijeenkomst Schijnpoort te 8 u.

ZONDAG, 2 OCTOBER : Voetwandeling naar
Drongen Vergadering om 14 u. Hoek Nieuwe wandeling.
ZONDAG, 16 OCTOBER : Per luxe-autocar naar
Dendermonde, Mechelen, Lier, Antwerpen. Bijwoning der vertooning in de Koninklijke Vlaamsche
Opera. Prijs 60,— fr., toegang schouwburg inbegrepen.
ZONDAG, 23 OCTOBER : Viering van ons
eersie lustrum. — Tak Gent viert op waardige wijze met een groot demokiatisch banket, het vijfjarig bestaan van den V. T. B. Niet alleen de leden
van Groot-Gent, maar die uit heel de Provincie worden uitgenoodigd. Aanvang : 13.30 u.
Door"een gekend spijshuis is ons aan den prijs
van 25 fr. (kosten van inrichting inbegrepen) een
spijskaart beloofd, die de moeilijksten bevredigen
zal. Voor een kunstgedeelte wordt gezorgd. Na het
feest, bal. Toetredingen mogen van heden af gestuurd aan het adres van den afgevaardigde, Begijnhof laan, 31, Gent.

Hoogstraten
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Uitstap naar
Averbode (abdij). Bezoek aan Herenthals. Nadere
schikkingen zullen in de plaatselijke bladen worden
bekend gemaakt. Inschrijvingen bij Jos. Van Hoof,
afgevaardigde.

Leuven

Brugge

ZONDAG, 25 SEPTEMBER : Bezoek aan Leuven onder de leiding van Prof. Dr Ir Stan Leurs.
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Uitstap per fiets
Voormiddag : 10 u. Samenkomst voor het stadnaar de Zeeuwsch-Vlanmsche grensstreek (60 Km.)
huis; bezoek aan het gasthuis (oude gasthuis van
Bezoek aan de kerken van Vijvc Kapclir (14e eeuw),
Leuven) zoogoed als onbekend aan toeristen; een
Middclhuro• (I5e eeuw) en Aardcnbttro (13e eeuw). der schilderachtigste gebouwen van ons land) en
Picknick aan de Stierkreek. Vertrek aan de S.
aan de St Jacobskerk. Namiddag : 14 u. SamenKruispoort 's morgens, te 9 uur.
komst voor het Stadhuis, Bezoek; daarna voor de
heeren : bezoek ar.n de abdij van Park, voor de
ZONDAG, 25 SEPTEMBER : Uitstap per fiets
dames : bezoek aan het Begijnhof. 16,30 u. geza(42 Km.) naar liet Radiostation van Ruisselede en
menlijk bezoek aan de St.-Quintenskerk en het oud
bezoek aan de neogothische kerken van Doomkerke
College Van Daele. Te 20 u. gezellig samenzijn
en Wvngene. Vertrek aan de S. Catharinapoort 's
in den Avenir, Muntstraat 14.
morgens te 9 uur. Knapzak mede.
Leider : de heer J. Claevs.
OKTOBER : Eerste reis naar Antwerpen en eerste voordracht.

Geeraardsbergen

ZONDAG, 25 SEPTEjMBER : Te 9,30 u., Tweede kantonale vergadering voor de propagandisten
van de omgeving in den « Vlaamschen Leeuw »,
Vredestraat. Alle V. T. B.-vrienden worden uitge-

Loenhout

noodigd.

ZONDAG, 18 SEPTEMBER, naar de abdij van
Averbode. Inlichtin gen en inschrijvingen bij L.
Bresseleers, onderwijzer. De leden kunnen per autobus of per fiets rijden.

Gent

Merksplas

ZONDAG. 25 SEePTEMBER : Per luxe-autocar
naar Zeeuwsch-Vlaanderen (Holland). Vertrek te
7 u. stipt Korenmarkt. aLenge Zelzate, Sas van
Gent, Terneuzen (wandeling aan den dijk).Van Terneuzen langs Driewegen-Zaamslag naar het merkwaardig stadje Hulst. Verder langs Kieldrecht.
Doel en Kallo naar Antwerpen, alwaar bijwoning
der vertooning in de Koninklijke Vlaamsche Opera:
« Lohengrin ». Om 9 u. vertrek naar Gent. Aankomst rond 11 uur. Prijs : Voor autorit en toegang
schouwburg : 65 fr. Plaatsen van minimum 10,—
fr. gewaarborgd; voor autorit alleen : 55 fr. Toetredingen ten huize van den heer Gijselinck, Begijnhoflaan, 31. Aantal plaatsen beperkt.

ZONDAG, 18 SEPTEMBER, reisje naar Averbode, per fiets of per autobus naar keuze. Inlichtingen en inschrijvingen bij Leop. Govaerts, afgevaardigde.

Melzeele
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : Viering lOOe inschrijving. Groote V. T. B.-betooging. Al de
V. T. B.-ers van onze gerneente en van de omliggende gemeenten komen met ons verbioederen;
niemand ontbreke.
Feestprogramma : 3 u. optocht der V. T. B.-ers
door de gerneente, groote openluchtvergadering op
de speelplaats van het patonaat; bezoek aan de
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merkwaardige kerk onder deskundige leiding. Opluistering van 't feest door 2 nuiziekmaatschappijen. Om 7 u. 's avonds gezellig samenzijn en tot
slot kostelooze tombola.
Wie zou er niet bij willen zijn!

Rijkevorsel
ZONDAG, lcS SEPTEMBER, reis naar Averbode,
per fiets of per autobus, naar keuze, in aansluiting
met Hoogstraten en Wortel. Inlichtingen en inschrijvingen bij Alf. Eelen en Fr. Heydendael, onderwijzer.

vingen bij M. Moors, of in 't lokaal bij Eug. Peeters.

Wortel
ZONDAG, 18 SEPT EMBER: Reis naar Averbode, in samenwerking met Hoogstraten en Rijkevorsel. Inlichtingen en inschrijvingen hij Em. Horsten
afgevaardigde.

Sint Niklaas
ZONDAG, 18 SEPTEMBER : De leden van
Melzeele (W.) vieren de inschrijving \ an het l()0e
lid in hun gemeente .(Zie onder « Melzeele). De
fietsers uit St.-Niklaas vertrekken naar die gemeente om 14 uur. (Bijenkomst aan « De Hoop ». De andere leden met den trein van 13,5 uur.
ZONDAG, 25 SEPTEMBER : Bezoek aan Leuven, onder leiding van Prof. Dr. Stan Leurs, Liefhebbers voor dezen interessanlen uitstap stellen
zich in verhinding met den afgevaaidigde, Hemelaerstraat, 2.

TE 11 UREN

Temsche
DONDERDAG, 15 SEPTEMBER ; Filniavond in
de zaal Scala, te 20 uur. Welensehappelijke
filmen en reisfilmen : doorheen het Zwarte Land;
IJzerbedevaartfilm.

DE BEUKELAER

Westwezel
ZONDAG, 18 SEPTEMBER, uitstap naar Averbode. Bezoek aan de abdij. Inlichtingen en inschrij-

Aangesloten Hotels
Noordzfee-Hotel - KNOKKE-A/ZEE
I Modern comfort, Centrale Verwarming. Warm en
koud str tomrnd water op de kamers. Prima keuken
5 o/o piijsvermindering voor V. T. B.ers. Tel. 173
Hotel en

Logement

«Roode Poort

Hallestraat, 8 BRUGGE
Gunstprijzen voor de leden V. T. R.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaalfi fr.

CAFE CECIL

HOTEL

Van Arteveldestraat, 8,
Antwerpen
40 kamers Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
groepen, op voorhandbestellen, goedeburgerskeuken

HOTEL du MIDI

Rue Godefroid, 32-34
NAMEN
ZAAL BESCHIKBAAR voor i5o PERSONEN
10 °/o vermindering voor V.T.B. leden

Aangesloten Huizen

EmieV'wiRTZ
WISSEL EN OPENBARE FON^SEN
44. tie Kpys**rif*i.
Antwerpen
(nabij de Middenstatie)
De beste wijnen vindt gij in het huis

VOORSPOELS-FRANCK

Specialiteit van Rijn- en Moezelwijnen
27, Keizerstraat, Antwerp en

ROESELARE. Bezoekt het ((Vlaamsch
Huis » en het Gasthof « V.O S. » beiden
STATIEPLEIN
D E
SCHOONSTE - DE BESTE
H C m i
— DE STERKSTE SCHOENEN
Jan Van Sallart, (V O.S.) Lange Beeldekensstraat, 109, ANTWERPEN.
Verm, voor V T.B.
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NAAML.

VENNOOTSCHAP

FONDSENBANK
Maatschappelijke Zetel ; Brussel, Wetstr. 84
Bij banken

ANTWERPEN, St Martenstraat, t
KORTRIJK, Lange Steenstraat, 4

Bijkantorcn ; Ardooie, Brugge, Kuurne, Harelbeke, Ingelmunster Izegem, Poperinge, Tielt.
ALLE BANK-

EN

BEURSVERHANDELINGEN

Kaosthaadel: Eugeen Soetewey
S* JiMltstr. 17, Antwerpen (nevens de Jacobsherk)

Marmeren, Bronzen, I voren en
Potaarden Beelden, Vazen en Zuilen,
Rechtstreeksche in voer van Japansche
en Chineesche Kunst voorwerpen, Koffieen Theestellen, Saksisch en Sfcvres-porselein.
Goedkoopste Huis der Stad
5 •/* korting voor V. T. R. laden

Het
Nieuw
Tooneel
Reizend gezelschap voor Viaanderen en
het Zuiden van Nederland, onder leiding
van MARCEL S C H U M A C H E R

Uitgebreid repertorium van modern
en klassiek werk.
In voorbereiding : " Gudrun ,, van
Albert Rodenbach, Romeo en Julia van
Shakespeare en "Esmond,, van Goethe.
Sekretariaat: Akkergemlaan, 82, Oent.
Belangrijke prijsverminderingen
voor V.T.B.ers.

miiiRiaiiaaiiKaiRiNii«iB«ramiNaiiiM»Mi

PANNEN- m STEENBAKKER1JEN
VAN S T . N I K L A A S - W A A 8

Leoi Scheerders - Van Kerchove
MERCATORSTRAAT, 24
Telegramadres : Briqueteries St. Nikl.-Waas
Tclef 27 & 98 — Postcheckrek. 13572
Fabrieken van
KUNSTMAT1QE SCHALIEN (MERK t.V.K.)
O E Q O L F D E en E F F E N P L A T E N
van allereerste hoedanigheid in
drie kleuren, in alle afmetingen.
Qemoulureerde en gewone baksteenen in alle
form a ten (verbeterde mekanische fabrikatie)
ROODE GEBAKKEN PANNEN
Cementpannen in drie kleuren
en met dubbele ineensluiting
Cementvloeren in groote keus
kleuren en teekeningen.
Fijne plelster voor versiering,
j
beeldbouw- & plafoneerwerken.
|
Kunstpotterij (Potterie flamande), bloem- S
potten, keukenpotten, buizen, enz..., enz... g

sfellen zich aan spoedige verkoudheid
bloot na de beoefening van hun sporL
Zekere gevolgen zooals rheumatisme,

heuppljn, hoofd- en iandpljn, enz.,
worden voorkomen door het gebruik
der bekende

AspirinTabietten
Eisdif steeds de echte Bayer-Tabletfes
in de oorspronkelijke verpakking mef
het merk der Naflonale Codex.

TOERI/H1E
ORGAAM V.D. VLAAJT1/CI1EN TOERI/TEMBOriD
VEREENIGIMG ZONDER UIIM/TGEVEhD DOEL
VER/ClilJNT Om DE VEERTIEN DAGEN
PAARDE.N m ARKT 70 ANTUJEPPEN
REDACTIE: PROF. Dr. Ir. STAN LEURS. ADMINISTRATIS: G. MAUQUOI
ZESDEJAARGANG

••

N U M M E R 19

mu 1 O C T O B E R 1927

De Zuiderpoort van de Vlaamsche Ardennen
VLOESBERG

EN HET VLOESBERGERBOSCH.

T> ezuiden een lijn, gaande van het stil-droo- de zieleaandoening van het heerlijk landmende Oudenaarde naar het rumoerig- schap te ondergaan en rustig in zich te vernijverige Geeraardsbergen heuvelt het Oost- werken.
Vlaamsche landschap in plotselinge wendinDe zuidergrens van de Vlaamsche Ardengen van hoogten en dalen, die vette weiden nen wordt nagenoeg aangegeven door de
en vruchtbare, welige akkers dragen op hun grillige lijn van de taalgrens, die van Amenstijgende helling, of bergen in hun sierlijk- gijs over Elsele (Ellezelles) en Vloesberg
dalende laagten, en waartusschen de dorpen (Flobecq) naar Twee-Akkers, bij het Waalverscholen liggen, als speeldingetjes in een sche stadje Lessen (Lessines) loopt.
groote wonderdoos — zoo tenminste zien ze
Vloesberg is een uitgestrekt, rustig, eener uit, als men ze van op een of anderen heu- voudig boerendorp, even voorbij het prachvel bijna alle overschouwen kan. Daar lig- tige woud van dien naam, dat een uitlooper
gen de Vlaamsche Ardennen, door den er in is van een heele rij rijke bosschen, waartusgeboren flinken Vlaming Omer Wattez zoo schen de stad Ronse als een eiland van menfrisch en pittig beschreven in meer dan een schelijke bedrijvigheid in de wijde, stille zee
innemend boek. Ook Reimond Stijns, de van een kalme natuurweelde, aan 't ronken
beide Teirlincks, vader en zoon, en de ge- ligt.
liefde volksschrijver A. Hans vertelden met
Geen verfrisschender, opwekkender, inniliefde en bewondering over die hun ver- ger genot, dan dat van een vrijen, zonnigen
trouwde geboortestreek. En heeft ze niet haar dag, drentelend, luierend doorheen al de
grootsten verheerlijker in de machtige, diep- kwistige schoonheid van het schaduwrijke
ontroerende kunst van schilder Valerius de Vloesberger-bosch, dat zooveel eenige hoekSaedeleer, die in zijn doeken zoo treffend uit- jes en kantjes bergt in zijn donkeren schoot!
zicht en synthesis van de mooi-golvende Wat een lust er rond te kuieren en wat
streek weergeeft en in 't hartje er van, in smaakt het meegebrachte eten lekker, tus't rustige Etikhove, zijn tent heeft opgesla- schen de zacht-ruischende boomen genut,
gen, zeker om bestendig den oogentoover en neergezeten op het malsche, groene gras! En
Lidgeld : hoofdleden 7,50 fr., inwonende leden 3,50 fr. per jaar
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lust je een dessert? — Wel, pluk dan de donkere boschbessen, waarvan je er vele tegelijk in den mond moet stoppen om er de
heerlijke frischheid van te smaken, essentie
haast van al de zoete, fluweelen boscharomen.
Achter het kleine stationnetje van Vloesberg-Bosch, dat langs de lijn ZottegemRonse, aan den ingang van't woud de wacht
houdt, loopt een kronkelend en fel stijgend
wegeltje, dat je maar gewillig en vertrouwend te volgen hebt om weldra den zoom
van 't Bosch te overschrijden. In dit seizoen
ruischen dc gele korenakkers nevens het
dichte struikgewas, de zilveren berken, de
slanke beuken, de zacht-wuivende abeelen en
de donkere dennen, die het weelderige bosch
omlijnen. Weldra ruik je den o zoo frisschen
geur van boom en blad en bloem en wellustig
adem je diep cie als met zon, honig cn schaduw doordrenkte lucht in.
Een paar honderd meter ver in't bosch, op
een hoogte, vroeger met dichte sparren beplant, vanwaar men thans een praehtig vergezicht heeft op het Waalsche landschap,
over Vloesberg-dorp en Lessen heen, stond
vroeger de hut van « Sylvie », achter een
dikke haag en een dicht-getimmerd latwerk
verborgen. Sylvie, een eenzelvig-levend
vrouwke, van 't nabije Nederbrakel afkomsrt
tig, naar't schijnt, leefde daar lange jaren en
bouwde zichzelf haar houten huisje op, heelemaal afgezonderd, in voile eenzaamheid.
Voor den oorlog woonde ze er al en verkocht
prentkaarten en eenigen zoeten drank aan de
nieuwsgierige wandelaars, die haar een bezoek brachten. Maar de oorlog, — waaronder ze zelfs tot in haar rustig-verborgen huizeke te lijden had, vermits de Duitschers de
beschaduwende dennen kwamen afhakken
en het zoo blootstelden aan den vochtigen
Zuidwesterwind, •— die oorlog ontnam het
eenzaam-levende vrouwke de laatste gemeenschapszucht. Ze leefde er nog tot voor een
paar jaren, heelemaal alleen, afgetrokken en
bijna zonder hetrekking met de verder-gelegen wereld. Toen verdween ze, onopgeinerkt, stil, zooals ze gekomen was en liet
haar eigenhandig gebouwde hutje in den
steek. Jammer dat men't in zijn oorspronkelijken staat niet bewaard en er kinderen en
vandalen maar vrij spel in gelaten heeft :
't was een kunstig en stemmig nestje en een
rijke brok folklore om de herinnering er aan
verbonden.
Sylvie zou thans verblijven in J t godshuis
te Nederbrakel. Hoe en waarom ze in 't
bosch wonen kwam? Daarover loopen verschillende varianten rond onder't volk. Velen
zeggen, dat ze uit... liefdeverdriet en ruwe

ontgoocheling de eenzaamheid in het troostende bosch boven den open omgang onder
cle andere menschen verkoos. Het schijnt
alleszins dat ze een uit begoede kringen afkomstige en geestelijk-ontwikkelde vrouw is
— dan stellig flink-philosophisch aangelegd!
Langs prettige wegeltjes, langsheen struiken en boomen allerlei, hooge, frissche varens, dicht-groeiende kraakbessen, die donker afsteken bij de groene bladeren, langs
brem en heidekruid bereiken we kuierend een
kleine, onlangs gebouwde kapel op een heuveltje en rechts van onzen weg staan een
paar lusthuisjes en een paar herbergen, waar
drank en spijs, den dorstigen of hongerigen
wandelaar graag worden opgediend. Jammer genoeg breekt op Zon- en feestdag 't
wilde geschetter van een dollen jazz-band in
een klein zaaltje langs de baan de stemmige
rust van het oord, zoodat de enkel op natuurgenot beluste wandelaar maar liefst zijn
kuiertocht zoo spoedig mogelijk voortzetten
zal.
We verlaten dus « La Caplette » (Waalsch
voor « chapelle » = kapel) en een kronkelende steenweg leidt ons naar « De Hop »
— Vlaamsche wijk van het Waalsche Vloesberg, waar enkele kleinhandelaars en boeren
rustig samen wonen rond hun simpele kerkje.
Een zijweg loopt naam Schorisse, de bakermat van Omer Wattez.
Doch keeren we naar 't Bosch, waarvan
we den donkeren zoom zooeven verlaten
hebben, terug. En kuieren we er naar hartelust rond, steeds maar nieuwe wegels en
wegeltjes in, onder steeds afwisselend looverdak, naar steeds nieuwe open ruimten
midden de boomenweelde.
Daar is de wandeling naar « de Sergeant »,
een stemmige buitenherberg, aan de grens
van Opbrakel,_Jt eerste volledig-Vlaamsche
dorpje, dat we naar't Noorden toe ontmoeten. Daar zijn nog de tochtjes naar 't Zuidoosten toe, immer door't Bosch, in de richting Vloesberg, waarvan de rijzige toren ons
aan den zoom van 't woud vriendelijk toelacht over de roode en blauwe daken heen.
Dat uitgestrekte, weelderige VloesbergerBosch : een rijke lust, een machtige toover!
Velen kennen het al, komen er genieten, zelfs
van over de Fransche grens, maar te weinig
Vlaamsche natuurminnaars uit Ooster- of
Westerhoek kennen dat eenige hoekje van
ons lieve Vlaamsche land. Dat ze er zich op
een zonnigen zomerdag gaan vermeien, ze
zullen 't zich stellig niet beklagen!
't Waalsche dorp Vloesberg, tot welks
grondgebied het uitgestrekte Bosch behoort,
ligt op een uurtje afstands. 't Is een groot,
rustig buitendorp, onregelmatig gebouwd,
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met enkele oude, afbrokkelende woningen
nevens veel karakterlooze huizen uit de vorige eeuw. Er zijn een bouwvallige middelbare staatsschool en een provinciale school
voor boerinnen. Een juweeltje is de' kerk,
sober en stijlvol. Vooral de rijzige toren, fijne
slanke gestalte, is bekorend. Van aIle kanten
uit het omliggende landschap rijst zijn aris-

KERK VAN V~OESBERG

tocratische silhouet boven de dakenrijen.
Even buiten de dorpskom staat het kasteel
derheeren van Vloesberg, dat van 1670 dagteekent. De gevels er van zijn nagenoeg ongeschonden bewaard gebleven. Een gore,
traag-vlietende wal omringt het. Niet ver er
van staat een afgeknotte, witte steenen windmolen eenzaam in het vruchtbare land. Tijdens den oorlog werd den « Moulin blanc »
de kap weggeschoten, maar van ver in den
olntrek bemerkt men nog zijn forschen romp.
Vloesberg Jigt in een uiterst-gezonde
streek. Is het in Vlaanderen weI bekend dat
Felix Timmermans, de gIundere' Pallieter,
hier zijn nare« Schemeringen van den
Dood » vergeten kwam en indit gezonde
oord van de' weemoedsziekte genas? WeIlicht gaarde hij er den frisschen levenslust,
die « Pallieter » scheppen zou. In _een herbergje, waar de Fee soms zijn dorst lesschen
kwam, wordt zelfs nog een toog bewaard,
dien anze geliefde schrijver-schilder -met
enkele leuke BreugheI-figuurtjes gedienstig
versierde!

.
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Vloesberg is vooral een vruchtbare landbouwstreek, waar geneeskundige kruiden in
overvloed gekw:eekt worden en ter plaatse
worden gedroogd en verwerkt. En over 't
gansche land worden de uitgelezen pakjes
verkocht, waaruit oude moedertjes en vadertjes graag zoo'n heilzamen thee bereiden en
drinken. Vooral de 't oogstreelende kamillevelden, helderwit op lichtgroen, werpen een
blije noot in het lieve, heuvelende landschap, dat nog door andere kruiden allerlei,
afwisselerrd verlevendigd wordt. En een
vrooIijk tooneeltje is weI d.e pluk van geurige
bloempje~, die bitter smaken in den mond, ;.......
als de fleurige meiden en de kranige moedertjes lijk groote vogels zitten neergehurkt en
onder 't zingen van een gevoelerig lied met
vlugge vingers de bloemenknopjes plukken
in de strooien mand. '
Niet v~r van het dorp, op den weg naar
Wodecq, waar door rookers graag-geluste
tabak gewonnen wordt, staat het simpele
kapeIletje van O. L. Vrouwder Koortsen~
eenzaam en plechtig tu~scpen een dub~ele
rij van drie hooge popels, op een kleine
hoogte midden de velden, en lnenige legende
loopt er over rondo En verder nog, te La
Hamaide, een ander boerendorpje, staat een
oud kasteel van den graaf van Egmont, representatieve figuur uit den bewogen Spaanschen tijd, die ook te Zottegem een slot bewoonde.
Kortom, om het er voorloopig bij te laten,
een streek, rijk aan natuurschoon, aan folklore en met menige herinnering uit verren
tijd. Een streek, die, de moeite loont om er
benieuwd en belust in rond te kuieren en die
menige verrassing bewaart voor den afwisseling verlangenden toerist.

v. DE

MAESSCHALCK.

Bovenstaand cliche werd bereid willig afgestaan
door de firma Op de Beek te Antwerpen.

-._._._.-._._~._.~~._._._._.~._._._.~~_.-

AAN DE BUITENLANDSCHE LEDEN :

.
•
Ii

Het lidgeld der buitenlandsche leden die het bondsblad ontvangen, werd, voor
i
volgend jaar, verhoogd tot 17,50 fro Verhoogde druk- en portonkosten verplichten
i
ons daartoe. Wij verzoeken dringend onze buitenlandsche Ieden v66r 1 Januari e.k.
!
ons het bedrag te willen doen geworden; zoo hebben zij de verzekering het bondsi
blad regehnatig vanaf nummer 1 te ontvangen.
i
~_._._._.~_._~._._~.~_
~._._._._._ ~._~.~._._
_._~_._ ~I
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Nederland's Stedenschoon - AMSTERDAM
ie den « Reisgids van Nederland » openW slaat
en den plattegrond van Amsterdam even bekijkt, merkt bij den eersten oogopslag reeds de groote gelijkenis met Antwerpen.
Bij zijn ontstaan (12e eeuw) was Amsterdam een visschersdorp aan het IJ. De uitbrei-

HET CENTRAAL

een sierlijkheid van kleuren die aanstonds
verblijdt.
Eens uit het station, waar men onthaald
wordt door blij marktende venters met bloemen, bananen, chocolade en dies meer, ontvangt de gastvrije stad je met open armen :
het Damrak met zijn flank-gezichten van
oude gebouwen, zich weerspiegelend
5§] in het water der havens.
Maar ik wil niet doorgaan met mijn
indrukken weer te geven over die wondermooie stad aan het IJ. Ik heb een
vriend, Amsterdammer met hart en ziel,
dien ik liever aan het woord laat. Wij
kunnen wel die stad aanvoelen; maar
haar in alle finesses kennen en hieruit
het zuivere beeld van schoone realiteit
trekken, vermag ik niet.
Dit laat ik hem over :
« De grootste en daarbij ongetwijfelcl de aantrekkelijkste stad van Nederland is Amsterdam, de hoofdstad
des Rijks.

STATION

dingen van het bescheiden visschersdorpje
bepaalden zich tot in de laatste tijden tot
kringvormigen uitbouw. De stad, omgeven
door burgwallen, waste telkens weer buiten
hare oevers. Bij het aanleggen van nieuwe
burgwallen, bleven de oude grachten bestaan
en werden gebruikt om het drukke verkeer te
water te vergemakkelijken.
Zoo werd de stad, — op den plattegrond
is dit treffend, — met als basis de rivier : het
IJ. (Slechts in de laatste helft der 19e eeuw
breidde Amsterdam zich uit aan de overzijde
van het IJ, wat, bij vergelijking, een ongunstige noot is voor onze Scheldestad, die zich
eerst sinds een paar jaar territoriaal over de
Schelde uitstrekt en waar uitbouw langs dien
kant nog steeds niet in 't vooruitzicht is).
Tegen het IJ aan gelegen, ontwikkelde de
stad zich als een spinneweb : Heerengracht,
Keizersgracht, Prinsengracht, Singel.
Dan volgde de ontwikkeling in de nieuwere
tijden, die natuurlijk geen grenzen meer kende en ongebreideld uitsloeg, de stad zoodoende in bebouwde oppervlakte ruim verdriedubbelend.
Het aangename voorgevoel, waarmede ik
voor 't eerst van mijn leven de Amstel-stad
binnenkwam, werd met den eersten stap ook
als bevestigd : Het station (ontwerp van Dr.
Cuypers), dat ook van binnen ruim en practisch is ingericht, biedt een beeld van rustige,
bewuste schoonheid : mooi van lijnen en met

Veel van het oude « Amstellodamum », den
Dam aan de Amstel, uit vroegere tijden, is
bewaard gebleven; doch vooral als gevolg
der sterke uitbreiding in de laatste eeuw, is
zij langzamerhand, mede door den grooten
ijver van de Vroedschap, geworden tot een
moderne Wereldstad.
Men vindt er naast de nieuwe wijken,
nog ontelbare karakteristieke stadsgedeelten,

Singel
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herinnerend aan het Gouden Tijdperk, de
17e eeuw : den tijd van de oppermacht der
groote patriciersgeslachten der Amsterdamsche kooplieden.
Om zich een denkbeeld te vormen van wat
Amsterdam eertijds reeds beteekende, behoeft men slechts langs de buitengewoon
schoone grachten te wandelen, zooals cle
Heeren-, Keizers- en Prinsengracht, die de
heele breedte der stad doorloopen, vanaf
het IJ, de oude haven ten Noorden, tot
aan de Amstel, ten Zuiden. Beplant met
eeuwenoude, zware, lommerrijke boomen, vormen zij onvergelijkelijk mooie
stadsbeelden, met haar oude, statige
gebouwen, de woningen der rijke kooplieden, heden ten dage meestal omgewerkt van binnen tot handelskantoren
en banken.
Het zijn deze grachten, die met de
omringende wijken de eigenlijke binnenstad vormen. : oud-Amsterdam, dat
nog op heden de kern is van het tegenwoordige « Groot-Mokum », zooals onze stad in de wandeling graag genoemd

Ten Westen van de Prinsengracht, ligt
de « Jordaan », met haar smalle straatjes van
kleine, ouderwetsche woningen. Daar verschansen zich de rasechte Amsterdammers,
zooals zij zich van hun landgenooten onderscheiden door hun bizondere aard en manieren en bovenal door hun taal, vol van het pittigst particularisme, die, bij vergelijking met
het zuiver Nederlandsch enkel een hoog-komisch effect kan in 't leven roepen!

BRUGGEN OVER DE GRACHTEN

Niemand, die als toerist Amsterdam
bezoekt, mag dan ook nalaten dit stadsgedeelte, waar het hart der stad door
de eeuwen heen, onveranderlijk echt
kloppen bleef, van naderbij te bezichtigen.
Doch men zij gewaarschuwd hier zijn
nieuwsgierigheid niet al te duidelijk te
toonen en alle toeristische allures achterwege te laten; want zoo goedmoedig
en joviaal de Jordaner is, zoo spoedig
beleedigd is hij ook en eenige afkeuring
is iets, wat hij niet kan verdragen. Hij
is de koning in zijn « land ». Daarbij
heerscht er in de Jordaan een geest van
saamhoorigheid en verbroedering die
roerend kan zijn. Deze karaktertrek
spreekt vooral als iemand in nood verkeert. Ieder beijvert zich dan te helpen,
vooveel hij kan. Hun ingeboren trots
leidt daarentegen tot cle meest epische
vechtpartijen, om de nietigste oorzaken.
Bij al zijn ruwheid en lawaaierige
manieren, heeft de Jordaner een zeer
teer hart, ten minste voor eigen soort.
Tegenover vreemdelingen, onverschillig of het Amsterdammers uit andere
wijken dan wel inwoners uit andere steden zijn, gevoelen zij zich intuitief vijandig.
Bijna ieder, die eens door de Jordaan
is gegaan en de bewoners zag : de
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mannen met de pet op een oor, de vrouwen
met katoenen jak en wijde rokken, de jonge
vrouwen met haar opschik, zooals zij heupwiegend dansen bij't gekrijsch van een draaiorgel (pierement zooals wij't hier noemen),
gevoelt den lust ontwaken meer van hen te
weten, is bekoord geworden door de eigenaardige doening van dit aparte volkje.Hij leze
b. v. eens « De Jordaan » van I. Querido,
waarin deze schrijver ons met een buitengewoon talent van 't gebeuren en het leven in
de Jordaan verhaalt, ons het bonte gewoel
der Zaterdag-avonden schildert en ons de
Jordaan doet zien in haar onbegrensde sentimentaliteit. Ook krijgt men een denkbeeld
van 't dialekt, werkelijk een taal op zichzelf
en onverbreekbaar een geworden met het
volk.
Niet zonder reden stond ik zoo lang stil bij
de Jordaan. De in enkele trekken, nog zeer
onvolmaakt weergegeven aard der Jordaanbewoners, maar dan als 't ware : gepolijst
door ontwikkeling en beschaving, kenmerkt
den Amsterdammer over't algemeen. Samenvattend zou ik zeggen : Een Amsterdammer
is zeer vatbaar voor indrukken en dientengevolge kunstlievend en fier op al wat hij als
't eigene voelt.
Veel zorg is er in onze stad dan ook besteed aan de talrijke musea. Het Rijksrnuseum b. v. is rijk aan bezienswaardigheaen
op alle gebied en grijpt terug in het verre
verleden. Het Stedelijk Museum munt vooral
uit door zijn keurverzameling schilderijen.
Verder noem ik nog het Koloniaal Museum,
eerst kort geleden voltooid, dat echter als
een der groote aanwinsten uit de laatste jaren mag worden beschouwd.
Dat wij, als Amsterdammers, zeer terecht
met trots op onze stad wijzen, zal ook de onbevooroordeelde bezoeker, als hij werkelijk
stads-schoon smaken kan, moeten toegeven.
Welke vreemdeling is op den « Dam » niet
getroffen door den trotschen bouwstijl van
het Koninklijk Paleis, met zijn praehtig
beeldhouwwerk? Hier houdt het gezin Harer
Majesteit gewoonlijk elk voorjaar eenigen tijd
verblijf, hetgeen Zij de hoofdstad des lands
verschuldigd is. Overigens is, zooals geweten, 's-Gravenhage de « residentiestad ».
Naast het Paleis verheft zich de « Nieuwe
Kerk », reeds eeuwen oud, maar steeds nieuw
en heerlijk gebleven voor den kunstminnaar.
Daarin bevinden zich de graven der groote
Hollandsche Zeehelden, als De Ruyter,
Tromp, e. a. Verder hoort bij dit complex nog
liet groote, met een woord magnifieke Postkantoor.
De « Dam » is een kruispunt van gezellige
drukke winkelstraten, w.o. de meest gere-

nommeerde wel is de Kalverstraal, de lievelingsstraat der jonge vrouwelijke en mannelijke Amsterdammers, belust op galante
avontuurtjes. De Kalverstraat loopt dan weer
uit op de Munt, het oude gebouw, waar eertijds het geld werd geslagen en van welks
torentje dagelijks vroolijke, bekende en meegeneuriede volkswijsjes klinken.
Vanaf de Munt (of Muntplein) bereikt
men, via de Reguliersbreestraat, het schilderachtig Rembrandtplein, met in het midden
van het thans aanmerkelijk verkleinde plantsoen (terwille van het steeds toenemende
verkeer), 't mooie standbeeld van Nederlands' grootsten 17e eeuwschen schilder :

DE

OUDE KERK

Rembrandt. De stad eerde haar grooten burger op de gelukkigste wijze, want de weerga
van dit plein als stemmingsbeeld zal wel
moeilijk te vinden zijn. Maar dat de Amsterdamsche traditie zoo Ievendig in haar oude
schoone oorspronkelijkheid is Ievendig ge^
houden, is wel het grootste blijk van erkente r
lijkheid tegenover dien reus in de Wereldgeschiedenis, die een trouw zoon was zijner
tweede vaderstad.
Niet ver van't Rembrandtplein vindt men
nog het Thorbeckeplein, met in't midden het
standbeeld van den beroemden liberalen
19e eeuwschen staatsman : Thorbecke.
Talrijk zijn verder nog de mooie pleinen,
als ,om er enkele te noemen, het Leidsch<p
plein, met den grooten Stads-Schouwburg en
het Frederiksplein met het Paleis voor Volksvlijt.
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Tusschen de Jordaan en de Jodenbuurt
ligt in het Noorden, begrensd door het IJ, bij
het groote Centraal-station, dat een middelpunt van Nederlands spoorwegverkeer is :
de Havenbuurt, met vele waterwegen, die
toegang verleenen tot het IJ, op welk prachtig water o. m. de reeds nieermaals genoemde oude grach'ten uitloopen.
Hier zijn de losplaatsen der talrijke beurtschippers, die zooveel bijdragen om de stad
een bij uitstek bedrijvig uitzicht te geven.
Hier vindt men ook vele groote pakhuizen : de vroegere stapelplaatsen der Amsterdamsche kooplieden, thans van veel mindere economische beteekenis, in vergelijking met de Veemen, als de Blauwhoeden-, Oranje-Nassauveem, enz., die
hun pakhuizen meer naar de eigenlijke
buitenhaven verlegd hebben. Toch vormen hier de Gelderschekade, Prins
Hendrikkade, Kromme Waal, enz., een
typisch stadsbeeld, met druk binnenscheepvaartverkeer.
Op den hoek van de Gelderschekade
staat nog de oude Schreyerstoren, naar
de legende wil, zoo genoemd doordat
hier de vrouwen schreiend haar echtgenooten nastaarden, die op de kleine
vaartuigen uitvoeren naar andere werelddeelen, ten tijde dat de Nederlanders hun groote ontdekkingsreizen organiseerden naar Oost- en West-Indie, de thans tot grooten bloei gebrachte Nederlandsche kolonien. Thans belemmert het Centraal Station 't verre
uitzicht van den Schreyerstoren op het
IJ en de Zuiderzee.
De belangrijkste havens voor dc
groote zeevaart zijn de De Ruyterkade,
de Handelskade en de Ertskade, die
grenzen aan 't IJ. Hier vindt men dan
ook de opslagplaatsen der reeds genoemde veemen, alsmede het Gemeentelijk Entrepot voor tijdelijken opslag
van goederen, voorloopig weer voor
SCHREYERSTOREN
uitvoer bestemd.

Als drukke winkelstrateil met cafe's, bars
en restaurants, noem ik nog : o. a. de Leidsche staat, de Utrechtsche straat, (die het
Rembrandt- en het Frederiksplein verbindt).
Oostenlijk van de Jordaan ligt de Jodenwijk, ook weer een zeer bizonder stadsgedeelte : met heel smalle, bochfige straatjes,
waarin 's Zondags's morgens de z. g. Jodenhoek wordt gehouden : Dan leggen de Joodjes hun negotie op de straatsteenen en trachten met veel omhaal van woorden, gepaard
met hevige, haast onheilspellende armenbevvegingen, hun koopwaar aan den man te
brengen.

DE

De woningen geraakten hier echter zoodanig in verval en er heerschte zoo verregaande onreinheid, dat het Gemeentebestuur
de laatste jaren krachtig ingreep en 't meerendeel der huizen onbewoonbaar verklaarde. Thans hebben de Joden uit de kleine
steegjes en slopjes zich grootendeels verspreid in de nieuwe wijken van de Watergraafsmeer, ten Z. O. der stad, « Transvaalbuurt » geheeten. De hoofdstraten der vroegere Jodenbuurt, echter, behielden haar eigen
karakter.

Amsterdam heeft zich als tweede, met
Rotterdam als eerste, handelsstad weten te
handhaven, dank zij het open oog van het
Gemeentebestuur voor de steeds grootere
eischen, die de steeds maar grooter wordende zeeschepen aan den toegang naar de zee
en aan de havens stelden.
Ging aanvankelijk de weg naar zee over
het IJ, langs het thans nog bestaande Fort
Pampus, over de Zuiderzee en het Marsdiep,
deze weg had vele bezwaren, o. a. de verzanding tusschen Pampus en Amsterdam.
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houden geregeld het druk verkeer tusschen de IJ-oevers.
Eveneens groote arbeiderswijken zijn
gelegen buiten de Haarlemmer- en
Muiderpoort en verder ook nog op de
z. g. eiianden : Oostenburg, Kattenburg en Wittenburg, welke ten Zuiden
der Handelskade liggen.
De meergegoede burgerij woont
thans nog gedeeltelijk op de oude
grachten en verder vooral in de buitenwijken, in het Zuiden.
Hier maakt men ook kennis met het
praehtig aangelegde en onderhouden
« Vondelpark », het grootste van Amsterdam en aldus met trots genoemd
naar onzen grooten Joost van den VonD E S* NIKLAASKERK
del.
Ook in het Oosten en het Westen, ja
Daarom werd in het begin der vorige eeuw, zelfs over het IJ in het Noorden, heeft men
van 1818-'25 van Amsterdam recht naar het plantsoenen en parken aangelegd, die met
Noorden het Moord-Hollandsche Kanaal ge- hun boomen- en bloemenpracht een heergraven, hetwelk uitliep in het Marsaiep, van- lijke afwisseling brengen in het stadsbeeld,
waar de schepen op de Noordzee kwamen. waar de stedelingen rustig kunnen wandelen
in dien tijd dierf men het groote werk van en de kinderen prettig spelen en frissche
een kanaal door « Holland op z'n smalst », lucht inademen.
De genoegens van het buitenleven kan
n.l. van Amsterdam in rechte lijn Westwaarts naar zee, dus door de duinen heen, men, als Amsterdammer, ook nog eenigszins
niet aan. Toch groeide de behoefte en werd smaken, zelfs al is het geen vacantie, want
zoo sterk gevoeld, dat reeds in 1864 aan hei even buiten cle bebouwde kom der gerneenreusachtige werk werd begonnen en het be- te, vindt men den prachtigen schilderachtiroemde Noordzee-kanaal gegraven, tot voo- gen weg, langs den Amsteloever.
kort nog het diepste kanaal der wereld. AmDe Amstel, een gekanaliseerde rivier, versterdam kreeg hierdoor een voorhaven, nl. rast ons telkens met werkelijk bekoorlijke
Ymuiden, liggende bij de monding van het natuurtafereelen, waaraan het druk scheepkanaal in de Noordzee.
vaartverkeer, ook van pleziervaartuigen als
Dit reuzenwerk maakte het lot van Am- motor- en zeiljachten, wherry's, enz., een
sterdam als scheepvaart- en handelscentrum zeer bizonder karakter verleent.
voor goed zeker en onafhankelijk van den
Verder geven buiten de stad, in Zuidegrilligen natuurloop der rivieren. Zij is ook lijke richting, goede wegen toegang tot het
van toen af met reuzenschreden vooruitgegaan en de groote handelsstad geworden van thans. Hoewel met iets
minder scheepvaartbeweging dan Rotterdam, wat de tonnemaat betreft, is
deze bij haar winstgevender als in de
Maasstad : Hier geschiedt de handel
zoogoed als uitsluitend voor rekening
van de Amsterdamsche kooplieden,
terwijl in Rotterdam een zeer groot gedeelte slechts transito handel blijft.
Door den grooten stoffelijken bloei,
heeft de stad zich gedurende de laatste eeuw ontzaglijk buiten de bovenomschreven stadsgedeelten uitgebreid:
groote industrie-terreinen en arbeiderswijken zijn aangelegd geworden, waarbij we speciaal vermelden die benoorden het IJ. Vele stoomponten onderwAAGGEBOUW
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uitzondering, in uitstekenden staat.
Nergers in Nederland is het verkeer zoo
druk vanwege de ontelbare fietsen en
auto's vooral; een stel politie-voorschriften en aan de moderne grootstadeischen volkomen aangepaste politieregeling belet alle verkeers-opstopping
en behoudt op de drukste momenten
van den dag bij het aan- en uitgaan
der kantoren, volmaakte orde.
Een hoofdverkeersweg is nog de
Plantagemiddenlaan, welke naar de
Muiderpoort voert en in de tegenovergestelde richting naar den ingang van
den Dierentuin : de « Natura Artis
Magistra », een instelling die nogmaals
terecht een deel van A'dams trots uitmaakt en een bezoek meer dan waardig is. Niet alleen dat er werkelijk
groote verscheidenheid is van dieren en
visschen, uit alle wereldhoeken, maar
vooral de manier waarop dit alles is
aangebracht dwingt bewondering af en
de heerlijke lanen maken er een waar
lustoord van om rustig te wandelen en
verpoozing te zoeken, ver van het tumult der grootstad. Het is als een oase,
waar men met vreugde en voldoening
het oog laat weiden over de artistiek
aangelegde vijvers en we steeds maar
worden bekoord door de bonte verREMBRANDTHUIS
scheidenheid van een keur van in- en
uitheemsche vogels.
Wat ons vooral treft in een stad als Am« Oooi », met zijn bosschen en heidevelden;
in Oostelijke richting tot de Zuiderzee en sterdam is het harmonieuse dat hare gewelnaar 't Westen tot Haarlem met zijn prach- dige uitbreiding kenmerkt. Van de oude
schoonheid naar de nieuwste is er geen
tige omgeving.
Vele Amsterdammers brengen dan ook sprong voelbaar. Men wordt evenzeer ge's Zomers te Zandvoort, aan de Noordzee, waar dat er bij al die enorme bedrijvigheid,
hun week-ends door, om daar te genieten nooit nagelaten is aan de mogelijkheid eener
van 't Hollandsche strand en 't prachtige nog grootschere vlucht in de toekomst te
duingebied. Beroemd is hier de Nieuwe
Zeeweg, dwars door de duinen, vanaf
Bloemendaal tot aan't Noordzeestrand.
Om te fietsen is* er.bijna geen prettiger
weg denkbaar, daar de uitstekende
staat waarin de zijweg zich bevindt den
fietsrijder gelegenheid geeft zijn onverdeelde aandacht aan 't eenig-schoone
natuurtafereel te wijclen, dat't duinenlandschap met zijn hellingen en valleien biedt.
Om tot de stad terug te keeren : een
enkel woordje in't voorbijgaan over de
verkeersregeling. Deze is in Amsterdam, om't in een woord uit te drukken:
Prachtig! Vele oude straten zijn verbreed en mooie nieuwe geasphalteerde
wegen aangelegd. Het plaveisel verBINNENKOER
WEESHUIS
keert trouwens, bijna zonder een enkele
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denken. Men zou haasl zeggen: deze stad
is van den aanvang van haar bestaan groot
gezien in de perspectief der komende tijden.
Als wij hierboven even over « 't Nieuwste »
spraken, dan past het ook hier te vermelden,
het bizonderste wat er op gebied van moderne
bouwkunst werd gepresteerd : 't Bankgebouw der Nederlandsche Handelmaatschappij, 't groote warenhuis : « De Bijenkorf »,
bij den Dam, de Beurs, 't meesterwerk van
Berlage, 't magazijn voor dameskleeding van
Hirsch & Co, enz.
In de naaste toekomst daagt weer een
groote gebeurtenis op die ook medewerkt als
een factor van blijvende verbeteringen, vooral wat betreft de wandelwegen buiten de
stad. Ik bedoel : de Olympische Spelen in
1928.
Groote verwachtingen heeft men van het
nieuwe Stadion, dat thans in aanbouw is, juist
tegenover het oude en dat veel en veel grooter zal zijn. Hoewel het thans bestaande ook
reeds tienduizenden toeschouwers binnen zijn
muren kan bergen, zou 't toch voor de tallooze sport-enthousiasten te klein blijken. Zoo
wordt dan den sportvertegenwoordigers der
verschillende landen met de Olympische Spelen in 1928 een grootsche ontvangst bereid.
Bij sport-ontmoetingen vooral is het dat de
gemoedelijkheid van den Amsterdammer 't
markantst naar voren treedt. Hier vergeet hij
rang en stand; alien voelen zich gelijk in hun
warm medeleven met de toernooien.
Ieder die in Amsterdam komt, ondergaat
het weldadige van den niet te omschrijven
geest van gezelligheid, die er heerscht.
Ik eindig dan ook met het gevleugelde
woord dat ieder Amsterdammer gaarne met
trots uit : « Er is maar een Amsterdam! »
J. R. PIETERSE.

Nog enkele woorden wil ik tot slot toevoegen :
We hadden tot nog toe gelegenheid over
twee Nederlandsche steden, de 2 groote steden, te handelen in deze artikelenreeks :
Rotterdam, de stad van den arbeid : stad
van titanische bedrijvigheid, met het imponeerend-grootsche sjouwen van de reusachlige transito-haven van Europa. En ons hart
gaat open bij het doorvoelen dier traditie van
eeuwig arbeiden, van af de gekeurslijfde oude
binnenhavens tot in de steeds grooter en grooter wordende nieuwe haven-complexen. Maar
het blijft een stad zonder innig, warm-kloppend hart, noch gevoelig-fijnen geest. Een
out-sider ziet en voelt dat dieper, flagrante^
als een geboren Rotterdammer.

Amsterdam staat daartegenover als de
werkelijk majesteitsvolle Koningin uit het
Noorden.
Zij is welvarend door haar handel en
scheepvaart en koestert de industrie der gansche Zaanstreek onder hare wereldvleugelen.
Haar arbeid heeft niets van dat zielloos-harde; haar werken is geen dood-zwoegen, maar
voornamer, fijner. Bij haar is er misschien
minder « arbeid » en meer « lust » en meer
persoonlijkheid.
Zij heeft een geschiedenis, een traditie, een
groot verleden, dat zijn zelfbewustheid uitjubelt in ieder levend Amsterdammer en waarvan getuigenis afleggen honderden en duizenden gebouwen, patricierswoningen en
gaaf bewaarde hoekjes en straten en complexen en stadsgezichten.
Het Amsterdam van heden leeft nog steeds
in het zog der Groote Traditie, die aan de
Wereldkunst een Rembrandt en een Vondel
schonk en het intellect opbloeien liet aan de
katheders eener eigen Universiteit.
Bij Rotterdam zegden we « Arbeid Adelt ».
Maar Amsterdam, die niet enkel zeer terecht,
maar ook gelukkigerwijze, Nederland's
Hoofdstad is, mogen we grooter lof toezwaaien :
Zij heeft smaak voor kunst en schoonheid,
voor edel tijdverzet als cle dagtaak is afgeloopen.
Amsterdam past het diepere, in voile oprechtheid en hartelijke hoogschatting, als de
waardige hoofdstad cler Dietsche gewesten
altegader :
Noblesse Oblige!
A. KERREMANS.
Afgevaardigde V. T. B. Rotterdam.

De cliches, die dit artikel illustreeren, werden
bereidwillig afgestaan door de Vereeniging voor
Vreemdeiingenverkeer van Amsterdam.

NOG ENKELE EXEMPLAREN
BESCHIKBAAR
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VOLLEDIGEN : BESTEL HET!

BALANS OVER HET JAAR 1926
Passief

Actief
1. Vastliggend :
Moblier
Verzamelingen-Materiaal
2. Beschikbaar :
Kas
Banken :
Alg. Bankvereeniging
Handelsbank

16.011,79
4.522 —
1.309,32
77.600 —
5.167,50

Postcheck :
Postcheck C.
Diverse postcheckrek.
Postcheck V. T. B.
3. Verhandelbaar :
Magazijn. Propag. uitg. i. v.
Toerist. uitg. i. v.
Depots
i. v.

82.767.50

1.008,95
165,—
2.556,36

3.730,31

2.924,56
7.821,95
1.696,—

12.442.51

Verkeerswezen. _ Geleibrieven, triptieken in voorraad
Debiteuren

363,—
30.155,44

1. Schulden aan de Vereeniging :
Reserven
2. Schulden aan derden, onmiddellijk
eischbaar :
Vereeniging « De Vlaamsche Molen »
Bijdragen voor 1927
Sluitzegels
Krediteuren
3. Schulden aan derden op termijn :
Verplichting tegenover Eere- en Beschermende leden. (Stichtingsfonds)
4. Batig saldo Boekjaar 1926

32.412,12
5 82.970 —
127,50
18.106,89
11.718,97
5.961,39

151.301,87

151.301,87

Rekening van Inkomsten en Uitgaven

Baten

Lasten
Algem. Onkosten. - Salarissen, onderh.
lokaal, drukw., belast., e. d.
Orgaan. - Druk, hnnor. en andere kosten voor het uitgeven van het blad
Plaatselijke werking. - Toelage aan
voordr., uitstap, e. a. kosten tot bev.
der pi. werk.
Propaganda. - Kosten aan algem. prop.
Toerisme. - Afschr. verlies exploitatie
Magazijn. - Afschrijving waardeloos
geworden artikelen
Pensioenen - Aand. pens, personeel
Bibliotheek. - Aankoop en binden nieuwe werken
Delging op.mobilier
Gemengde Konim. Kosten ten laste der
working van de Konim. Monumentenzorg, Folklore, e. d.

115.164,02
67.352,22
12.990,05
9.842,58
5.864,08

Bijdrage .1926. - liidriiaatschap
Toelagen. - Toelage ons toegekend
door de prov. raad van Antwerpen,
Brabant, Oost- en West-Vlaand.
Advertenties. - Uitbating orgaan en
div. toerist. uitgaven
Interest : Op belegging der gelden
Verkeerswezen : Batig saldo
Koersverschil : Op bijdr. buitenl. leden
Afschrijving Stichtingf. aand. 1926

197.107,54
11.545,—
5.393,70
3.106,19
1.413,584.298,05
1.006,75

2.075,12
1.478,50
1.111,05
1.779,—
252,80

217.909,42
Totaal inkomsten
Totaal uitgaven

Fr. 223.870,81
217.909,42

Batig saldo boekjaar 1926

Fr.

223.870,81

5.961,39

Begrooting voor het jaar 1927
Inkomsten
Bijdragen
Toelagen
Interest
Advertenties
Magazijn
Toerisme
Koersverschil (per memorie).
Uitbating pand
Onvoorziene inkomsten

Uitgaven
241.750,—
6.000—
2.000,—
30.000,—
30.000,—
10.000—
14.300,—
2.000,—

Algemeene onkosten
Mobilier
Propaganda
Plaatselijke werking
Toerisme
Or gaan
Magazijn
Kommissie voor
Monumentenzorg,
Natuurbescherming en Folklore met
Fotografischen dienst
Lustrumfeesten
Waarschijnlijk te kort

336.050,—
Nagezien en goedgekrurd doorde Kommissie voor Financien,
De Leider,

R. PEETERS.

201.300 —
5.200,—
7.950,—
20.500,—
1.000,—
73.080 —
25.800,—
2.500,—
5.000,—
6.280,—
336.050,—

De Schatbewaarder,
NEYES, Frans
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VAN HET SECRETARIAAT
BONDSPOSTCHECKREKENING . 93.627.
TELEFOON-SECRETARIAAT : 583.30.
LEDENAANGROEl : Tusschen 1 en 15 September werden 268 nieuwe leden ingeschreven.
FORSCHUNGEN UND FORTSCHRITTE : De
leden die wenschen gedurende het jaar 1928 het interessant Duitsch tijdschrift Forschungen utid Fortschritte te ontvangen, gelieven voor 15 December
op de postcheckrekening van den V. T. B. 93627,
fr. 6,— te storten voor verzendingskosten.
BONDSREIS NAAR DEN EIFEL : Foto's van
de bondsreis naar den Eifel kunnen worden besteld
op het bondssecretariaat aan 1 fr. per stuk. Vier
verschillende opnamen zijn verkrijgbaar : 1. Abdij
Maria Laach (met groep), 2. Laacher meer (met
groep), 3. Voor Adenau (Eifelbergtoppen), 4. Clerf.
TE VERKRIJGEN OP HET BONDSSECRETARIAAT :
12 Postkaarten Antwerpen
1,35
12 Postkaarten Brugge
1,35
12 Postkaarten Gent
1,35
Gidsje Namen
0,50
Gidsje Remouchamps
1,.—
Atlas Zwitserland voor voetgangers
7,50
Atlas Zwitserland voor automobilisten
7.50
De Vlaamsche Ardennen (Omer Wattez) lustaande uit afzonderlijke deelen :
Oudenaarde
4,—
Ronse
4,—
Geeraardsbergen
4,—
r
Antwerpsch Straatnamenboek (D Fl. Prims) 15,—
Botanische Wandelingen (D r Poma)
15,—-Stafkaarten :
Schaal 1/20.000 per deel, gekleurd
10 —
Schaal 1/40.000 Omgeving Antwerpen
6 deelen (nr. 4 uitgeput) per deel, zwart
5,—
Schaal 1/40.000 Omgeving Antwerpen
Een deel, gekleurd.
15,—
Schaal 1/40.000 Belgie, per deel, gekleurd
12,50
Schaal 1/40.000 Belgie, per deel, zwart
7,50
Schaal 1/200.000 Belgie, per deel, op linnen
en gekleurd
10,—
Schaal 1/320.000 Belgie, een deel gekleurd 12',50
Belgie als Toeristenland
"
10,—
Men gelieve, bij eventueele bestelling, op voorhand te storten op onze postcheckrekening.

REMOUCHAMPS : Op den gewonen inkomprijs
van de grot, 207r vermindering; met groepen van
minstens 20 personen 407-.

Hotels
HERBEUMONT: Hotel « La bonne Esperance
K. den pers. 10 frs. 0. 3 : 50 frs., M. 15 frs... A 15 frs.,
P. + K. 35 fr. (minimum vijf dagen).
HOOGSTRATEN : Hotel « De Zwaan ». O. 6 frs.
M. 10 frs. A. 7 frs. P. + K. 25 fr. (minimum 14 dagen, voor een dag 30 frs). 5 7 vermindering.
VLISSINGEN : Hotel < Noordzeeboulevard »,
Boulevard de Ruyter, 2. u. 1 pers. 3 gld met ontbijt. M. 2 gld., A."3 gld. P. -j- K. 6 gld tot 6,50 gld.
(57 vermindering).
WUUSTWEZEL : Hotel « De Vrije Burger

•

•

: DE V. T. B. ZAL WELDRA 100.000 LEDEN
j TELLEN INDIEN U NU EEN NIEUW LID
: AANBRENGT!

\
•
:

•

•

DE REPUTATIE DER VLAM1NGEN.

De predikheer Jean-Baptiste Labat, die op
het einde van zijn leven zijn reisherinneringen liet verschijnen, beschrijft o. m. het leven
te Rome onder Paus Clemens XI in 1709. Hij
getuigt :
« Notre coutume etait de sortir de bonne
heure, le matin et de ne revenir que le soir.
Avec tout autre qu'avec un Flamand, j'aurais
ete embarrasse a trouver un endroit pour
diner : car de revenir a la Minerve ou nous
Iogions, nous en etions souvent trop eloignes, et cela nous aurait fait perdre notre journee. D'autre part, il n'est pas permis aux
religieux d'entrer dans les cabarets qui sont
dans la ville : cela est contre la decence de
leur 6tat, et on s'exposerait k des peines peVerminderingen
ciniaires et k des affronts si on etait surpris.
ANTWERPEN : M. Vercammen, opvouvvbare
Mais les Flamands et les Bretons savent,
paddel- en zeilbooten,
Duifstraat, 8, op model A
37c, op model B 2l/2rAf
reklameprijzen gedurende avant d'entrer dans Rome, ou tout au plus
lard le lendemain qu'ils y sont arrives, non
1927.
seulement tous les cabarets, mais ce qui
Vlaamsche Volkstooneel, Winterseizoen 19271928, voor de vertooningen te Antwerpen,'volgende
nous etait plus necessaire, les portes secregunstprijzen :
tes par lesquelles on y entre sans scandale
Eerste middenbalkon, tweede middenbalkon en
et
sans danger. De sorte que, lorsque Theure
erste zijbalkon 4,50 fr. in plaats van 6,50 fr.; 3,50 fr.
du repas etait venue, mon compagnon enin plaats van 5 fr.; en 2,50 fr. in plaats van 3,50 fr.
Verdere inlichtingen op het secretariaat.
trait dans une maison qui n'avait pas l'appaFirma Landuydt, Schoenwinkel, Offerandestraat,
rence d'un cabaret. II frappait d'une certaine
79, 5 tot 107c op schoenen.
inaniere a une porte qui nous etait ouverte
APPELTERRE : Van Liefferinge, Fr., Plaats, sur-le-champ; je le suivais, et on nous conWijnen, 107r.
cluisait clans une chambre ou nous dinions et
Van Wayenberghe, Jozef, Statie, - Schoenen, 5 7 .
ou nous nous reposions sans crainte et tranDESTELBERGEN : Pol Van Stijvendael, rijquillement. Apr£s quoi nous continuions nos
wielmaker, Dorp 254, 107 vermindering op nieuwe
p£lerinages... »
rijwielbenoodigdheden.
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BONDSLEVEN

Werft leden aan voor 1928 !

Aalst
« 't Land van Riem » geeft 4 opvoeringen van
Othello, van Shakespeare, op de Zondagen 2 en 9
October, te 15.30 u. en op Maandag 3 en Donderdag, 13 October, om 19 u.
Prijs der plaatsen : 10, 7 en 5 fr.
Leden van V. T. B. genieten 1 fr. vermindering
per kaart op vertoon der lidkaart.

Groot-Antwerpen
. ZONDAG. 9 OCTOBER : Najaarswandeling
naar Schootenhof, 's Gravenwezel, Schilde. Bijeenkomst 9,30 u. Ouden Barreel (eindpunt tramlijnen
3 en 12). Eten medebrengen. Leider : K. Boyens.
DONDERDAG, 20 OCTOBER : Te 14.30 u. :
Bezoek aan de scheepstimmerwerven « Cockerill »,
te Hoboken. (De nieuwe Congoboot ligt op stapel).
Beperkt aantal deelnemingskaarten met aanduiding
van plaats van samenkomst te verkrijgen op het secretariaat aan 1,25 frank.
ZONDAG. 30 OCTOBER : Bezoek aan de Antwerpsche Haven met boottocht in de Noorderdokken. Vereenigen aan het Loodswezen te 9.30 u.
Duur van den boottocht : e£n uur. Deelnemingskaarten te bekomen op het secretariaat aan 1,25 fr.
Leider : Willem Heylen.

Brugge
ZONDAG, 9 OCTOBER : Bezoek aan het oud
kasteel van Maele onder leiding van den Weled.
Heer Baron de Pelichy. Bijeenkomst aan de St.Kruispoort, te 14 u.
In vooruitzicht : 1. Herfstuitstap naar VijveKapelle; bezoek aan de kerk en daarna rijstpapfeest! Nadere inlichtingen in de plaatselijke weekbladen.
2. De fietsuitstap naar het Electrisch Centrum van
Ruisselede, welke op den gestelden datum niet kon
doorgaan uit oorzaak der uit te voeren werken.
zal nog in den loop van Oktober plaats hebben op
een nader te bepalen Zondag.
Winterwerkzaamheden.
Met het oog op een meer actieve werking gedurende het winterseizoen heeft de Brugsche afdeeling van den V. T. B. een klein projectie apparaat
(Fotoskoop met filmen) aangekocht dat best geschikt is tot het opluisteren van lezingen en voordrachten. Onder de leden zijn er zonder twijfel die
geroepen zijn en daartoe ook lust gevoelen spreekbeurten over een onderwerp : kunstgeschiedenis
e. d. te houden. In overleg met de plaatselijke leiding kan er zelfs gezorgd worden voor het vervaardigen van een bijzonderen film, volgens keuze,
naar dokumenten door den voordrachtgever zelf te
leveren.Wel eischt een dergelijke spreekbeurt eenige
zorg, doch gij zult uwe moeite beloond vinden.
Vrijwilligere, meldt U aan!

Duffel
ZONDAG, 30 OCTOBER : Uitstap naar Antwerpen. Vertrek 8,9 u. Bezoek aan de dokken met
boottocht. 's Namiddags naar den Koninkl. Nederl.
Schouwburg of VI. Opera. Inschrijven tot 16 October. Prijs 1,25 fr. te storten bij de inschrijving, bij
R. Bruyninckx.
N. B. Abonneert U op « Mededeelingen », de allerlaatste ontdekkingen op gebied van geschiedenis onzer oude gemeente. Prijs 3 fr. per jaar. Elke

V. T. B.-er van Duffel moet dit volgen, daar ze later niet meer terug gedrukt worden. Inschrijvingen
kunnen gedaan worden bij R. Bruyninckx.

Geel
ZONDAG, 16 OCTOBER : Voordracht met lichtbeelden over de « Haven van Antwerpen », door den
heer W. Heylen, in ons lokaal « Vlaamsch Huis »,
Groote Markt, Begin om 7 uur zeer stipt.
ZONDAG, 30 OCTOBER : Tot sluiting van de
zomerwerking, bezoek aan de Antwerpsche Haven,
in aansluiting met Groot-Antwerpen. Wandeling
langs de droge dokken en bezoek per boot aan het
noordergedeelte der haven.
Prijs voor trein en boottocht: 16,— fr. Aanstonds
inschrijven, daar de bootkaarten zeer beperkt zijn,
bij Richard Willekens, Nieuwstraat. 's Namiddags;
bezoek aan een steamer. Nadere inlichtingen in
volgend nummer.

Gent
ZONDAG, 2 OCTOBER : Voetwandeling naar
Drongen. Vergadering om 14 u. hoek Nieuwe-Wandeling en Akkergemlaan.
DINSDAG, 4 OCTOBER : Opvoering van
Gudrun van Berten Rodenbach in den Minardschouwburg.
Wij doen bij deze een dringend beroep op onze
Gentsche leden tot bijwoning dezer vertooning
door « Het Nieuwe Tooneel » gegeven. Aanvang te
20 u. Een prijsvermindering van 30% op de benedenplaatsen en eerste balkon op vertoon der lidkaart.
ZONDAG, 16 OCTOBER: Per luxe-autocar naar
Aalst, Vilvoorde, Mechelen, Lier, Antwerpen, alwaar bijwoning der vertooning in de Koninklijke
Vlaamsche Opera. Plaatsen van minimum 10,— fr.
gewaarborgd. Om 21 u. vertrek uit Antwerpen naar
Gent, alwaar aankomst rond 23 u. Prijs voor autorit en toegang schouwburg : 60,— fr. Toetredingen
ten huize van den afgevaardigde, H. Gijselinck,
Begijnhoflaan, 31, Gent.
ZONDAG, 23 OCTOBER : Viering van ons eerste lustrum.
Tak Gent viert op waardige wijze, met een groot
demokratisch banket, het vijfjarig bestaan van den
V. T. B. Niet alleen de leden van Groot-Gent, maar
die uit heel de provincie, worden uitgenoodigd.
Aanvang te 13,30 u. stipt. Door het spijshuis Van
der Plancken is ons aan den prijs van 25 fr., kosten
van inrichting inbegrepen, volgende spijskaart beloofd : Voorgerecht - Aspergesoep - Tongenreepjes
met witte wijnsaus en opgesmukte aardappelen. Ossenhaasgebraden op toast met groentenruiker. Kippengebraad met sla. - Eere taart - Fruit.
Voor een Kunstgedeelte is gezorgd. Te 20 u. bal
voor al de leden.
Toetredingen voor het banket tot uiterlijk 10 October ten huize van afgevaardigde Gijselinck, hoogervermeld. Het bedrag mag ook op zijne postcheckrekening 1688.77 gestort.
ZONDAG, 30 OKTOBER. — Groepsreis naar
Antwerpen met bezoek aan de Antwerpsche haven.
Boottocht in de Noorderdokken. Bijwoning der vertooning in een der schouwburgen.
MAANDAG, 7 NOVEMBER : Eerste der Wintervoordrachten. Spreker : de heer A. Hans, lid van
het algemeen bestuur.
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Leuven
ZONDAG, 30 OCTOBER : Eerste reis naar
Antwerpen. Voormiddag, bezoek aan de dokken
onder leiding van den heer Willem Heylen. 's Namiddags bijwonen der vertooning in den Koninklijke Vlaamsche Opera. Zie volgend nummer.
Einde October heeft onze eerste voordracht
plaats. Zie volgend nummer.

OPROEP TOT DE BELGISCHE KUNSTENAARS

De Hoogere Raad voor Toerisme doet beroep op de medewerking der Belgische kunstenaars voor het teekenen zijner propaganda-dokumenten.
Hij is van plan eerstdaags 10.000 exemMechelen
plaren van een geillustreerden plakbrief, de
ZONDAG, 16 OCTOBER : Bezoek aan de
Belgische kunststeden verbeeldende, in verVlaamsche Opera. Aansuiting bij Tak Gent. Deelschillende landen te verspreiden.
nemingsprijs : fr. 7,—. Inschrijven bij de plaatselijke afgevaardigden : Juffr. De Wit, KeldermansTwee premien, een van 1500 frank en een
vest, 13, Mechelen, Mr. Van den Hove, Van Bene- van 1000 frank zullen toegekend worden aan
denlei, 159. Inschrijvingen worden aangenomen tot
de twee beste ontwerpen, welke, ten laatste
en met 5 October. Vertrek te 1 u. 30. De deelnemers worden vriendelijk verzocht zich een Weekop 1 December a. s., dienen gestuurd aan
end billet aan te schaffen. 25% vermindering.
den
zetel van den Hoogeren Raad voor ToeIn het begin der maand November wordt onze
risme,
Loxumstraat, 20, te Brussel.
eerste Wintervoordracht gehouden. We zetten de
leden er toe aan regelmatig deze spreekbeurten bij
Een keurraad, samengesteld uit leden van
te wonen, temeer daar de meest gezochte sprekers
optreden zullen. Onderwerp en naam van den spre- den Hoogeren Raad voor Toerisme en kunstker zal bijtijds in het bondsblad verschijnen.
critici, zal de beste ontwerpen bekronen. Hij
behoudt zich echter het recht voor geen der
St Niklaas
bovenvermelde premien te verlecnen, in geZONDAG 9 OCTOBER : Uitstap naar Antwer- val geen der aangeboden ontwerpen bevredipen. Vertrek met den trein van 13,5 u. (Bijeengend beoordeeld wordt.
komst voor het station). Bijwonen der vertooning
De ontwerpen mogen een schuilnaam of
in den Nederlandschen Schouwburg of de Vlaamsche Opera. Deelnemers storten het bedrag (Ned.
een spreuk dragen die herhaald wordt op
Schouwburg : 7,25 fr., Opera : 10,25 fr.) tot 3 Oceen verzegeld omslag, waarin zich naam en
tober bij denafgevaardigde, Hemelaerstraat, 2.
adres van den teekenaar bevinden.
WOENSDAG, 19 OCTOBER : Te 20 u. in de
De plakbrief Olani 0,75 m. breed en 1,05 m.
bovenzaal va nhet bondslokaal : « De Hoop », le
wintervoordracht met lichtbeelden. Dr Paul van
hoog te zijn; de moximuin-afmetingen der
Oye, docent aan de Gentsche Hoogeschool, zal
teekening zijn 0,63 m. op 1,— m. Er zullen
spreken over « Kongo ». We noodigen dringend al
onze leden uit regelmatig onze wintervoordrachten
niet meer dan zes kleuren mogen gebruikt
bij te wonen.
worden.
ZONDAG, 30 OCTOBER : Bezoek aan de AntInlichtingen worden verstrekt dagelijks in
werpsche haven : wandeling langs de dokken, bootden zetel van den Hoogeren Raad voor Toetocht in de haven. De wandeling begint te 9.30 u.
stipt. 's Namiddags, bijwonen der vertooning in den
risme te Brussel van 9 u. tot 12 u. en van
Nederlandschen Schouwburg of de Vlaamsche
14 u. tot 17 u. en op het secretariaat van den
Opera. Inschrijven tot 20 October bij den afgeV. T. B., Paardenmarkt, 70, Antwerpen, den
vaardigde. Prijs a) boottocht + Ned. Schouwburg :
8,50 fr.; b) Boottocht + VI. Opera : 11,50 fr.
Dinsdag en den Vrijdag, van 18 u. tot 20 u.

EXQUIS
DE BEUKELAER

- MEUBELEN, Engelsche Bedden.
Matrassen, Wollen en Katoenen Dekens,
Bedspreien, enz. koopt men in vertrouwen en het voordeeligst bij

EreD Verfirugge - Bumortler
Dampoortstraaf,
GENT

Tel. 5902

20 - 22
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Aangesloten Huizen

Aangesloten Hotels
Noordzee-Hotel

-

Emiel WIRTZ

KNOKKE-A/ZEE

WISSEL EN OPENBARE FONDSEN
44, de Key serf,ei,
Anftverpen
(nabij de Middenstatie)

Modern comfort, Centrale Verwarming\ Warm en
koud stroomend water op de kamers. Prima keuken.
5 o/o prijs vermindering voor V. T. B.ers. Tel. 173
L o g e m e n t « R o o d e Poort*
Hallestraat, 8 BRUGGE
Gunstprijzen voor de leden V. T. B.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaal fi fr.

Hotel en

CAFE CECIL

De beste wijnen vindt gij in het huis

VOORSPOELS-FRANCK
Specialiteit van Rijn- en Moezelwijnen
27, Keizerstraat, Antwerpen

HOTEL

ROESELARE. Bezoekt het ((Vlaamsch
Huis » en het Gasthof « V.O.S. » beiden
STATIEPLEIN

Van Arteveldestraat, 8 y
Antwerpen
40 kamers Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
groepen, op voorhand bestellen, goede burgerskeuken

HOTEL du MIDI

11
H U N I L

DE SCHOONSTE - DE BESTE
— DE STERKSTE SCHOENEN

Rue Godefroid, 32-34
—
NAMEN
ZAAL BESCHIKBAAR voor i5o P E R S O N E N
10 °/ 0 vermindering voor V.T.B. leden

Jan V a n Ballart, ( V . O . S . ) Lange Beeldekensstraat, 109, ANTWERPEN.
Verm, voor V . T . B .

Hotel de la Posts - BRUSSEL

Chemiserie c< Willy 99 A»Strauven
Kasteelpleinstraat, 20, Antwerpen, Tel. 244.80
Hemden, Cols, Kravatten, Pyjamas, Pull-overs,
Zokken, Sjerpen, Kindergoed, enz. 5 %

Voornaam confortabel. Oude reputatie. Rustig gelegen in het centrum. Voor leden van den Bond bij
langer verblijf reductie.
L. W E S T R A .

Geatis-P
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2 JAARGANGEN
MAAR...
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TEGEN

ViTiB'ers
DEN

PRIJS

VAN

•

1

" VOOR
IEDEREEN ,,
s

HAAST S
U
OM IN TE
TEEKENEN

Een Prachtige

verzameling !

Schrijf of zend DADELIJK
onderstaand koepon aan
H. SPABK, Uitg-Hoofdopst.
92, Ferd. Lenoirstraat, 92.
BRUSSEL (lette)

Ondergeteekende
neemt een inschrijving
op den l\en Jaargang (12 NSJ van «> Voor Ieder een* met
als G r a t i s - P r e m i e , heel den d e r d e n jaargang, aan slechts fr. 15 (vijftien frank) voor Nederland : twee gulden, die hij U zendt, ofxvd, die hij stort op postcheck Nr 8 4 . 9 2 8 , A.
Spaan-Brussel.

•
i

Naam
Beroep (vermelding

niet verplichtend,

Volledig adres :
Datum en Handteekening

maar gewenscht)
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j FONDSENBANK j
• Maatschappelijke Zetel ; Brussel, Wetstr. 84 J
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Bij banken : ANTWERPEN, St Martenstraat, i
KORTRIJK, Lange Steenstraat, 4

i
I

Agentschappen :
Brugge, Isegem, Poperinge, Tielt.
Bijkantortn : Ardooie, Cortemarck, Cuerne,
Harelbeke, Ingelmunster.
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ALLE BANK-

EN BEURSVERHANDELINGEN

\

Het
Nieuw
Tooneel
Reizend gezelschap voor Viaanderen en
het Zuiden van Nederland, onder leiding
van MARCEL S C H U M A C H E R

BANK VOOR HANDEL & N1JVERHEU'
Naamlooze Vennootschap
Filiaal van Volksbank van Leuven

Betrokken bij de Algemeene Bankvereeniging van Antwerpes

Hoofdkantoor KORTRIJK
Bijkantoren : Brugge, Cuerne, Dixmude, Isegem
Knokke a/Zee, Meenen, Moeskroen, Oostende,Poperinge, Roeselare, Tielt, Veurne, Wervik, Wevelgem
Yper.
Hulpkantoren: Aarseele, Aartrijke, Ardoye, Avel-

gem, Beernem, Blankenberge, Dadizeele, Deerhjk
Desselgem, Geluwe, Gistel, Gullegem, Handzamt
Harelbeke, Heyst a/Zee, Herseeuw, Ichtegern, Lan
gemark. Lauwe. Ledegem, Meulebeke, Moor seek
Moorslede, Oostkamp, Oost-Roosebeke, Ruissftledc
Staden, Swevegem, West-Roosebeke, Wijftgwi*.

Uitgebreid repertorium van modern
en klassiek werk.
In voorbereiding : " Gudrun ,, van
Albert Rodenbach, Romeo en Julia van
Shakespeare en 4 4 Egmond,, van Goethe.
Sekretariaat: Akkergemlaan, 82, Gent.
Belangrijke prijsverminderingen
voor V.T.B.ers.

Alle Bankverrirhtingen.

PANNEN- en STEENBAKKERIJEN |
VAN ST. N I K L A A S - W A A S S
•

i

H

Leon Scheerders • Van Kerchove I
MERCATORSTRAAT, 24

[

Teiegramadres : Briqueteries St. Nikl.-Waas •
Telef 27 4 98 — Postcheckrek. 13572 !
Fabrieken van
KUNSTMATIQE SCHALIEN (MERK S.V.K.)
Q E Q O L F D E en E F F E N P L A T E N
van allereerste hoedanigheid in
drie kleuren, in alle afmetingen.
Gemoulureerde en gewone baksteenen in alle
formaten (verbeterae mekanische fabrikaiie)
ROODE GEBAKKEN PANNEN
Cementpannen in drie kleuren
en met dubbele ineensluiting
Cementvloeren in groote keus
kleuren en teekeningen.
Fflne pleister voor versiering,
beeldbouw- & plafoneerwerken.
Kunstpotterij (Potterie flamande), bloempotten, keukenpotten, buizen, enz..., enz...

Dc verpakking der echic
Aspirin~iahleiten

moet voorzien zij van net

Zegel der Nationale Codex
Weiger alle verpakkingen
welke dit kenieeken niet dragen!

TOERI/rtlE®
ORGAAN V D. VLAATn/CMEN TOERIJTEMBOriD
VEREENIGING ZONDER UIIN-fTGEVEMD DOEL
VER/CMIJNT Om DE VEERTIEN DAGEN
PAARDEN fTl ARKT 70 ANTWERPEN
REDACTIE: PROF. Dr. Ir. STAN LEURS. ADMINISTRATE: G. MAUQUOI
ZESDE JAARGANG

•• N U M M E R 2 0 em 15 O C T O B E R 1927
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Wanneer een jongeling « in zijn vollen groei » is, dan is het de taak van degenen die
hem omririgen, die met zijn opvoeding zijn gelast, er angstvallig zorg voor te dragen
dat dien vollen wasdom door niets wordt gestait en zich in weelde van vormen en schranderheid van geest openbaren en ontwikkelen kan. Materieele en moreele versterking zijn
hiervoor onontbeerlijk! Op dit oogenblik is de jeugdige Vlaamsche krachtf die Vlaamsche
Toeristenbond heet, in die periode van vollen groei! En zijn opvoeders beseffen maar al te
best de absolute noodzakelijkheid dat hun troetelkind, wil het blijven groeien in het tempo
dat thans zoo'n breede vlucht neemt, sterk voedsel van noode heeft : LEDEN, VEEL,
HEEL VEEL NIEUWE LEDEN!
Het hoofdbestuur van den V. T. B. komt thanst nu dc bijdragen eerstdaags dienen hernieuwd en het gepaste oogenblik daar is om nieuwe leden aan te werven, aankloppen bij
AL zijn leden! Ieder lid worde van nu af actief propagandist! Niemand blijve werkeloos
gedurende de steeds loonende nieuwsjaarsperiode, die thans aanvang neemt.
Het bestuur zal zich tegenover zijn medewerkers niet onbetuigd laten. Het stelt een
groot aantal zeer interessante premien, van blijvende waarde, ter beschikking der ledenaanwervers. In een volgend nummer publiceeren we de lijst ervan.
Moge deze oproep in vruchtbaren bodetn terecht komen! Wij verheugen ons bij
voorbaat in een milden oogst!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Lidgeld voor 1928: hoofdleden 10 fr., inwonende leden 3,50fr. per Jaar
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BOONDAAL
T* ot in't jaar 1828, datum van zijn inlijving
* bij Elsene,vormde Boondaal een afzonderlijke gerneente. Later, toen het Ter Kamerenbosch werd afgestaan aan de stad Brussel,
werd nog bij deze gerneente een heel gedeelte
van Boondaal gevoegd, zoodat dit thans en
onder Brussel en onder Elsene hoort.
Het uitzicht is gaar niet meer dat van 1828.
Eerstens werd een laan (beter gezegcl : een
straat) aangelegd tusschen het Heilig-Kruisplein te Neder-Elsene, en de renbaan (gelegen aan den zoom van het Zonienbosch, op
grondgebied Ukkel). Eerlang zal het kasseiwerk begonnen worden van een breede laan,
(gelijk loopend met den zoom van het Ter
Kamerenbosch), waar al de gebouwen zullen
moeten van elkaar afgezonderd staan. Het
Spoel, wordt thans onherroepeliik geschonden door de nieuwe spoorbaan Halle-Schaarbeek, die er aangelegd wordt.
Enkele woorden nu over de plaatsnamen.
Hier, zooals elders in Belgie overigens,
heerscht wanorde en verwarring. De officieele Nederlandsche vorm : « Boendael »,
wordt den Walen « Boondael » voorgesteld.
In oude oorkonden vindt men eens « Boyendael », dat naar onze bescheiden meening
verwant is met Boyenhoven (bij Zor+Leeuw), Bodegem bij Ternat, Bodingen bij
Martelingen en de beteekenis zou hebben van
« Boden-daal ». Boendael is dus maar een
verkorting van Bodendaal, Boyendaal, Booiendaal, en hoeft dan « Boondaal » geschreven. Merken we terloops op dat door de
gewestspraak, de vorm « Boendael » totaal
uitgesloten wordt.
Diezelfde verwarring vindt men terug wanneer het den naam van Boondaal's hoofdstraat geldt. Wat werd er al niet geschreven
over den « Dieweg »! Naar onze opvatting,
die vooral steunt op de plaatselijke uitspraak,
is het argument, als zou Dieweg « die-wech 3
w.l. de weg (le chemin par excellence) zijn,
niet aanneembaar, evenmin als de uitleg die
den Germaanschen God Dies in de zaak zou
willen betrekken.Dies liet zijn naam noch aan
den Dieweg, noch ^an de nabijgelegen Diesdelle. omdat zulks de gewoonte der Germanen niet was.
Het gegrondste argument dat ons nopens
die kwestie voorgelegd wordt, is wel dat van
L. Vanderkinderen. Deze leert ons dat « Dieweg » een verbastering is van « Died-weg »
of volk-weg naar een oud-Nederlandsch
woord, waaruit het middel-Nederlandsch
« dietsch » ontstaan is. Deze lezing stemt
volkomen overeen met de gewestspraak.

Deze stelling wordt bevestigd door het feit
dat in Waalsch Haspengouw, de zoomen der
wegen, zoomen die natuurlijk minder bereden waren, en dus met gras overgroeid, eertijds gemeenweiden waren, en in 't Waalsch
thans nog tiges heeten. In hun economische
monografie over Haspengouw leiden Vliebergh en Ulens dit woord af van « dietsch »
of « van het volk ». (Vgl in Meix-le-Tige,
Audun-le-Tiche, Heur-le-Tiexhe de verscheidene Waalsche vormen van het woord
« dietsch »).
Wat er nu ook van zij, de « Dieweg » is
een zeer oude verkeersweg, loopend van Ukkel naar Wezenbeek over Woluwe; misschien
ook mondde hij uit op de oude heirbaan
Mechelen-Gembioers, daar waar nu het dorp
Sterrebeek staat. Mogelijk is, in deze gerneente de « Kleine Geeststraat » een overblijfsel van den Dieweg.
We schreven daar straks dat we inzake
naamafleiding vooral steunden op de gewestspraak. We zullen hier dan ook even het argument van den Engelschen dichter LeighHunt aanhalen die in ziin boek « The Town »
(Beschrijving der stad Londen) schreef :
« the poorer classes, who are oftener right in
their old English, than suspected », argument
dat we met beide handen onderteekenen.
Boondaal heeft zijn oud-Vlaamsch uitzicht
bewaard en 't zal de lezers eenigszins verwonderen dat er sommige straatnamen uitsluitend in't Nederlandsch zijn, zooals b. v. :
Dieweg, Schoolgat, Kommeerstraat, Brusselstraat.
Aan het kruispunt van Brusselschestraat en
Dieweg staat Boondaal's bedehuis, een stijl—
loos gebouwtje, pover van uitzicht. Het wercf
opgetrokken in 1842 daar waar een kapel
stond. Deze werd in de XVle eeuw opgericht
door de Brusselsche schuttersgilde die er weldra haar geliefkoosd bedeoord van maakte.
Melden we terloops dat Boondaal, evenals een
gedeelte van Elsene tot 1795, bij de parochie
Ukkel hoorde.
In het kerkie vinden we drie retabels, echte
kunstgewrochten, uit de XVe eeuw, die het
voormalig kapelletje versierden.
Het grootste van die retabels verbeeldt drie
tafereelen uit het leven en den marteldood van
St Kristoffel. Deze werd geboren in Svrie, en
rond de jaren 250 op bevel van den Romeinschen Keizer gemarteld.
De figuren zijn vol beweging, en er is iets
helsch in het aangezicht der beulen die met
boosaardigen blik de marteltuigen brengen.
De heilige martelaar is gezeten, de handen
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achter den rug gebonden, wijl een der beulen
het vuur onder zijn voeten aanwakkert. Nevens St Kristoffel op een ietwat verheven
plan, staan twee personen die hem een gloeienden helm op het hoofd plaatsen.
De luiken dagteekenen uit een later tijdvak. We vinden er een reeks koppen van
Brusselsche magistraten en boogschutters.
De beide kleine retabels ziin twee tafereelen uit den marteldood van St Adriaan. Deze
was een Romeinsche soldaat die in het Afrikaansch leger diende. Hij bekeerde zich tot
het Kristen geloof, maar werd heimelijk verraden door zijn vrouw. Hij werd gegeeseld,
en, nadat men hem handen en voeten had
afgekapt, werd zijn lijk verbrand.
Achter het kerkje staat een eeuwenoude
linde, een tiidgenoot van Keizer Karel, volgens de overlevering. Toen reeds was het een
reus van een boom; zij leeft nog, al trachten
ook kwajongens haar in brand te krijgen.
T
-dere lente wemelt er nog groen in haar eerbiedwaardige kruin, alhoewel haar stam
moest verstevigd worden door metselwerk en
ijzeren banden. Zij is de laatste overlevende
van die schaar vermaarde boomen, waarop
Zonien eens zoo fier was. De eene na de
andere zijn ze spoorloos verdwenen, meestal
tijdens de Fransche heerschappij : « Jezukens-Eik, de Drie Linden, Ruusbroec's Linde
en nog zooveel anderen.
Te Boondaal werd circa 1280 geboren de
vermaarde dietsche schrijver en dichter Jan
De Clercq. « die van Boendaele was ». Hij
was, met Maerlant een voorstander van
Groot-Nederland en, na Maerlant's dood zette hij moedig zijn pogingen voort om de Ne-

derlandsche provintien te vereenigen. Hij
ging naar Antwerpen wonen, waar hij het
ambt van stadssekretaris waarnam; hij liet
vele werken na, gedichten en kronijken vooral,
waaronder de meest bekende zijn: Jans Teesteye; van den derden Eduwart, Coning van
Ingelant; Der leeken Spieghel; De Brabantsche Yeesten (geschiedenis van Brabant);
Die dietsche doctrinale. Dit was in den gulden
tijd van Ruusbroec, toen Brabant schitterend
aan de spits der letterkundige beweging
stond. wanneer zelfs hertogen (Jan I) minneliederen dichtten.
Over Boondaal spreken, zonder een woordie te reppen over het Kameren Bosch, is maar
half werk.
Op het einde der XVIIIe eeuw, was het
grootste gedeelte van Boondaal's grondgebied overdekt met bosschen. Men had er o. m.
het Solbosch. waar nu de nieuwe gebouwen
der Brusselsche hoogeschool staan. Het Kameren Bosch maakte toen ook noe deel uit
van het Zonienwoud. Ten jare 1842 worcft
het nog vermeld als « triage de Vleurgat »
op de kaart van Jos. De Roy. In de jaren
1861-1864, echter werd het als stadspark
aangelegd n a a r ^ e piannen van den bouwkundige Kellog. Het is nu een « beschaafd »
bosch, met makadamlanen, en papierkorven,
en wordt. vooral 's Zondags, door de Brusselaars druk bezocht.
We zijn nu dicht bij de voormalige abdij
van « Ter Kameren
maar, dit is niet meer
te Boondaal. We spreken er wel eens over in
een volerend artikel. dat de gemeente Elsene
zal beschrijven.
A. VAN DIJCK.

NIEUWE PROPAGANDAZEGELS

flA VYjp JAAR
so;bbb LEDEn

Door de zorgen onzer Kommissie voor
Propaganda, werd een
nieuwe propagandasluitzegel de wereld
ingezonden! Op bedoelde zegel, waarvan
de afdruk hiernaast,
staat, is in een van zijn
onderdeelen, het toerisme afgebeeld. De in
voile kracht vooruitstoomende locomotief,
vervult voorwaar goed
haar rol, n.l. de aan-

dacht vestigen op het welsprekend onderschrift « Na 5 jaar 50.000 leden ». Wij meenen dat deze woorden in staat zullen zijn de
buitenstaanders van de levenskracht en meteen de degelijkheid onzer vereeniging te
overtuigen, en wij hopen dat al onze leden
graag zullen bijdragen tot het verspreiden
der nieuwe sluitzegels.
De prijs werd dan ook tot een minimum
herleid : 1 fr. voor 50 exemplaren. Liefhebbers storten dit bedrag, of een veelvoud er
van, on de postcheckrekening van V. T. B.
nr. 93627, of voegen bij hun bestelling het
bedrag in postzegels.

••
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VLAAMSCH TOERISME IN AMERIKA
Op dit oogenblik maken twee vooraanstaande landgenooten een studiereis door de
Vereenigde Staten : Het zijn Jef Denijn,
stadsbeiaardier en Bestuurder der Beiaardschool te Mechelen, en Prosper Verheyden,
van Antwerpen, secretaris der Beiaardschool.
Zij hebben hun reis gericht naar Albany,
cle stad van den voor ons, liefhebbers van
klokkenspelkunst, niet onbekende Amerikaanschen Senator William Gorham Rice, den
grooten propagandist der beiaardkunst in de
Vereenigde Staten. Door het toedoen van den
heer Rice is te Albany een beiaard tot stand
gekomen, bedoeld als « war memorial »,
oorlogsgedenkteeken. (Denk aan de honderden onbeduidende oorlogsmonumenten in ons
land!) Hij is waarlijk een met pieteit samengebracht monument waarvan elk bestanddeel
geschonken werd door een of meer burgers;
elk bestanddeel, t. t. z. klokken, klavier, klokkenstoel, bibliotheek van beiaardliteratuur,
vcrzameling van moderne beiaardmuziek,
versieringen voor de beiaardierskabien (schilderijen, etsen, e. d.), tafel en stoelen voor die
kabien, automatisch spelend klavier, huisbeiaard voor leerlingen en ook een fonds dat toelaten zal jaarlijks in de maand Juni door
vooraanstaande klokkenisten concerten te laten spelen. Elk dezer voorwerpen heeft een
speciale opdracht. Ik laat er hier een paar
volgen :
Klok 1 :
The community Bell
Given by five-hundred citizens.
* * *

officieel inghuldigd op Zondag 18 September.
Wij, Vlamingen, vernemen met veel genoegen dat de eerste noten die aan den eersten
Amerikaanschen stadsbeiaard werden ontlokt
deze waren der « Rubensmarsch » van Peter
Benoit, dat onder de vaderlandsche liederen
« De Vlaamsche Leeuw » voorkomt, dat verder op het programma staan vermeld een
Rondo van Mathias Van den Gheyn en het
Preludium in B van J. Denijn.
Op Maandag, 19 September voerde Denijn
een niet minder interessant programma uit
waarop voorkwamen : Preludium door Edw.
Denijn, Oude Vlaamsche liederen : Jan Broeder en Ghequetst ben ic van binnen, Preludium quasi una Fantasia van Jef Van Hoof,
Ave Maria van Jef Denijn.
Het programma is doorspekt met zeer
vleiende nota's. We schrijven er hier een paar
over :
« Rubensmarsch, Peter Benoit. - From the
cantata « Vlaanderen's Kunstroem » (« Glory of Flemish Art ») by the preeminent Flemish composer of the nineteenth century,
commemorating the 300th anniversary of
Rubens' birth, 1877 ». « Jef Van Hoof is the

Peace - Industry - Prosperity - Joy
Klok 2 : « Heaven's choirs are looking
out*. (1)
This Bell
The gift of William Gorham Rice
Author of the first book on the carillon
Commemorates the inauguration here of the
First municipal singing tower in America.
Klavier :
This Keyboard is the gift of
Mary Magrane Glynn
In memory of her husband
Martin H. Glynn
Governor of the State of New-York, 1913-'14
De nieuwe beiaard te It 60 klokken (47 tonen) die gegoten werden door John Taylor
van Longhborough (Engeland).
Jef Denijn heeft den beiaard van Albany
(1) Vertaling van Joost van den Vondel's vers :
« 's Hemels koren kijken uit... »

DE KLOKKETOREN VAN ALBANY, V. S . A.
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most remarkable Flemish composer of these
days. He teaches harmony and composition
in the Carillon School at Mechlin. This Preludium was written... »
Dat noemen wij opbouwend Vlaamsch
werk. Het is de verwezenlijking van een der
punten van ons eigen V.T.B.-prograrnma :
Vlaanderen in den vreemde te doen kennen.
Maar er is meer!
Denijn's reisgezel is immers onze zoo sympathieke medewerker Prosper Verheyden.Terwijl de heer Denijn uitrust van zijn beiaardbespelingen maakt de heer Verheyen gebruik
van het hem in zoo ruime mate toegedeelde
causeurstalent en houdt voordrachten over
Vlaanderen. Zoo sprak hij in the Albany Institute of History and Art op 15 September over
« Why is an ancient City beautiful? - Mechlin », op 16 September over « A Flemish
Cathedral - Antwerp » en op 17 September
over « Early Flemish Community Life - The
Beghinehoven ».
De V. T. B. heeft den heer Verheyden in
zijn edel pogen, de schoonheden en eigenaardigheden van Vlaanderen te gaan verkondigen over den Oceaan, aangemoedigd en ge-
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steund! De schitterende diapositieven-verzameling van de V. T. B. hebben den heer Verheyden toegelaten zijn spreekbeurten degelijk te illustreeren. De V. T. B. gaat er fier
op, dat zijn lantaarnplaatjes geschenen hebben te Albany, te New-York en elders en ze
wellicht vele Yankees zullen 'aangezet hebben
met Vlaanderen nauwer kennis te komen maken. We meenen op dit niet
alledaagsche feit de aandacht onzer
leden te mogen vestigen en rekenen
het ons ten plicht de heenen Denijn en
Verheyden te huldigen voor hun doeltreffend Vlaamsch toeristisch werk!
L. DE BRUYNE.

DE MECHELSCHH BEIAARD
zooals liij opgesteld staat in den ruimen
Mechelschen toren. Het klokkenspel van Albany wercl ingericht naar het Mecheisch model

Cliche Oodenne

F o t o C, J o o s e n
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IN DE F R A N S C H E

ALPEN

De Col de l'Eychauda.

plekken, steeds over narcissenvelden, weer de
koele schaduw binnen van het lorkenwoud.
Nooit communiceercle ik zoo met de natuur als dien onvergetelijken Juni-morgen.
Het groen, het licht, de geur der bloemen,
het gekweel der vogelen, het verre murmelen
van een vliet, het gestadige opstijgen uit de
breede vallei door de weelde van dit bosch
naar den witten glans der verlokkende besneeuwde bergtoppen, het was als een symphonie van innige natuurteederheid, atmosfeer en stemming van Parsifal's « Karfreitagszauber »...
Toen wij eindelijk het woud te boven
kwamen, bevonden wij ons vlak voor de opglooiende sneeuwvlakten. Ook vertoonde
zich voor onze oogen een £enig panorama
over het breede dal van den « torrent du Tabuc » die zijn oorsprong vindt in den gletscher van clen Dome du Monestier en zich beneden in de Guisane stort.
Na een half uur rust, waarbij er wat gegeten werd vooraleer den tocht over den hoogen dik besneeuwden bergpas aan te vatten,
stapten wij kloekmoedig vooruit.
Het landschap was aangrijpend. Links en
rechts voor ons staken donkere rotsnaalden
scherp in de lucht, als torens van een ontzaglijken burcht. Overal drong zich het beeld op
van de meest woeste eenzaamheid. De stilte
drukte allerwegen. Eenmaal teekende zich op
het diepe blauw des hemels de statige vleugelslag of van een dwalenden arend. Nergens
sporen van leven. Een visioen van de oerwereld in den eersten scheppingstijd.
De tocht in de mulle sneeuw op dit stralend middaguur was nog heel wat lastiger
dan op den col d'Arsine. Op sommige oogenblikken schoten wij in de sneeuw tot aan den
buik. Alle twintig meter moesten wij wat
adem halen. En het ergste : er was geen einde te zien aan die moeizame bestijging. De
opgang geschiedde als per verdiepingen.
Wanneer wij den naasten rand bereikt hadden, bemerkten wij pas dat er1 een nieuwe
einder rees en deze begoocheling herhaalde
zich verscheidene malen. Bovendien was het
aldus onmogelijk achterwaarts gansch de
helling te overschouwen welke wij overschreden hadden sedert het lorkenwoud. Kortom,
ons gezichtsveld werd aldoor enger. Wel
moedigde Florentin Pic ons gedurig aan, bewerende dat de pas gansch nabij was. Wij
zagen er geen uitkomst aan en strompelden
als dwaze slaapwandelaars vooruit, zwoegend in de sneeuw, met boven ons een alles
verblindenden zonnegloed.

stijf en stram, gewekt
W ijdoorontwaakten,
het gerinkel van belklokjes, onder
ons venster. Eene groote kudde geiten en
schapen trok reeds in den vroegen ochtend
naar de hooger gelegen weilanden. Het weder was praehtig. Geen wolkje in het azuur.
Door ons venster zagen wij aan den gezichteinder de zware, hoekige vestingen van
Briangon, nog eenigszins weggedoezeld in
den licht-zilveren mist van dien glorierijken
Juni-morgen.
Eerst toen ondervonden wij in onze ledematen de gevolgen van de vermoeidheid van
den vorigen dag : overal loomheid en pijn.
Hoe groot was echter onze verbazing, toen
wij elkanders aangezicht bekeken : het was
paarsachtig rood en sterk opgezwollen.
Beneden vonden wij onzen gids die bezig
was met den mondvoorraad voor dien dag in
zijn rugzak te stoppen. Hij was volstrekt niet
verwonderd over de gedaanteverandering
van ons gelaat. « Un petit coup de soleil... »
Hij zelf zag er trouwens geweldig blozend
uit en het wit van zijn oogen was met bloed
beloopen. Hij had niet gedacht dat er nog
zooveel sneeuw zou blijven liggen zijn, anders had hij zijn donkeren bril niet thuis gelaten.
Na een hartelijk afscheid van onzen hospes
en zijne dochter, trokken wij over het brugje
der Guisane naar den anderen kant der vallei
om er onmiddellijk de bestijging aan te vatten van den indrukwekkendsten bergpas van
gansch Dauphine : l'Eychauda.
De helling was tamelijk steil en de bestijging geschiedde dan ook langzaam, stap
voor stap, de oogen steeds gericht op den
grond om er getrouw de treden te volgen van
den gids, die traag rhytmisch opwaarts stapte, alsof hij een trap beklom.
Eerst ging de marsch door holle wegen die
niets anders waren dan ravijnen, gegraven
door stortvloeden uit het voorjaar. Weldra
bereikten wij den rand van een praehtig lorkenbosch. De beklimming, alhoewel nog
zeer steil, was nu zoo lastig niet meer. Wij
betraden een wondergroen zacht tapijt, wit
bespikkeld, waaruit de heerlijke geur opsteeg
der bloeiende narcissen. Door het ranke loover der boomen schoot de zon fijne gouden
stralen om ons heen. Af en toe werd de plechtige stilte onderbroken door trillend vogelgezang of het gekabbel van een onzichtbare
beek. Zwijgend trokken wij door opene
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Uitgeput, dachten wij eeri oogenblik dat
onze krachten zouden begeven en vroegen
ons reeds af wat er daar van ons zou geworden. Ikzelf gevoelde dat een onbedwingbare slaaplust mij overmeesterde. Vooral het
verzinken in de sneeuw was buitengewoon
afmattend. Toch wist onze gids het pleit te
winnen. Hij zwoer bij hoog en bij laag dat de
col daar onmiddellijk ging bereikt worden en
de beproeving ten einde was. Eene laatste
krachtinspanning en meer dood dan levend
geraakten wij op den bergpas.
Gij ziet van hier hoe wij verlangden naar
vasten grond. Ook zagen wij er van af, een
bezoek te brengen aan de naburige « lac de
l'Eychauda » en wilden onmiddellijk regelrecht naar de ver voor ons gapende vallei,
wanneer Florentii Pic ons een omweg links
deed doen. Slechts later konden wij beseffen
wat ons te wachten had gestaan, hadden wij
den rechten weg moeten volgen. Ternauwernood in de vallei, zagen wij daar inderdaad
den naakten rossigen wand van de « Rocher
de l'Yret » die een steilen afgrond biedt van
honderden meter! Deze aanblik deed huiveren... Het is maar bij dergelijke vaststellingen dat men begrijpt, hoe onmisbaar een gids
is voor zulke bergtochten die dan nog tot de
minst gevaarlijke behooren.
Eens buiten de sneeuw en op vasten grond,
werd de daling een lust, alhoewel wij voortdurend struikelden over massa's steenblokken. Die daling geschiedde langs den linker
flank van het dal en meermaals moesten wij
wilde stortvloeden overschrijden die in bruisende watervallen van de Serre Chevalier of
de Cime de la Condamine naar het bed der
Eychauda holden. Ook zag het landschap er
buitengewoon woest en dramatisch uit. Een
gedroomd decor voor een Walkurenrit!
Wat later in den namiddag bereikten wij,
langs het breede dorre bed der Eychauda, de
« Chalets de Peira Joanas », nog altijd onbewoond, een zomerverblijf als bij de « refuge de l'Alpe », in de buurt van den col
d'Arsine. Een groot uur hebben wij daar rust
genomen. Onze gids wist ons te boeien door
verhalen uit zijn bewogen bergleven. Van af
zijn 15de jaar had hij als gewoon drager zijn
vader vergezeld op groote tochten in het
massief van den Pelvoux. Later was hij gids
van 2e klas geworden, nog later gids van
Iste klas. Hij had den oorlog als Alpenjager
medegemaakt, had veel geleden en bleek
desniettemin zeer vaderlandslievend.
De tocht naar St Antoine, een ver afgelegen gehucht van Vallouise, was een plezierige wandeling. De eerste persoon dien
wij ontmoetten was een oude herder met

zijne kudde. Het was een schilderachtige
kerel met een langen grijzen baard en een
vilten deukhoed op zijn hoofd. Hij zat in de
laagte, bij den oever der ruischende Eychauda en las een krant. « On fait de la politique? » riep onze gids hem lachend toe. De
man wendde verwonderd even het hoofd en
knikte vriendelijk goeden dag.
Te St Antoine landden wij aan in het
« Hotel du Glacier Blanc », het ejnige gasthofje in dit gehucht, 1200 m. hoog gelegen.
Ook hier waren wij de allereerste toeristen
van het seizoen. 's Anderendaags kwamen
daar nog twee heeren toe, opzieners bij den
dienst van Waters en Bosschen. Zij waren op
inspectiereis en moesten bij hun departement verslagen indienen over de ontbossching in de streek.
Den volgenden ochtend, heel vroeg, is Florentin Pic naar zijne haardstede in La
Grave teruggekeerd. Den avond te voren had
hij een allerhartelijkst afscheid van ons genomen. Dien dag hebben wij een bezoek
gebracht aan Ailefroide, eveneens een gehucht van Vallouise en nog een 300-tal meter
hooger gelegen dan St Antoine. De ligging
van Ailefroide is onbeschrijflijk mooi, te
midden der indrukwekkendste natuur, in de
onmiddellijke nabijheid van verscheidene
prachtige gletschers waaronder de « Glacier des Violettes » het heerlijkste sieraad
van den Pelvoux is. Ailefroide is slechts bewoond in Juli, Augustus en September : een
dozijn hutten voor de herders en een chalethotel van 20 kamers voor de toeristen. Een
verblijf aldaar is ten sterkste aanbevolen.
's Anderendaags zijn wij te voet van Sint
Antoine over Le Poet-Sarret, Vallouise en
Vigneaux naar l'Argenti&re getrokken, eene
wandeling van 15 km. Daar hebben wij
's namiddags den trein uit Briangon genomen
naar Grenoble, over Embrun, Gap en Veynes.
Omstreeks 8 uur kwamen wij in ons hotel te
Grenoble toe. De patroon schrok toen hij
onze roode opgezwollen aangezichten zag :
wij waren inderdaad bijna onkennelijk geworden, zoo verbrand waren onze wezens
door de zon.

In Savoie — Praktische Wenkeri
Ziehier nu een bondig overzicht van hetgeen iedereen doen meet, om in den kortst
mogelijken tijd het rnerkwaardigste van
Boven-Savoie te zien.
De rit per autocar Grenoble-Annecy. Men
vertrekt omstreeks 8 uur uit Grenoble. De
tocht gaat over le Sappey (1015 m.), den col
de Porte (1325 m.) naar het vermaarde
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klooster der Grande Chartreuse. Na bezoek, BOEKENNIEUWS
middagmalen te St Pierre de Chartreuse, Dr. Rene Ledent en Lucien Wellens : Sport
's Namiddags: de col du Cucheron (1140 m.),
et Hygiene (Guide pratique du Sportif).
St Pierre d'Entremont, les Gorges d'EntreUitgave Biblio, Place St Lambert, 26, Luik.
mont, de col du Granier (van waar men, bij
Het ware te hopen dat elke sportbeoefenaar,
klaar weder, den Mont-Blanc ziet op 70 km.
looper o. d. dat boekje van buiten
afstand) langs den Pas de la Fosse naar voetballer,
Ieerde, vooraleer zich aan sport te wagen.
Chambery en over Aix-les-Bains, aan de Lac
Gouden bladzijden komen er in voor. Niet het
du Bourget, naar Annecy waar men om- tijdelijk welzijn van den enkeling, maar het bestendig zich-goed-gevoelen van het gansche volk wilstreeks 7 uur 's avonds toekomt.
len de schrijvers helpen bewerken.
Den volgenden dag benuttige men om een
Harde, verdiende waarheden over het roekeloos
bezoek te brengen aan dit zeer schilderachtig afbeulen en knakken van jonge levens om er helden
hoofdstadje van Boven-Savoie en om een van een dag te laten uit groeien, worden, zonder
een blad voor den mond te nemen, erin gezeid.
boottochtje te doen op het blauwe meer.
Het licht compleet in over voeding, rust, kleeding,
's Anderendaags onderneme men den heer- enz., enz.
Het werkje sluit met een bondig overzicht der
lijken uitstap per autocar naar den Montte beoefenen sporten,
Blanc. Men vertrekt uit Annecy 's morgens verschillende
Een goed en nuttig boek!
om 7 uur en men is's avonds terug omstreeks
8 uur. De reis zelf, inbegrepen de bestijging Geschiedenis en Beschrijving van Brussel,
per tandradbaan over den Col de Voza en den
door Lode Somers. (Uitgave Willems, Anderlechtschestraat, 157, Brussel).
glacier de Bionnassay, kostte toen, namelijk
half Juni 1926, 115 frank per persoon.
Nuttig werk leverde de schrijver door dit boek
De tocht gaat over Thones, St Jean de uit te geven. Het kan gelden als een bekend maken
in breederen kring van de geschiedenis der stad
Sixt, la Clusaz (1040 m.), den prachtigen Brussel.
Prettig is het, na elk geschiedenis-hoofdCol des Aravis (1487 m.), la Giettaz, de stuk, als lezing een legende of interessante nota
mooie Gorges de TArondine, Flumet, Me- over een feit uit dit tijdstip te vinden, en zoo is dit
geve, naar St Gervais-le-Fayet, waar men de werkje tot een onderhoudend leesboek uitgegroeid.
Veel plaats, en terecht, is er ingeruimd aan het
tandradbaan neemt naar het Station du Gla- schitterend
Vlaamsch kultureel verleden en de honcier de Bionnassay (2.400 m.), over den col derd vijf en zeventig bladzijden van het boek geven
de Voza en den Mont Lachat waar men een elken lezer clen slotindruk mee, dat Brussel van
eenig zicht heeft op de vallei van Chamonix huize uit een oude Vlaamsche gerneente is.
Somers had een gelukkig idee, een hoofdstuk te
met den Glacier des Bossons en de IJszee.
aan de kenmerken der verschillende bouwMen blijft noenmalen op den col de Voza. wilden
stijlen, om ieder die in Brussel rondwandelt, een
's Namiddags, omstreeks 4 uur, neemt men te gebouw te kunnen laten situeeren. Alleen zijn benaSt Gervais weer den autocar die van Chamo- mingen als lansetvormige, stralende, vlammende
nix komt en de reis gaat verder over Com- gothiek mochten herzien; vroeg-, hoog- en laatgothiek o. a. vertolken beter dit bouwkundig tijdbloux, Flumet, de onbeschrijflijke Gorges de stip.
l'Arly, Ugines, Faverges, Talloires, Menthon,
Maar, alles te zamen, een boekje dat welkom
Veyrier, naar Annecy. Dat is stellig een der mag geheeten worden.
heerlijkste tochten per autocar in de bergen Als Belg de wijde Wereld in! door de Broewelke men zich inbeelden kan.
ders van Liefde (Tessenderloo).
Uit Annecy bereikt men in een half uurtje
Een weelde, een ware v/eelde / ilk aardrijksAix-les-Bains, waar men den sneltrein uit kundig atlas te mogen doorbladeren en bewonModane kan nemen naar Parijs om aldus deren. Wij meenen niet dat er ergens anders in ons
land ooit een aardrijkskundig schoolboek verscheden terugkeer naar huis aan te vatten.
nen is, dat op een rang met dit kan of mag gezet
Als men mij nu vroeg : welke zijn de be- worden. Meer, het buitenland zelf zal wel moeilijk
koorlijkste plaatsjes in de Fransche Alpen iets beter aan te wijzen hebben. We weten niet wat
om er enkele dagen te gaan rusten, dan zou meest te moeten loven : de klare indeeling, de
afgewogen tekst, de schitterende verluchting
ik beslist aanbevelen : Ailefroide, of La goed
of de verstandige kaarten. De stof behandelt de
Berarde, of La Grave, of l'Alpe du Villar werelddeelen in het algemeen en Belgie en Congo
d'Arene, alle vier in het Pelvoux-massief. meer bijzonder.
Waren de aardrijkskundige kaarien gekleurd
Liefst nog Ailefroide, bij voorbeeld begin
kunnen worden, dat zou natuurlijk het werk nog
Juli. De reis daarheen is alleraantrekkelijkst, ien
goede zijn gekomen, maar het heele werk zelf
het verblijf is er betrekkelijk goedkoop, maar is zoo frisch, maakt zulken blijen indruk, dat men
voor alles is het natuurschoon er het aan- waarachtig niet van mogelijke vlekjes eraan durft
gewagen.
grijpendst.
H. BOSSIER.
•••••••••••••••••••••••••••••ODD

Een oprecht bewonderend « bravo » voor de
samenstellers en uitgevers van dergelijk prachtwerk, en gelukkig de leerkracht en leerlingen, die
over zulk materiaal kunnen beschikken!
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DE NAHE - VALLEI EN HARE

HOOFDSTAD

BAD-KREUZNACH
voornamelijk die uit het distrikt Schloss Bockelheimer Kupfergrube, was toen de beste
Bad-Kreuznach. De voornaamste plaatsen van gansch Duitschland.
In verscheidene clorpen, bestaan ook wijnder vallei van waar de gekende wijn komt,
zijn Schloss Bockelheim, Wald Bockelheim, bouwersvereenigingen, o. a. in NiederhauNiederhausen, Altenbaumburg, Ebernburg, sen, een der bekendste. Het doel dezer vereeBad-Kreuznach, Winzenheim, Boetzenheim, nigingen is hoofdzakelijk, een betere prijs te
verkrijgen; bovendien bezorgen zij hun leden
Langenlonsheim, Laubenheim, enz.
Te Niederhausen is een model-druiven- goedkoop de noodige ruwe grondstoffen. Vele
kweekerij van de pruisische staat, die aan de arme dorpelingen hebben geen voldoende
ruimte in hun kelders. De vereenigingen hebben eigen kelders voor
de leden en eigen arbeiders die
deskundig de wijn behandelen.
Ieder jaar wordt de wijn door de
vereenigingen bij opbod verkocht.
De meeste hebben ook gasthoven
die door de inwoners zeer gewaardeerd worden.
Het bijzonderste wijnhandelscentrum is de hoofdstad der vallei, Bad-Kreuznach. De wijnmakelaars zijn bijna enkel joden.
Kreuznach is ook gekend om
zijn radio-actieve zoutbaden. De
badgasten kunnen zeer gemakkelijk Kreuznach bereiken met de
MONDING VAN DE ELLERBACH
BAD-KREUZNACH
internationale sneltreinen Keulenwijnbouwers de beste manier om druiven te Kreuznach-Metz-Parijs, Berlijn-Frankfurtkweeken aantoont, en hun tevens de ratio- Kreuznach-Saarbriicken-Parijs, en«. Van
neele behandeling in kelder van de wijn leert. Berlijn naar Kreuznach behoeft men per snelIn 1921 was de wijn uiterst goed gelukt; trein 10 uren. De reis gaat doorheen het
die van het Staatsdomein te Niederhausen, schoone Rijnland. Tusschen de groene heue Nahe-vallei is bijzonder bekend om de
D goede
Nahe-wijn en om hare hoofdstad

BAD-

KREUZNACH

KURHAUS EN PALAST---

HOTEL

--
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vels, bosschen en velden
spoedt zich de trein, en
komt misschien van de boorden der Noordzee door het
nijverheidsgebied van Westfalen, tusschen de vruchtbare hellingen, wijngaarden
en hooge bergen, alvorens cie
Rijn te verlaten bij Bingen,
om door de bergpoort cle
Nahe-vallei binnen te stoomen.

Bij Bingen vindt de reiziger de plaatsen, waar de
grootste gebeurtenissen uit
de geschiedenis van de Rijnstroom zich afspeelden. Voor
duizenden jaren brak de BAD-KREUZNACH
Rijn hier door het « Rijnlandsche Ieigebergte ». Bezijden de bergpoort vinden wij links de Scharlach- en
Rochusberg en rechts de Elisenhohe. Van
Bingen tot Bad-Kreuznach bedraagt de afstand 15 en van Mainz 45 Km.
^Bad-Kreuznach is een zeer oude stad. De
Romeinen bouwden er reeds een kasteel
waarvan men nog eenige muuroverblijfselen
kan zien. Op deze plaats staat thans eene
wijnflesschenfabriek. In de oude tijden reeds
leidden vijf hoofdstraten in de verschillende
richtingen. Weinige gebouwen uit die tijden
bleven tot op heden over. Buiten de stad vond
men bij een opgraving een mozaiekvloer uit
het Romeinsche tijdvak. Men bouwde er een
huis over, zoodat men hem thans nog kan
bekijken. Vele andere fragmenten uit de
dagen der Romeinen worden bewaard in het
nieuw museum.
Bad-Kreuznach was vroeger zeer dikwijls
het tooneel van strijcl, Tijdens de dertigjarige
oorlog bezetten Spanjaarden, Zweden, kei-

B A D KREUZNACH

MONDING

VAN DE

ELLERBACH

zerlijken en Franschen, de een na de andere
de stad. De Franschen kwamen haar opnieuw
bezetten tijdens de Revolutie, en onder Napoleon, tot 1813. Napoleon I bezocht eenige malen Bad-Kreuznach en bezorgde haar groote
voorspoed. Met de overwinning van Blucher
in Januari 1814 kwam ze terug aan de Duitschers en werd pruisisch.
Uit de middeleeuwen bleef niet veel over
ter oorzake der schrikkelijke oorlogen. Nochtans vindt men in het oude stadsdeel nog zeer
belangwekkende hoekjes, bijv. de Ellerbach,
de paalwoningen op de oude brug. De oude
zouthuizen van de zoutkeet bezorgden aan
Bad-Kreuznach de bijnaam « Niirnberg a.d.
Nahe ».
Het huidige Kreuznach, is het werk der
laatste tientallen jaren en hierdoor is ze als
badstad moderner dan andere dergelijke
steden.
Voor eenige eeuwen maakte men reeds zout
te Kreuznach, en waarschijnlijk maakten de
Romeinen dit ook vroeger op deze
plaats. Maar het zoutwater aanwenden tot het genezen van ziekten, doet men slechts sinds een
honderd jaar. Dr. Prieger was de
eerste, die het water met bijval
gebruikte bij de zieken, en men
kan hem daarom als de uitvinder
van het bad aanzien. Voor tvvintig
jaar was het Dr. Aschoff, die op
initiatief van de Parijzer geleerde
Curie vond, dat de bronnen radiumkrachtige elementen inhouden, feit dat voor de badplaats
van zeer groote waarde was.
Bad-Kreuznach is zeer voorspoedig, want door zijn ligging is
ALGEMEEN ZICHT
het ook een luchtbadplaats. Om
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die redenen kan men zeggen,dat Kreuznach een universeele badstad is, of in
andere woorden, de baden zijn goed
voor bijna alle ziekten.
Er zijn 17 bronnen, alle in het zuidelijk deel der stad, in de « zoutvallei ».
Maar ook vele bronnen bevinden zich in
de rivier en navorschers hebben vastgesteld, dat op die wijze honderdduizenden liters zoutwater per dag verloren gaan.
De geneeskundige instellingen zijn
gansch modern.
Zij die een luchtbadplaats zoeken
zullen niet gemakkelijk een geschikter
geheel en verfrisschende lucht en
prachtige idyllische natuur vinden :
lucht- en zonnebaden in de zoutvallei,
dit mooie natuurpark, waar men nog de
watermolens aantreft; schoone bergen
en weiden errond.
Men mag zeggen, dat het klimaat te
Kreuznach mild is. Zelfs de heetste zomerdagen worden verkoeld door de
frissche zoutlucht.
De onmiddellijke omtrek der stad met
zijn bosschen en wijnbergen biedt voldoende gelegenheid tot heerlijke uitstappen. Door de bergopening ten zuiden komen we spoedig aan de badplaats Munster a. St. Om Bad Munster
a. St. te voet te bereiken, heeft men
een half uur noodig. Het is, evenals
Kreuznach, een radium-zoutbadplaats,
BAD-KREUZNACH
WIJNBERGEN
maar kleiner, idyllischer en kalmer.
Daar groeten ons de « Rijngraafsteen
en Sickingen woonde. Van daaruit vinden wij
de « Roode Rots ». De « Roode Rots » schoone bosschen en bergen met kasteelen.
kreeg om hare ruwe vormen ook de naam De Nahevallei ligt niet in Beieren, maar in
« Dolomieten bij de Nahe ».
Pruisen, in het landje Birkenfeld.
Van Bad Munster leidt een brug over de
Daar ik Bad-Kreuznach nam als uitgangsNahe naar de Beiersche Pfalz, in het dorp punt voor tochtjes in de Nahe-vallei, wil ik
Ebernburg. De befaamdste bezienswaardig- ook vertellen, waarheen men gaat, wanneer
heid in de Pfalz is de Ebernbrug, waar men de ruimere bergpoort in het noorden
verlaat. Van daar trekken wij met de
Nahe naar hare monding in den Rijn, bij
Bingen. Op de weg naar Bingen stappen wij tusschen bergen met bijna enkel wijngaarden. Ook ontwaren wij
eenige kasteelen, en, bij Bretzenheim,
het eerste dorp ten noorden van BadKreuznach, een kerkje en een woning
in den berg. Hier woonden voor tachtig tot honderd jaar twee monniken, die
het kerkje en de kamers hieuwen uit de
harde rots.
De Nahe vloeit enkel door een klein
gedeelte van het « Soonhochwald »,
nochtans wil ik er iets over zeggen,
want het is in de nabijheid gelegen en
BAD-KREUZNACH
ROTSGEBERQTE
tevens het mooiste landschap van den
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wij den omtrek. Het woud ligt in het het
Hunsruck-gebergte. Zijn uitzicht is een
van de zonderlingste die de Duitsche beboschte gebergten kenmerken. Soms gelooft
men, zich in het Zwarte Woud te bevinden,
een andere keer meent men in de bevallige
bergen en dalen van Thuringen te zijn, dan
weer herinnert het aan de Eifelstreek; men
vindt steeds nieuwe afwisselende zichten.
Tijdens de Winter is hier veel gelegenheid
voor wintersport. Bij de luchtbadplaats
Stromberg is een groote glijbaan. De jager
gaat naar het Soonhochwald voor de jacht
op everzwijnen. Het woud is gedurende
gansche wintermaanden met sneeuw bedekt,
en wanneer de everzwijnen geen voldoende

voedsel meer vinden, wagen zij het dikwijls
in groot getal tot aan de arme dorpen door
te dringen.
De plattelandsbewoners van Hunsruuck
zijn menschen, die nog volgens oude tradities leven en houden van hun « heimat » en
daarom niet gemakkelijk hun gebergte verlaten.
De bewoners der Nane-vallei daarentegen
hebben een Zuid-duitsch temperament en een
Rijnsche onbezorgdheid en welgeluimdheid.
In de dorpen der vallei vindt men ook dikwijls menschen met een streng opzicht, maar
het innerlijke is goed!
R. VAN EYNDE.

WEDSTRIJD VOOR TEEKENAARS

VAN HET SECRETARIAAT

N. B. In dit opstel werd de buigings n weggelaten.

I.

BONDSPOSTCHECKREKENING : 93627.
Een wedstrijd wordt uitgeschreven voor
het teekenen eener herkenningsplaat voor
TELEFOON SECRETARIAAT : 583.30.
onze automobilisten. Twee prijzen worden
LEDENAANGROE1 : Tusschen 16 en 30 Sepvoorzien : een van fr. 200 en een van fr. 100. tember werden 108 nieuwe leden ingeschreven.
De doormeter der plaat (en der in te stuFORSCHUNGEN UND FORTSCHRITTE : De
ren teekening) is 0.07 m.
leden die wenschen gedurende het jaar 1928 het inDe teekenaar is aan geen enkelen vorm teressant
Duitsch tijdschrift Forschungen und Fortgebonden. In het schild dienen verwerkt de, schritte te ontvangen, gelieven voor 15 December
letters : V. T. B. en de woorden : Auto- op de postcheckrekening van den V. T. B. 93627,
fr. 6,— te storten voor verzendingskosten.
Motor Club.
Kleuren : zwart en geel. De plaat zal worBONDSRE1S NAAR DEN EIFEL : Foto's van
den uitgevoerd in zwart email met vergulde de bondsreis naar den Eifel kunnen worden besteld
letters of in geel email met zwarte letters. op het bondssecretariaat aan 1 fr. per stuk. Vier
opnamen zijn verkrijgbaar : 1. Abdij
(Deze aanduidingen om de teekenaars toe te verschillende
Maria Laach (met groep), 2. Laacher meer (met
laten een praktisch uitvoerbare teekening in groep), 3. Voor Adenau (Eifelbergtoppen), 4. Clerf.
te sturen).
FOTO'S : Foto's van den Toeristendag te HumelDe ontwerpen dienen ingezonden voor gem
zijn te verkrijgen bij Mr. G. Verbouwe, 46,
1 November, onder omslag, waarop vermeld Leon Theodorstraat, Jette, aan 1,25 fr. 't stuk;
3,25 fr. de reeks van 3 verschillende. Men kan dit
« Wedstrijd V. T. B. Auto-Motorclub ».
Met bestuur behoudt zich het recht voor bedrag ook storten op postcheckrekening n" 34490
een ontwerp naar keuze (niet noodzakelijk (Verbouwe, Jette).
DANKBETUIGING : Wij danken hartelijk de
het bekroonde) te laten uitvoeren.
talrijke leden die ons deze laatste dagen zichtkaar-

II.

Een tweede wedstrijd wordt uitgeschreven voor het teekenen van zes beginletters,
n.l. de letters A, M, R, O, E en S. In voornoemde letters dienen toeristische motieven
verwerkt. De teekening zal niet grooter zijn
dan 5 cm. op 5 cm. Deze teekeningen zijn
bestemd om te worden geclicheerd en gebruikt in het bondsblad « Toerisme ». Een
prijs van 500 fr. wordt voorzien. Het staat
echter den keurraad vrij den prijs niet toe te
kennen in geval geen enkel der ingezonden
ontwerpen bevredigt. De ontwerpen dienen
ingezonden voor 15 November onder omslag,
waarop vermeld : « Wedstrijd beginletters
Toerisme ».

ten schonken voor de bondsdocumentatie. Alle dergelijke geschenken zijn steeds welkom!

Verminderingen
REMOUCHAMPS : Op de gewone inkomprijs
der grot 20% vermindering op vertoon der lidkaart
met foto.
DUFFEL : Tooneelkring « Kiliaen » . 20c/c voor
alle opvoeringen.
GEERAARDSBERGEN : Van Nieuwenhove Victor, Bureel- en Schoolbenoodigdheden, Markt, 10.
Op aankoopen boven de 20 fr. 5%.
Van der Putten Alfons, schoenen, Groote Straat,
46, 5%.
Van Liefferinghe Wwe, witgoed, Groote Straat,
29, 5%.
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BONDSLEVEN

Werft leden aan voor 1928 !

Groot-Antwerpen
DONDERDAG, 20 OCTOBER : Te 14.30 u. Bezoek aan de scheepstimmerwerven « Cockerill » te
Hoboken (De nieuwe Congoboot ligt op stapel).
Beperkt aantal deelnemingskaarten met alle nadere
inlichtingen op 't Secretariaat aan 1,25 fr.
VRIJDAG, 21 OCTOBER : Te 20 u. in de feestzaal van de Stedelijke Jongensnormaalschool, Quellinstraat, eerste Wintervoordracht door Prof. Dr. Ir.
Stan Leurs over « Het Belang van Vlaanderen als
Toeristenland », met prachtige lichtbeelden van den
V. T. B., kunstwerken van wijlen Eng. De Kock.
ZONDAG, 23 OCTOBER : Najaarswandeling in
de omstreken van Antwerpen met bezoek aan kasteelen. Vereenigen gemeentehuis Oude-God (terminus tram 7 en 15) om 9 u. Worden reeds alvast
bezocht : de kasteelen « Arendsnest » (Edegem)
en « Cleydael » (Aartselaar). 's Avonds terug te
Antwerpen tusschen 5 en 6 u. Eten medebrengen. Koffie verkrijgbaar. Leider : Willem Heylen.
ZONDAG, 30 OCTOBER : Bezoek aan de Antwerpsche haven met boottocht in de Noorderdokken. Deelnemingskaarten met alle noodige inlichtingen te bekomen op het Secretariaat aan 1,25 fr.
Leider : de heer Bollengier, Stedelijk HoofdIngenieur.
ZONDAG, 30 OCTOBER : Bezoek aan de s.s.
« Montnairn » (Canadian Pacific Railway). Benerkt aantal deelnemingskaarten te bekomen op het
Secretariaat aan 1,25 fr. Vereeniging Tolhuis te
10,30 u.
ZONDAG, 30 OCTOBER : Bezoek aan de s.s.
« Anversville » (Compagnie Beige Maritime du
Congo). Beperkt aantal deelnemingskaarten te bekomen op het Secretariaat aan 1,25 fr. Vereeniging
10,30 u. voor 't Museum Steen.
ZONDAG, 6 NOVEMBER : Bezoek aan de suikerfabriek (in voile werking) te Lillo. Beperkt aantal deelnemingskaarten aan 1.25 fr. Men late zich
inschrijven op het Secretariaat om, in geval de fabriek, bij gebrek aan suikerbeeten niet zou werken.
een paar dagen op voorhand te worden verwittigd
per postkaart.
De deelnemingskaart vermeldt al de noodige inlichtingen : uur en plaats van vertrek, enz.

Ruiselede. Vertrek te 13,30 u. aan de St Katharinapoort.
ZONDAG, 30 OCTOBER : Ilerjstuitstap naar
Vijve-Kapelle; bezoek aan de kerk onder bevoegde
leiding. Daarna in het gasthof <; De Zwaan » :
krentenbrood en koffie, rijstpap, muziek. Inschrijvingsprijs 5 fr. per persoon, te storten voor 26 October bij Mej. A. Verhoest, 68, Vlamingstraat.
Vertrek te 14 u. aan de St Kruispoort. Bij ongunstig weder nemen wij den tram van 14.10 u.
Terugkeer uit Vijve Kapelle met den tram van
20,15 u.
ZATERDAG. 5 NOVEMBER : Eerste gezellig
samenzijn, uitsluitend voor de leden, in de zaal van
het Teniershotel (Vlaamsch Huis) : Bal, tombola en
verrassingen. Begin klokslag 20 u. Inschrijving verplichtend (bij voorkeur na 16 u.) tot 4 November
tober bij Mej. A. Verhoest, 68, Vlamingstraat.

Duffel
ZONDAG, 30 OCTOBER : Uitstap naar Antwerpen. Vertrek 8,9 u. Bezoek aan de dokken met
boottocht. 's Namiddags naar den Koninkl. Nederl.
Schouwburg of VI. Opera. Inschrijven tot 16 October Prijs 1,25 fr. te storten bij de inschrijving, bij
R. Bruyninckx.
N. B. Abonneert U op « Mededeelingen », de allerlaatste ontdekkingen op gebied van geschiedenis onzer oude gemeente. Prijs 3 fr. per jaar.

Geel
ZONDAG, 16 OCTOBER : Voordracht met
lichtbeelden over de « Haven van Antwerpen »,
door den heer W. Heylen. in ons lokaal « Vlaamsch
Huis », Groote Markt. Begin om 19 u. zeer stipt.
Ingang vrij.
ZONDAG, 30 OCTOBER : Reis naar Antwerpen.
's Morgens bezoek.per boot aan het noordergedeelte der haven en wandeling langs de droge dokken. 's Namiddags bijwonen van een vertooning in
den Poesjenellenkelder; diegene welke liever een
vertooning in de Opera bijwonen gelieven dit mede
te deelen. Prijs trein-boottocht en vertooning in den
Poesjenellenkelder 20,— fr. Aanstonds inschrijven
bij Richard Willekens. Nieuwstraat, 71. Na 24 October worden er geen inschrijvingen meer aanvaard.

Apoelterre

Geeraardsbergen

ZONDAG, 30 OCTOBER : Bezoek per trein aan
Antwerpen. Bezichtiging der haven per boot. Bezoek aan Nederlandsche schouwburg, dierentuin,
enz. Prijs omtrent 36 fr.
In te schrijven bij Fr. De Vos, Plaats, Appelterre.

ZONDAG, 30 OCTOBER : Herfstuitstap naar
het Zonienbosch in aansluiting met V.T.B. Aalst.
Inschrijven voor 28 October.
In 't kort beginnen wij de 14-daagsche vergaderingen met lessen over Kunstgeschiedenis, Schilderkunst, Hulp bij ongevallen, e. a.
In 't vooruitzicht : Voordracht met lichtbeelden
over « Zwitserland » door Dr. R. Sterkens en
Hullebroeckavond.

Beveren
DONDERDAG, 27 OCTOBER : Te 19 u. bij den
heer M. Everaert, Markt, 19, algemeene vergadering voor al de Beversche leden, die onze afdeeling
vooruit willen helpen. Wij hopen dat deze oproep
beter zal beantwoord worden dan vorig jaar.

Brugge
ZONDAG, 16 OCTOBER :

Fietsuitstap

naar

Gent
ZONDAG, 23 OCTOBER : Viering van ons eerste lustrum om 13,30 u. stipt. Groot banket in de
feestzaal « Willem Tell », Bagattenstraat (oud
feestpaleis). De ingeschrevenen ontvangen eene
bijzondere uitnoodiging.
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Om 19,30 u. in dezelfde zaal : Groot galabal,
kosteloos toegankelijk voor al de leden. Oud en
jong moet dien avond tegenwoordig zijn. Er wordt
voor talrijke verrassingen gezorgd.
ZONDAG, 30 OCTOBER : Groepsreis naar Antwerpen. Vertrek te 7,19 u. ter statie Dampoort. Om
9,30 u. bezoek aan de haven met boottocht in de
Noorderdokken of bezoek aan een prachtschip van
den Canadian Pacific Railway — naar keus. 's Namiddags : bijwonen der vertooning in den Kon. VI.
Schouwburg of in de Kon. VI. Opera, alwaar de
« Vliegende Hollander » wordt gespeeld. Terug
om 20,30 u. Inschrijven tot 24 October bij den afgevaardigde Begijnhoflaan, 31. Prijs voor trein
15 fr., boottocht 1,25 fr.. toegang schouwburg
10,25 fr. (plaatsen van minimum 10,— fr. gewaarborgd). Middagmaal vrij.
MAANDAG, 7 NOVEMBER : Ter Staatsmiddelbare Jongensschool, ingang Bisdomkaai, 1 : Eerste
der Wintervoordrachten. Spreker : den volksgeliefden letterkundige A. Hans, lid van het Algemeen Bestuur.

Leopoldsburg
ZONDAG, 30 OCTOBER : Uitstap naar Antwerpen. Aansluiting bij tak Mol. (Zie onder Mol).

Leuven

Aangesloten Hotels

itfoordz*~e~Hotel - KNOKRE-A/ZEE
Modern comfort, Centrale Verwarming Warm en
koud stroomend water op de kamers. Prima keuken
5 o!o prijsvermindering voor V. T B ers. Tel 173
*ot<H en

Logement «Roode
HaHestraat, 8 BRUGGE

P00f*t»

Gunstprijzeu voor de leden V. T. B.
Ontbiit 3 fr MidJaymaal 7 fr. Avondmaal ft fr.

CAFE

CECIL

HOTEL

Van Arteveldes'raat 8,
Antwerpen
40 kamers Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
groepen. op vonrhand bestellen, goede burgerskeuken

HOTEL du MIDI

Rue Godefroi**, 32-34
NAMEN
ZAAL HESCHI^BAAR voor i5o PERSONEN
10 % vermindering voor V T.K. leden

Hot-I de la Post« - BRUSSEL
Voornaam confortabel Oude reputatie. Rustig gelegen in het centrum Voor leden van den B nd bij
1 anger verbiijf reductie.
L WESTRA.

MAANDAG, 24 OCTOBER : te 20 u. in den
« Avenir », Muntstraat, 14, onze eerste voordracht
door den Heer Max Van Ghendt uit St Niklaas.
Onderwerp : « Denemarken en Groenland » met
een serie mooie lichtbeelden. Toegang vrij en kosteloos voor iedereen.
ZONDAG, 30 OCTOBER : Eerste reis naar Antwerpen. Vertrek te 8,45 u. 's Voormiddags bezoek
aan de Haven met boottocht in de Noorderdokken.
's Namiddags bijwonen der vertooning in de Kon.
VI. Opera. Waarschijnlijk opvoering van « De Vliegende Hollander » van' R. Wagner. Terug uit Antwerpen te 20.17 u. Priis (trein, boot, middagmaal,
Opera, fooi) 34,50 fr. Plaatsen van minimum 10 fr.
verzekerd.
Inschrijving open tot Zondag 23 October 's middags, Oude Markt, 48.

Mol
De leden van den V.T.B. genieten bij de vertooningen, gegeven door het Vlaamsche Volkstooneel.
een zeer belangrijke prijsvermindering : 5 fr. (lste
rang) in plaats van 7,50 fr., 4 fr. (2e rang) in plaats
van 5 fr. De lidkaart zal streng geeischt worden.
Leden van Geel, Meerhout, Olmen, Balen, Leopoldsburg, Dessel, enz., dienen daarenboven hun
eenzelvigheidskaart voor te leggen. Leden die nog
niet in bezit ziin hunner lidkaart moeten een bewijs
van lidmaatschap voorleggen, onderteekend door
den afgevaardigde hunner afdeeling.
ZONDAG, 30 OCTOBER : Uitstap naar Antwerpen. In den voormiddag wandeling langs de
dokken en boottocht. In den namiddag bijwoning
der vertooning in de Kon. Vlaamsche Opera.

Mortsel
DONDERDAG, 3 NOVEMBER : te 20 u., voordracht door Prof. Dr. J. Van Rees uit Hilversum
over « Re?s in Nederlandsch Indie » met beweegbare lichtbeelden, in het lokaal «Allsop's Garden»,

DE BEUKELAER
\
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Stalielei, Oude-Gocl. De V.T.B.-ers van de omliggende gemeenten, Edeghem. Hove, Bouchout, e. a.
vriendelijk uitgenoodigd.

Aangesloten Huizen

St Niklaas

Emiel WIRTZ

WOENSDAG, 19 OCTOBER : Te 20 u. in de
bovenzaal van het bondslokaal « De Hoop », lste
Wintervoordracht met lichtbeelden. Dr. Paul van
Oye, docent aan de Gentsche Hoogeschool, zal
spreken over « Een reis door Congo ». Alle
V.T.B.-ers worden hierbij dringend uitgenoodigd.
ZONDAG, 30 OCTOBER : Bezoek aan de Antwerpsche Haven : wandeling langs de dokken,
boottocht in de haven. De wandeling begint te
9,30 u. stipt. 's Namiddags, bijwonen der vertooning in den Nederlandschen Schouwburg of Vlaamsche Opera. Inschnjven tot 20 October bij den afgevaardigde, Hemelaerstraat, 2. Prijs : a) boottocht en Ned. Schouwburg : <8,50 fr.; b) boottocht
en VI. Opera : 11,50 fr.

Tielrode
DONDERDAG. 3 NOVEMBER : Te 19 u. in de
« Nieuwe Zaal » propaganda avond voor V. T. B.
met voordracht met lichtbeelden over « Venetie ».
de Italiaansche meren en Zwitserland, door den
heer De Bock, notaris, te Sinaai.

WISSEL EN O P E N B A R E FONL)SEN
44. d* K't/x"t' ei.
Antwerpen
(nabij de Middenstatie)
De beste wijnen vindt gi] in het huis

VOORSPOLLS-FRAIICK
Specialiteit van Rijn- en Moezelwijnen
27, K e i z e r s t r a a t , A n t w ^ r p ^ n

ROESELARE. Bezoekt het ((Vlaamsch
Huis » en het Gasthof « V.O S. » beiden
STATIEPLEIN
DE SCHOONSTE - DE BESTE
- - D E STERKSTE S C H O E V E N
Ja* Van Ballart, ( v ; O S ) Lange Beeldekens
straat, 109, ANTWERPEN.
Verm voor V.T B

Jtchil

C h e m i s e r i e 4 4 Willy,, A.Strauven
Kasteelpleinstraat, 20, Ar.twerpen, Tel. 244.80
Hemden, Cols, Kravattrn, Pyjamas, Pull-overs,
7okken. Sjerpen, Kind rgoed, enz. 5 %
VLAAMSCHE

AGENDAS

JbN

MEMENTOS

O. PLA TE U & Co.

Alle Auto-en Motor-

Lange Nieuwstraat, 8i A N T W E R P E N
Telef 571 55

bezitters sluiten aan
bij den
Steunt de Vlaamsche

Nijverheid

Et. A. Van Look
Naamlooze Yennootsch&p

AUTO=MOTORCLUB
John

Juchem

TU1NARCHITECT
Beveelt zich aan voor het opmaken
vanontwerpen vanPrivate en Openbare Parken en Tuinen. — TOEZICHT EN D1RECTIE BIJ UITVOERING. — Voor alle inlichtingen : VILLA FLORA, (nabij Statie)
OUDE-GOD.
Telef. : Hove 40

3 7 - 4 1 , Lange Koepoortstraat, 37-41
ANTWERPEN
Fabriek van Reisbenoodigdheden -- Export — Volledig*
uitrusting van maatschappijen en openbare beheeren —
Alle Eereteekens en kenteekens
Burgerkleeding op maat — Prima snede gewaarborgd
5 % vermindering voor V.T.B.-ers.

8?. V . T l f l N B O U W

FLOR&

(Voorheen W. JUCHEM en Zonen) nabij de Statie Oude Gid.
Telef. : Hove 40
Groote keus van tuinboomen van alle • Een afdeeling voor aanleg en bevormen. — Sieraadboomen. — J planting van lustparken en boomConiferen. — Heesters. — Groen- • gaarden is aan het huis toegevoegd.
blijvende en vaste planten.— Bij- J
zondere kultuur van rozen. Aller- \
Inlichtingen en catalogus op
beste varieten beschikbaar.
1
aanvraag.
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Het
Nieuw
Tooneel

NAAML. VENNOOTSCHAP

|FONDSENBANK
•
•

•
t

Maatschappelijke Zetel ; Brussel, Wetstr. 8 4
Bijbanken : ANTWERPEN, St Martenstraat, x
KORTRIJK, Lange Steenstraat, 4

•

•
•

Agentschappen :
Brugge, Isegem, Poperinge. Tielt.

t
•

Bijkantoren : Ardooie, Cortemarck,
Harelbeke, Ingeliriunster.

•

ALLE BANK-

Cuerne,

EN BEURSVERHANDELINGEN

•

•

•

Reizend gezelschap voor Viaanderen en
het Zuiden van Nederland, onder leiding
van M A R C E L S C H U M A C H E R —

BANK VOOR HANDEL & NIJVERHEII
Naamiooze Vennootschap
Filiaal van Volksbank van Leuvrn

Bttrokken bij dft Algemeene Bankvereeniging van Antwerp*!

Hoofdkantoor KORTRIJK
Bijkantoren : Brugge, Cuerne, Dixmudc, Isegen
Knokke a/Zee, Meenen, Moeskroen, Oostende,Pope
ringe, Roeselare, Tielt, Veurne, Wervik, WcvelptiT
Yper.
Hulpkantoren: Aarseele, Aartrijke, Ardoye, Avel^em, Beernem, Btankenberge, Dadizeek. Deerbj*
Desselgem, Qeluwe. Gistel, Gullegem. H;»n
Harelbeke. Heyst a/Zee, Herseeuw. Iclifeytrn I &i
remark. Lauwe, Ledegem, Aleulebeke. MO^SM1}Moorslede, Oostkamp, Oost-Roosebeke, RuisseJedf
Staden, Swevegem, West-Roosebeke, Wljngrenf

Uitgebreid repertorium
en klassiek werk.

van

modern

I n voorbereiding : " Gudrun ,, van
Albert R o d e n b a c h , Romeo en J u l i a van
Shakespeare en " E s m o n d , , van Goethe.
Sekretariaat: A k k e r g e m l a a n , 82, Gent.
Belangrijke prijsverminderingen
voor V . T . B . e r s .

Alle Bankvrrrichtingm

PANNEN- en STEENBAKKERIJEN
VAN ST. N I K L A A S - W A A S

Leon Scheerders - Van Kerchove |
Zoo
MERCATORSTRAAT, 24

'

j

de echte

•

Telegramadres : Briqueteries St. Nikl.-Waas
Telef 27 & 98 — Postcheckrek. 13572
Fabrieken van
KUNSTMATIQE SCHALIEN (MERK S.V.K)
Q E Q O L F D E en E F F E N P L A T E N '
van allereerste hoedanigheid in
drie kleuren, in alle afmetingen.
Gemoulureerde cn gewone baksteenen in aiie
formaten (verbeterde mekanische fabrikatiel
ROODE GEBAKKEN PANNEN
Cementpannen in drie kleuren
en met dubbele ineensluiting
Cementvloeren in groote keus
kleuren en teekeningen.
Fijne pleister voor versiering,
beeldbouw- & plafoneerwerken.
Kunstpotterij (Potterie flamande), bloempotten, keukenpotten, buizen, enz..., enz...

vergaitTs

As

•
•

p

i ri u

tafol e t t e f i i
in een glas watej
Oat is de waarborg ^oor (it
iitstekende werking.
Koopt uitsluitend de ecbk
\spirin-tabletlen in de origi

?aeeJe

verpakkin£

met het zegel
nale Codex!

van de natio

TOERl/IDEgl
ORGAAM V D. VLMfll/CHEN TOERI/TEHBOMD
VEREENIGING ZONDER UJINJTGEVEND DOEL
VER/CMIJNT Om DE VEERTIEN DAGEN
PAARDE.N (T1ARKT 70 ANTLUERPEN
REDACTIE: PROF. Dr. Ir. STAN LEURS. ADMINISTRATE: G. MAUQUOI
Z E S D E J A A R G A N G •• N U M M E R 21 •• 1 N O V E M B E R

HET

GROOTE

1927

GEZIN !

De Vlaamsche Toeristenbond is de groote familie!
Dit werd reeds herhaaldelijk gezegd en de feiten van elken dag zijn daar om het
voldoende te bewijzen.
Ieder voelt er zich thuis, ieders overtuiging wordt er geeerbiedigd, ieder leeft er in
de beste verstandhouding met mekaar.
Uitstappen, reizen en bezoeken worden ware familiefeestjes, waarop men niet meer
zou willen ontbreken wanneer men ze eenmaal heeft meegemaakt.
De V. T. B. IS de groote familie!
Maar zooals in elk talrijk gezin vergt het onderhoud van onzen bond heel wat onkosten. Zooveel is er van noode om aan gansch de familie en aan ieder lid in het bijzonder zooveel mogelijk voordeelen en voldoening te verschaffen, dat op ieders medewerking moet worden gerekend.
In een groot huisgezin moet iedereen, van zoohaast zulks mogelijk is, de handen uit
de mouwen steken en meewerken om de lasten te helpen bestriiden en den voorspoed te
helpen bevorderen.
Zoo ook in ons gezin, met dit verschil nochtans dat bij ons onmiddellijk ieder lid
zich nuttig kan maken. Iedereen kan propagandist worden en nieuwe leden voor onze
familie aanwerven!
Wie zegt nieuwe leden, zegt vermeerdering van inkomsten, en wie zegt vermeerdering van inkomsten, zegt ook talrijker voordeelen voor de gemeenschap, voor de familie.
Vooruit dus, trouwe vrienden, broeders en zusters van onze groote familie, alien de
handen aan den ploeg. Wie zal willen gezegd hebben dat hij geen enkel nieuw lid voor
1928 heeft aangeworven? Wien zal de eer te beurt vallen het grootste getal nieuwelingen
te hebben aangebracht?

Lidgeld voor 1928: hoofdleden 10 fr., inwonende leden 3,50fr. per jaar
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DE NAAMSCHE

STELTENLOOPERS

' P o t in dc eerste helft van vorige eeuw werd
* te Namen een eigenaardig volksspel in
eere gehouden : het steltenloopersgevecht.
Het was een lokaal spel, niet minder vermoeiend als onze moderne sportprestaties en
eischte voorzeker evenveel behendigheid!
De talrijke overstroomingen van de Maas
legden de bewoners van Namen cle verplichting op zich te oefenen
in het steltenloopen.
Spoedig echter evolueerde deze noodzakelijkheid tot spel voor
klein en groot en had
als onfeilbaar eindpunt
dat van alle spelen :
ruziemaken... en vechten! Was het nu om de
oorspronkelijkheid ervan te bestendigen,
maar de bewoners der
stad van Samber en
Maas huldigden het
vechten van steltenloopers als het eenig geliefkoosde groot plaatselijk volksspel dat
weldra tot buiten de
grenzen van het graafschap naam krijgen
zou. Zoo hoog hielden
ze't in eere dat ze niet
nalieten hun krachttoeren uit te halen bij het
officieel bezoek van
een of andere personaliteit. In 1438 werd een
demonstratie gehouden
in 't bijzijn van Filips
den Goede, in 1515
voor Karel V en Margaretha van Oostenrijk, Maria van HonD E STELTEN UIT HET
garije. Filips II en de
MUSEUM VAN NAMEN
Aartshertogin Isabella
waren insgelijks toeschouwers bij dergelijke
feestelijkheden.
Rond die tijd waren de steltenloopers verdeeld in twee goed onderscheiden kampen :
deze der oude stad ook genoemd de « Melans » en deze der nieuwe stad of de
« Avresses ». De ontmoetingen (die o. m.
regelmatig geschiedden op den Dinsdag voor
Asschewoensdag) hadden meestal plaats op
de Place St Remy (thans Place d'Armes). De
groepen deden hun intrede op de markt, elk
langs zijn kant, rue de 1'Ange en Porte

Hoyoul, in goede orde opstappend, de stelten
op den schouder, muziek aan het hoofd. De
« Melans » dragend de kleuren der stad :
! zwart en geel (het wapenteeken van Namen
' is de zwarte leeuw op gouden veld), de
j « Avresses
met de rood en witte kleuren
als .aandenken aan Margaretha van Oosten: rijk. Elke groep is gevolgd door vaders en
! moeders, vrouwen, kinderen en verloofden
i van hen die ten strijde trekken. Zij zullen tijdens het gevecht bij hun mandataris blijven,
hem volgen, aanmoedigen, verfrisschingen
aanbieden, helpen en verzorgen wanneer hij
gekwetst wordt. Eens het uur van het gevecht
| geslagen, rangschikken ze zich in slagorde. In
de eerste rangen worden enkele der sterkste
: elementen geplaatst ten einde den stoot der
i eerste ontmoeting te kunnen weerstaan; de
andere vormen een reserve-korps dat tijdens
het gevecht zal inspringen waar noodig. Het
sein wordt gegeven en de twee kleine legers
wandelen op hun stelten vroolijk naar mekaar
toe, onder het roffelen der trommels, het klinken van den beiaard en het schetteren der
trompetten. Voor het stadhuis begint het ge! vecht. De strijders gebruiken slechts als wapen hun ellebogen en de uiteinden hunner stelten die ze tegen deze hunner tegenstanders
: stooten om ze te doen tuimelen. Ze zijn zeer
behendig in deze oefening; men ziet ze vooruitloopen nu links, dan weer rechts, zich buk:
ken en terug rechtkomen schier op 't zelfde
oogenblik. De vaandrigs der twee partijen
| hebben post gevat op het balkon van het stadhuis en toonen beurtelings de vlag der partii
die de overhand heeft. Het gevecht wordt
I soms brutaal : men draait rond op eene stelt
, en beschrijft met de andere een cirkel, ieder
; die nabij staat omverwerpend; anderen hou: den hun wapen horizontaal, huppelen vooruit
: en duwen hun tegenstanders omver; men
| beukt met de vuist die de stelt omklemt tegen
I mekaars borst en eens dat er geroepen wordt
« boute a tot » zijn alle slagen toegelaten en
ontaardt het gevecht in een wilden warboel.
De partij die moet wijken steekt de stelten
omhoog. 't Gevecht is ten einde. De overwinnaars huppelen op eene stelt en verheffen de
andere in de lucht. Ze dansen rond, de stelten
achter zich voortsleepend op den grond. De
koperen instrumenten en de fijfers spelen,
het volk juicht toe. Het spreekt van zelf dat
bij een dergelijk spel de ongevallen menigvuldig zijn. Het stadsbestuur echter zorgt
voor de verpleging en voor frisch bier, een
zoeten balsem!
De 17e eeuw was een glanstijdperk voor de
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steltenloopers. Hun aantal overtrof soms de
2000. Ze speelden voor Lodewijk XIV en zijn
schitterend hof. Iedere groep ontving in 1696
van het gemeentebestuur een prachtige geschildere vlag. In de 18e eeuw laten ze hun
behendigheid bewonderen voor den PrinsAartsbisschop van Keulen (1702), door JeanFrancois Grosse, Primus der Universiteit van
Luik (1715), door Tzar Peter de Groote
(1717), door den hertog van Lotharingen
(1730), door koning Lodewijk XV (1748).
Het midden der 18e eeuw brengt een reorganisatie der steltenloopersgilden. Ze werden
ingedeeld in brigades, elk over een zekere

EEN

STELTENLOOPERSGEVECHT

VOORSTELLEND

autonomie beschikkend, elk met een speciale,
schilderachtige en kleurrijke kleeding. De
magistraat echter, toch eenigzins bekommerd
om 't lichamelijk welzijn der steltenloopers,
vaardigde verordeningen uit waarbij aan de
voetgangers verboden werd zich in de gevechten te mengen. Deze en andere reglementen,
o. m. het verbod zonder officieele toelating te
spelen, en niet het minst de Fransche omwenteling, brachten de steltengevechten ten
gronde. Het laatste groot spel vond plaats op
de Place St Aubin voor Aartshertog Maximiliaan in 1774. Er werd later nog gespeeld voor
Napoleon (1803), voor Willem I (1814),
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voor Leopold I en zijn familie (1849). Dit
optreden kon, noch wat het aantal deelnemers, noch wat de geestdrift en den strijdlust
betreft, vergeleken worden met de gevechten
der 17e en 18e eeuw.
De stelten werden in 1849 geborgen op den
stadhuiszolder, waar ze in 1914 verbrandden.
Een paar schieten er nog over. Ze worden met
pieteit bewaard in het zoo interessant Museum
der Stad Namen. Daar bevinden zich ook
twee doeken, van geringe kunstwaarde, een
steltengevecht voorstelllend, benevens de flarden eener vlag, eenmaal eigendom eener brigade steltenloopers.
Lode DE BRUYNE.
N. B. — De cliches werden bereidwillig
staan door de firma Godetine, van Namen.

afge-

Boekennieuws
Geschiedenis der Europecschc Plastiek en
Schilderkunst in Middeleeuwen en nieuweren
tijd door August VERMEYLEN, Hoogleeraar
aan de Universiteit te Gent. (Geillustreerd).
Derde deel. De Zestiende Eeuw. Uitgave der
Wereldbibliotheek. 1925.
Dit gedeelte van Professor Vermeylen's terecht
hooggeroemd werk, omvat de geheele XVIe eeuw :
Vooreerst de Italiaansche kunst tot omstreeks 1530;
de bloeiperiode der Duitsche Renaissance, het begin der Renaissance in de Nederlanden en de ontwikkeling der Renaissance in de Nederlanden,
Frankrijk en Spanje tot tegen het midden der eeuw;
verder de Italiaansche meesters uit de latere XVIe
eeuw; de kunst in het Noorden ten tijde van Brueghel en ten slotte de uitgang der eeuw met Cacci,
Caravaggio en Greco. Professor Vermeylen volgt
hier den zelfden weg, wat betreft vorm en grond
van het betoog, als in de vorige deelen. Van een
zeer persoonlijk. soms al te persoonlijk standpunt
uit, bekijkt hij de kunstwerken waarnaar zijn aandacht gaat, veel meer, dan in de reeds voorhanden
literatuur. Soms neemt hij het dan ook minder
nauw met den huidigen stand der kunsthistorische
wetenschap, zoo b.v. wat betreft de beginnende
XVIe eeuw in Vlaanderen. Maar deze mogelijke
tekortkomingen worden in de schaduw gesteld door
den breeden grondigen synthetischen kijk welke hij
heeft op de evolutie van kunst en kunstenaars. Het
werk, hoe bescheiden ook van omvang mag tot het
beste gerekend. wat de overzichtelijke kunsthistorische literatuur tot stand bracht.
Evenals bij andere uitgaven der wereldbibliotheek is de uiterlijke prestatie heel goed. Vooral
het illustratief gedeelte is keurig afgedrukt en over
het algemeen zeer goed gekozen!

zekere omzichtigheid is te werk gegaan, wat tot
nog toe met plaatselijke vorschers niet het geval
was. Een talrijke illustratie verrijkt het werk. Hier
schijnen enkele, naar onze bescheiden meening,
broodnoodige platen te ontbreken, zoo b.v. het interieur der kerk van Merchtem en reproducties der
schilderijen van De Craeyer.

Priester - Schilder. J. E. Esser, door D r . V.
CELEN. Uitgave Splichal. - Turnhout.
In een keurig uitgegeven en rijk geillustreerd
boekje, tracht D r Vital Celen de aandacht van het
Vlaamsche publiek te trekken op den zeer sympathieken Norbertijner-Pater-Schilder J. E. Esser.
der Abdij van Tongerloo. Naast stemmige landschapschilderingen met imoressionistisch karakter.
maken we kennis met dekoratief werk van den
schilder, werk, waar de invloed van zijn zeer gewaardeerden meester Brang Wijn, ten duidelijkste
spreekt. Zoo b.v. de schildering der kapel van het
Collegie te Weert en een muurschildering in de
abdij van Tongerloo.

Am Mittelmeer door Emil LUDWIG. Uitgave Ernst Rowohlt Verlag. - Berlin W. 35. 1927. - 21 uitstekende platen buiten tekst.
De Middellandsche Zee is voor ons Noorderlingen een toeristisch aantrekkingspunt bij uitnemendheid. De menigvuldige bijdragen daarover in « Toerisme » reeds verschenen, zullen wel in den smaak
der Vlaamsche toeristen gevallen zijn. Is de stof
van het boek dus fel gegeerd, wie zou er « Am
Mittelmeer » niet willen lezen of bezitten als men
weet dat de schrijver Emil Ludwig is. Emil Ludwig
de zeer gekende figuur, van wien Herman van
Puymbroeck, laatst nog in « De Schelde » getuigde :
« Zijn arbeid is evenzeer deze van een scheppend kunstenaar als van een onderzoekend geleerde ».
Het boek is geen reisverhaal; het vormt veeleer
losse schetsen, zonder onderling verband, vooral
echter indrukken over Sicilie. Egypte, Stamboul,
Klein Azie en Griekenland. Sommige bladzijden
zijn paarlen. Zoo : de beschrijving der zuilen van
Segesta op Sicilie; de omschrijving der raadselachtige Sphinxfiguur; het defile der koppen van de
muntverzameling van Alexandria, enz., ze zijn legio.
Besluit : een zeer aanbevelenswaardig boek!

Guides Helios, direction : 161, Avenue Albert, Bruxelles.
Braxelles. - Een frisch uitgegeven Fransche gids
doorheen Brussel, aardig geillustreerd. Hij geeft 'n
brok geschiedenis van de stad. alles wat een vreemdeling weten moet betreffende musea, kerkelijke en
burgerlijke gebouwen, oorlogsherinneringen, trams,
enz., enz. En daarbuiten twee wegbeschrijvingen
« pour les gens presses » : een vertrekkende van
het Noorderstation, de andere uitgaande van de
Gare du Midi. Het boekje geeft den indruk tot op
dezen dag bijgewerkt te zijn en zal wel dienst bewijzen bij raadpleging.

Merchtem in Woord en Beeld, door MauAan volgende wierken zal eerlans: een uitvoerits SACRE. - Prijs fr. 10,—.
Een zeer te waardeeren poging tot uitgave van
een beknopte monografie eener Brabantsche gemeente. Op een tamelijk systematische wiize worden de bijzonderste historische, archeologische en
folkloristische eigenaardigheden van de bewuste
gemeente naar voren gebracht. Het geeft wel den
indruk dat steller dezes over het algemeen met een

rige bespreking worden gewijd :

Baedeker - Holland - 1927. *
De H. Gudula en hare Familie door Dom
R. Podevijn.
J. Halkin - Leerboek van Aardrijkskunde 3e deel.
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De Spoorwegverbinding Antwerpen-Gladbach
De « Westdeutsche Landeszeitung » bevat in haar nummer van eergisteren een
« dringend beroep op de Deutsche Reichsbahn » waarin de wensch van Gladbach te
kennen gegeven wordt om den expresstrein
Antwerpen-Gladbach, die voor den oorlog
bestond, terug in voege te zien brengen.
Voor den oorlog, zegt het blad, was de
weg Gladbach-Roermond-Hamont-Antwerpen, met hare zijtaklijnen uit de richting Krefeld en Dusseldorf, de snelste en kortste verkeerweg tusschen het Roergebiecl, het Wupperdal en den linker Beneden-Rijn eenerzijds
en de haven van Antwerpen en de kuststad
Oostende anderzijds. Ook voor het verkeer
met Engeland was het voor de bevolking van
voornoemde Duitsche gewesten de dichtste
weg.
Zelfs voor Brussel ging men het snelst over
Antwerpen waar men alle uren om zoo te
zeggen bloctreinen had, die de reizigers op
40 minuten in Brussel brachten.
Er liepen voor den oorlog op de baan Antwerpen-Gladbach drie expresstreinen per
dag.
Na den wapenstilstand leefde begrijpelijk
het handelsverkeer met Belgie slechts langzaam op. In den inflatietijd werd, wegens de
lage tarieven der Reichsbahn, het goederenverkeer van West-Duitschland bijna uitsluitend over de Duitsche Noordzeehavens geleid.
Na de stabilisatie van de mark kwam evenwel hunne geografische ligging als meest
nabij gelegen havens voor West-Duitschland weer volop ten goede aan Antwerpen
en Rotterdam en zij werden opnieuw gewichtige opslagplaatsen voor den West-Duitschen overzeehandel. Vooral Antwerpen trok
een buitengewoon grooten koopwarenstroom
tot zich aan en werd, voor het West-Duitsche
handelsgebied — zoo schrijft de « Westdeutsche Landeszeitung » — de voornaamste
verladingshaven.
In samenhang hiermee is natuurlijk de
wensch van de West-Duitsche inclustrie- en
handelskringen, voor eene snelle en directe
verbinding met Antwerpen langs den kortsten weg, met den dag vuriger geworden.
De betrokken nijverheids- en handelskamers hebben zich dan gewend tot het Rijksspoorwegbestuur om, ten titel van begin, een
sneltrein Gladbach-Antwerpen en weer, cie
vooroorlogsche trein D 134-135, terug in
voege te brengen.
Die wensch stootte echter op een weinig
gunstig onthaal bij het spoorwegbestuur,

hetwelk aanvoerde dat het personenverkeer
tusschen Gladbach en Antwerpen, en eventueel Oostende, veel te gering was om het
inleggen van zulk een trein loonend te maken.
Heel het artikel van de « Westdeutsche
Landeszeitung » strekt om dit standpunt te
; weerleggen en om de gegrondheid der wenschen van de nijverheids- en handelskringen
• van West-Duitschland in zake de recht| streeksche spoorwegverbinding
tusschen
I Gladbach en Antwe*pen te bepleiten.

i

i
i

*

#

#

! In verband met bovenstaand artikel ons
j medegedeeld door het Antwerpsch Handelsblad willen wij er even op wijzen dat de
Vlaamsche Toeristenbond zich het voor Antwerpen zoo gewichtige probleem, dat der
i verbinding met het Duitsche Hinterland heel
' bizonder heeft aangetrokken. Op de studie! reis, welke in het 1.1. Paaschverlof de Vlaamsche Toeristenbond naar het West-Duitsche
industriegebied ondernam werd zoowel met
stedelijke overheden als met vooraanstaande
personen op gebied van handel en industrie
uit voornoemd gebied de kwestie dier verbindingen besproken. Langs Duitsche zijde
werd zeer sterk aangedrongen op het terug
in voege brengen der D-treinen AntwerpenDusseldorf. V. T. B. wendde dan ook in samenwerking met het Vlaamsch Economisch
Verbond in dien zin voetstappen aan bij het
beheer van Belgische Spoorwegen. Naar
verluid zou onze Spoorweg administratie
niet heel veel voor bedoelde D-treinen voelen, zij acht' ze te weinig rendeerend.
Nochtans bleek het dat het Duitsche Spoorwegbestuur er nog veel minder op gesteld
was en diens tegenstand vooreerst diende
| worden gebroken. Mocht dit laatste het geval
i zijn, dan zou de Belgische administratie met
, het inrichten dier rechtstreeksche spoorweg| verbindingen blijkbaar ook wel genoegen
; nemen.

Vergaderingen voor afgevaardigden :
Zondag, 13 November in den voormiddag
te Brugge; in den namiddag te Roeselare.
Herenthals : Zondag, 13 November, te
18 u. in de bovenzaal van het Gildenhuis,
Groote Markt, voordracht met lichtbeelden
over « Zwitserland » door Dr R. Sterkens.
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N A A R P A L E S T I N A , het oudste

Toeristenland

T emand, die in vroeger eeuwen, in de vijf- reis meestal wel 't geval, dan konden ze er
* tiende eeuw bijv., een reisje naar het Heilige uitstekend logeeren in « De Witte Leeuw »,
Land wilde ondernemen — er waren liefheb- « De Spiegel », « De Zwarte Arend » of een
bers genoeg voor zoo'n tochtje, vooral in de ander hotel. De Venetianen, die aan de bejaren 1450 tot 1550 — had nog heel wat devaartgangers heel wat geld verdienden,
voorbereidende maatregelen te nemen, alvo- zorgden voor een goed onderdak en de horens hij kon vertrekken. In de allereerste tels moeten prima geweest zijn. Je hadt er
zelfs een Duitsch huis, waar het heele perplaats moest hij zich een baard aanschaffen,
liefst zoo lang mogelijk, dat was absoluut soneel Duitsch sprak, de waard, zijn vrouw,
de knechts en de meiden waren alien Duitnoodzakelijk. En, omdat met het aanschaffen
van deze reisbenoodigdheid nog al wat tijd schers, geen wonder, dat men het er naar
gemoeid ging, kon men op zijn gemak ook zijn zin had.
voor de verdere bagage zorgen. Die was
In de kerken was ook een heeleboel moois
meestal niet zoo omvangrijk, men bepaalde te zien. Vooral de sieraden in de St. Marcuszich er toe een pakje te laten aanmeten, een kerk waren de moeite waard, een collectie
pelgrimskostuum met een rood kruis op den « robijnen, peerlen, esmoradys ende saphiemantel en ook een rood kruis op den hoed, ren » om van te watertanden. Het mooiste
een stok en een knapzak en klaar was men. van alles waren natuurlijk de relieken. Onze
Ook een paspoort was noodig, tenminste pelgrims waren vrome menschen en dus wilwilde men niet de kans loopen zich een ex- den ze alles bewonderen. Nu, daar was geen
communicatie op den hals te halen, dan was gebrek aan, de Venetianen hadden relieken te
't aan te bevelen, vooral de kerkelijke ver- kust en te keur. Daar was bijv. de echte staf
gunning niet te vergeten. Het spreekt van- van Sinterklaas; wat hadden de Amsterdamzelf, dat men niet alleen op reis ging, dat was mers die graag meegenomen naar hun stad,
veel te ongezellig; nu, aan reisgenooten was waarvan immers deze goede heilige de
er geen gebrek. De
schutspatroon
was;
vrouwen werden echdan was er nog een
Het Dagelijksch Bestuur, in zijn verter maar liever thuisgroot been van Stgadering van 14 October, stemde een
gelaten;vroeger waren
Christoffel,het heele limotie van gelukwenschen voor de takde dames ook wel eens
ken Wetteren en Wortel waar het leden- chaam van Zacharias,
meegegaan, maar dat
den vader van Johanaantal op een minimum van tijd merkegaf maar last en men
nes den Dooper, ook
lijk steeg!
vond het ook minder
de heilige Helena was
gepast vrouwen aan een bedevaart te doen aanwezig en zelfs twintig lichamen van
deelnemen. Tenslotte verbood de Kerk het de onnoozele kinderen van Bethlehem. Op
geheel en wanneer er nog eens eentje van het gebied van relieken liet Venetie niets te
het zwakke geslacht naar Palestina wilde wenschen over. Toch waren er onder de pelgaan, dan was ze verplicht zich als man te grims wel eens minder goedgeloovigen, die
vermommen.
het een beetje te veel van't goede vonden en
Er bestonden reisverhalen en reisgidsen begonnen te twijfelen of men hen niet voor
genoeg. Die Baedekers van vroeger bevatten 't lapje hield. Een zekere Jan Aarts, die in
allerlei hoogst practische raadgevingen, er 1484 de bedevaart deed, merkt in zijn reiswas er zelfs een met een woordenlijstje in verhaal op, dat het toch wel vreemd is te
het Nederlandsch en « Saraceensch », dat Venetie het geheele lichaam van de heilige
was bijzonder gemakkelijk voor de heeren Helena te zien, terwijl hem te Keulen in den
Dom reeds een arm van diezelfde heilige
reizigers.
De tocht ging eerst over land naar Vene- vertoond is; hij gaat echter verder niet op de
tie. Het was daar best en alle reisverhalen kwestie in.
spreken met lot over die oude prachtige stad.
Intusschen werden de inkoopen gedaan
De gondels trokken natuurlijk bijzonder de voor de zeereis en het verblijf in het Heilige
aandacht van de Hollanders, die « scuytkens, Land. Met de reeders van de galei of karveel,
seer net, fraey ende suiver » herinnerden hen het schip waarmede de reis werd gedaan,
aan hun vaderland. Gelukkig maar, dat Ve- werd een behoorlijk contract opgemaakt. De
netie zoo'n gezellige stad was, want meestal Venetiaansche reeders verbonden zich om
moesten de heeren nog al lang op scheeps- hun passagiers gedurende de zeereis van
gelegenheid wachten. Wanneer ze nu maar voedsel te voorzien. De heeren uit het Noorgeld genoeg hadden, en dat was op de heen- den hadden echter een goede maag en von-

den de voeding lang niet voldoende; « de
patroon geeft u naar walsch gebruik te
eten », staat in een van de gidsen. Daarom
werd te Venetie de noodige victualie ingekocht, kaas, gedroogde visch, suiker en speciaal gerookte ossentongen worden aanbevolen, ook een « verkoelend wijnken » werd
niet vergeten, omdat in de landstreken, waar
men naar toe ging, slechts heete wijnen, als
« Maleveseyen ende Muschadellen » te krijgen waren. Vooral moest men zich van't beroemde Venetiaansche « tweemaal gebacken
broot ofte biscuit » voorzien, de Hollanders
noemden dat bij vergissing « buskruit ». Natuurlijk schafte men zich allerlei geneeskrachtige tincturen aan en kistjes vol met
« allerhande specien van laxative medecijnen ende anderzins ». Dat alles kostte veel
geld, maar de groote heeren hadden flinke
sommen bij zich en de minder bedeelden
werden door hen van het noodige voorzien.
Meenemen van contant geld was nogal gevaarlijk, de Mohammedanen te Jaffa geneerden zich niet om zich dat toe te eigenen. Beter was het dus wissels op Alexandria, Aleppo en Constantinopel mee te nemen. Een uitstekende bergplaats voor het contante geld
was dit te verstoppen tusschen het spek, daar
bleven de volgelingen van den Islam wel met
hun vingers af!
Zoo'n Venetiaansche reeder was eigenlijk
niets meer of minder dan een reisbureau van
heden. Hij zorgde voor alles. Niet alleen voor
de zeereis, maar ook voor het verblijf in het
Heilige Land. De patroon was verplicht met
de pelgrims te « rijden, om hun lieden te
convoyeeren, ghetrouwelijken bij te blijven
ende te bescermen ». Ook moest hij alle onkosten betalen. Een ticket heen en weer kostte in de vijftiende eeuw vijftig dukaten, de
helft moest te Venetie betaald worden, de
rest te Jaffa. De menschen kregen tweemaal
per dag te eten, « gelijck als dat betaemt
voor deghelijcke mannen » en daarenboven
kregen ze als petit dejeuner nog een stuk
brood en een kroes malvezij. Zooals we gezien hebben, liet dat wel wat te wenschen
over en was het menu wellicht voor een Venetiaansche maag voldoende, maar niet voor
een Hollandsche of Duitsche.
Het contract werd door den reeder onder
eede bevestigd ten overstaan van den magistraat van Venetie.
Met de pelgrimsvaan, een witte vlag met
een rood kruis, en de vaan van Sint Marcus
in top lichtte het vaartuig, dat de bedevaartgangers moest overbrengen het anker en
voer de haven van Venetie uit, ook de vlaggen van den Paus en de reederijvlag waren

geheschen. Voor het vertrek had men eerst de
Sint-Jans minnedronk genomen, er was gebeden en stichtelijke liederen werden gezongen.
De reis duurde wellicht twee maanden en
dat was wel heel lang om dien tijd niet anders te doen dan te bidden en kerkelijke liederen te zingen. Over het gedrag aan boord
van de heeren pelgrims werd nog al eens
geklaagd. Het was mode geworden om naar
Palestina te gaan en het schijnt, dat, toen in
de vijftiende eeuw de animo zoo groot werd,
op de vroomheid wel wat aan te merken viel.
De kwaliteit was er niet beter op geworden,
nu er zoo velen ter bedevaart gingen en Thomas a Kempis, die toch zelf wel een vroom
katholiek was, schreef terecht : « Die veel
ter pelgrimage gaan, zijn zelden heilig van
bestaan ».
De eerste dagen ging het best, maar al
spoedig begon men zich te vervelen en dan
moesten spel en drank afleiding geven, hevige vechtpartijen waren daarvan maar al te
vaak het gevolg. Vooral de Hollandsche pelgrims hadden een slechte reputatie, een uit
Dordrecht was nooit nuchter en werd door
zijn reisgenooten « het dronken aangezicht»
genoemd, een ander uit Hoorn stak zijn eigen
broer overhoop en een uit Breda viel dronken overboord. Het zeereisje was voor de
meesten een kwelling en men was blij, wanj neer de Syrische kust eindelijk in het gezicht
kwam.
i Bepaald vriendelijk werden ze door de
j Turksche ambtenaren te Jaffa niet ontvani gen. Die sloten de pelgrims voorloopig maar
> in het zoogenaamde Sint Pietershol op, waar
; ze een paar dagen zich moesten amuseeren
I en wachten totdat de noodige sommen be; taald waren voor een vrijgeleide naar Jeruzalein. Vooral de beurs van de groote heeren
| moest het ontgelden.
! Eindelijk werden ze weer losgelaten en het
| ging nu op ezels naar Jeruzalem. Het doei
! was bereikt! Alvorens de heilige stad binnen
| te treden, kregen onze pelgrims nog eenige
| wijze raadgevingen : Vooral oppassen, dat
! ze het den Turken niet lastig maakten; niet
naar de vrouwen kijken en wanneer een
vrouw de vrome pelgrims een beetje erg uitdagend aankeek, dan maar zedig de oogen
neerslaan; geen stukken van het Heilige Graf
: afbreken, geen Turken vertrouwen; alles
; goed betalen, enz., enz.
Er was in de stad en trouwens in geheel
I Palestina heel wat te kijk. Gewijde plaatsen
j waren er genoeg : De plek, waar Paulus geJ doopt was, het woonhuis van Pilatus, de
' school, waar Maria lezen had geleerd, ja zelfs
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het huis, waar de rijke man uit de bekende
gelijkenis had gewoond, wist men den bedevaartgangers precies aan te wijzen. Bij het
Heilige Graf ging't allesbehalve plechtig toe,
het was daar een drukte en lawaai van belang, een echte markt, waar door slimme
kooplui allerlei gewijde snuisterijen heel
duur aan onze toeristen verkocht werden.
Vele reizigers maakten van de gelegenheid
gebruik om zich tot Ridder van het Heilige
Graf te laten slaan. Dat deed ook Pieter
Palinck uit Alkmaar en in de Groote Kerk
aldaar is op zijn grafsteen en van zijn echtgenoote Josina van Foreest, behalve de familie-wapens van de aanzienlijke Alkmaarsche geslachten, ook het wapen van Jeruzalem aangebracht. Pieter Palinck was immers
een « godsridder » en dat was wel de moeite
waard het op zijn graf te vermelden. Het was
een groote eer, maar erg duur.
Een bad in den Jordaan viel ook zeer in
den srnaak en was niet zoo prijzig. Dat was
in alle opzichten aan te bevelen. Het baden
ging op commando : De trom werd geroerd,
wanneer ze er uit moesten en o wee, wanneer eentje nog wat langer in het koele water
bleef; die kreeg een portie stokslagen. Water
uit den Jordaan werd ook mee naar huis genomen.
Sommigen maakten van de gelegenheid
gebruik ook Egypte te bezoeken en bewonderden daai de korenzolders, die indertijd
Jozef zelf gebruikt had.
De terugreis was weer erg onaangenaam,
maar na een paar maanden was men te Venetie en kon men vandaar naar zijn vaderland terugkeeren. De pelgrims werden met
veel eerbetoon door hun vrienden en kennissen begroet, Jeruzalemsvaarder was een
eeretitel. Nu ze hadden er wel wat voor over
gehad, want een plezierreisje was 't niet,
zoo'n tochtje naar het Heilige Land, vier of
vijf eeuwen geleden.
Thans is Palestina weer een toeristenland
geworden. Het mag zich weer in de belangstelling van het Westen verheugen, maar nu
is zoo'n reisje erheen een boel amusanter, al
is 't dan niet zoo eervol en al kunnen onze
hederidaagsche pelgrims geen aanspraak
meer maken op den titel van Jeruzalemsvaarder of Godsridder.
F. B.
Uit « Lissone's Gazette », uitgave van de
N. V. Lissone en Zoon, Amsterdam.

Een leunstoel, een sigaar en... « Toerisme »!

VAN HET SECRETARIAAT
BONDSPOSTCHECKREKENING : 93627.
TELEFOON SECRETARIAAT : 583.30.
LEDEN AAN GROEI : Tusschen 1 en 15 Oktober
werden nog 217 nieuwe leden voor 1927 ingeschreven. Reeds ettelijke nieuwe inschrijvingen voor
1928 kwamen toe.
FORSCHUNGEN UND FORTSCHRITTE : De
leden die wenschen gedurende het jaar 1928 het interessant Duitsch tijdschrift Forschungen und Fortschritte te ontvangen, gelieven voor 15 December
op de postcheckrekening van den V. T. B. 93627,
fr. 6,— te storten voor verzendingskosten.
PAGINEERING VAN HET BONDSBLAD : In
het nummer van 15 Oogst is de zetter na biz. 255
met biz. 356 voortgegaan. Wij verontschuldigen
ons bij onze leden voor deze nalatigheid.

Verminderingen
REMOUCHAMPS : Op den gewonen inkomprijs
der grot 20% vermindering op vertoon der lidkaart
met foto.
ANTWERPEN : Tooneclopvoeringen door den
kring « De Morgenstar », 50% vermindering. 3 November 1927 in den Kon. Vlaamschen Schouwburg
opvoering van « De Stroom ». Volgende opvoering
op 14 Maart 1928.
GENT : Kon. Nederlandsche Schouwburg :
Rangverhooging op Zondag-namiddag.
Minardschouwburg : Kunstgezelschap Borgers,
op weekdagen 50% vermindering op de eerste
rangen.
Het Vlaamsche Volkstooneel (Minardschouwburg) : 20% op de eerste rangen.
Het Nieuwe Tooneel (Minardschouwburg) : 30%
op de benedenplaatsen.
Huis Pol De Schampelaere, Veldstraat, Gent, 5%
op de caoutchouc-artikelen voor huishoudelijk gebruik, ziekenverpleging, reis- en sport.
Huis DE WULF, Borluutstraat, 23 : Wapens,
messen, scharen. - 5%.

Afgevaardigden
Door het Dagelijksch Bestuur werden aangesteld
als afgevaardigde :
Voor het kanton Aarschot : G. Reymen, Bondgenotenstraat, 11.
Voor de gemeente Borsbeek : E. Govaerts, Aeszaklei, 95.
Voor de gemeente Appelterre : F. De Vos,
Plaats, 31.
Voor de gemeente Balegem : A. Verhaegen, Dorp
Voor de gemeente Oosterzeele : J. De Smet.
Voor de gemeente Balen-Nete : J. Van Dingenen, Kerkstraat, 17.
Voor de gemeente Tielrode : C. Zeghers, schoolhoofd.
i
Voor de gemeente Knokke : J. Goddefroi, Leopoldlaan.
Voor de gemeente Boechout : V. Pierre, Provinciesteenweg, 30.
Voor de gemeente Wetteren : R. Seghers,
Markt, 20.
Voor het kanton Wetteren : Ir. Goethals, Van
> San del aan, 42.
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BONDSLEVEN

•

Aalst

IFONDSENBANK

WOENSDAG, 16 NOVEMBER : Te 20 u. zeer
stipt. in de feestzaal van het stadhuis, eerste wintervoordracht, met lichtbeelden. Nadere bijzonderheden in de plaatselijke pers en in het uitvoerig
programma onzer winterwerking dat een dezer
dagen verschijnt.
DONDERDAG, 24 NOVEMBER : Te 19 u., in de
feestzaal van het stadhuis, piano-recital Stefaan De
jonghc. gewijd aan de muziekevolutie sinds Wagner, in Frankrijk en bij ons (vooral de pogingen
naar vernieuwing van Franck, Debussy en Satie).
Toelichtingen door den kunstenaar.
Kaarten aan 7 en 4 fr.; voor onze leden aan
f> en 3 fr., bij de 3 afgevaardigden. V.T.B.-ers
steunt uw sympathiek medelid!

Brugge
ZATERDAG, 5 NOVEMBER : Eerste gezellig
samenzijn, uitsluitend voor de leden, in de zaal van
het Teniershotei (Vlaamsch Huis) : Bal, tombola en
verrassingen. Begin klokslag 20u. Inschrijving verplichtend (bij voorkeur na 16 u.) tot 4 November
hij Mei. A. Verhoest, 68, Vlamingenstraat.

Groot-Antwerpen
ZONDAG, 6 NOVEMBER : Bezoek aan de suikerfabriek (in voile werking) te Lillo. Reis volschreven.
ZONDAG, 6 NOVEMBER : Te 10 uur : Bezoek
aan stoomschip « Belgenland ». Beperkt aantal
kaarten af te halen oo het secretariaat of aan de
boot voor het bezoek, aan 1,25 fr. Vereenigen om
<>.45 v. Loodswezen.
DONDERDAG, 10 NOVEMBER : Te 7% u.
's avonds, bezoek aan de inrichtingen (in voile werking) van het dagblad « Gazet van Antwerpen ».
Beperkt aantal deelnemingskaarten, met al de noodige inlichtingen te bekomen op het secretariaat
aan 1.25 fr.
Voor het bezoek : verklarende uitleg met lichtbeelden.
VRIJDAG. 18 NOVEMBER : Tweede Wintervoordracht in de feestzaal van de Stedelijke Jongensnormaalschool, Quellinstraat. Als spreker zal
optreden Mter A. J. Van Waveren, Advokaat in
Den Haag. Hij spreekt over « Oostenrijk » (prachtige lichtbeelden!) Deze voordracht staat onder het
voorzitterschap van Z. Exc. den Gezant van Oostenrijk in Den Haag en den heer Consul-Generaal van
Oostenrijk te Antwerpen. die trouwens, de voordracht met hun aanwezigheid zullen vereeren.

Voor een gezellig, hedendaagsch interieur vindt u de laatste scheppingen van
Meubelen, Linoleum & Clubzetels

H u i s P.

MARX

Kerkstraat, 72

Huis gestichtin 1897

5 ° 0 vermindering voor de leden van V. T. B.

•

NAAML. VENNOOTSCHAP

Maatschappelijke Zetel ; Brussel, Wetstr. 84

•
•

X Bij banken : ANTWERPEN, St Martenstraat, i
X
KORTRIJK, Lange Steenstraat, 4
•
I Agentschappen :
X
Brugge, Isegem, Poperinge, Tielt.
• Bijkantoren : Ardooie, Cortemarck, Cuerne,
•+
Harelbeke, Ingelmunster.
•

ALLE BANK-

EN BEURS VER HA NDELINGEN

•

BANK VOOR HANDEL & NIJVERHEU
Naamlooze Vennootachap
Filiaal van Volkshank van Leuven

Betrokken bij de Algemeene Bankvereeniging van Antwerp^

Hoofdkantoor KORTRIJK
Bijkantoren : Brugge, Cuerne, Dixmude, Isegem,
Knokke a/Zee, Meenen, Moeskroen, Oostende,Pope
ringe, Roeselare, Tielt, Veurne, Wervik, Wevelgetn
Yper.
Hulpkantoren: Aarseele, Aartrijke, Ardoye; Avelgem, Beernem, Blankenberge, Dadizeele, DeerHjk,
Desselgem, Geluwe, Gistel, Gullegem, Handzame,
Harelbeke, Heyst a/Zee, Herseeuw, Ichtegem, Langemark, Lauwe, Ledegem, Meulebeke, Mo®rseete,
Moorslede, Oostkamp, Oost-Roosebeke. Ruiaselede
Staden, Swevegem, West-Roosebeke, Wijrtgprn*
Alle Bankverrichtingen.
iiiBH«aaiiR8&MMMaHnnii«aimtiiMai»iiMiM

PANNEN-

en

STEENBAKKERIJEN (

VAN ST. NIKLAAS-WAAS S

•

Leon Scheerdsrs-Van Kerchoye
MERCATORSTRAAT, 24
Telegrarnadres : Briqueteries St. Nikl.-Waas
Telef 27 & 98 — Postcheckrek. 13572
Fabrieken van
«
KUNSTMATIQB SCHALIEN (MERK S.V.K.) S
Q E Q O L F D E en E F F E N P L A T E N !
van ailereerste hoedanigheid in
•
drie kleuren, in alle afmetingen.
•
Oemoulureerde en gewone baksteenen in alls ;
formaten (verbeterae mekanische fabrikatle) •
ROODE GEBAKKEN PANNEN
Cementpannen in drie kleuren
en met dubbeie ineensluiting
Cementvloeren in groote keus
kleuren en teekeningen.

£
S
8
i
g

Fijne pleister voor versiering,
beeldbouw- & plafoneerwerken.

S
S
•

Kunstpotterij (Potterie flamande), bloem- 9
potten, keukenpotten, buizen, enz..., enz... s
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Aangesloten Hotels
Hotel en Logement «Roode Poort»
Hallestraat, 8 BRUGGE
Qunstprijzen voor de leden V. T. B.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaal (> fr.

CAFE CECIL

HOTEL

Van Arteveldestraat, 8,
Antwerpen
40 kamer* Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
groepen, op voorhand bestellen, goede burgerskeuken

HOTEL du MIDI

Rue Godefroid, 32-34
NAMEN
ZAAL
BESCHIKBAAR
voor i5o P E R S O N E N
10 °/0 vermindering voor V.T.B. leden

Hotel de la Poste - BRUSSEL
Voornaam confortabel, Oude reputatie. Rustig gelegen in het centrum. Voor leden van den Bond bij
langer verblijf reductie.
L. W E S T R J 4 .

HOTEL DTKSTERHUIS
STATIEPLEIN,

22,

ANTWERPEN

Het hotel voor Hollanders en Vlamingen !

ZONDAG, 20 NOVEMBER : Te 10 u. s morgens, bezoek aan den Dierentuin en Aquarium.
Wandelvoordracht door heer Havermans, leeraar
aan de Stedelijke Jongensnormaalschool. Indien het
getal deelnemers 40 bereikt, wordt de ingangsprijs
3 fr. in plaats van 5 fr. Men late zich inschrijven
op het secretariaat om van de vermindering te genieten. De deelnemingskaart vermeldt al de noodige
inlichtingen.
MAANDAG. 21 NOVEMBER : Te 8 u. \s avonds.
Eerste vertooning in den Antwerpschen Poesje.
Wordt opgevoerd : <- De vier Heemskinderen . .
Beperkt aantal kaarten te verkrijgen op het secretariaat aan 1,50 frank.
AANDACHT!
De Belgische Film Universiteit, verleent aan de
leden van den V. T. B. de volgende vermindering.
Voor een reeks van 20 vertoon in gen 20 frank in
plaats van 30 frank. Wil men het wekelijkscb bulletin met het te spelen prograrnma ontvangen betaalt men 5 frank meer.
De vertooningen hebben plaats elken Dinsdag 0111
8V2 uu*" in de feestzaal van den Dierentuin. Deze
kinematografische vertooningen zijn bizonder leerrijk op elk gebied (filmen over sterrenkunde, 't leven der planten, der dieren, wetenschappelijke en
nijverheids filmen, toeristische filmen, enz.) De
liefhebbers van nuttige ontspanning warm aanbevolen.
Men late zich opschrijven op het secretariaat om
zoohaast mogelijk de toegangskaart te ontvangen.

Boechout
DONDERDAG, 3 NOVEMBER : Voordracht met
lichtbeelden over «- Lourdes en omstreken ».
DONDERDAG. 10 NOVEMBER : Voordracht
met lichtbeelden over - De Boorden van den Rijn ».
Beiden in het lokaal : Vlaamsch Koffiehuis. om
8 uur zeer stipt.

Groot-Brussel

— MEUBELEN, Engelsche Bedden,
Matrassen, Wollen en Katoenen Dekens,
Bedspreien, enz. koopt men in vertrouwen en het voordeeligst bij

Eten

Dampoortstraat,
GENT

Tel. 5 9 0 2

John Juchem
TUINARCHITECT
Beveelt zich aan voor het opmaken
vanontwerpen vanPrivate en Openbare Parken en Tuinen. — TOEZ1CHT EN D1RECTIE BIJ UITVOERING. — Voor alle inlichtingen : VILLA FLORA, (nabij Statie)
OUDE-GOD.
Telef. : Hove 40

20 - 22

WOENSDAG, 16 NOVEMBER : Te 20 u. Lezing
over P. P. Rubens, door den heer L. Van Houdt,
(als inleiding tot hieronder vermelde wandelvoordracht). Zaal : Pletinckxstraat, 19, Brussel (Beurs).
VR1JDAG, 18 NOVEMBER : Te 20,30 u. in 't
lokaal « In de Brouwerij » Vorstlaan, 1, Boschvoorde (tram 16, 32, 33), voordracht door den heer
Van Dvck over het zoo interessante 4 Land aan

EXQUIS
DE BEUKELAER
N. V. TUINBOUW FLORA

(Voorheen W. JUCHEM en Zonen) nabij de Statie Oude. God.
Hove 40
Telef.
Een afdeeling voor aanleg en be
Groote keus van tuinboomen van alle
planting van lustparken en boom
vormen. — Sieraadboomen. —
gaarden is aan het huis toegevoegd"
Coniferen. — Heesters. — Groenblijvende en vaste planten.— BijInlichtingen en catalogus op
zondere kultuur van rozen. Alleraanvraag.
beste varieten beschikbaar.
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de Zee » (Pommern) en zijn oude hoofdstad Stralsund.
Alle leden. ook van Elsene en Oudergem wezen
op post en zorgen voor een taliijke opkomst.
hi vooruitzicht voordracht over Diiren, enz
ZONDAG, 20 NOVEMBER : Wandelvoordracht
over P. P. Rubens, in het Museum voor Oude Kunst,
Regentiestraat, door den heer L. Van Houdt. Samenkomst voor het Museum. Het bezoek vangt aan
te 10/2 u. stipt.

Duffel

ZONDAGEN, 6 en 13 NOVEMBER : Tooneelopvoering door de afdeeling « Kiliaan
20r/r vermindering op vertoon der lidkaart van V. T. B.

Geeraardsbergen

WOENSDAG, 2 NOVEMBER : Te 19.30 u. Voordracht door M. J. De Cooman over « Bouwstijlen »
(vervolg van de voordracht in Juli 1.1.) in de zaal

van het Davidsfonds.

Aangesloten Huizen
Emiel WIRTZ
WISSEL EN OPENBARE

FONDSEN

44. de Keyserlei, Antiverpen
(nabij de Middenstatie)

De beste wijnen vindt gij in het huis

VOORSPOELS-FRANCK
Specialiteit van Rijn- en Moezelwijnen
27, Keizerstraat, Antwerpen

ROESELARE. Bezoekt het ((Vlaamsch
Huis » en het Gasthof « V.O S. » beiden
STATIEPLEIN

ZONDAG. 20 NOVEMBER : Te 17 u. Voordracht met lichtbeelden door Dr R. Sterkens. leeraar aan het Atheneum te Elsene, over « Zwitserland ».
ZONDAG, 11 DECEMBER : Hullebroeckavond.

H ^ I ^ J I DE SCHOONSTE
DE BESTE
W U I i l l __ D E STERKSTE SCHOENEN
Jan Van Ballart, ( ; r O S ) Lange Beeldekensstraat. 109, ANTWERPEN.
Verm, voor V.T.B.

Gent

Chemiserie c c Willy n A.Strauven

MAANDAG. 7 NOVEMBER : Te 19.30 u. stipt,
in Staatsmiddelbare Jongenschool, ingang Bisdomkaai. 1, eerste Wintervoordracht. Spreker : de
v olksgeliefde verteller A. Hans over « AAijn tochtjes in Zeeuwsch-Vlaanderen ».
WOENSDAG. 16 NOVEMBER : Te 19.30 u in
den Minardschouwburg. opvoering van Shakespeare's « Romeo en Julia » door het Nieuw Tooneel. V.T.B.-ers genieten op vertoon der lidkaart
3 fr. vermindering op de plaatsen van 10 fr.
ZONDAG, 20 NOVEMBER : Te 10 u., bezoek
aan het stedelijk gasgestieht onder deskundige leiding
ZONDAG, 27 NOVEMBER : 3e Groepsreis naar
Antwerpen met in den voormiddag bezoek aan
eene der meest belangrijke fabrieken dier stad.

Kasteelpleinstraat, 20, Antwerpen, Tel. 244.80
Hemden, Cols, Kravatten, Pyjamas, Pull-overs,
Zokken, Sjerpen, Kindergoed, enz. 5 °, 0

VLAAMSCHE

AGENDAS

EN

MEMENTOS

O. PLATTEAU & Co.

Lange Nieuwstraat, 8i A N T W E R P E N
Telef. 5 j i . 5 5

Antwerpsche flutomobielschool
Best. Deslcundige (J, V. O frui^en
Prachtisrh en Theoretiseh onderrirht. Dag-. avond en Zondagleergengen. Rijlessen op moderne voiture.

Kontich

ZONDAG. 13 NOVEMBER : Om 5V2 u. in het
« Vlaamsch Huis » Mechelsche Steenweg, 16.
Kunstconcerto. met de medewerking van Mei. Maria
Van der Mueren (piano), Mevr. Van den WijngaardWinkeler (zang), Jozef Schaldis (viool). Karel Torfs
(fluit), G. Lunders (zang). Werken van j. Blockx,
Em. Wambach, Herm. Meulemans, C. Saint-Saens,
Rossini, Debussy, enz. - V.T.B.-leden hebben vrijen
toegang op vertoon hunner lidkaart. Niet-leden
hetalen een inkomgeld van 2 fr. De V.T.B.-ers der
jmliggende gemeenten : Mortsel, Bouchout, Hove,
Edegem, Aartselaar, Duffel, worden vriendelijk uit^enoodigd.
In 7 vooruitzicht : Voordrachten met lichtbeel-

Steunt de Vlaamsche Nijverheid

Et. A- V a n Look
Na&mlooze Vennootochap

3 7 - 4 1 , Lange Koepoortstraat, 3 7 - 4 1
ANTWERPEN
Fabriek van Reisbenoodigdheden - Export — Volledigc
uitrusting van maatschappijen en openbare beheeren —
Alle Eereteekens en kenteekens
Burgerkleeding op maat — Prima snede gewaarborfd
5 °/ 0 vermindering voor V.T.B.-ers

Hm
M
ec BanK veresngimg
Naamlooze Maatschappij

Maalsch. Zetel: LanjreNieuwstr, 70-72
ANTWERPEN
AI gem ban Postcheckr. 54918

Telegramadres :

Alle Bank- en Beursverrichtingen
Rekeningen op Zicht en Termijn
Fondsen, Effecten. Brandkasten

Spaarkas 4 0 > vrij van

beiasting
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den over het Gr. Hertogdom-Luxemburg; Canada;
Spa; Normandie en over Beiaarden en Beiaardtorens.
ZONDAG, 6 NOVEMBER : Vermoedelijk bezoek aan het Plantin-Museum.

Het
Nieuw
Tooneel

Leuven

BEGIN DECEMBER : 2de Voordracht door Dr
Sterkens, uit Elsene. Onderwerp : « De Kempen »
met lichtbeelden.

Mechelen

Reizend gezelschap voor Vlaanderen en
het Zuiden van Nederland, onder leiding
van M A R C E L S C H U M A C H E R

Uitgebreid repertorium van
en klassiek werk.

modern

In voorbereiding : " Gudrun
van
Albert Rodenbach, Romeo en J u l i a van
Shakespeare en " E g m o n d , , van Goethe.
Sekretariaat: A k k e r g e m l a a n , 82, Gent.
Belangrijke prijsvermi nderi ngen
voor V . T . B . e r s .

ZONDAG, 27 NOVEMBER : Tweede reis n a a r
Antwerpen. in den voormiddag, bezoek aan een
merkwaardigheid (zie volgend nummer), 's namiddags bijwoning der vertooning in de Vlaamsche
Opera. Prijs voor extra-plaatsen slechts fr. 10. Inschrijven bij Mej. De Wit, Keldermansvest, 13, en
bij den heer Van den Hove, Van Benedenlaan, 59,
tot uiterlijk 17 November. Nadere bijzonderheden
in het volgend nummer.

Mortsel
DONDERDAG, 3 NOVEMBER : te 20 u.. voordracht door Prof. Dr. J. Van Rees uit Hilversum
over « Reis in Nederlandsch Indie » met beweegbare lichtbeelden, in het lokaal «AUsop's Garden*,
Statielei, Oude-God. De V.T.B.-ers van de omliggende gemeenten, Edegem, Hove, Boechout. e. a.
vriendeiijk uitgenoodigd.

Opwijk
ZONDAG, 6 NOVEMBER : Algemeene vergadering te 17 u. in de St Pauluszaal. Daarna, te 18 u.,
eerste Wintervoordracht. De heer Dr. Grauls zal
spreken over « De Brusselaar en zijn taal >. Al
onze leden worden ten zeerste aangezet hierop
j aanwezig te zijn.
« ZONDAG, 13 NOVEMBER : Naar Aalst. Te
i 15 u. opvoering aldaar van « Gudrun » het bekende stuk van Albrecht Rodenbach, door de Catharinisten, onder regie van Michel van Vlaenderen. Vertrek met den trein van 13.17 u.

Sinaai
MAANDAG, 7 NOVEMBER : Gezellige Avond,
tot viering der inschrijving van het lOOe lid, in de
zaal « De Kroon ». Voordracht met lichtbeelden
over Italie, door den heer Notaris De Bock, zang,
declamatie en tot slot Tombola.

St Niklaas

Wederveranderingen
brengen meestal verkoudheden mede,
Rheumaiisme,

jichi,

heuppijn,

zemiwpijn vallen dan met nieuwen
ijver aan.

Aspirin^

Tabletten „<Bayek"
werken bedarend en genezen deze
pijnen. Neemt enkel de oorspronkelijke verpakking met het zegel der
Nationale Codex.

WOENSDAG, 9 NOVEMBER : Te 20 u., in de
bovenzaal van het bondslokaal « De Hoop », voordracht met lichtbeelden door Dr. Remi Sterkens
(Elsene) over « De Kempen ».
WOENSDAG, 16 NOVEMBER: Voordraeht door
den Eerw. Pater L. J. Callewaert. Onderwerp : « De
schoonheid van Vlaanderen ». Bovenzaal van « De
Hoop ». Aanvang te 20 u. stipt.
DINSDAG, 29 NOVEMBER : Te 20 u. in de bovenzaal van het V.T.B.-lokaal « De Hoop », voordracht met lichtbeelden en demonstratie over :
« Radio » (ontvang-toestellen en genoegen dat
radio-ontvangst geeft). Voordrachtgever : Ingen.
Willems (S.B.R. Brussel). Deze voordracht wordt
ingericht in samenwerking met de plaatselijke ra| diovereeniging « Waasland ». — Let wrel : Deze
voordracht heeft — bij uitzondering — plaats op
een Dinsdag.

Tielrode

DONDERDAG, 3 NOVEMBER : Te 19 u. in de
« Nieuwe Zaal » propaganda avond voor V. T. B.
met voordracht met lichtbeelden over « Venetie
de Italiaansche meren en Zwitserland, door den
heer De Bock, notaris, te Sinaai.
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ST GALLEN
niet van het schoone blauwe
W iemeerhoorde
van Konstanz, gelegen aan de voet
van het gebergte in Oostelijk Zwitserland en
dat de grens vormt tusschen dit land eenerzijds enDuitschland enOostenrijk anderzijds?
Van het meer leiden spoorbanen opwaarts
naar St Gallen, de belangrijkste stad in dit
gedeelte van het land. Voor den reiziger uit
Duitschland en Oostenrijk is St Gallen als
het ware de natuurlijke toegangspoort van
Zwitserland. Deze stad met iets meer dan
70.000 inwoners ligt 670 m. boven de zeespiegel op een lange, uitgestrekte hoogvlakte in het oostzwitsersche gebergte. Hare
stichting heeft zij te danken aan de geloofs-

In het jaar 1454 trad St Gallen in de Zwitsersche Federatie; in 1489, wanneer de Hervorming in het land kwam, maakten ook de
inwoners van St Gallen zich in groote getale
vrij van den invloed der abdij. Deze laatste
werd in 1803 door de raad van het kanton
gelikwideerd. In de 16e eeuw bloeide er de
j lijnwaadnijverheid, die in de 19e eeuw vervangen werd door de borduurnijverheid.
| Deze wedijverde in hare ontwikkelingsgang
niet alleen met de « oude » maar ook met de
« nieuwe wereld », voerde St Gallen op tot
de eerste rang van de Zwitsersche uitvoerplaatsen en schonk haar een nieuwe wereld!
vermaardheid. Maar wie verwacht zwartbe-

ST

pionier « Gallus », die reeds in het jaar 613
hier verbleef en met eenige gezellen een
kleine abdij stichtte. Uit de nederige stichting groeide langzamerhand de beroemde benediktijner abdij St Gallen, gedurende verscheidene eeuwen een centrum van godsdienstig, verstandelijk en ekonomisch leven,
waarvan de vermaardheid tot de gansche beschaafde wereld doordrong. De dichter Victor Scheffel richtte in zijn werk « Ekkehard »
een letterkundig monument van ongeevenaarde be'toovering op aan deze schoonste
tijd van de abdij.
(*) In deze bijdrage werd overal de buigings-n
weggelaten.

GALLEN

—

PANORAMA

rookte fabriekschouwen te zien, zal deze tevergeefs zoeken. Zeer fijn en kunstig is het
voortgebrachte werk. Omtrent 15.000 borduurmachienen, meestendeels door elektrische kracht gedreven, bevinden zich in
stad en omtrek. Dit toont zeker de belangrijkheid der nijverheid, die een groot deel der
bevolking bezigheid verschaft. Door zijn borduurwerk heeft St Gallen betrekkingen met
alle landen. De voornaamste koopers zijn :
Engeland met zijn kolonien, Amerika, Spanje,
Frankrijk, Italie, Duitschland en Scandinavie.
De goede hoedanigheid van het produkt
wordt immer gewaardeerd en het verlangen
elke gril der mode in te volgen, houdt steeds
nog vele duizenden handen bezig. De na-
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groote musea; in de nabijheid liggen de Hoogere
Handelsschool, de Vadiana-boekerij, het Koncertgebouw. Het Nijverheidsmuseum bevat kanten en
borduursels uit de gansche
wereld.
Men vindt weinig steden
met zooveel belangwekkende en verschillende wandelingen als St Gallen : in de
nabijheid van het Bodenmeer en van het Santisgebergte, midden bevallige
heuvelrijen, doorsneden met
vele beken en riviertjes,
waarover hooge bruggen
STATION EN POSTGEBOUW
leiden. Op drie kwartier
oorlogsjaren zagen ook nieuwe aanverwante van het centrum der stad in Noord-Oostenijverheden ontstaan : handschoenen, saai lijke richting bereikt men langs een weg met
prachtige vergezichten over stad en gebergen breiwerk.
St Qallen is ook vermaard voor zijn scho- te, het « Hertenpark », eenig in zijn soort.
len. Benevens de gewone heeft men er nog : Drie groote kunstmatige rotsen zijn de verde Kantonschool, bestaande uit gymnasium, blijfplaats van gansche kudden gemzen en
technische en handelsschool; de Teeken- alpengeiten. Bovendien ziet men verschilschool voor de borduurnijverheid; de Am- lende soorten herten en marmotten, alsook
bachtsschool; de Hoogere Handelsschool; ! groepen reebokken op de weide en in het
de school voor beclienden van posterijen, te- bosch. Vele dieren in het hooggebergte kolegraaf, spoorwegen en tol; de school van de men uit dit park.
Handelaarsvereeniging voor de opleiding
Heerlijke uitstappen kan men maken, te
van jonge handelsbedienden; het Instituut , voet of per spoor, doorheen het kanton
Dr Schmidt, een private instelling voor kna- ! Appenzell. Drie verschillende spoorbanen
pen en jonge mannen, die een wereldver- : leiden van de stad naar die prachtige streek.
maardheid bezit.
De uitstap naar 't « Seealpmeer » (1143 m.
St Gallen is rijk aan bezienswaardigheden. | boven de zeespiegel) is een der schoonste.
Van het grootste belang is de Kathedraal Dit meertje ligt tusschen hooge bergen.
met hare twee torens. Haar interieur laat een De rotswanden verheffen zich langs alle
groote indruk na bij elke bezoeker. Zij is rij- zijden honderden meter hoog. Ook een gekelijk versierd met schilderijen en beeld- liefkoosde wandeling is het bezoek aan
houwwerken. De « Stiftsbibliothek » (boekerij der abdij),
bevat een groot aantal kostbare boeken, die de vooruitgang der kerkelijke kunst gedurende eeuwen aantoonen.
Verluchte handschriften uit de
bloeitijd der abdij worden hier
bewaard. De St Laurenskerk,
een zeer schoon gebouw met
hooge toren (70 m.j en zuilengalerij langs beide zijden, bezit een groot orgel, waarop
wijd en zijd bekende koncerten
yYV
gespeeld worden. Op het groote Kathedraalplein staat het
kantonraadshuis, vroeger het
gebouw van de beheerraad der
abdij. In het stadspark zijn drie
BIDKAPEL IN HET SAENTIS GEBIEQ
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« Wildkirchlein », een bidplaats
op 1600 meter hoogte, in een
rots, waar de eerste holbewoners van Zwitserland leefden. De navorschingen in dit hoi
deden vele dierenbeenderen en
schedels van de voorhistorische
grotbeer ontdekken. Al die vondsten berusten thans in het « Heimat museum » te St Gallen. Het
vergezicht vanaf Wildkirchlein,
loont reeds de moeite. Een stijging van eenige minuten door de
grot of langs buiten rond de rotsen brengt ons op de Ebenalp;
hier kan men reeds de flora der
Alpen bewonderen. Een niet te
duur gasthof treft men daar aan
op 1644 m. hoogte.
En wie nog beschikt over meer
tijd en over flinke beenen, die kan klimmen
iaar het hoogste punt van het gansche
Seantisgebergte » (2504 in.) waar een

HET

HERTENPARK

gasthof en een weerkundige waarnemingspost hen wachten.
Remy VAN EYNDE

Prijsvraag aan onze leden-drukkers
Vanaf 1 Januari aanstaande zal het druk ken van ons orgaan « Toerisme » opnieuw
voor een tijdspanne van een jaar toegewezen worden. Met het oog hierop wordt een prijsvraag uitgeschreven. De drukkers die wenschen mee te dingen, kunnen een afschrift van
contract-ontwerp bekomen op het secretariaat, mits betatifig van fr. 1,—.
De prijsbiedingen moeten voor 15 NOVEMBER 1927 op het bondssecretariaat toegekomen zijn, onder verzegeld-gesloten omslag, met voorop, opvallend, de vermelding :
« Prijsvraag Toerisme ».

Innen der bijdragen over het jaar 1928
De bijdragen der hoofdleden (10 fr.) zullen tusschen 15 en 30 November worden
ontvangen door den postbode, die de lidkaart kwijting zal aanbieden. Men gelieve eventueel zijn huisgenooten te verwittigen en er alleszins zorg voor te dragen dat de lidkaart
NIET ONBETAALD terugga. Dit berokkent den bond nuttelooze onkosten en belemmert
het regelmatig verzendcn van het bondsblad.
De bijdragen der inwonende leden (3,50 fr.) worden in den loop der maand December geind.

Opgepast : voor den V. T. B. niet betalen dan bij aanbieding der LIDKAART!
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DE BETUWE
velingsvogels koutend - dankbaar den gastmaalsbeker ter eere zijns keizers ledigend deelt zich bij het dorpje Pannerden in Rijn den geest gevende onder de verklaring, dat
en Waal. De streek die tusschen deze beide hij nimmer met ketters klonk... » Zijne naRijnarmen ligt, wordt gewoonlijk de Betuwe zate in de zijlinie, onze geliefde Vorstin, reist
genoemd en wij zullen ons aan dit spraakge- incognito nog steeds als gravinne van Buren.
bruik houden, al is de benaming in aardrijks- en haar dochter, prinses Juliana, is te Leiden
kundigen zin minder juist. Midden door de als studente ingeschreven onder den naam
Betuwe slingert de Linge die bij Gorinchem van Louise van Buren.
De universiteit te Leuven bewaart de heuhaar natuurlijken mond en sinds ruim een
eeuw een uur beneden die stad in het kanaal genis aan den roof door Alva gepleegd aan
van Steenenhoek haar kunstmatige afwate- Maximiliaan's kleinzoon, Filips Willem, die
ring heeft in de voortzetting van de Waal, de in Diest zijn laatste rustplaats vond. Het
Merwede. Deze Linge was in den tijd der Ro- stadje Buren, 9 Km. ten noordwesten van
meinen de hoofdverkeersweg in deze streek, Tiel, bezit in het Weeshuis een schoone
wat blijkt uit de veelvuldige vondsten uit dien stichting (1613) door zijn kleindochter Matijd langs haar boorden. Langs Rijn en Waal ria, die daar ook begraven is.
zijn deze uiterst schaarsch. Of de naam BeDe overstroomingen van Rijn en Waal hebtuwe herinnert aan de Batavieren, laten wij ben de 770 Km2. groote Betuwe met een
claar; maar zeker is de Betuwe de streek, vruchtbare, dikke kleilaag overdekt. Slechts
waar — zooals Prof. Dr. Jan te Winkel in het hier en daar komt een nietig plekje van den
prachtwerk Gelderland zegt (biz. 224) — oorspronkelijken bodem door de oppervlakte
« onze vaderlandsche geschiedenis een aan- boren. In het Westen vindt men laagveen.
vang neemt en waar de eerste klanken zijn Daar is veeteelt de hoofdzaak. Ook in de
gehoord van een Germaansche taal, die na Midden-Betuwe treft men weiland, hier echzoovele en zoo verschillende lotgevallen en ter op klei, aan, maar overigens is de zeer
wederwaardigheden bestemd was uit te groei- dichte bevolking op landbouw en oofteelt aanen tot de Nederlandsche taal van onzen tijd ». gewezen. In de laatste tijden begint de tuinIn de Betuwe staan wij in elk geval op het bouw voornamelijk in de Over-Betuwe tusmeest klassieke gedeelte van den Nederland- schen de groote steden Arnhem en Nymegen,
schen bodem. De opgraving te Maurik, in het zich krachtig te ontwikkelen. De klei der buiEsscherbosch voor eenige jaren door Dr. Hol- tendijks gelegen uiterwaarden levert de
werda verricht, legde de grondvesten bloot grondstof voor een zeer uitgebreide en gunseener Bataafsche hoeve uit de tweede eeuw tig vernoemde baksteenindustrie.
na Chr., waardoor onze kennis van de allerAls landbouwstreek mag de Betuwe tot cle
eerste bewoners dezer streek en hun levens- mooiste van Nederland gerekend worden.
wijze heel wat verduidelijkt is.
Grootgrondbezit is in de Betuwe niet bekend.
In lateren tijd zijn de banden tusschen de Koren, beetwortelen, aardappelen, erwten,
Betuwe en Nederland nauwer toegehaald boonen wisselen elkander op betrekkelijk
door het huwelijk van Prins Willem van kleine akkers af.
Oranje en Anna, de erfdochter van MaximiMaar wie den naam Betuwe hoort, denkt
liaan van Egmond, die voortleeft in Potgie- niet in de eerste plaats aan landbouwproducter's Rijksmuseiim : « Maximiliaan van Eg- ten, het fijne vee met sierlijke vlucht, gezwolmond, grave van Buren, in doodelijke krankte len uiers en sappige bouten; evenmin aan de
van zijn legerstede opgerezen... stierf zooals rappe paarden, fijner van bouw dan de later
het een ridder past - na de toediening des gefokte van Belgisch ras, maar met sierlijken
heiligen oliesels, geharnast en gespoord, het lichten gang en een groot uithoudingsvermozwaard aan de heup. den mantel om de gen en claarom gezocht als rijtuig- en legerschouders, het gulden vlies op de borst, den paarcl; noch aan de, ook door den kleinen
brekenden blik op de ijzeren handschoenen en man nitgeoefende, varkensteelt, waarvan Tiel
den helm met pluimen voor hem gevest; Maxi- de vierde markt in Nederland is.
miliaan die zijne jongste oogenblikken doorWie de Betuwe noemt, noemt fruit.
bracht, of sterven slechts reizen ware naar
Die naam toovert den hoorder in de lente
een schitterend tornooi, even moedig van zijn de bloesemweelde van appels en peren, van
vrienden afscheid nemend - heuschelijk zijnen kersen en pruimen voor de oogen en in den
getrouwen gedachtenissen uitreikencl - levens- oogsttijd boomen buigende onder den last van
lustig met zijn ouden valkenier over zijn lie- niet ten onrechte geroemd fruit. O zeker, onze
heeft de Rijn de NederlandschN auwelijks
Duitsche grens overschreden, of hij ver-
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fruittelers zijn tegenover de boomgaarden, die
hun het fruit schenken, weleens in hun plicht
tekort geschoten; onze fruithandelaars hebben, gedreven door kortzichtig eigenbelang
den goeden naam van hun product meer dan
eens te grabbel gegooid en den buitenlandschen kooper van zich vervreemd. Maar — nu
bijna al het fruit via de veilingen — de Betuwe telt er 8 — aan den buiten- en binnenlandschen consument verkocht wordt en op
het ter veiling aangebodene streng toezicht,
op kwaliteit en verpakking, wordt uitgeoefend, nu kan het oude afzetgebied heroverd
worden.
In 1912 was in geheel ons land in gebruik
voor ooftteelt 24430 Ha. waarvan 7282 Ha. in
Gelderland, d. i. vrijwel uitsluitend het gebied tusschen Rijn en Maas. Hier toch beslaan de boomgaarden gezamenlijk een oppervlakte van 6144 Ha. of ongeveer 25% van
die van het geheele land. In de Betuwe beslaat deze cultuur ruim 10% van den bodem.
In dat jaar werd uit onze streek 30 millioen
Kg. fruit uitgevoerd; daarbij kwam nog veel
fruit in commissie naar de groote steden gezonden; postpakketten (in 1916: 32076);
paketten per boot en per spoor; versch consumptieooft en geconserveerd fruit (13 fabrieken met 302 arbeiders).
De opbrengst der veilingen beliep in 1916,
te Arnhem F 353.297; Nijmegen F 145.327;
Kesteren F 328.206; Tiel F 1.406.500; Geldermalsen F 540.000; Elst F. 1.520.229.
De opbrengst per Ha. mag volgens den
tuinbouwconsulent Van Veen gerust op
F. 600-700 per jaar, per Ha. gesteld worden, zoodat kan worden aangenomen, dat de
Betuwe voor 3y 2 -4y 2 millioen gulden aan
fruit oplevert (1916!)!
Tusschen 1912 en 1927 ligt een heel brok
wereldhistorie. Bij de tegenwoordige geldswaarde en in aanmerking nemende de gestadige uitbreiding van de fruitteelt is de opbrengst eenige malen grooter.
Wie van Betuwsch fruit spreekt, spreekt
allereerst van de kersen, van de meikersen.
Er zou een heel nummer van ons blad te
vullen zijn met een praatje over dien naam.
Daarover wellicht later. Aan de maand Mei
hebben zij hun naam niet te danken, want
eerst in het laatst van Juni zijn ze rijp.
Dan vulden de « korsekeerders », dat zijn
de verjagers van spreeuwen en musschen, de
lucht met krijschende en knallende geluiden,
dan galmden de plukkers :
« Toen ik op't Nederlandsch bergje stond »
of :
« Gij, gij ligt me aan 't harte
Jou, jou min ik zoo teer ».

of :
« En ik ben er dat Groenelandsch straatje
Ja zoo dikwijls ten einde gegaan ».
alle liedjes, bij het tegenwoordig geslacht
even onbekend, als het ecuwenoude gebruik
den bezoeker van een kerseboomgaard de
voeten te vegen, waarbij het rijmpje werd
opgedreund :
« Menheer van den hof
'k Veeg je de voeten van 't stof
't Is niet om gifte of gave,
Maar enkel om de keel te lave ».
Die lafenis bestond in een flinken borrel.
Met het gebruiken van alcohol is het, dank zij
het onvermoeide streven der alcoholbestrijders, vrijwel uit. Het vinden van een dubbele
kers is niet meer aanleiding tot 't schenken
van een glas, evenmin als het storten van den
zoo- en zooveelsten « hoenderik » kersen op
de tafel der sorteerders. Ook de « korseles »,
het vertrek van de plukkers bij het eindigen
der campagne op met groen versierde wagens, is niet meer de dronkemanspartij van
vroeger.
Wat echter veranderen mocht, de roem der
Betuwe blijft de sappige Meikers. Cats ten
spijt, die verzekert, dat ze niet eens heel
smakelijk waren :
Eet vroegh-gewas, en prijst 'et vrij,
T'en dient maer voor de snoeperij;
De Meysche kersen in 't gemeen
En syn maer vel en enkel been.
De fruitteelt in de Betuwe dateert uit de
laatste eeuwen (in de Middeleeuwen had
Gouda de eer de tafel der graven en edelen
van fruit te voorzien), ook is ze niet het eerst
in de Neder-Betuwe uitgeoefend. De eer
daarvan komt toe aan de Tielerwaard. Het
dorp Herwynen telde in 1395 onder zijn inwoners een gaardenier die een « enthof »
had, waaruit jonge boomen werden geleverd.
Zeker zou die inrichting niet vergeleken kunnen worden met den Pomologischen tuin te
Tiel, waarin sedert jaren entbemestings-,
bestuivings-, varieteitsproeven, enz., worden
genomen, waarvan de fruittelers elk jaar, uit
een nauwkeurig bewerkt verslag, kunnen
kennis nemen. Of zij dat alien doen?
Zeker is het, dat door verbeterden waterafvoer in deze streek de fruitteelt zich spoedig krachtig heeft uitgebreid. Ter Gouw vertelt toch in zijn geschiedenis van Amsterdam,
dat daar in de 16e eeuw reecls Geldersche
kersen op de markt kwamen en mag men
George Meltivier gelooven, dan waren de
eerste kolonisten, die op het eiland Guernesey in het Kanaal boomgaarden, tuinen en
wandelwegen kwamen aanleggen, uit de
Betuwe herkomstig. Een mededeeling die

438
spreekt van een hoogen trap van ontwikkeling, waarop deze cultuur omstreeks 1550
reeds stond.
Het is dit jaar juist 600 jaar geleden, dat
Gelre's laatste graaf en eerste hertog Reinakf
II (de Zwarte) het landrecht aan de Betuwe
schonk, waarbij het dijkbestuur geregeld
werd in den vorm, waarin wij het nu nog
kennen. Hij deed geen overbodig werk, want
zijn vader kon in het begin der 14e eeuw nog
over de overstroomde Betuwe van Arnhem
naar Nymegem varen.
In een volgend artikel hoop ik mijn medelezers van « Toerisme » rond te leiden in
Tiel, de stad door ligging en geschiedenis de
hoofdstad der Betuwe.
Tiel.
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J. D. H. van UDEN.
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Onder de beseherming van Zijne Ex- j
cellentie den heer Gezant van Oosten- j
rijk voor Belgie en Nederland in Den t
Haag en van den heer Consul-Generaal j
van Oostenrijk te Antwerpen, wordt op :
Vrijdag, 18 November, te 20 uur, in de j
feestzaal van de Stedelijke jongensnor- %
maalsehool, Quellinstraat, Antwerpen, j
een voordracht met diapositieven
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gehouden door Dr A. /. Van Waveren, {
rechtsgeleerde te 's Gravenhagef over !
« Oostenrijk ». Zijne Excellence den |
heer Gezant en de heer Consul-Gmeraal j
zullen, met tal van andere personality- ;
ten, de voordracht met hunne aanwezig- |
held vereeren.
:
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A M S T E R D A M S C HIE K L O K K E T O R E N S

« Brussel mocht door Puteanus worden
aangeduid als de stad der zeven klokkenspellen, gelijk Rome werd aangeduid als de stad

D E ZuiDERKERKTOREN

Clichd A . N . V . V . - D e n H a a g

der zeven heuvelen; maar geen stad ter
reld mag, buiten Holland, roemen op
klokkenspellen van denzelfden Meester,
mag evenwel Amsterdam! » Zoo vertelt

wevijf
dat
ons

op hoogdravende manier Pastoor Brouwers,
de vaderlandslievende priester die het klokkenspel, als nationaal instrument zoo waardeerde. En 't is wel een merkwaardig feit,
dat even de aandacht verdient : zeven beiaarden van denzelfden gieter in een stad!
Heeft Amsterdam niet een overwegenden
rol gespeeld in de ontwikkeling der beiaardkunst?
De uitgeslapen burgervaderen der goede
Amstelstad verzochten op 11 November 1655
heel beleefd Francois Hemonij « met den allereersten » te komen om een en ander betreffende het in orde brengen van bestaande
klokkenspellen en het vervaardigen van nieuwe te bespreken. Hemonij voldeed natuurlijk
graag aan deze uitnoodiging. Hij ondervond
dan ook spoedig dat de vroede Gemeente; vaderen het met hem opperbest meenden. Als
goed bedoeld lokmiddel stonden ze hem in
bruikleen een gieterij af, gelegen aan het
i Molenpad, bij de Keizersgracht. De Hemoj nij's, Francois en Pierre, hebben er veel gei werkt. De gieterij diende spoedig vergroot en
! heel wat huizen uit de buurt, waaronder het
• atelier van onzen landgenoot beeldhouwer
| Artus Quellin, werden bij de oorspronkelijke
i werkplaats gevoegd. In deze gieterij werden
! die zoo talrijke kristalheldere en perfect harmonisch klinkende beiaarden gemodeleerd
die thans, verspreid over heel Europa, nog
steeds als de beste gelden en eens te meer
den roem der Hemonij's bestendigen.
De vriendschappelijke betrekkingen tusschen de stad Amsterdam en de gieters en het
productievermogen dezer laatsten verklaren
heel logisch de neiging der meesters hun stad
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met een degelijke reeks klokkenspellen
te sieren.
Dagelijks, zich weinig inlatend met
het wereldsch rumoer der grootstad,
roepen ze, minstens alle kwartiertjes,
mekaar toe. Het zijn de zilveren geluiden der vijf Hemonij-spellen en de ietwat minder welluidende akkoorden van
den grooten voorslag van het Rijksmuseum. De stemmetjes van den architectonisch hoogstaanden Zuiderkerkstoren
babbelen met de 35 klokjes van den
slanken Westertoren; met wat meer
prententie praten de 39 klokken van den
Oudekerkstoren mee. Voile, warme,
soepel vloeiende klanken komen neer
uit den aristocratischen koepel van het
paleis op den Dam. die het beste spel,
dat ooit door de Hemonij's gegoten
werd, herberet. Heel schuchter komt
ook even de Munt tusschen, die goede,
stemmige Munttoren met zijn doorluchtige lantaarn, waar de klokjes buiten
hangen, zijn typisch Hollandsche open
tulp bekronine, zijn groote uurwerkplaten, ziin pittoresk aanschijn dat een
eigenaardigen stempel zet op het oudAmsterdamsche stadsbeeld. Bekijk de
Munt eens, en u moet hem bekijken want
de stratenaanlelg verplicht er u toe, van
op den Singel, van op het Rembrandtplein of beter: on'dek hem plots, op een
avond, zooals wij 't deden, komend uit
de drukke. helverlichte Kalverstraat,
wanneer zijn roode baksteenen en ziin
vergulde bekronim* verlicht worden
door de lichtreclame van een nabijgelegen handelshuis! Lukt het dan nog
dat zijn schrale, ietwat snokkende stem
een liedje uit, u ruimt hem onmiddellijk
een plaats in uw hart!
« Toen ik (1) zoo tusschen de togen
van de balustrade voor miin oog het
wonderschoone panorama der stad, in
vogelvlucht ontrold zag, werd het me
klaar en duidelijk. dat we ei^enlijk onze torens ook no£ veel te weinig waardeeren op toeristisch gebied.
Bestaat er wel dieper genot, dan
staande hoog boven den dakenwirwar
de kennismaking te hernieuwen met de
steden van ons vaderland? Leert men
ooit elders zoo klaar en duidelijk inzien, dat een stad is als een levend
wezen met een zenuwstel van tramlijnen, met hartaders van verkeer, met
longen om adem te halen, de parken en
plantsoenen? O, ge bemerkt op de
Amsterdamsche torens nog veel meer.

Clich6 A . N . V . v . - Den H a a g

D e

MUNTTOREN

(1) D. J. Van der Ven, in zijn werk « De Torens
zingen ». — Uitg. Meulenhof, Amsterdam.
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Ge ontdekt met ten blik uit de hoogte de
bekoring der gebogen grachtengordels, ge
vindt de schooheidsfactoren van het harmonisch-groeiende stadsplan... en ge ziet ook
de fouten en de tekortkomingen! Wanneer
men daar zoo hoog staat en men bemerkt er
hoe het avondlicht begint te leven in de
centra van de huizenverwarring, hoe de wijde
bogen hier, in lange snoeren ginds, de aangestoken lantaarns het reeds vervaagde en

Cliche A . N . V . V . - D e n H a a g

's avonds een geheel andere physionomie
heeft dan 's morgens en in den morgen weer
anders dan in den namiddag... clan begrijpt
men eerst recht hoe het menschenlcven
weerspiegeld wordt door zijn omgeving.
En als dan plots tot den eenzamen torenbezoeker in een chaos van wilddooreendwarrelende klanken het voorspel van den heeluurslag begint, dan schijnt het hem te willen
herinneren, dat hij in vogekiucht cie stad
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verdoezelde stratencomplex weer ophalen uit ^ziet, waar van Campen en Stalpert bouvde grauwgeworden stad laag beneden, en de den, waar Rembrandt en heel de Hollandflikkerende schijnsels in het glimpende water sche school schilderde, waar Quellinus en
overal vertellen, dat Amsterdam de stad der de Keyser beelclhouwden, waar Vondel en
gracht-omgeven eiianden is, zie dan voelt Brecierode zongen, maar waar Hemotiij's
men zich toch wel heel nietig zoo hoog op klokken steeds nog zingen. Wanneer we met
een van die Amsterdamsche klokketorens. Brouwers bedenken, dat tot in onze dagen,
Men ziet dan niet meer de stad in haar detail- ja, in dit uur waarin deze regels worden geschoon van gebouwen en winkels, van hel- schreven, worden gedrukt, worden gelezen,
verlichte straatspleten en donkere parken, van vijf torens over pleinen, grachten
maar men overblikt de stad in haar ontzag- en straten van Amsterdam de stem van
wekkende machtigheid; men ziet de daken- Hemonij's werken weergalmt, de stem van
rijen niet meer afzonderlijk maar als een groo- Hemonijs's glorie, dan zullen we ook inte dakenzee en men leert, dat de stad een stemmen met zijn « inleidend voorspel » tot
wondermechanisme is — neen, een levend zijn pleitrede voor de waardeering der
organisme dat onderhevig aan stemmingen Hemonij's :
« Voor Amsterdam, de bron van Vondels Poezie,
Voor Amsterdam, de school van Swellinck's harmonic,
Voor Amsterdam, de zon, en 't beeld van Rembrandts glanzen,
Voor Amsterdam, geeerd als Neerlands Koningin
Vlecht de eerbied van mijn hart met liefdevollen zin
De kroon der Hemonij's op onze torentransen. »
L. D E

Drukk. «Lux», s.m., Nationalestr., 109, Antw
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Premies voor het aanwerven van leden
straat, 14, Aalst. Speciaal voor WestToen wij in een vorig artikel gewag maakVlaanderen.
ten van een mooie reeks speciale premies voor
het aanwerven van leden gedurende de nieuw- Een lederen Juweelkoffertje,
gesehonken door
jaarsmaanden, dan was dit geen ijdele belofden V. T. B. (hoofdbestuur).
te. Wij laten hier een voorloopige lijst der Een houtsnede van Er. Nackaerts, gift van
premies, die we reeds in ons bezit hebben,
den Kunsthandel « Het Viooltje », Diepevolgen. Deze reeks wordt nog aangevuld. In
straaty 53, Antwerpen, voor het meest inwoeen der volgende nummers van ons blad zulnende leden.
len wij de volledige lijst aan onze leden mede- Een lederen brieventasch, geschenk van een
deelen.
lid der Kommissie voor Propaganda, speEen kunstabonnement « Het Viooltje » voor
ciaal voor Groot-Brussel.
1928 (een ets van D. Baksteen, een hout- Een electrische fietslamp, merk « Bosch >>,
snede van F. Nackaerts, een vaas in gegesehonken door den V. T. B. (Hoofdbebrandschilderd aardewerk van J. Cockx,
stuur.
een schaal in geschilderd glas van Mev. Zes verzilverde lepels en vorken, gift van den
Pijck-Dupon); gift van V. T. B. (Hoofdheer K. Olbrechts,, lid van het Algemeen
bestuur).
Bestuur.
Een prijs ter waarde van 100 jr., naar keuze Een drooger, gift van de firma Polfliet, Klapvan den winner, gesehonken door Tak
dorp, 18, Antwerpen.
Aalst, bij de insehrijving van zijn duizendEen dweil « Magique », gift van de firma Polste lid. Speciaal voor Limburg.
fliet, Klapdorp, 18, Antwerpen.
Een lederen reiszak, gesehonken door den
Wie kan deze prijzen winnen? Onze proV. T. B. (Hoofdbestuur).
Een japanseh theestel (wit-Blauw) in porse- pagandisten uit Viaanderen die tusschen 15
lein, 15 stuks, gesehonken door den Kunst- October 1927 en 1 Februari 1928 het grootste
handel Eug. Soeteweyy St Jacobsmarkt, 17, aandeel nieuwe leden voor den V. T. B. hebben aangebracht.
Antwerpen.
Een reiszak-Apotheek, gesehonken door den
Wij drukken nogmaals de hoop uit dat de
heer J. Joos, lid van het Dag. Bestuur.
materieele aanmoediging vanwege den V.T.B.
Boeken ter waarde van 50 fr. naar keuze van en zijn goede vrienden al onze leden moge
den prijswinnerj gesehonken door Boek- aanzetten te propagandeeren naar hun verhandel « Volksverheffing
», Onderwijs- mogen en in ieder geval zoo intens mogelijk.
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FOLKLORE
Een woord over zekere braakliggende Studievelden.
dig ruwen dans, welke mijn ouders en andere
ingezeten noemden « den boerensprong! » Is
er nog wel een enkel dorp van de Noordzee tot
schrift « Volkskunde » werd ook in Vlaande- de Maas, waar een van deze dansen, of waar
ren de Folklore als wetenschap beoefend en ook de zwaarddr.ns, dien P. Bruegel de Oude
het is voorzeker verheugend, te mogen vast- in een van zijn « kennis »-prenten veraanstellen, dat deze jonge wetenschap, in minder schouwelijkt, in zwang bleef? Jawel, hoe de
dan een halve eeuw, hier ten onzent, dank zij eier- en klompjesdans uitgevoerd werden,
een zeer kleine schaar mannen van meer dan ongeveer kan ik het u nog wel vertellen. Maar
gewone verdienste, — Alfons de Cock, Victor van de wijze, die er bij gespeeld of bij gebrek
cle Meyere, Emiel van Heurck, Cornelissen, aan speelman bij gezongen werd, zal wel nieMaurits de Meyer, D r P. de Keyser, en nog mand meer iets weten.
wel enkelen, — het reeds gevorderd stadium
Ik sprak daar den naam uit van Bruegel den
bereikte van vergelijking niet alleen, maar
Oude.
Het zal wel nauwelijks noodig zijn, er
zelfs van verklaringy namelijk van den oorop
te
wijzen,
dat de schilderijen van de meessprong, van de migraties, van de psycholote
Noorden
Zuid-Nederlandsche schilders
gische beteekenis van geheele sprookjes, savan
Volksleven
en -zeden, een ware en rijke
gen, legenden, liederen, of van zekere in deze
bron
van
kennis
zijn wat betreft niet alleen
mondelinge literatuur voorhanden epiezoden,
onze
verloren
gegane
dansen, maar ook onze
trekken, overleefsels allerlei, o. m. « Survivolksspelen,
ons
vooreeuwsch
gildeleven, onvances » van Animisme, totemisme, uitgeze
vastenavondvieringen,
ja,
het
gebruik van
storven heidensche rieten, enz.
allerlei
in
onbruik
geraakte
muzickspeeltuiMaar desalniettemin liggen zekere bizondere studievelden in onze gewesten nog altijd gen. Ik noem Bosch, Pieter Aertsen, Jan van
zoo goed als braak en is het hoog tijd, de- Hemessen, den Brunswijker Monogrammist
zelve te ontginnen. Ik vraag de toelating, om Pieter Bruegel den Oude, ee;i half dozijn van
niet alle, maar eenige van deze nog niet of zijn navolgers, Jacob en A. Grimmer, Vinckveel te onvolledig ontgonnen velden aan te booms, van de Venne, G. Balten, Mandrijn,
Jordaens, de Tenierssen, Brouwer, Jan Steen,
wijzen.
Een volstrekt braakliggend studieveld is de en anderen.
Dat er ook in de werken van onze oude
huizen- en hoevenbouw in elke Vlaamsche
gouw, zooals die was tot ongeveer 1870, schrijvers, zoowel in de spelen van onze rhed. w. z. tot het tijdstip, waarop, haast overal, toricijnen, in de tooneelspelen van Bredero,
de meeste leemen en plaggen huizen plaats Willem Ogier, als in « Der naturen Bloeme»,
maakten voor steenen, met pannen gedekte den « Reinaert » folkloristische vondsten te
woningen. Over de inwendige indeeling, over doen zijn, hoef ik niet te zeggen! Het zal
de versiering, over de orientatie van deze hui- voorzeker niemand verwonderen, die de
zen evengoed als over zekere boomen en « Odusseia » las en zich herinnert, hoe daarstruikgewassen die in cle buurt ervan van in reeds het volksbijgeloof voorkomt, dat iets,
oudsher te vinden waren, heden ook nog wel wat beniesd wordt, waar zal blijken... Overizijn, is er veel belangrijks op te teekenen, zoo- gens heeft M. Sabbe in een interessant boek
als ik u gereedelijk kan bewijzen door u een het bewijs geleverd, hoe veel folklore, vooral
gedachte te geven van de hoeven- en huizen- sagen, er in Vondel is op te sporen.
Een derde en alleraantrekkelijkst, naar ik
bouw in mijne geboortestreek, het Payottenof Piottenland. Wat ik mij voorstel te doen bij vermoed ook vruchtbaar studieveld is : de
Volksbeeldhouwerij, zooals die zich veropenhet einde van dit epistel.
Een ander nog weinig of niet betreden stu- baarde in — vroeger — ontelbare, heden nog
dieveld zijn onze oude volksdansen, waarvan vrij talrijke Kruis-lieven-Heeren, beelden van
hchoudens enkele tot kinderspelen vervallen heiligen, zoowel in kapellen als kerken of ook
rondedansen en het nog op vele plaatsen be- op de kerkhoven. Men begrijpe mij goed! Ik
kende « Ei! 't Was inne de Mei », haast nog bedoel geenszins zulke beelden, die den onalleen wat voortblijft leven in de herinnering miskenbaren stempel vertoonen van kunstvan de meest be jaarden. Ik zelf had het voor- werk, werk van geoefende kunstenaars te zijn,
recht, als kleine knaap, op mijn geboorte- maar alleen zulke, die door geheel ongedorp nog te zien uitvoeren den alouden eier- schoolde beeldenmakers, vooral beeldensnijdans, den blokkendans, en ook een eigenaar- ders, want in de meeste gevallen in hout, ge-

de stichling door wijlen August GitS edert
tee en mij zelf van het maandelijksch tijd-
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dacht en vervaardigd werden. Olazen kisten,
met daarin de voorstelling in vaak lilliputtisch kleine postuurtjes van gebeurtenissen
uit het leven van den Heiland behooren tot deze soort. Ik zelf behield de onuitwischbare
herinnering aan een dergelijke, werkelijk
zeldzaam schoone kijkkist, welke een ploeg
landbouwers uit St M.- Lennik tusschen 18601867 op mijn geboortedorp lieten bewonderen
op een Kerst- of Drie-Koningendag.
Onze VI. sanctjes of beeldekens laat ik met
opzet ter zijde. Die behooren niet tot de folklore, wel tot de kunst; immers, de groote
meerderheid ervan zijn gravuren, die meest
alle het handteeken van gekende plaatsnijders vertoonen.
In verband met deze volksbeeldhouwkunst
diende ook meer aandacht te worden gesehonken aan de kleine beeldjes van alien aard, in
zilver, blik, hout, was, door de beevaartgangers als ex voto's opgehangen rond de beelden van de door hen aangeroepen beschermheiligen, soms voorstellingen van geheele
menschen of dieren, even vaak zulke van een
hoofd, een arm, een been, een voet, een hart,
een oor, enz., item aan de oude en evenzeer
aan de nieuwe vormen, door de kleingoed- en
suikerbakkers gebruikt bij het bakken van figuratief snoepgoed, zooals dat op zekere
vaste feestdagen, Sint-Niklaas, Kerstmis,
Halfvasten, wordt te koop gesteld. De in vele
huizen tot voor een halve eeuw in gebruik
gebleven vormen van boter en van zekere gebakken, mogen hier ook genoemd worden.
Maar des te dringender roep ik de aandacht op de overblijfsels van werkelijk folkloristische schilder- en vooral beeldhouwkunst,
hier en daar, ja ? zelfs op vele plaatsen nog
voorhanden, in doziinen steenen zoowel als
houten kapellen, ja, tot zelfs in zekere kerken (o. a. in voorstellingen van den Kalvarie,
de Graflegging, Vagevuur en Hel); dat deze
schilderingen en sniderieen (meestal zijn ze
in hout uitgebeiteld) als uitingen van den ons
volk aangeboren eigenaardigen schoonheidszin en als dusdanige, o. a. reeds door hun uitgesproken naturalisme, vaak zelfs door verbazend sur-realisme en ekspressionisme, een
verrassencl licht weipen op de richiing, door
onze meesteis in de kunst gevolgd, zoo vaak
de kunst hier van verva! tot herbloei terugkwam. Ik noem a! dadelijk de 6 of 7 statien
van een in hout gesneden ouden Kruisweg in
de kerk te Humelgem, en een Moeder van
Smarten, in de kerk te Vilvoorde.
Ook met het oog op deze leste rubriek verdienen tal van oude boekverluchtingen en
schilderijen opzettelijk bestudeerd te worden,
o. a. de stillevens van Ambrosius Breughel,

en verschillende anderens waaronder er verscheidene zijn, die, op een enkele tafel, verscheidene tientallen fijne gebakjes, « dessert
zooals wij 't zouden noemen, zeer zeker naar... authentieke voorbeelden geschilderd, voorstellen.
Ik weet niet, of het nog eenig nut kan hebben, onze VI. folkloristen attent te maken op
haagversiering, d. w. z. de zonderlinge en fantastische figuren van menschen en dieren, —
honden, wolven, katten, hanen, pauwen, reigers, uilen, — welke de plattelanders, bij het
scheren van de tuinhagen, ook nog na 1870
— altans in mijn geboortestreek — in de bovenste twijgen van meidoorn of Spaansch
hout uitsneden. Ik vrees, dat deze manier, om
de hofomheiningen te versieren, zoowel in
alle andere VI. gouwen als in het Piottenland,
geheel heeft opgehouden te bestaan. Maar des
te zekerder ben ik er van, dat er nog heel veel
belangrijks valt op te teekenen, wat aangaat
de inrichting, de feest- en teerdagen, de
kampstrijden, het geheele leven van onze gilden, onze gilden van kruis- en handboogschutters, onze boldersgilden, — en evenzoo
wat betreft zekere aloude gebruiken, welke
men voor een vijftigtal jaren in acht nam bij
het verrichten van allerlei werk op den akker
of te huis, — te huis: spinnen, hoppeplukken; op het veld : vvieden, het oogsten van
het lijn- of raapzaad, het vlas, enz.
Over Volksgeneeskande bezitten wij een
welgeslaagd werk van Alfon^ de Cock, maar
ook na dit werk blijft er nog veel te zoeken en
te bestudeeren, o. a. over het heilbrengend
water van zekere gewijde bronnen, over boomenkultus zelfs.
Ja, tot zelfs op het engere gebied van de
Sagen en Legenden is er, hoogst waarschijnlijk. al maakten de Cock en Teirlinck zich nog
zoo verdienstelijk, nog op vele plaatsen veel
wetenswaardigs te ontdekken. Ik twijfel er
niet aan, of, bij rader onderzoek, zal het blijken, dat aan zekere plaatsen, gebouwen, velden, heuvels, met opvallend beteekenisvolle
namen, b. v. Rattendaal, Snikberg, Begijnenborre, Kapittelhof, de Schoonjanszoon,— verhalen vastzitten.
En wat gezeid van al die volksvermaken
met barbaarsch karakter, — :anekappen,
gansrijden, palingbijten, zangw jdstrijden van
blinde vinken, — of van zoovele andere, die
in geen opzicht afkeurenswaardig zijn, —
ringsteken, schijfwerpen, wipschieten, de onderscheiden soorten van bolspelen, — en ten
slotte zekere jaarmarkt- en kermisspelen, zooals anker en zonne, peperkoekhakken, —
waarvan toch reeds verscheidene geheel vergeten geraakten, andere aan het uitsterven
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zijn? Is het niet hoog tijd, alles te verzamelen, wat er van dit alles overblijft?
In de jaren 1860-1870 speelden de boeren
op zekere dorpen in de omstreken van Brussel nog met den kolf. Als bij tooverslag, nog
voor 1870, was het spel uit! Wel is waar
kwam het weer in de mode in den vorm van
een uit Engeland overgewaaide en nu « golfe»
heetend sport...
Aan onze oude kleederclrachten en onze
VI. plateelbakkerij, twee zeer belangrijke onderwerpen, wil ik, kortheidshalve, enkel denken.
Zal ik nu nog even spreken van de in onze
VI. gewesten nog zeer onvoldoend beoefende
dialektstudie?
Ik geef toe : men kon beweren, dat deze
studie geen ondervak is van de Folklore! En
toch! Indien er eenige grond bestaat, om de
studie van de spreekwoorden, de spreekwijzen, de idiotismen, dus de zoogezegde « loquela » als folkloristisch te beschouwen,
Waarom dan niet ook de dialekten in het algemeen? Allen weet gij, welken reuzenarbeid
een aantal Duitsche geleerden, op het spoor
van wijlen Dr Georg Wenker, op last van het
Kultusministerie, door geheel Oost- en WestDuitschland hebben verricht. Van dezen
grootscheeps aangevatten arbeid is de «Deutscher Sprachatlas », de heerlijke vrucht, die
atlas, waarin niet minder dan 40.000 plaatsen vertegenwoordigd zijn met de ingezamel-
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de antwoorden op al de vragen, voortkomende
op een door Wenker opgestelde lijst. Meer
dan 1500 dialektkaarten geven nauwkeurig
aan, hoe 500 op voorhand uitgekozen woorden in 40 telkens herhaalde zinnen worden
uitgesproken.
Van ongeveer 1868 tot 1908 werd er gewerkt aan het verzamelen, vergelijken, rangschikken, van het bijeengebrachte materiaal.
Wenker zelf overleed in 1908 en van dan af
nam Dr Ferdinand Wrede zijn moeilijke taak
over.
De dialektenaardrijkskunde wordt ten onzent slechts zeer sporadisch beoefend.
Nu heeft de machtigste van al onze vereenigingen, een van de uiterst weinige, die zich
van alle politieke twisten spenen, het gelukkig initiatief genomen, zich op grootscheepsche wijze vo6r de taak te spannen, de nog
braakliggende studievelden van onze VI. Folklore zonder uitstel en methodisch te bewerken. Deze vereeniging is de bloeiende VI.
Toeristenbond en, daar ik er op voorhand zeker van ben, dat het studiekomiteit, dat door
het dagelijksch bestuur van dezen bond gesticht werd, op werkelijk methodische wijze
zal te werk gaan, zal er van de meer dan
50.000 leden wel ruimschoots degelijke medewerking te verwachten zijn.
Pol de MONT.
(Vervolg in het volgend nummer).

OUDE KLOOSTERHOEVE VAN T E R DOES
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Steden en Landschappen V - De Kust
A Is vijfde deel
van de serie
« Steden
en
Landschappen »
verscheen « De
Kust
Met zijn
schel gekleurden
omslag doet het
prettig aan, en
bij het cloorblacieren ervan bevestigt een overvloed van zorgzaam uitgezochte
foto's (eventjes
meer dan vijftig!) clien eersten
indruk. En een
meer
grondige
kennismaking
met het boek ver- OOSTENDE
stevigt nog alles.
In het eerste hoofdstuk « De Vlaamsche
Kust » spreekt A. C. C. Wauters ons over het
ontstaan en het vervormen van strand en
duin, den invloed van zeestrooming, getij en
baren. Verder wetenswaardigheden over zeebaden, vuurtorens, enz.
Dr Stan Leurs onderhcudt ons over « De
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Bouwkunst » langs de kust, hoofdstuk, dat
onze leden kennen, daar het in een der laatst
verschenen nummers van « Toerisme » afgedrukt is. (Wie het werk « De Kust » in bezit
heeft, verandere een storende zetfout in dit
hoofdstuk. De eerste zin van « De Bouwkunst », biz. 32, vangt aan met « Vormt
werkelijk Vlaanderen in de... »,
wat moet wezen:
« Vormt westclijk Vlaanderen
in de... ».)
E.
Vlietinck
heeft het in het
derde hoofdstuk
ever de « Ge •
schiedenis
der
Kust » vanaf de
rniddeleeuwen tot
het einde der
XVIIIe eeuw. Het
ware misschien
cloelmatiger geweest, dit hoofd stuk als nummer
een voor het boek

DORPSZICHT

* Uitgeverij « De
Sikkel », in samenwerking met den
Vlaamschen
Toeristenbond.
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De reeks «Steden en Landschappen » is
een prachtprestatie. Om het
doel en om het
reeds
bereikte
moet elk bewust
Vlaming deze uiting van cultureel
Seven kennen en
sleunen.
Is
het dan
zoo volmaakt?
zal
gevraagd
worden.
Och,
wat is er nu
eens volmaakt?
Wat
bepaald
de bruikbaarheid
KOKZIJDE
D E DUIVENHOEVE
van dit vijfde
te doen gaan, om reden dat zinspelingen op I deel « De Kust » (evenals van het eerste :
zekere feiten in de andere hoofdsiukken min- ! « De Kempen ») nog zou verhoogen, is het
der onverwacht dan aandoen.
inlasschen in het boek van een invouwbare
« Fauna en Flora », door Dr W. Conrad, kaart van de besproken streek. Nu botst men
heeft het over alles wat wriemelt en groeit op af en toe wel eens op namen van dorpen en
staketsel en golfbreker, strand, duin, duin- vlekken, die we niet te situeeren weten. Maar
pan, slik en schor. Het nietigste leven wordt dit te buiten mogen we van het werk met genagegaan en verklaard, en iedere badgast, die rust hart getuigen, dat het een welgekomen
dees hoofdstuk gelezen heeft, zal het strand nieuweling in de boekenwereld is en zeer zeniet langer nog een nietszeggend en gladge- ker 't beste ervan verwacht mag werden.
streken hoop zancl vinden.
E. D E
RIDDER.
Prof. Vercoullie sluit het boek met een
flink gedocumentcerd hoofdstuk over « De
Lees biz. 441 : Premies!
Taal van de Kust ».
U merkt zooal, vriend lezer,
-;——
een boek « dat
,-V';
er wezen mag ».
. >••
V.
Een boek, dat
U een
streek
doet kennen en
begrijpen. Een
boek, dat
ge
met genot te huis
leest en dat U
onschatbaar van
nut komt, als ge
eenige
dagen
met verlof langs
de zee ronddwaalt. Dan ondervraagt
ge
zand en zee, duin
en den, wier en
schelp, en alles
antwoordt U.
VEURNE
GROOTE MARKT
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OP REIS NAAR HET VERRE OOSTEN
Van Penang naar Singapore. - Praatjes over koetjes en kalf jes. - Het plantenparadijs te
Singapore. - Het oolijke padvindertje. - Nadere kennismaking met den reizigersbocm of
travellerstree. - Een plantenepos! - Lastige mieren, en « geurende » Chineesche huizen.
j allerlei afval op't water. Nu <n dan kulert er
6 November 1926.
Den Gden November zijn we 's morgens, | een Chineesche dsjonk voorbij, met hare roolangs het Noorden, uit Penang vertrokken, en ! de zeilen, die a. h. w. met stukken en lappen
we varen nu bijna recht naar het Zuiden, tus- | aaneengenaaid zijn.
schen Sumatra, dat rechts ligt, en de « Fede- !
7 November.
rated Malay States », links. Van Sumatra j Dezen morgen was ik op vror zonsopgang,
zien we niets, van liet land links zien we niet I en stelde vast dat cle Morea reeds midden in
veel, maar het is alsof we op een stille rivier j een doolhof van kleine en groote eiianden
varen, zoo rustig is het water,..
| vaarde. Rechts en links flikkerden nog de
Een Fransche ingenieur vertelt gemoede- I laatste bliksems van de vuurtorens. Toen rees
lijk wat er zoo al in cle kolonien gebeurt. Wat de zon, en 't zonnelicht was weldra zoo verPierre Mille verhaalt, zegt hij, is niet onmo- blindend, dat we gauw on Ten tropenhelm
gelijk. Daar heb je b. v. de beambten, die ge- moesten opzetten... En 't schip komt te 8 uur
woonlijk drie jaar de macht — of een onder- aan de kaai, te Singapore; overal liggen er
verdeeling van de macht — in handen hebben. : booten, en de sleepers en dsjonken varen in
Welnu, ze vinden allerlei middeltjes om hun alle richtingen. In 't Zuiden sn in 't Westen
inkomen te verbeteren. Ze koopen meubels i ziet men groene eiianden, met klapperboomen
en als ze na drie jaar naar huis gaan, zoeken | en witte huisjes... Daar we 24 uren in Sinze natuurlijk een liefhebber, om die meubels i gapore blijven, kan hier een ontdekkingsover te nemen. Ze hebben meer dan eens, een ; tochtje ondernomen. Na 't ontbijt ga ik aan
gelegenheid om iemand te helpen, om een wal, en neem een rickshaw. De Chineesche
dienst te bewijzen,of om iets onaangenaams 1 « rickshawman » die mij zal meevoeren, zegt
uit de baan te ruimen. Wel, dat loopt van i yes} als ik hem vraag of hij Engelsch kent.
een leien dakje! Ze weten best dat ze bij dien = Maar hij schijnt enkel dat eene woord : yes,
iemand, dien ze geholpen hebben, mogen aan- te kennen, want Botanical garden, dat gaat
kloppen, en ze krijgen soms 500 fr. voor een zijn verstand te boven. Een Maleider, die
kleerkast, die er 300 waard is. In al de kolo- , daar toevallig bijstaat, legt hem de zaak uit.
nien huldigt men dezelfde beginselen — in- En we zijn weg, in het heerlijke licht, tusdien men zoo iets een beginsel mag noemen j schen het schitterende groen, langs een bree— en daar zit immers geen kwaad in dat spel. | de baan. We naderen de stad. Ik vraag aan
De groote bazen, die 't algemeen bestuur in ; een politieagent of ie Engelsch kent. Hij
handen hebben, kennen ook wel zoo'n mid- | schudt het hoofd van neen. Toch komen we,
deltjes, doch... op grootere schaal.
' na drie kwartier, aan den ingang van den
In sommige deelen van de eene of de andere ; plantentuin, een groen paradijs! Daar staat
kolonie, heerscht een aanhoudende opstand. i toevallig een padvinder, met zijn fiets en zijn
De gouverneur heeft er belang bij, dat oproer ; kodak, die me in 't Engelsch aanspreekt, en
niet te dempen. En de inboorl'ngen kunnen er ; een eindje wil meeloopen in den tuin. De
ook belang bij hebben. Wan' de opperhoof- jongen laat me vlug eenige boomen zien, en
den — en de goeverneur natuurlijk ook! — brengt me weer bij den uitgang, om naar de
weten dat er ergens, een jaarlijksch krediet op ; stad te gaan. Maar ik ben zoo haastig niet, en
de begrooting staat, om de opstandelingen in dank den jongen voor zijn hulp. Maar hij laat
bedwang te houden. en zelfs om dat vraag- me nog niet los. Hij wil een kiekje hebben,
stuk ineens en radikaal op te lossen, als het haalt zijn fotoapparaat voor den dag, maakt
maar mogelijk is.
een paar complimentjes, en "raagt eindelijk,
Welnu, zou 't niet jammer zijn, moest die of hij, als aandenken, miin: uurwerk (your
sorn voor goed van de begrooting verdwijnen? watch!) niet mag hebben. D: e Maleische padDaarom leest men wel eens in een jaarlijksch vinder neemt het kwalijk dat ik, als aandenverslag, dat het nog niet mogelijk geweest is, ken, zijn fiets wil hebben — en eindelijk laat
hij me los...
de orde te herstellen.
De plantentuin te Buitenzorg is, naar 't
Dezen namiddag is de zei zoo effen als
een spiegel. De lucht is bewolkt. Men ziet ; schijnt, de prachtigste tuin in de wereld. De
geen land. Er drijven rietjes, stukken hout, ; tuin te Singapore is zeker een van de mooiste.
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Bloemen zijn er — nu, in November ten
minste — niet veel; maar wat een rijkdom
aan boomen! Hier heb ik weer den « reizigersboom » gevonden, die we in Colombo
eventjes begroet hadden, zonder zelfs den tijd
te hebben om hem te bewonderen. Zijn Latijnschen naam kon ik niet vinden. Die boom
spreidt zich open,in een vlak als een groote
waaier, 5 of 6 meter hoog, er staat daar met
zijn reusachtige breede en lange roeispaanbladeren te pronken, net als een reuzenpauw,
waarvan men alleen den groenen staart zou
zien. In 't midden schiet er soms een enkel
blad, dat korter is, en wiens teergroene kleur
afsteekt tegen de donkergroene der 20 a 25
andere bladeren. Dit is waarschijnlijk het
eerste blad van het nieuwe seizoen — indien
men van seizoen mag spreken in een land,
waar het altijd zomer is.
En er groeien daar, in een krioelenden
overvloed van leven, licht er\ lucht, zooveel
andere boomen, o. a. de Araacaria, in ons
land niet onbekend; de Kopsia cocosnucifera,
met rooskleurige bloemen; de Fumeria, waarvan de teedere witte bloempjes op de winde
gelijken, en een leliegeur venpreiden; en allerlei palmboomen, zooals de Hyophorbe Verschaffeltii, en vooral de Oreodoxa Regia, de
sierlijkste palmboom dien ik caar gezien heb.
Van onder is de stam zeer dik, doch hij versmalt gauw en eindigt van boven in een fijne,
gladde, groene zuil, waar de rijke mooie bladeren uit opschieten. In 't Noorden van den
plantentuin is een deel afgezonderd, dat de
Maleische boy het « junglepark » noemde;
dit is een halve wildernis, natuurlijk, waar
gevaarlijke slangen nestelen. En overal die
zon, dat verblindend licht! We zijn hier immers slechts op een honderd kilometers van
den evenaar, en rond den middag is er bijna
geen schaduw, omdat de zon in het zenith
staat, en men slechts lomrr^r kan vinden
onder de voorwerpen. 'k Was maar blij dat ik
mijn regenscherm mee had; hij kon best zijn
dienst verrichten, tegen den... zonneregen. En
in dit onoverwinnelijke en alles verslindende
zonnelicht pronkt en praalt er een frisch,
jeugdig, onsterfelijk groen, ontembaar sterk,
en glanzend als brons. In het junglepark, en
verder, in het woud, verdringen en ornstrengelen zich de boomen; hun wortelen wroeten
en werken in een onderaardsche gisting; hun
spieren verwringen zich, met mos bedekt, tusschen de stammen, onder de Iauwe en zware
schaduwduisternis van het eeuwige gebladerte. Hier en daar staan doode boomen te
rotten, daar ontspringt echter nieuw leven uit;
zoo'n tropenwoud is de zetel van een almachtig leven, dat zich onweerstaanbaar, a. h. w.

in den roes van zijn oergeweld, en met de
zekerheid der overwinning, ontwikkelt en
triomfeert. ?t Is het stilzwijgend feest van de
ontembare krachten, van die reusachtige helden uit het plantenepos.
In't gloeiende middaguur zat ik ergens, in
een lommerhoekje, dit paradijspark te bewonderen, toen een talrijk mierenleger voor den
ciag kwam. En 't waren reuzenmieren... 'k
Besloot clan maar terug te rijden naar de
Morea — en 'k vond aan den ingang van den
plantentuin dezelfderickshaw, die geduldig
een paar uren gewacht had, om mij weer op
te pikken. Langs de New bridge road en
Kampong Bahra road bracht de man me dus
weer naar de Morea. Rechts en links zijn er
mooie cottages voor Europeers; hier en daar
ook stinkende chineesche huisjes, winkels,
<- coffeeshops », waschhuizen, waar, op een
uithangbord, in Chineesch er m 't Engelsch,
de naam en 't bedrijf van den inwoner staat,
b. v. : Kong Wung Lee, washerman. De
new bridge road gaat langs en over een ondiep modderriviertje, waar veel kleine booten
en schepen liggen, en waar ook, op palen,
Chineesche huizen met rieten daken staan.
Langs de baan ziet men mooie tuinen, met
« travellertrees » en banaanboomen; deze
laatste hebben breede prachtige bladeren en
zware vruchtentrossen. Op de baan loopen
veel karren met karbouwen (ossen) bespannen, wier horens meestal met koperen punten
versierd zijn.
CI. Farrere zegt, in zijn boek « Mes Voyages » : Singapore est la porte de f extremeorient. Toch heeft men den indruk dat Penang
reeds de ingangspoort tot het Verre Oosten is.
In Penang heb ik reeds dsjonken, Chineezen
en vrouwen met kindervoetjes gezien; en daar
heb ik ook reeds den eigeraardigen rottepaddestoelen-reuk van een Chineesche straat
bespeurd... Farrere is misschien nooit te Penang geweest, anders zouden die dsjonken,
die verminkte voeten, en vooral die geur hem
stellig bewezen hebben, dat hij, te Penang,
reeds in het Verre Oosten was!
D r CH. SOBUY.
Tokio (Japan).

In zijn vergadering van Dinsdag, 8 November, stemde het
Dagelijksch Bestuur een motie
van gelukwenschen voor tak
Leopoldsburg die zijn ledental
van 4 op 46 wist te brengen op
een viertal maanden tijd.
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BONDSLEVEN

Werft leden aan voor 1928 !

Aalst
DONDERDAG. 17 NOVEMBER, te halft acht,
zeer stipt, in de feestzaal van het stadhuis : Eerste
Wintervoordracht. De bekende redenaar Maurits De
Praetere uit Gent over « Polen, land en volk »
(met 75 lichtbeelden). Alle leden uit stad en omtrek,
met familie en kennissen vriendelijk uitgenoodigd!
DONDERDAG, 24 NOVEMBER : Te 7 u., in de
feestzaal van het stadhuis : Recital Stefaan De
Jonghe (zie ons vorig nummer). Kaarten aan 7 en
4 fr. voor onze leden aan 6 en 3 fr. bij de afgevaardigden V.T.B.-ers steunt uw sympathiek medelid!
WOENSDAG, 7 DECEMBER : Te 19.30 u. in de
feestzaal van het stadhuis : Tweede Wintervoordracht. Hoogleeraar J. A. Goris (dichter Marnix
Gysen) uit Antwerpen, over zijn reis door Amerika,
waaraan hij zulke schitterende artikelenreeks wijdde. (Met lichtbeelden).
ZONDAG, 11 DECEMBER : Eerste groepsreis
naar Antwerpen. 's Morgens bezoek aan een praehtig, haast onbekend privaatmuzeum; 's namiddags
bijwonen der vertooning in de Vlaamsche Opera.
Nadere inlichtingen in het volgend nummer.
MAANDAG, 26 DECEMBER : Rubensdag!
ALLE Aalstersche kinema's verleenen thans aanzienlijke prijsverlaging aan V.T.B.-ers. Werft leden
aan!

Aarschot
DONDERDAG. 24 NOVEMBER : Te 20 u.. in
het lokaal Aug. Macken, voordracht met lichtbeelden door den heer Van Tichelen, Museurnconservator te Antwerpen, over « Een reisje op de Middellandsche Zee ».

Groot-Antwerpen
VRIJDAG, 18 NOVEMBER : Tweede Wintervoordracht in de feestzaal van de Stedelijke Jongensnormaalschool, Quellinstraat. Als spreker zal
optreden Mter A. J. Van Waveren, Advokaat in
Den Haag. Hij spreekt over « Oostenrijk » (prachtige lichtbeelden!) Deze voordracht staat onder het
voorzitterschap van Z. Exc. den Gezant van Oostenrijk in Den Haag en den heer Consul-Generaal van
Oostenrijk te Antwerpen, die trouwens de voordracht met hun aanwezigheid zullen vereeren.
ZONT)AG. 20 NOVEMBER : Te 10 u. 's morgens, bezoek aan den Dierentuin en Aquarium.
Wandelvoordracht door heer Havermans, leeraar
aan de Stedelijke Jongensnormaalschool.
?'*'gai]gsi icketten aan verminderden prijs (3 fr. in
plaats van 5 fr.) te bekomen op het secretariaat.
MAANDAG, 21 NOVEMBER : Te 8 u. 's avonds.
Eerste vertooning in den Antwerpschen Poesje.
Wordt opgevoerd : « De vier Heemskinderen ».
Beperkt aantal kaarten te verkrijgen op het secretariaat aan 1,50 frank.
ZONDAG, 27 NOVEMBER : Eerste winterwandeling. Bezoek aan kasteelen « Cantecroy » en
« Hof ter Linden ». Bijeenkomst terminus tram 7
en 15 (Gemeentehuis Oude-God) om 9 l / 2 u.'s Avonds
terug te Antwerpen rond 4-5 uur. Eten medebrengen. Koffie verkrijgbaar. Leider : Willem Heylen.
De personen die alleen 's namiddags willen meewandelen (bezoek kasteel « Ter Linden »), vervoegen de groep om 14 uur voor't gemeentehuis te
Edeghem.

DINSDAG, 29 NOVEMBER : Te 14 u. Bezoek
aan de praehtig ingerichte brouwerij « Tivoli ».
Bijeenkomst voor de brouwerij Pyckestraat, 51.
Beperkt aantal deelnemingskaarten af te halen op
het secretariaat
ZONDAG, 4 DECEMBER : Te 10,30 u. Bezoek
aan de terreinen waar de Wereldtentoonstelling
van 1930 wordt opgebouwd. Verklaringen door den
heer Smolderen, hoofdbouwkundige van de tentoonstellingsgebouwen, zullen verstrekt worden. Bijeenkomst voor de Victor Desguin-school, jan Van Ryswiiklaan om \0V? u. stipt.
AANDACHT!
De Belgische Film Universiteit, verleent aan de
leden van" den V. T. B. de volgende vermindering.
Voor een reeks van 20 vertooningen 20 frank in
plaats van 30 frank. Wil men het wekelijksch bulletijn met het te spelen programma ontvangen betaalt men 5 frank meer.
De vertooningen hebben plaats elken Dinsdag om
8V2 uur in de feestzaal van den Dierentuin. Deze
kinematografische vertooningen zijn bizonder leerrijk op elk gebied (filmen over sterrenkunde. 't leven der planten. der dieren, wetenschappelijke en
nijverheids filmen, toeristische filmen, enz.) De
liefhebbers van nuttige ontspanning warm aanbevolen.
Men late zich opschrijven op het secretariaat om
zoohaast mogelijk de toegangskaart te ontvangen.

Appelterre
ZONDAG, 27 NOVEMBER : te 5 u., bij Adolf
Van den Berghe, Statie : Eerste Wintervoordracht;
Dr. Ing. Leurs, leeraar aan de Universiteit te Gent,
over : « Algerie », met lichtbeelden.
De leden met hun familie en vrienden uit Appelterre, Eichem, Aspelare. Idegem, Oelter, Smeerhebbe, Vloersegem, Voorde en Zandbergen worden
bizonder uitgenoodigd.

Beveren-Waas
DONDERDAG, 8 DECEMBER (Feestdag van
O. L. Vf Onb. Ontv.) : Voordrachtavond in « De
Roos »/Kloosterstraat. Advokaat Van Nespen zal
spreken over « De Italiaansche Meren ». Prachtige lichtbeelden. Opluistering door symfonie.
Ieder lid brenge familieleden en kennissen medef

Boechout
DONDERDAG, 24 NOVEMBER : Te 20 u.,
voordracht over een schrijver ruit het tijdperk der
Vlaamsche Romantiek, door D V. Naveau.

Borsbeek
De jongste voordracht — onze eerste — lukte
buitenmate. Wij beloven nog dergelijke interessante avonden aan onze leden. Maar vergeten we niet:
hoe meer leden, hoe meer voordeelen! Dus : werft
leden aan!!

Brugge
ZATERDAG, 5 NOVEMBER : Gezellig samenzijn. De belanghebbenden wezen er aan herinnerd
dat slechts na inschrijving, en dan nog op vertoon
van de lidkaart toegang zal verleend worden; het
is volstrekt noodzakelijk dat de deelnemers in dien
zin hun schikkingen nemen om geen moeilijkheden
te berokkenen.
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MAANDAG, 21 NOVEMBER : Tweede Wintervoordracht
Goed geslaagde foto's van de uitstappen naar
Male en Ruiselede zijn te verkrijgen bij den Kant,
afgev W. Bossier. 12, Zuidzandstr., aan 1 fr. 't stuk.
MAANDAG, 2] NOVEMBER : Te 21,30 u. in de
zaal van den Technischen Dienst, Hoogstraat : 2e
Wintervoordracht door den heer F. Ramon, regent,
over " Het leven in de Middeleeuwen ». Inkom
vrij.

Groot-Brussel
WOENSDAG, 16 NOVEMBER : Te 20 u. Lezing
over P. P. Rubens, door den heer L. Van Houdt,
(als inleiding tot hieronder vermelde wandelvoordracht). Zaal : Pletinckxstraat, 19, Brussel (Beurs).
ZONDAG, 20 NOVEMBER : Wandelvoordracht
over P. P. Rubens, in het Museum voor Oude Kunst,
Regentiestraat, door den heer L. Van Houdt. Samenkomst voor het Museum. Het bezoek vangt aan
te \0y 2 u. stipt.

Duffel
VRIJDAG, 25 NOVEMBER : Te 20 u. in het
lokaal Volkslust, voordracht met lichtbeelden door
den E. H. Nobels over
Rubens in zijn Kristenkunst ».

Geel

ZONDAG, 25 DECEMBER : 3e groepsreis naar
Antwerpen.
Oudejaarsavond : Evenals verleden jaar zal deze
door de Gentsche V. T. B.-ers op waardige wijze
worden gevierd. Daar er van nu af naar een geschikte zaal moet uitgezien, zoo worden de leden
verzocht zich tijdig te laten inschrijven. De prijs
per deelnemer is 25 fr. (kosten van inrichting inbegrepen).

Haasdonk
ZONDAG, 27 NOVEMBER : Voordracht met
lichtbeelden over het Groot Hertogdom Luxemburg,
door den heer F. Luyten. in de patronage. Begin
te 17 u. stipt.

Kontich
ZONDAG, 20 NOVEMBER : Bezoek aan het
Plantijn-Museum te Antwerpen onder deskundige
leiding. 's Namiddags bezoek aan den Ned. Schouwburg. Vertrek aan Kontich-dorpstatie te 9.40 u. Op
uw post.
DONDERDAG, 1 DECEMBER : Om 19 u. in ons
lokaal : « Zaal Vlaamsch Huis
voordracht met
lichtbeelden door den Heer L. De Bruyne over :
Beiaarden en Beiaardtorens ». Geen enkel lid
mag dien avond afwezig zijn.
Op 6 Januari : voordracht met lichtbeelden over
Het Groot Hertogdom Luxemburg ».
Het feestje, tot sluiting van het Zomerseizoen,
verliep prettig. Vooral werd opgemerkt het puike
verslag van den heer Vinoelst over de werking van
he-- v^rloopen seizoen en de prachtige voordracht
van den heer Hans over - Onze Vlaamsche Kust ».

ZONDAG, 20 NOVEMBER : Zeer belangrijken
avond! Dr Antoon Stessens, houdt een zeer interessante voordracht over « Geel, zijn ontstaan en zijn
verleden », met merkwaardige gebeurtenissen en
gebruiken, beteekenis van zijn plaatsnamen, over
alles wat een Geelenaar belang inboezemt!
Deze voordracht is eene gebeurtenis in ons dorp
Leuven
gezien de groote bevoegdheid van den heer Stes- ;
ZONDAG. 27 NOVEMBER - Bezoek aan de St.sens, die er jaren studie heeft aan besteed!
. Pieterskerk onder leiding van Professor Flor. Van
De foto's, genomen gedurende onze uitstappen
der Mueren. Vergaderen te 13,30 u. op de Margain den zomer, zullen op het doek worden gebracht.
retanloais voor den ingang der Hoofdkerk.
De voordracht heeft plaats in het « Vlaamsch
MAANDAG, 5 DECEMBER : 2e Voordracht, in
Huis », Groote Markt, en begint zeer stipt om 19 u.
den
Avenir » Muntstraat, 14, te 20 u. OnderAlgemeene toegang 2,— fr. Leden van den V.T.B.
werp
:
< De Kempen » door Dr R. S+erckens uit
betalen slechts 1,— fr. op vertoon hunner lidkaart.
Elsene met lichtbeelden uit de vermaarde, eenigmooie platenserie van den V. T. B., vervaardigd
Geeraardsbergen
door wijlen kunstfotograaf De Koek.
DINSDAG, 22 NOVEMBER : Te 19.30 u. in den
ZONDAG. 18 DECEMBER : 2de gezellig samensiadschouwburg, voordracht met lichtbeelden over
zijn met de medewerking van enkele Leuvensche
« Zwitserland » door Dr R. Sterkens, leeraar aan
kunstenaars in ons lokaal o Avenir ». Muntstraat,
het Atheneum te Elsene.
te 20 u. Zang. deklamatie, dans.
ZONDAG, 11 DECEMBER : Te 20 u. in den
IN JANUARI : Bezoek aan een industrieele instadschouwburg : Hullebroeckavond.
richting. Bezoek aan het Vanderkelen-muzeum.
Gent
EINDE JANUARI : 2de Reis naar Antwerpen.
ZONDAG, 20 NOVEMBER : Bezoek aan het
Mechelen
stedelijk gasgesticht onder deskundige leiding. Vergadering orn 10 u. stipt voor den ingang GasmeterZONDAG. 27 NOVEMBER : Tweede reis naar
laan
Antwerpen. Vertrek te 1,23 u. uit Mechelen (midden). Bijwonen vertooning Vlaamsche Opera. Prijs
ZONDAG, 27 NOVEMBER : Groepsreis naar
voor extra-plaatsen slechts 10 frank. Inschrijven
Antwerpen met in den voormiddag bezoek aan een
tot Zondagavond 20 November bij Mei. De Wit
nijverheidsgesticht dier stad. In den namiddag, bijwoning der vertooning in de Koninklijke Vlaamsche , (Keldermansvest, 13) of Heer Van den Hove (Van
Beneden lei, 59).
Opera, alwaar « Ingourtchka » Sneeuwvlokje van
Rimsky Korsako wordt gespeeld.
BEGIN DECEMBER : Eerste Wintervoordracht
Vertrek te 7,15 u. ter statie Dampoort. Terug te
in de Reuzenzaal (Groote Markt).
Gent te 20,25 u. Prijs : voor trein 15,— fr., voor
Lessen over Mechelen en omstreken, worden inkaart schouwburg 10,25 fr. Toetredingen tot uiter- , gericht door den
Kring voor Oudheid-, Kunst- en
lijk 21 November ten huize van den afgevaardigde :
ietterkunde » elken Donderdag van 5 tot 7 uur
Be^ijnhoflaan, 31
's avonds op het stadsarchief van af de maand
December. De inschrijving is bepaald op 40 frank
ZONDAG, 4 DECEMBER : Te 14,30 u. stipt :
en dient gestuurd aan den Heer Coninckx (Vlietje,
Bezoek aan het instituut Rommelaere, rechtover het
11) waar verdere inlichtingen worden verstrekt.
Burgerlijk Gasthuis. Vergadering om 14,15 u. hoek
Sterk aanbevolen aan alle V.T.B.-ers. (Bij 't einde
der straat.
van den leergang kan het diploma van Gids bekoMAANDAG, 12 DECEMBER : 2e Voordrachtr.:en worden).
avond.
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Melzeele ( W a a s )
De voordracht door den heer Max Van Ghendt,
aangekondigd voor 20 November, is, om wille de
missieweek, uitgesteld tot lateren datum.
Gezien ons groot ledental zullen er voortaan geen
persoonlijke uitnoodigingen voor de uitstappen e. d.
meer worden gestuurd. Elk lid wordt verzocht telkenmale « Toerisme » te raadplegen. De uitstappen zullen tijdig aangekondigd worden.
ZONDAG, 19 DECEMBER : Te 17.30 u., in de
zaal van het Patronaat : le Wintervoordracht door
heer Lode De Bruyn, over ; Beiaarden en Beiaardtorens ».

Mol

ZONDAG, 27 NOVEMBER : Kostelooze tooneelavond voor de leden en hun gezin. Opvoering van
« Suikerfreule », dolle klucht in 3 bedrijven door
onze tooneelafdeeling.
Onze symphonie zal de tusschenpoozen opluisteren.

Mortsel
De voordracht door Dr Van Rees was een waar
succes. De belangstelling wordt warm gehouden.
Een tweede spreakbeurt is in het verschiet. Men
leze regelmatig het bondsblad.

Roeselare
MAANDAG, 28 NOVEMBER : Om 20 u. voordracht met lichtbeelden over « de Fransche Alpen »
door den heer Herman Bossier van Brugge, in het
Vlaamsch Huis, Statieplaats, Roeselare.
Al. de V.T.B.-ers van Roeselare en aanpalende
gemeenten worden verwacht.

Aangesloten Hotels
**oftel

Logvm&nt
« B o © s 8 e F00V*f»
Hailestraat, 8 BRUGGE

Gunstprijzen voor de leden V. T. B.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaal b fr.

CAFE

CECIL

HOTEL

Van Arteveldestraat, 8,
Antwerpen
40 kamers Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
groepen, op voorhand bestellen, goede burgerskeuken

HOTEL du MIDI

Rue Godefroi«£, 32-34
NAMIEN
ZAAL BESCHIKBAAR voor i5o PERSONEN
10 % vermindering voor V.T. 13. leden

Hotel de la Post* - BRUSSEL
Voornaam confortabel. Oude reputatie. Rustig gelegen in het centrum. Voor leden van den Bivnd bij
langer verblijf reductie.
L. WESTR4.

HOTEL mrftST€HHUftS
STATIEPLEIN,

22,

ANTWERPEN

Hot b'-te! v/o r Holl.mdrrs er; Vlrifjiin^en !

St Niklaas
WOENSDAG, 16 NOVEMBER : Te 20 u. in de
bovenzaal van het bondslokaal « De Hoop », voordracht door den E. P. L. J. Callewaert. Onderwerp:
« De schoonheid van Vlaanderen
Alle V. T.B.-ers
worden verwacht.
ZONDAG, 27 NOVEMBER : Uitstap naar Antwerpen (afreis te 8,21 u.) In den voormiddag, bezoek aan het prachtschip « Montnairn » (Canadian
IN DECEMBER : Uitstap naar Gent. Bezoek,
Pacifc Railway), 's Namiddags, gelegenheid tot ; onder deskundige leiding, aan het Muzeum van
bijwonen van een vertooning in Vlaamsche Opera 1 Schoone Kunsten, (Zie volgend nummer).
of Nederlandsche Schouwburg. Inschrijven, uiterlijk tot 21 November bij den afgevaardigde, Heme- j Wetteren
laerstraat, 2.
|
De eerste uitstap van den pas gestichten tak lukte
Deelnemingsprijs : a) Bezoek schip : 1,25 fr.; j buitenmate. Meer dan 60 leden bezochten, onder de
b) Schip en Opera : 11,50 fr.; c) Schip en Schouwleiding van Ing. Goethals, de Provinciale Landburg : 8,50 fr.
bouwschool te Kwatrecht. Aan Ing. Goethals onzen
Lei wel : Bij voldoende belangstelling wordt een
besten dank! Foto's van dezen uitstap zijn te vergroepsreis ingericht : spoorkaartje aan 5,75 fr. (in
krijgen aan 1,50 fr.
plaats van 8 fr.)
Zele
DINSDA'G, 29 NOVEMBER : Te 20 u. in de
bovenzaal van « De Hoop », voordracht met lichtWOENSDAG, 16 NOVEMBER : Voordracht, te
beelden en demonstrate over « Radio » (ontvang20 u. in het lokaal « De Hert » door den heer H.
toestellen en genoegen dat Radio-ontvangst geeft).
Gijselinck over Elzas-Lotharingen (lichtbeelden).
Voordrachtgever : Ingenieur Willems (S. B. R.,
VRIJDAG, 2 DECEMBER : Te 20 u. in het loBrussel). Deze voordracht heeft — bij uitzondering
kaal « De Hert », voordracht over de Philosophie
— plaats op een Dinsdag.
van het reizen door den E. Pater L. Callewaert.

John Juchem

H. V . T y i N B O U W FILORH

TU INARCH ITECT
Beveelt zich aan voor het opinaktn
vanontwerpen van Private en Openbare Parken en Tuinen. — TOEZICHT EN D1RECTIE BIJ UITVOERING. — Voor alle inlichtingen : VILLA FLORA, (nabij Statie)
OUDE-GOD.
Telef. : Hove 40

(Voorheen W. JUCHEM en Zonen) nabij de Statie Ondt* G Hi.
Telef. : Hove 40
Groote keus van tuinboomen van alle X Een afdeeling VOOJ aanle*> eh bevoimen. — Sieraadboomen. — J planting van lusiparken en boomConiferen. — Heesters. — Groen- • gaarden is aan het huis toegevoegd.
blijvende en vaste planten.— Bij- X
zondere kultuur van rozen. Aller- I
Inlichtingen en cafalogus op
beste varieten beschikbaar.
t
aanvraag.
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V. T. B. gids n. 2 - Bouillon en Omstreken
door E. DE RIDDER
cle schuld van allerlei omstandigheD oor
den kwam eerst, voor een paar weken,
nummer 2 van onze serie gidsen van de pers.
We mogen echter gerust verklaren : het werk
vergoedt ruimschoots het te laattijdig verschijnen. De inhoud, waarvan we u hierna
proeven laten, wedijvert met het uitzicht :
een geel-groen-bruin omslag met keurige teekening
van J. Leonard.
Onze bedoeling is alleen
thans de aandacht te vestigen op het werk, een uitvoerige bespreking volgt wel.
Hier nu een paar uittreksels van verschillenden aard:

ste en bekoorlijkste niet. Bouillon kennen wil
zeggen in het stadje voor een paar dagen
zijn tenten opslaan en dan, dan volop willen
genieten van die intieme, gezellige schoonheid, die hier hangt in de lucht, die hier
schuilt in een bosch, die hier zingt in een
beek. Nergens anders in onze Ardennen opent

RUCLIN

BOUILLON
Bouillon (2900 inwoners)
bij de grens van Luxemburg en Frankrijk, op 15
Km. van Sedan, omprangd
door een bocht van de Semois (bijrivier van de
Maas), geniet in toeristenmiddens reeds lang een
hoogklinkenden naam.
Hoe kan het anders? Gelegen in een der mooiste
hoeken onzer Ardennen, als
verloren midden in een
woudoneindigheid,
dringt
Bouillon zich bij iederen
liefhebber van natuurschoon
als een uitgezocht centrum
op, om van daaruit de omliggende streek te verkennen.
En nochtans, bitter klein is het getal diergenen, die mogen en kunnen beweren de omgeving van Bouillon te kennen, want de
meesten, die op een vacantie-uitstap te
Bouillon belanden, klimmen in alle gauwte
naar het kasteel op, laten er zich door den
aangestelden gids rondleiden, dalen terug in
het stadje, kijken eens op naar den Belvedere en de Ramonette en meenen dan vast
Bouillon te kennen en van alles genoten te
hebben, wat de streek de bezoekers aan te
bieden heeft.
Laat ons toe te zeggen, dat dit Bouillon

niet is.
Het is er een deeltje van, jawel, maar een
heel klein stukje, op verre na het interessant-

BDUIkkDN
het land zich zoo spoedig als hier aan den
wandelaar. Een dag, en ge zijt vertrouwd
met alles wat U hier omringt. In een zijner
reisbrieven uit Corsica schreef Jules Destree:
« Het is hier zoo mooi, dat ik sinds veertien
dagen geen enkel nieuwsblad ter hand heb
genomen... ».
Dat kan ook van Bouillon getuigd worden.
Wie naar Bouillon komt met de hoop wat
schoons te zien, zal nooit ontmoedigd weder
afreizen. Van den toerist vergt men hier enkel kijklustige oogen... en... goede beenen.
Ja, die komen hier allerbest van pas, want
haast geen wandelingetje is er hier te bedenken, nog zoo dicht bij de stad, of er hoeft
bij gedaald en geklommen. Maar dan moet
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onmiddellijk er aan
toegevoegd worden,
dat er wel nergens anders zooveel moois
zoo dicht bijeen te
vinden is. En elke
wandeling biedt den
toerist wat nieuws.,
wat onverwachts aan.
Ons eenig doel, bij
het schrijven van dezen gids, is geweest
anderen te willen helper! genieten van de
schoonheid, die opgehoopt ligt in dit lapje
Ardennen. Het kwam
in ons niet op stijlwerk
te willen leveren en elk
lief plekje of grootsch
vergezicht
in een
hoogvleugelende beschrijving vast te leg- '
gen. Wij stelden ons
enkel voor U, bij het buitenstappen uit uw
hotel, op den goeden weg te zetten en... te
houden. Af en toe vestigen we uwe aandacht op iets merkwaardigs. Maar het mooi,
mooier of niet mooi vinden laten we geheel
aan U over.

BOUILLON : Z/CHT OP DE STAD EN OP MET KASTEEL

EEN UITTREKSEL UIT WANDELING 2
Tien stappen voorbij den wegwijzer
clraaien we rechts af en beklimmen den
breeden weg omhoog, naar het « Arboretum » toe. Wat verder, waar een groote
boom alleen links van
den weg staat, verlaten we de tot nu gevolgde baan en gebruiken het pad, dat

oploopt tusschen twee
hagen. Dit brengt ons
spoedig tot bij den ingang van het Arboretum. Het kan gebeuren, dat de toegang ervan afgesloten is door
twee
dwarsboomen.
Men mag er nochtans
vrij in rondwandelen.
Alleen verzoekt een
plaatje : « Respectez
les arbres et les arbustes » (Eerbiedigi boo-

men en struiken),

BOUILLON : D E SEMOIS EN HET KASTEEL

Het is een ware
weelde, in die proefstreek voor boombeplanting te kunnen
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BOTASSART : D E SEMOIS EN HEX GRAF VAN DEN REUS

ronddwalen. Dit « Arboretum » werd hier beteekent. Maar, even waar is het: geen booaangelegd, dank zij den onverdroten ijver van men, geen regenneerslag over de streek.
Hoe dat kan?
den heer Delville, onder-inspecteur bij den
Regen is enkel waterdamp, door de woldienst van Waters en Wouden. Doel was, na
te gaan welke boomensoorten in onze stre- ken tot op zekere hoogte in de lucht meegeken het beste en meest voordeelig konden voerd. Die waterdamp zal zich in regen omaangewend worden voor herbossching, we- zetten, als de wolk tot op een zeker punt afgenbeplanting, enz. Op uwe wandeling door- gekoeld wordt. (Denk aan ontsnappenden
heen het Arboretum zult ge prachtexempla- stoom uit waterketel; de damp verdicht zich
ren van boomen kunnen bewonderen, o. a. tot waterdruppelen door aanraking met koude zoldering). Nu, het is een bekend feit dat
van de familie der epicea's.
Het is misschien nu, terwijl we toch er- j de luchtkolom, die over bosschen hangt, kougens genoeglijk zitten in een der lommerhuis- j der is dan de omringende lucht, die zich
jes, die we op onze wandeling doorheen het boven kale rotsen, enz. bevindt. Wordt nu
Arboretum voorbij moeten, de
juiste gelegenheid om saam
vluchtig over « Onze Vrienden, de
Boomen » te keuvelen.
Als wij met hand en tand opkomen telkens we hooren, dat de
houthakkersbijl gescherpt wordt
om mooie boomengroepen te vellen, dan laten we ons hierbij niet
alleen leiden door wat sommigen
meenen een ziekelijk natuurgeliefhebber te zijn, maar in de allereerste plaats hebben we dan de
welvaart van de streek voor oogen. Te weinig weten de gewone
wandelaars nog, welke weldoeners de boomen voor ons, menschen, zijn. Iedereen vat, dat geen

water in een streek, geen boomen

DOHAN : DRUG OVER DE SEMOIS
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een waterdamprijke luchtstroom over groote
boschoppervlakten gedreven, dan zal, door
de afkoeling, de lucht een deel van haar waterrijkdom, onder vorm van regen, afgeven.
Een tweede, nog voornamere rol, die het
bosch vervult, is die van regelaar. Stroomt
geweldige regen over streken, rijk aan bosschen, enz., neer, dan houden de milliarden
bladeren der verschillende planten de eerstvallende regendruppels vast en laten ze
daarna, in tragen regelmaat, los. Zoo wordt
het wegvloeien van het water geregeld. Het
krijgt tijd om zacht in den grond te dringen,
vormt er bronnen en onderaardsche riviertjes,
die de groote stroomen blijven voeden, zelfs
dan nog, als het weken daarna niet geregend
heeft. Bij ons, in beboschte streken, is reger«
een hemelsche zegen.
Maar welk een ramp als er stortvloeden

voorkomen over kale, rotsige landen! Het
neergutsende water slaat met kracht op den
steenigen bodem, waar er geen beschermend
mostapijt aanwezig is om het water tegen te
houden en diens kracht te breken. Het holt
de bergen af in wilden loop, vormt alles vernielende stortvloeden, die beneden in het dal,
de weiden zullen uiteenbijten, de rivieren onheilspellend zullen doen wassen, daar de
watertoevoer hier niet verdeeld wordt over
dagen en weken lijk in beboschte streken.
Rotsblokken worden boven van de bergen
weggeslagen en als beukrammen mee omlaag
gevoerd; bruggen neergeknakt en gansche
dorpen onderspoeld. Ieder onder ons weet
genoeg door het dagblad, wat dergelijke
rampen beteekenen voor de omwonende dorpen. De overstrooming der Maas in 1925
ligt nog te versch in het geheugen.
Frankrijk vooral heeft
hierdoor in den laatsten tijd
veel schade gekend. Oorzaak? Het onzinnig ontbosschen. Het vellen van boomen kan tijdelijk een bron
van inkomsten voor een
streek vormen. Tijdelijk,
want de straf, die er traag
maar zeker op volgt, is verschrikkelijk. Nu ook zijn er
in Frankrijk alom noodkreten opgegaan om de stroomen, de weiden, de dorpen,
de menschen en het vee
door herbossching te beschermen.
Weet gij, Vlaming, dat
door het onberedeneerd ontbosschen voor honderden
jaren in Noord-Frankrijk,
onze Schelde reeds 1/10
van hare lengte er bij verspeelde? En dat ons land
dreigde een woestijn te
worden, moest men de uitgestrekte wouclen, over de
Duitsche grens, aan de bijl
prijsgeven? Het her- of ontbosschen is een vraagstuk
van nationaal belang. Als
bewijs van altruisme haalt
men het voorbeeld aan van
den grijsaard, die zich nog
inspant om boomen te planten, waarvan hij zeker geen
vruchten meer plukken mag.
Als voorbeeld van ikzucht

rbhk***
KAART VAN WANDELING 6

kan dan het voorbeeld dienen van de gene- j Wegenis
rate die, tuk op onmiddellijke winst, ontBEVEREN (WAAS) : Uit hooide van herstelboscht en nog maar ontboscht, maar wier lingswerken JS op cle werkdagen het verkeer vooi
kleinkinderen zwaar, zeer zwaar boeten zul- voertuigen tijdelijk verboden langs de Nieuwe Doellen voor de schraapzucht en onbezonnenheid straat. Het verkeer word: afgeleid langs de Kloosterstraat. Alle autos en motos uit de richting Genl
hunner voorouders.
komende, zijn verplicht den rechterkant der Markl

WANDELING 6.
Van Bouillon naar de Platinerie, den Moulin
Noir en terug langs de Ruisseau des Mambes
naar Bouillon.
Van Bouillon naar den Moulin Noir : 4,5 Km.
Van den Moulin Noir naar Bouiilon : 4,0 Km.
Totaal : 8,5 Km.
Vertrekpunt : Pont de France (Kant Hotel
de France).
We gaan den weg op, te vinden tusschen
de Semois en het Hotel de France. Voorbij
de herberg « Au Point du Jour s en wegwijzer vervolgen tot aan het Kerkhof. Hier voorbij een wegsplitsing. Wij gaan links af, het
riviertje « Ruisseau des Mambes » over en
draaien met den weg, die redelijk zwaar
klimt, rechts af. We moeten de hoogte « Fitete de Fer » op. Boven, langs links, panorama op de vallei van de Semois, en zwaarbeboschte heuvels met, in de verte, eenige huizen van Dohan. Aan een wegwijzer slaan we
rechts af en gaan naar den Moulin Noir toe.
Hier belanden we weer op de baan Bouillon-Florenville, die we bij het begin der wandeling, een eindje opgegaan zijn. We blijven
nu trouw het riviertje « Ruisseau des Mambes » volgen. Voorbij mijlpaal 58 vertakt de
weg zich; het opklimmende deel leidt naar
Sedan. Wij zakken met den kronkelenden
hoofdweg mee, belanden weer bij de herberg
« Au Point du Jour » en komen bij ons vertrekpunt terug.

VAN HET SECRETARIAAT
BONDSPOSTCHECKREKENING : 93.627.
TELEFOON SECRETARIAAT : 583.30.
LEDENAANGROEI : Reeds heel wat nieuwe leden voor 1928 werden geboekt.
Bondsleden, werft nieuwe leden aan! Zie de lijst
der speciale premies.
FORSCHUNGEN UND FORTSCHRITTE
: De
leden die wenschen gedurende het jaar 1928 het
interessant Duitsch Tijdschrift Forschungen und
Fortschritte te ontvangen, gelieven voor 15 December op de postcheckrekening van den V.T.B. 93.627,
fr. 6.— te storten voor verzendingskosten.

Verminderingen
REMOUCHAMPS : Op den gewonen inkomprijs
der grot 209r vermindering op vertoon der lidkaart
met foto.
ANTWERPEN : Uurwerkhandel, O. De Langhe,
St-Gummarusstraat, 33. - 5% op al de aankoopen.

te houden en langs de Doelstraat de Siaatsbaan te
vervoegen. Ook de autos en motos welke in de
Kloosterstraat moeten zijn, zullen dien weg volgen
en zoo zal er eene eenige richting zijn.

Boekennieuws
Wandeling door de stad Kortrijk, dooi
E. H. Ach. VANDER HEYDE. (Sam. Drukkerij « Vooruitgang » Kortrijk).
« Ons hoogste doel is geweest », alzoo de schrijver in zijn « Een woord vooraf », « den voorbijtrekkenden reiziger toe te laten, in een paar uren
met de « Wandeling door de Stad Kortrijk », ah
gids, de « Guldensporenstad » en haar merkwaardigheden nuttig ti kunnen bezichtigen. »
En waarlijk. wie nog nooit een voet in Kortrijl
zette, en ze bezoekt, met dit boekje in de hand
doolt er niet als volkomen vreemdeling rond. G<
wordt als door een onbekenden vriend bij het station opgewacht, en die goeie kerel loodst u naai
alle merkwaardigheden. weet u er wat van te vertellen en geeft u. binnen het bestek van een paai
uurtjes, een klaar en gezond beeld van de Sporen
stad.
De schrijver is zelf zoo lief geweest, twee soorten bezoekers trachten te dienen : toeristen die
maar 'n paar uren aan Kortrijk kunnen wijden er
toeristen, die hier en daar wat langer kunnen verwijlen. Een invouwbaar plan verheldert nog alles
wat op eerste zicht soms twijfel zou kunnen laten
We kunnen niet anders dan den schrijver om zijr
initiatief en werk hartelijk feliciteeren en eenieder
wie ooit Kortrijk aandoeL moet er zich op ver
trouwen.

Antverpena Poresperanto.
Volgaarne voldoen we aan de vraag van he
Propaganda-comite, om onze toeristenleden med<
te deelen, dat, ten gerieve van die personen di<
onmogelijk een avondcursus van Esperanto kunnei
volgen en toch veel voor die taal voelen, ter gele
genheid van het veertig-jarig bestaan van Esperan
to, er een « Populaire Jubileum cursus » wordt uitgegeven. Iedere weelc krijgt men een les (8 biz
drukwerk) thuis toegezonden. De vertalingen de
oefeningen. volgen steeds in een volgende les. On
de maand kan men een herhalingsoefening instu
ren. die men gecorrigeerd terug ontvangt. De ge
heele leergang duurt zes maanden; inschrijvingei
te sturen aan den heer Jef De Waegenaere, Rotter
damstraat, 91, Antwerpen. Prijs van den geheelei
leergang : 20 fr.
Wij hebben de eerste lessen ter inzage gekregei
en moeten bekennen. dat men on die manier me
zelfstudie Esperanto baas wordt. Esperanto, net lijl
toerisme, brengt menschen bij mekaar en verwijd
de grenzen. We moeten dan ook dit initiatief luid<
en warm aanmoedigen.
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HET KERKJE VAN DAKNAM
FA it kerkje is onder de enkele fragmenten
J-^van Romaansche architectuur in het land
van Waas, ongetwijfeld het meest interessante.
Sommigen stellen het in de lOe, anderen
in de lie eeuw. Het onrcgelmatig verband
der ongelijke arduinblokken zou dit kunnen
rechtvaardigen. Prof. Leurs plaatst het in
de 12e om zijn bogenkoppels. ( « Archeol.
Annalen », Gent 1913).
Acht eeuwen zijn er over heen gegaan. In
de verledene eeuw was het zeer vervallen.
Een algemeene herstelling in 1892 heeft het
uitzicht binnen en buiten merkelijk verbeterd. Er valt nochtans wel wat op af te keuren; het oud cachet werd te weinig geeerbiedigd.
Oorspronkelijk kruiskerk met een beuk,
werd er in de 14e eeuw een zijbeuk en een
zijkapel aan bijgebouwd. Liik meest al de
Romaansche dorpskerken is ze bar-eenvoudig.
Enkele karakeristieken van den stijl komen, te Daknam, sterk tot hun recht, o. m.
de kleine, smalle, rondbogige vensters, verwiidende naar binnen en buiten, hoog in den
wand geplaatst, ook de karbeelen aan
de kroonlijst, een eng rondbogig poortje. Het
bevallig torentje is achtkantig en rust op vier
zware vierkante pijlers door rondbogen verbonden. De latere wijzigingen kan men zoo
merken, zoowel aan den toren als aan de andere deelen van den bouw.
Eene andere bizonderheid vergt nog de
aandacht : twee steenen zuilen met ingespaarde bogen dragende « cubische » kapiteelen in den westergevel. Het kubisch kapiteel, eigen aan het Germaansch-romaansch,
treft men zelden aan ten westen der Schelde,
al is ze nog te vinden in de crypta van St.Jans, te Gent en in 't kerkje van Landegem.
Tot de meubileering der kerk behooren enkele kunststukken.
Een gekleurd venster van 1616 werd in
1892 teruggevonden, ingemetst in den koormuur! Het werd door de kommissie voor monumenten hersteld. Het is licht van kleur en
fijn van teekening. Het achterplan met perspectief verbeeldt de stad Jerusalem. In
't midden het Kruis; op zij de gevers,
geknield op eene bidbank. Onderaan volgend
opschrift : « Dit gelas heeft gegeven Sara
Machilsen Weduwe va Jan Brughemans met
haeren Soone Bartholomeus Brughemans
alia Broors ».

In een « Kroning van O. L. Vrouw
die
aan Liemaeker wordt toegeschreven, herkent
men in elk geval de hand van een meester. De
kleur is rijk, de figuren zijn vol uitdrukking,
de engelenkoppen bizonder mooi. Dit tafereel hing vroeger voor het toegemetst koorvenster; na de herstelling bleef het 30 jaar op
den zolder van de pastorij! Zeer bevuild en
vol stof kwam het terug in de kerk.
Een groote « Sint Blasius » (1809) heeft
geen kunstwaarde; deze schilderij hing insgelijks voor het ingemetst koorvenster der
zijkapel.
Een « Laatste Oordeet » met de twee monogrammen van Christus, XP en IHS, werd in
1892 op den torengevel geschilderd. Men
heeft er den trant der Romaansche muurschilderingen willen in navolgen.
Siret zegt in zijn « Land van Waes » dat
hij in de verledene eeuw overblijfselen van
muurschilderingen ontdekte, waar niets meer
uit te maken viel.
Men bemerke nog het houtsnijwerk van
koorgestoelte en hoogzaal en een prachtigen
monstrans (einde 17e eeuw).
De oudste grafzerk met jaartal is die van
pasfoor Van Onderberch (1487). Kronijkschriiver Van den Bogaerde spreekt nog van
een jonker J. De Neve, hier begraven. Van
dat eraf is niets meer te vinden. Dat hier een
bisschop van Doornik zou begraven zijn is
legende. Vele gedenkenissen uit de eerste
tijden zijn stellig verdwenen; het bewijs bestaat dat in de verledene eeuw de kerk nog
werd verarmd.
De parochie is een der oudste van Waasland. Ze was vooral belangriik rond de 12e
eeuw, toen de graven van Viaanderen hier
een kasteel hadden. De plaats waar het eens
verrees heet nog de « Vierschaar » en de
oude dreven zijn nog zichtbaar.
Wie meer historische bijzonderheden over
doze parochie verlangt raadplege « De Potter en Broeckaert

Een dezer dagen zal de postbode de LIDKAART

voor 1928

aanbieden. Zorg ervoor dat ze niet
onbetaald terugga!
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Zerkonihulling
Door de zorgen van den V. T. B. — tak
Boechout — wordt op Zondag, 20 November
een zerk onthuld op het graf van den pas
overleden afgevaardigde dier gemeente, onzen
betreurden mcdewerker, den heer Jozef
Kooyman. Deze plechtigheid heeft plaats te
15 u. op het St. Rochuskerkhof te DeurneZuid, en zal volgend verloop hebben :
7. Rede door den heer V. Pierre, afgevaardigde voor Boechout.
2. « Ik wist niet... », gezongen door heer
Borgers.
3. Rede door den heer H. Van Puymbroeck, atg. voorzitter van het VI. front,
waarvan de heer Kooyman lid was.
4. « Psalm » gezongen door den heer
Borgers.
5. Rede door Dr Sc. A. Pit, algemeen voorzitter van den V. T. Bm
Wij noodigen al onze leden uit het Antwerpsche — en niet het minst deze van Boechout — uit tot deze plechtigheid, een pieteitsvolle hulde aan een onzer eerste en beste
werkers.
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TOERI/JHE
ORGAAM V. D. VLAAin/ChEN TOERI/TBIBOMD
VEREENIGING ZONDER UIINJTGEVEND DOEL
VER/ClilJMT Om DE VEERTIEN DAGEN
PAARDEN ITIARKT 70 ANTLUEPPEN
REDACTIE: PROF. Dr. Ir. STAN LEURS. ADMINISTRATE: G. MAUQUOI
Z E S D E J A A R 6 A N G •• N U M M E R 23 mm 1 D E C E M B E R

I/ertrouwen! Het Lustrumjaar 1927 was
een trioinfjaar voor V. T. B.! Niet een
kunstmatig trioinfjaar door opgeschroefde
feestvreugde! Die Justrumfeesten waren niets
anders dan de spontane natuurlijke « selbst
verstandliche » uiting van de stevige bloeikracht waarin zich onze organisatie mag verheugen. Trouwens, buiten de vijfjarige bestaanfeesten om, hebben wij heel wat dagen
beleefd van gloriend V. T. B. leven : De studiereis naar Fransch-Vlaanderen, de prachtig geslaagde toeristendagen te Humelgem
en te Zottegem, de talrijke reizen naar cle
Ardennen, Holland en Parijs met heel wat
begeesterde deelnemers, en talrijke teleurgestelden die men wegens te groote belangstelling had moeten weigeren. En de opbloei
der plaatselijke V. T. B. actie vooral in de
Kempen, in de Denderstreek, in het Waasland en in de Antwerpsche omgeving! En dan
de stijging van het ledenaantal van 42.400
tot 57.898. V. T. B. wordt ook niet langer
meer door de Hooge Wereld als een Asschepoester miskend. In officieele lichamen wordt
onze bond vertegenwoordigd; ministers en
gezanten komen bij ons op bezoek! In den
stijgenden gang der beweging van ons volk
naar cultureeleontvoogding werden wij een
gewichtige factor.

19t7

Maar op de lauweren van het eerste lustrumjaar rusten wij geen oogenblik! Wij,
niet alleen de bondsleiding, de bestuurs- en
kommissieleden, de afgevaardigden en propagandisten, maar wij alien, leden van
V. T. B., welke van meening, van welke niaatschappelijke positie ook.
Wij alien moeten den bond verder opbouwen, want thans zijn nog maar de grondvesten gelegcl en het gebouw moet vercler
rijzen met de daadwerkelijke hulp zijner mede-eigenaars. Wij alien immers, deel uitmakende van de V.T.B.-gemeenschap zijn mede-eigenaars van dit, voor het heil van ons
Vlaamsch volk, zoo kostbaar bezit. Wij moeten het door een collectieve machtprestatie steviger en wijdscher maken. Wij heb| ben nu reeds reden om fier te zijn, lid zijnde
van den Vlaamschen Toeristenbond.
Wij moeten het zoo aanleggen dat die fierheid in de toekomst nog heel wat meer gegrond zij. Intensifieeren wij de actie en veri meerderen wij het getal. Al degenen die in
j onze omgeving nog niet tot den bond behooj ren dadelijk aanpakken en aan V. T. B. an!
nexeeren! Geen oogenblik er mee gewacht!
't Is nu de goede tijd! Smeed het ijzer nu het
heet is.
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FOLKLORE
Een Woord over zekere braakliggende Studievelden
Tk matig mij niet het recht aan, aan het tot
1 stand gekomen komiteit hie et nunc direktieven voor te schrijven. Alleen een paar wenken waag ik te geven?
Men vermijde de zoo goed als vergeefsche
moeite, aan de personen, welke men als « zanters », als « verzamelaars » wil gebruiken,
tot in de bizonderheden uitgewerkte algemeene vragenlijsten voor te leggen! Men bepale er zich toe, voor een termijn van twee en
soms meer jaren, een enkel ondervak, in zekere gevallen twee, nooit meer, aan te duiden, b. v., om te beginnen : de huizen- en hoevenbouw in al onze VI. gouwen.
In elk kanton worde aan eenige zorgvuldig
uitgekozen meer of al thans eenigszins ontwikkelden,—o.a. am architekten, landmeters,
onderwijzers, hoogstudenten. — een lijst toevertrouwd, waarin, bondig en klaar, alles gevraagd wordt, wat dient te worden aangeteekend over al wat met het bewuste onderwerp
in verband is, en men zorge er tevens voor,
van zekere bizonder interessante gebouwen
interessant door de grootte, de indeeling,
een of andere zeldzame eigenaardigheid, ja,
door het bouwvallig karakter zelfs, — fotografische opnamen te bekomen.
De verkregen antwoorden worden dan 6n
geproefd, en ^eschift, en gerangschikt door
twee of drie door het studiekomiteit aan te
duiden specialiteiten, en dezen wordt ten
sl'otte de taak opgedragen, uit al de van heinde en verre ingekomen dokumenten, een of
meer bondige monografieen — voor elke
gouw met eenigszins eigen bouwtrant S£ne —
oo te stellen.
Voor den volgenden termijn late men de
keuze vallen op... de volksbeeldhouwerij b.v.,
of op de bizonderheden van ons gildeleven,
of... on welk ander ondervak ook, en men
vermijde princinieel alle encyklopedische
opvatting van den arbeid.
Niet door een alomvattende werkzaamheid,
alleen door een weloverlesde specializeering,
zal de arbeid van het tot stand gekomen studiekomiteit werkelijk vruchtbaar worden!
En thans eenige regelen over het speciale
onderwerp. dat ik beloofde nader toe te lichbii den aanvang van dit op'stel.
EerHjkheidshalve deze verklaring :
Het is mogeliik. dat ik, die al sedert ongeveer eer, voile kwart eeuws mii nog slechts
nu en dan met Folklore inliet, niet meer op de
hoogte ben en dat er in het een of het ander
onzer vaktijdschriften wel een paar opstellen

het licht zagen over den plattelandschen huizen- en hoevenbouw in onze Vlaamsche gewesten. Toch meen ik te mogen zeggen, dat
tot heden toe niemand het beproefd heeft, dit
onderwerp volledig te behandelen.
En dit is ten zeerste te bejammeren, want
zonder zelf de bedoelde stof ex professo te
hebben bestudeerd, meen ik er toch genoeg
van te weten, om te durven zeggen, dat de
studie van de oude en soms zeer oude huizen
van alien aard, die nog hier en daar te vinden
zijn, tot uiterst belangrijke uitkomsten zal
leiden.
Hoe spijtig, dat men er niet al toe overging 90 jaar geleden, — toen J. Fr. Willems
zijn « Belgisch Museum » stichtte, — of ten
minste een halve eeuw v66r den dag van heden! Wat al in louter stoffelijk opzicht volstrekt onbeduidende, in oudheidkundig opzicht echter des te interessanter huizen, waren
er niet zoowat overal tot dan toe bewaard!
fk herinner mij nog Ievendig, dat ik, in mijn
kinder-- en studententijd, vo6r 1880, in de
Kempen, — omstreken Moll en omstreken
Herenthout — en ook in het Payottenland
geheel uit leern en hout gebouwde en met
plaggen of stroo gedekte arme lieden-krotten
heb gezien, waarin het type nog voortbestond
van de vensterlooze huisjes onzer voorouders
uit den Bronzen tiid, zooals men die zien kan
in het Markische Musaeum... Ik vrees er zeer
voor, dat men, heden. lang zal moeten zoeken,
om in het geheele Vlaamsche land nog een
half dozijn van die voorhistorische (!) stulpen te ontdekken.
Zoo ongenadig deed zich echter de moderne geest van ombouw of — erger vaak — afbraak niet gevoelen, of er bleven nog, zoowat
overal, belangwekkende voorbeelden bestaan
van een wel van gouw tot gouw eenigszins
verschillenden, maar in hoofdzaak overal denzelfden bouwtrant van de hofsteden onzer
« pachters » en de woningen onzer boeren.
Alleen van wat ik nog weet bestaan in miin
heerlijke geboortestreek het Payottenland in
't algemeen. en op mijn geboortedorp in het
bizonder, wil ik een paar woorden zeggen.
En in de eerste plaats dit : in algemeenen
regel zijn aldaar de huizen, de hoeven zoowel
als de kleinste huizen. zoo gezet, dat slechts
de smalle zijgevel, meest geheel vensterloos,
naar de straat of den weg —, de breede voorzijde integendeel naar het Oosten is gekeerd,
net zoo goed als (in de meeste gevallen) de
kerk.
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Een enkele lange straat doorsnijdt mijn geboortedorp van, in 't Westen, den steenweg
Assche-Edingcn, tot, in 't Oosten, Zierbeek
onder Schepdaal toe. Links en rechts van die
straat, terecht « Lange Straat » gedoopt,
maakte, v66r 1880, ten hoogste 66n van de
wellicht 60 huizen en hoeven uitzondering op
dezen algemeenen regel, namelijk een, dicht
bij 't Gerneentehuis, op een « bergsken » gebouwd huisje, waarvan de breede zijde naar
het Zuiden keek. Op den breeden aardeweg,
de molenbeek langs, van de dorpskom, een
watermolen voorbij, tot IJzeringen toe, was
alleen het als het ware in een put gelegen huis
van den molenaar niet oostwaarts georienteerd... Ook de langs andere breede of smalle wegen verrijzende woningen keken en kijken heden nog wel bijna alle naar de opkoinende zon. Natuurlijk niet alle huizen rond
kerkhof en pastorie. Drie ervan, o. a. mijn in
de XVIIe eeuw gebouwde geboortehuis, stonden anders. De andere, ook de pastorij, volgden en volgen den regel.
Dat deze richting niet van een toeval, maar
van iets als een vaste wet het gevolg is, blijkt
uit het feit, dat zij in haast alle dorpen der
streek was, nog veeltijds is waar te nemen.
Nog dit : zelden of nooit ziet men twee huizen aan elkaar belenden. Op mijn dorp is er
amper ££n voorbeeld van. (1)
En tweede punt van beteekenis! Al de oude
hofsteden op mijn geboortedorp geleken ten
zeerste op elkaar, zoozeer, dat men had kunnen zeggen : alle zijn het werk van een zelfden bouwmeester! De rol van architekt werd
O)

blijkbaar vroeger door den meester-metser,
of ook wel door... de overlevering gespeeld.
Ik durf beweren, dat ik al de hofsteden van
mijn dorp, als kind, heb betreden; in minstens
een tiental heb ik, met de kinderen, — immers
alien kozijntjes en nichtjes van het zoo- en
zooveelste knoopsgat — of met de hooggeleerde en alleraantrekkelijkste « koejongens »
gewerkt (!), vooral geravot! Ik had dus gelegenheid te over, om de opvatting en de verdeeling van het kompleks te leeren kennen.
Welnu, al deze hoeven leverden, leveren nog
nu ongeveer het uitzicht op, waarvan onderstaande plattegrond een denkbeeld geeft, en
dien ik, uit het geheugen, heb geschetst naar
het voorbeeld van de hoeve, waar mijn eigen
moederlijke grootmoeder het daglicht aanschouwde, tot na 1880 toe de hoeve van de
kinderen de Rauw.
Links en rechts van de zelfde Lange Straat,
waar de hofstede der de Rauws ligt, lagen
voor 1880 zeven groote of kleine hoeven,
waarvan een verdween, op de plaats waarvan
nu een klooster verrijst Alle waren « op denzelfden leest geschoeid ». geheel naar de zelfde grondgedachte opgevat en verdeeld, niet
eeen uitgzonderd! Heden is er e£n, die wat
afwijkt van het oorspronkelijke plan, maar die
werd nieuw herbouwd rond 1865-70, en
deze alleen verloor £en bizonderheid : de lange, dwars door de heele huisbreedte, vooren achterdeur met elkaar verbindende
« gang

Op deze gang openen zich links en rechts
een aantal deuren; aan de eene zijde de deur
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van de groote keuken-eetkamer, de zolder- eens « mazieregaten » hoort noemen; snidetrapdeur, de kelderdeur; aan de andere zijde rieen op de balken; de ribbenzoldering; enz.,
de deur van de groote « beste » of feestkamer enz... Niet te vcrgeten het huisgerei van alien
en wellicht die van een of meer slaapkamers. aard, en, onder deze rubriek, vaak voorwerVan de keuken geraakt men in een slaapka- pen van toegepaste kunst, als b. v. beddepanmei\ die van de « meesters en een deur van nen, haspels, spinnewielen, vormen voor beter
deze kamer geeft toegang tot den paarden-, en gebakken, vogelenkevies, en nog wel anelders tot den koeienstal, soms tot alle beide. dere dingen.
Naast de keuken is de spinde, het waschhuis
Mij dunkt, dat het hier zeer vlug en zelfs
en in vele gevallen ook nog een bergplaats vluchtig, al te vluchtig behandelde de aanvoor allerlei voedsel. Langs de «beste kamer» dacht verient van zeer vele ontwikkelde en
kan men van uit de aanbelendende voor de met opmerkingszin begaafde toeristen, en dat
kinderen der meesters voorbehouden slaap- — zoo deze zich eenige moeite willen gevertrekken in een der stallen, ook wel eens in troosten, zij aan het in den schoot van den
alle twee.
VI. T.- B. tot stand gekomen komiteit van
Groote vensters zijn er alleen in den voor- « Folkloristisch Onderzoek » zeer groote
gevel; in den achtergevel alleen kleine kruis- diensten zullen kunnen bewijzen.
Pol de MONT.
raampjes.
Lente 1926.
(Slot volgt.)
Van een verdieping is er geen spraak, maar
ruime zolders zijn er altijd.
Het komplex, soms vierkant, meestal echter
langwerpig vierkant, omvat, nu links, dan
rechts, schuren en schelven, varkenshokken, 1M MEMORIAM ARTHUR COSYN
een wagenhuis of — halle, alles opgetrokken rond den uitgestrekten « messing » of
Het overlijden van den heer Arthur Cosyn,
mestvaalt, waaromheen dan een gekasseide
censor
van den Touring Club de Belgique,
of met karreelsteen geplaveide grond.
Een slag- of draaiboom, tusschen schuur heeft ons pijnlijk getroffen. Het is inderdaad
en stal of tusschen schuur en wagenhuis, geeft de heer Cosyn, die een der eerste was om in
Viaanderen een der mooiste en meest karaktoegang tot den boomgaard.
Is het terrein groot genoeg, dan vindt men teristieke streken te ontdekken, nl. Westgewoonlijk een bloemen- en moestuin achter Brabant. In het « Bulletin du Touring Club
de hoelve of terzijde ervan.
Dat is wel het algemeen begrip van de de Belgique », in « Brabantsche Folklore »,
en in tal van andere uitgaven waaronder wij
Pavottenlandsche hoeve.
vooral
vermelden « Guide historique et desIn hoeverre de hoeven van andere streken,
b. v. van Klein-Brabant, Hageland, Meetjes- criptif des environs de Bruxelles » openbaarland, West-Vlaanderen, Limburg en de Kem- de hij zich als een zeer verdienstelijken vorpen van dit voorbeeld afwijken, dat dienen scher op topografisch en lokaal historisch
vakmannen te onderzoeken.
gebied en als een degelijke mentor in het
Het spreekt van zelf, dat allerlei bizonderBrabantsche.
Met den heer Cosyn ontvalt
heden bij de behandeling van den VI. huizenhet
toerisme
een der meest interessante
bouw ter sprake moeten komen, o. a., de inkrachten.
deeling van de schuur in deel of dorschvloer
en schelven; de indeeling van de stallen; de
Zijn nagedachtenis zal bij den V. T. B.
middelen, aangewend tot bescherming van de steeds in eere blijven.
gebouwen tegen de tooverij en de kwade hand,
— een kruis op den buitenmuur, heiligdomtnen ond-er den dorpel, — tegen het vuur des
hemels, — donderbaard of « Jovis barba » op
de daken; — de boom- en plantensoorten, die
men gewoonlijk in de onmiddellijke nabijDrie geboden van den V. T. B.
heid van huis en schuur aantreft, dus op het
« geleg » zelf, als de vlier, de hagedoorn, de
Uitstappen en reizen meemaken
lindej de notelaar, de kastanjelaar, Spaansch
Bondsuitgaven koopen
haul, hazelaar, enz.; de haardstede met
LEDEN AANWERVEN
schouwopening, brandelaar, haal of hengel,
mantel of hang, vuurplaat, en vaak er binnen
in, nissen of « cimierkens s, die men ook wel
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De Afdamming der Rivieren in de Ardennen
Waar we ons nu eigenlijk t best een idee
kunnen vormen van zoo'n werk is aan de
densche rivieren als electrische krachtbron Warche, waar de S. E. R. M. A. bijna klaar is
bespreken en allerlei uitleggingen en nieuws- met z'n meer te Robertville en zijn centralen
jes ten beste geven, welke die ingewikkelde te Beverce en te Malmedy. Met leede oogen
ziet men daar het verdwijnen aan van vele
zaak nog moeilijker maken.
prachtige hoekjes, die de Warche tot het
Nochtans moeten we die afdammingskwestie niet lichtjes opvatten, want het gaat hier schoonste maakten, wat we in Belgie hadden.
eenerzijds om de electriciteitvoorziening van Daarover straks meer. Welke zijn de ont't land met nieuwe middelen en anderzijds om werpen, die reeds zooveel inkt deden vloeien?
het al of niet verdwijnen van vele mooie plek- Over de Warche praatte men niet zoo druk,
jes in de Ardennen. Het is mijn bedoeling de omdat het werk niet zoo reusachtig is en
Vlaamsche toeristen over de afdammingen in omdat de Warche nog niet zoo veel bezocht
te lichten, zonder daarom in details te treden wordt, maar toen men sprak over het veren dan eventjes het voor en tegen te wikken dwijnen van den Herou, den waterval van
en te zien wat wij er aan te verliezen of te Coo en de « Fonds de Quareux », ontstonden weldra twee partijen, die nog
elkander hardnekkig bestrijden.
Langs den eenen kant, de nijveraars, techniekers en de zoogenaamde nuchtere menschen, langs
i
den anderen kant al dezen die
enkel in de Ardennen het natuurschoon zien, door de tegenstanders « dichterlijke lui » genoemd.
De « barragisten » willen de hydraulische kracht onzer bergrivieren gebruiken om genoeg en
goedkooper electriciteit te verschaffen aan gansch Belgie; daarom hebben ze een machtig project opgevat, dat eerst de Warche
wil electriseeren, dan de Ourthe
en de Amel en eindelijk ook
de Semois en de Lesse. De WarD E AMEL EN HET KASTEEL.
PANORAMA DER VALLEI BIJ AYWAILLE
che is bijna gereed voor uitbating
Cliche c E d i t i o n s T o u r i s t i q u e s A .
s. v.
en nu wil men beginnen met de
winnen hebben, want alle Vlamingen, die j Ourthe en de Amel.
maar eens een reisje ondernemen, gaan die j De Ourthe wou men eerst afdammen aan
plaatsen in de Ardennen bezoeken, die door ! de samenvloeiing der beide Ourthen te Anhet oprichten van afdammingen veroordeeld j greux, maar dat ontwerp werd ingetrokken
zijn, volledig van uitzicht te veranderen.
j wegens het al te hevig protest en nu zal men
Laat ons eerst de bestaancle afdammingen j afdammen te Cheslaye, stroomopwaarts van
even opsommen. Sedert vele jaren is de Ves- j den beroemden Herou. Daar wordt dan ook
der, die in de Maas mondt te Luik. volledig j een meer van 700 Hectaren oppervlakte bij
veranderd en ingericht geworden voor indus- j hoog water voorzien, hetwelk de electrische
trieele doeleinden. Wie die treurig-vuile, on- ! centralen den noodigen watervoorraad zal
gezonde rivier nu ziet, zal voorzeker niet vra- bezorgen. Voor de Ourthe weet men dus pregen, dat nog andere waterloopen zoo verlee- cies waarover het gaat, maar voor de Amel,
lijkt worden, om de nijverheid te helpen in is niemand er in geslaagd het officieele
hare almachtige ontwikkeling. Dan hebben ontwerp machtig te worden, waartegen de
we de Gileppe, die een zeer gunstig idee « anti-barragisten » geweldig protesteeren,
geeft over afdammingen en kunstmatige als zijnde een onwaardige handelwijze in een
meren wegens de altijd groote hoeveelheid vrij land. Een voorontwerp van Ing. Chauvin
water en omdat ze omringd is door bergen, wil een reusachtig meer scheppen in het
Amel-dal met een oppervlakte van 21 Km2.
hetgeen bij de voorgestelde afdammingen
Het zou begrensd worden door Stavelot,
niet het geval is.
eenige maanden verschijnen in alle
S edert
kranten artikels, die het uitbaten der Ar-
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Trois-Ponts, Lorce en Chevron en zou
dus den waterval van Coo opslorpen; een
ander ontwerp spreekt van een afdamming te
Lorce met electrische centrale te Nonceveux.
De machtige maatschappij Soiina, die deze
werken wil uitvoeren, heeft nu reeds gronden
aangekocht aan de Ourthe en de Amel en
sust het wantrouwen der natuurliefhebbers
met te beweren, dat niets aan het natuurschoon zal bedorven worden, dat integendeel die meren de streek nog aantrekkelijker
zullen maken en een waar Eden zullen zijn
voor de visschers en de roeiers. Daarbij laten
de « barragisten » doorschemeren dat we
niet alleen goedkooper licht zullen krijgen,
maar dat een massa arbeiders voor de werken zullen noodig zijn om die uit te voeren
en te onderiiouden. Ook zal cle nieuwe electrische kracht gelegenheid geven, om vele
takken van nijverheid uit te breiden en zoo besluiten de voorstanders van de afdammingen, dat
deze laatste een nieuwe bron van
welvaart en rijkdom voor 't land
zullen zijn.
Daartegenover komen cie « anti-barragisten » op met een massa tegenwerpingen en weerleggingen van den meest uiteenloopenden aard. Indien cle afdamming
geschiedt, zooals de ontwerpen
voorzien, clan staat het vast,
dat de Ourthe aan den Herou
en de Amel aan den T< Fonds de
Quareux » te Reniouchamps en
Aywaille 's Zoniers bijna geen
water zullen hebben, aangezien
het zal weerhouden worden in de groote
meren, wier waterpeil ook zal zakken, met
het gevolg dat het meer aan de Ourthe bijv.
een waterstandsverschil van 25 m. zal hebben en dat we dus in Oogst een water zullen « bewonderen » waarvan de oppervlakte van 700 Ha. op 200 Ha. zal gezakt zijn
met beslijkte boorden van 25 meter diepte.
In dat meer zullen de roeiers en visschers
zich mogen vermaken! Aan zulke poelen zal
men gezondheidskuren houden! Die lage
waterstand van de rivier zal het ontstaan van
besmettingsbacillen op den slijkerigen bodem bevorderen, iets wat nu reeds op sommige plaatsen, (ook aan de Vesder) aanleiding gaf tot talrijke typhusgevallen. Dus, in
elk geval, zou men moeten bekomen, dat de
waterstand in den Zomer ten minste dezelfde
blijft als nu, hetgeen nergens te vinden .is in
gelijk welk project.
Dus voor ons, toeristen, zal er met die
afdammingen al niet veel.te winnen zijn, want

cie barrage van de Gileppe mag als geen
voorbeeld worden aanzien. Ik herhaal het :
ze bevinclt zich in cle laagte en de voorgestelde barrages bevinden zich op de hoogte;
|I omdat het hoogteverschil juist de noodige
kracht geeft, om de turbines verder in de
vallei te doen werken. Ga de Warche bezoeken, daar ligt cle afdamming op cle hoogvlakte te Robertville en een centrale te
Reverce op 15 Km. afstand heel in de laagte.
Aan de Warche heeft men het panorama
bij Reinhardstein outegensprekelijk bedorven
met boomen om te hakken en er een berg
afval van steenen op te richten. De zeer
mooie boclit der Warche te Beverce is nu
een ontgoocheling geworden als men over en
;; langs de opengereten bergen cle dikke buizen
,i ziet loopen, die het noodige water voor de
ii turbines aanvoeren. Dat ook onze werklie-

DE

« FONDS DE QUARREUX »

Cliche « Guide Aqualien » Edit. A . S . V. Aywaille

den zich geen illusies maken, want aan de
Warche werken bijna enkel Italianen, wier
verschijning op de wandelaars geen gunstigen indruk maakt en die het brood uit den
mond van onze arbeiders nemen. Voorwaar,
wat men aan de Warche te zien krijgt, geeft
geen gunstig idee over de afdammingen en
al wie het geld niet als z'n God aanziet, mag
zich gerust rangschikken bij de « poetische
zielen ».
Daarbij komt nog dat van militaire zijde
beweerd wordt, dat zoo'n meer een gevaar
voor overstrooming oplevert in geval van
oorlog. De vijand kan de muren doorschieten
op afstand en alles onder water zetten; zoo'n
meer zou dus op een paar dagen moeten leegloopen, wat onmogelijk is. Andere personen
vreezen, dat de almachtige maatschappij, die
de electriciteitskracht zou monopoliseeren
voor heele provincien, willekeurige prijzen
kan stellen en nog andere beweren, dat men
moeilijk goedkooper electriciteit zal beko-
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SAMENVLOEUNG VAN AMEL EN OURTHE TE RIVAGE-COMBLAIN
Cliche u i t « B u i s s o n n i e r » Xtin. P g d e s t

men dat met de reeds bestaande centralen, die
met kolen werken, dat men nooit moet beginnen met de rivieren te exploiteeren zoolang
de gassen der hoogovens niet alle aangewend
zijn als electrische krachtbron, zooals dit
trouwens in sommige fabrieken reeds gebeurt.
Kortom, de discussies over die zaak nemen
geen eind en het zal interessant zijn te weten,
hoe de zaak in het Parlement zal behancield
worden; laat ons hopen, dat de Kamers nooit

de bestaande ontwerpen goedkeuren en daarop is veel kans.
In elk geval, voor ons, toeristen, is het een
uitgemaakte zaak, dat de heerlijke uurtjes,
aan de oevers van de Ourthe en de Amel
doorgebracht? tot het verleden zullen bchoo r .
ren, als de kunstmatige meren in den zomer
het grootste deel van het reeds zoo schaarsche water zullen ophouden en van de geweldige, wild vloeiende rivieren siijkerige beekjes zullen maken van 5 a 6 meter breed.
Vlaamsche en Hollandsche toeristen, weest.
niet onverschillig in deze zaak, het gaat hier
orn de verdediging van eenige der beroemdste plekjes in de Ardennen, die men wil bederven, zonder dat het absoluut noodig is.
Daarop hebben de financie-despoten nog
geen recht!
A.

VAN

DE

PUTTE.

De cliches die dit artikel illustreeren werden bereidwillig afgestaan door de groepeering AywailleSports-Villegiature (Vereeniging voor Vreemdelin-'
genverkeer, uitgever der werken onder de cliches
vermeld en vooral van <c Val de l'Ambieve », verzameling van Ardensche legenden van de hand vanden poetisch aangelegden plaatselijken letterkundige Marcellin La Garde).

Premies voor het aanwerven van leden
Een kunstabonnement « Het Viooltje » voor Een houtsnede van Fr. Nackaerts, gift van
den Kunsthandel « Het Viooltje », Diepe-,
1928 (een ets van D. Baksteen, een houtslraat, 53, Antwerpen, voor het meest inwosnede van F. Nackaerts, een vaas in genende leden.
brandschilderd aardewerk van J. Cockx,
een schaal in geschilderd glas van Mev. Een iederen brieventasch, geschenk van een
Pijck-Dupon); gift van V. T. B. (Hoofdlid der Kommissie voor Propaganda, spe bestuur).
ciaal voor Groot-Brussel.
Een prijs ter waarde van 100 fr., naar keuze Een electrische fietstamp, merk « Bosch :>,
van den winner, geschonketi door Tak
geschonken door den V. T. B. (HoofdbeAalst, bij de inschrijving van zijn duizendstuur.
sle lid. Speciaal voor Limburg.
Een Iederen reiszak, geschonkcn door den Zes verzilverde lepels en vorken, gift van den
heer K. Olbreciits, lid van het Algemeen
V. T. B. (Hoofdbestuur).
Bestuur.
Een Japansch theestel (wit-blauw) in porselein, 15 stuks, geschonken door den Kunst- Een drooger, gift van de firma Polflie.t, Klapdorp, 18, Antwerpen.
handel Eug. Soetewey, St Jacobstraat, 17,
Een
dweil « Magique )>, gift van de firma
Antwerpen.
Polfliei
} Klapdorp, 18, Antwerpen.
Een reis-zak-Apotheek, geschonken door den
Tien
kaarten
van Europa, geschonken door
heer J. Joosf lid van het Dag. Bestuur.
den heer Van Laere, Antwerpen.
Boeken ter waarde van 50 fr. naar keuze van
den prijswinner, geschonketi door Boekhandel « Volksverheffing
», OnderwijsWie kan deze prijzen winnen? Onze prc>
straaty 14, Aalst. Speciaal voor West- pagandisten uit Vlaanderen die tusschen 15
Vlaanderen.
October 1927 en 1 Februari 1928 het grootste
Een Iederen Juweelkoffertje
geschonken door
j aantal nieuwe leden voor den V. T. B. hebden V. T. B. (Hoofdbestuur).
I ben aangebracht.
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DE HOOGERE RAAD VOOR TOERISME,
tolk van de beroering welke de openbare
meening aangreep bij het bericht van het opmaken van voorontwerpen van sommige
groote werken waarvan de uitvoering zou van
aard zijn om de schilderachtige plekken der
valleien van de Ourthe en de Amel in gevaar
te brengen,
akte nemend van het feit dat betreffende
de ter studie liggende ontwerpen tot nog toe
geen volledige en nauwkeurige officieele
mededeeling werd gedaan ten einde de openbare meening toe te laten zich een denkbeeld
te vormen van de juiste plaats waar cle op te
richten werken moeten verrijzen, van hunnen
mogelijken invloed op het regiem der rivieren en van cie gevolgen in verband met het in
stand houden van dit nationaal erfdeel, t. t. z.
de mooie streken bespoeld door de Amel, de
Ourthe en hunne bijrivieren,
in overweging nemend, dat, zoo geen bijzondere maatregelen worden genomen om
sommige streken te beschermen, zekere landschappen te behouden en op sommige plaatsen den huidigen waterstand der rivieren te
bewaren, er het natuurschoon der Ardennen
merkelijke schade zou door lijden, wat na
zich zou slepen ergerlijke economische gevolgen voor het hotelwezen, voor de uitbating
der spoorwegen en andere ondernemingen
van vervoer, trouwens voor alle particuliere
ondernemingen welke deel uitmaken van de
toeristische industrie,
vaststellend dat, wat men er ook van zegge,
de uitvoering dezer werken voor gevolg zou
hebben het onherstelbaar verlies voor het

toerisme van een uitgebreide streek die door
haar schilderachtig uitzicht steeds meer en
meer Belgische en buitenlandsche toeristen
lokt en aldus werkelijk een collektieven rijkdom uitmaakt,
in overweging nemend dat alle instellingen die voor doel hebben : verdediging der
toeristische belangen en der schoonheid onzer
op toeristisch gebied aantrekkelijke streken,
met rede bezorgd zijn over bedoelde voorontwerpen, en deze organismen nauwkeurige
inlichtingen verlangen vooraleer een beslissing worde getroffen,
De Hoogere Raad voor Toerisme,
na de uiteenzettingen te hebben gehoord
van zijn voorzitter, de heer Paul Duchaine en
van een zijner bestuursleden den heer Modest
Terwagne, vraagt aan cie regeering, vooraleer
een beslissing te nemen, hen plans en ont! werpen mede te deelen,
verzoekt de wetgevende Kamers geen enkele beslissing te nemen, bindend voor de
toekomst, vooraleer voorqoemde zaken zijn
medegedeeld en de openbare meening, evenals de bevoegde organismen, clen tijd te laten
zich uit te spreken, na volledig onderzoek van
het vraagstuk, zoowel in verband met de be; langen der industrie als deze van het toerisme,
even eerbiedwaardig,
besluit onderhavige wenschen over te maken aan de Regeering, aan de leden van
Kamer en Senaat, en aan de Pers.
NAM ENS DEN HOOGEREN
TOERISME :

RAAD

VOOR

De Voorzitter,

De Secretaris,

P. DUCHAINE.

(}. PAQUOT.

Bondsleden! Het is thans het geschikte--oogenblik om zoo intens
mogelijk propaganda te voeren! Een docltreffend

middel is het ver-

spreiden der propaganda-sluitzegels. Ze kosten 2 fr. voor 100 sinks.
Bestelt sluitzegels!
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EEN
EEN
EEN
EEN
Alles

ETS
VAN
DIRK VAN BAKSTEEN.
HOUTSNEDE VAN FRANS NACKAERTS.
KUNSTVAAS VAN
JAN COCKX.
FRUITSCHAAL VAN MW PYCK DUPON.
origineel
—
Waarde ruim 300 fr.
voor 130 fr. betaalbaar in 3 maal.
Vraag heden nog het praehtig, gei'llusteerd
propectus aan het

Het
Nieuw
Tooneel

Kunstaboimement"Het Viooltje,,

Reizend gezelschap voor Viaanderen

en

DIEPESTRAAT,

het Zuiden van Nederland, onder leiding
van M A R C E L

53.

ANTWERPEN

Tel. 304.91

SCHUMACHER

Steunt de Vlaamsche Nijverheid
Uitgebreid
en klassiek

repertorium

van

modern

Et. A. Van Look

werk.

N a a m l o o s e Vennootsch&p

I n v o o r b e r e i d i n g : " G u d r u n ,,

van

37-41, Lange Koepoortstraat, 37-41

Albert R o d e n b a c h , R o m e o en J u l i a van

ANTWERPEN

S h a k e s p e a r e en " E g m o n d , , van G o e t h e .
Sekretariaat: A k k e r g e m l a a n , 82, G e n t .

Belangrijke prijsverminderingen
voor

V.T.B.ers.

1

Fabriek van Reiibenoodigdheden - Export — Volledige
uitrusting van maatschappijen en openbare beheeren
Aile Eereteekens en kenteekens
Burgerkleeding op maat — Prima snede gewaarbor^d
5 % vermindering voor V.T.B.-er«

kmm BankMeeniging
Naamlooze Maatschappij

n

Maalsc!;. Zetel: L a n g e N f e u w s t r , 7 0 - 7 2
ANTWERPEN
Telegramadres : Algeniban Postcheckr. 5 4 9 1 8

Het

gemakkelijkste

en

het eenvoudigstc
is het innemen van

van

tabletten.

en

Rekeningen
Fondsen,

A s p i r i n
in v o r m

^ Alle B a n k -

op

Beursverrichtingeri
Zicht

Effecten.
0

Spaarkas

4

/o

Voor

gezellig,

en

Termijn

Brandkasten

vrij

van

belasting

Steeds gereed voor het gebruik!
Eenvoudigste aanwending!
Maar het moeten de echte
It&V^l
6
o.v

Aspirin tabletten
in

de

origi-

neele verpak-

een

hedendaagsch

in-

terieur vindt u d$ laatste s c h e p p i n g e n van
Meubelen.

Linoleum

&

Clubzetels

king
zijn)

H u i s P.

MARX

Kerkstraat, 72

Huis gesticht in 1897

5 % vermindering voor de leden van V. T. B.
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«• De Beukelaer's biscuits «
Se Beukelaer's Exqtiis

"

De Beukelaer's Chocoladen
Keurig - Zuiver - Voadzaam
Overal verlangd

»«

Overal beroemdl

•••

Algemeene Spaar- en
Hypotheekbank N. V.
JCoofdzetel

Spaarkas.

: Statieplein, 47, cAntwerpen. 5el. 295.70 ~ 522.50
5 1 2 op zicht - 6 1 2 op termijn.

Hypotheken goede voorwaarden.
Beheerders,
E. Oeyen. liandelaar. Amwerpen.
Prof. Carnoy, Senator. Leuven.
D r Poelmans, Overpelt.

Beheerders,
J. Van Caneghem. Vofksvertegenwoordiger, Hasselt.
f)r Van Huffelen. Antwerpen.

Kommissaris, A Billiet, Bercheni.
Afgev.-beheerder, Oct. Engels.

Beheerder-Bestuurder, Eug. Stappers.

Ernsfage agenten kunnen zich aanfoieden op de plaatsen waar
de maafschappij nog nief verfegenwoordigd is.

|
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BONDSLEVEN

Werft ledenaan voor 1928 !

Aalst
WOENSDAG, 7 DECEMBER : Te 19 u. 30 in de
feestzaal van het stadhuis : Tweede Wintervoordracht. Hoogleeraar : J. A. Goris (dichter Maria
Gijsen) uit Antwerpen, over zijn reis door Amerika,
waaraan hij zulke schitterende artikelenreeks wijdde. (Met lichtbeelden).
ZONDAG, 11 DECEMBER : Eerste groepsreis
naar Antwerpen. 's Morgens bezoek aan een prachtig, haast onbekend privaatmuzeum. Gezamenlijk
middagmaal. 's Namiddags bijwonen der vertooning
in de Vlaamsche Opera. Vertrek te 8 u. 29. Prijs :
35 fr. (trein, middagmaal, opera, drinkgelden inbegrepen). Inschrijven voor Donderdag, 8 December.
MAANDAG, 26 DECEMBER (Tweede Kerstdag) : Rnbensdag, ter gelegenheid van de 350e verjaring zijner geboorte. Het volledig prograrnma
verschijnt in ons volgend nummer.
— Alle Aalstersche kinema's ©n de Belgische
Film-Universtteit verleenen aanzienlijke prijsverlaging aan V. T. B.-ers. Zeg dat aan vrienden-kinemaliefhebbers!

Groot-Antwerpen
ZONDAG, 4 DECEMBER : Te 10,30 u. Bezoek
aan de terreinen waar de Wereldtentoonstelling van
1930 wordt opgebouwd. Verklaringen door den heer
Smolderen, hoofdbouwmeester van de tentoonstellings-gebouwen. Bijeenkomst voor de Victor Desguinschool, Jan van Rijswijcklaan om 10,30 u. stipt.
DONDERDAG, 8 DECEMBEK : Te 14 u. Bezoek aan de prachtige instellingen « Titan » te
Hoboken. Vertrek met trein te 13,10 u. (Zuidstatie).
Reiskaart nemen tot Hemixem (werkplaatsen).
Beperkt aantal deelnemingskaarten af te halen
op het secretariaat
ZONDAG, 11 DECEMBER : Te 9,30 u. Bezoek
aan de « Torententoonstelling » in de St Niklaaskapel (Lge Nieuwstraat). Na het bezoek : beklimming van den O. L. V. Toren (bezoek aan klokkenen beiaardkamer). Leider : de heer Van Averbeke,
hoofdbouwmeester van de Stad Antwerpen.
Beperkt aantal kaarten af te halen op het secretariaat. Onkosten voor het beklimmen van den
toren bedragen twee frank.
Vereeniging te 9,30 u. St Niklaasplaats (Lange
Nieuwstraat).
DONDERDAG, 15 DECEMBER : Te 14 u. stipt
namiddag. Bezoek aan de werkhuizen « Minerva »
(automobiel-constructie). Vereeniging Karel Oomstraat, 40. Beperkt aantal kaarten af te halen op
het secretariaat.
ZONDAG, 18 DECEMBER : Op aanvraag van
vele leden teleurgesteld de vorige maal :
Tweede bezoek aan de suikerfabriek in voile werking te Lillo. Beperkt aantal kaarten met vermelding onder welke voorwaarden het bezoek plaats
heeft af te halen op het secretariaat.

Groepsreis (enkele reis) tot Lillo'aan 3 fr. (in
plaats van 5,60 fr.) Bij gunstig vveder terugkomsf
met boot « Flandria ». -"Eten medebrengen; koffie
verkrijgbaar. Vertrek te 8,30 u. Klapdorp met elektrischen tram.
DONDERDAG, 22 DECEMBER : Te 14 u. stipt
namiddag. Bezoek aan de inrichtingen « Bell Telephone Cy ». Vereeniging hoek Paleis- en Boudewijnstraat. Beperkt aantal kaarten af te halen op
het secretariaat.

Baardegem
ZONDAG, 11 DECEMBER : De afgevaardigde
B. De Clerck, vertelt zijn reis door de Vogezen en
de oude steden van den Elzas, in de feestzaal der
Vakschool. Lichtbeelden! Ingang vrij voor ieder.
Voor den uitstap naar de Brouwerij Van Roy, te
Wieze, om er de fabricatie van den Royal-aie te
zien, voor de reis naar Brussel, en voor de andere
voordrachten worden de leden tijdig verwittigd.

Borsbeek
ZATERDAG, 17 DECEMBER : Om 20 u., bij Ed.
Verbiest, gezellig samenzijn. Mosselfeest; daarna
zang en muziek. Prijs : ongeveer 3 frank, alles
inbegrepen. Alleen voor de leden met hunne dames.
ZONDAG, 18 DECEMBER : In de zaal Casino,
bij Louis De Vos, De Robianostraat, voordracht
door Prof. Dr Ir. Stan Leurs, over : « Het Belanp
van Vlaanderen als Toeristenland », met prachtige
lichtbeelden. Elk lid, brenge zijne vrienden en kennissen mede! Alle V.T.B.-ers uit her omliggeiule
worden hierbij uitgenoodigd.

Brugge
ZONDAG, 11 DECEMBER : Gezien den onverwachten bijval van onzen laatsten uitstap naar
Vijve Kapelle, is er besloten een tweede dergelijke
wandeling in te richten, ditmaal haar Oostkamp.
Vertrek te voet te 13.30 u. aan de St.-Katharinapoort; te 15 u. bezoek aan de kerk onder de leiding van den heer A. Ducheyne. Daarna : Koffiebal met wafels, in het « Gasthof van Vlaanderen ».
Inschrijvingen verplichtend (5 fr. per persoon) bij
Mej. Verhoest, 68, Vlamingstraat, tot 7 December.
Liefhebbers ban gezonde lucht en leute mogen
niet nalaten aan dezen uitstap deel te nemen!

Geel
MAANDAG, 12 DECEMBER : 3e Wintervoordracht in ons lokaal « Vlaamsch Huis ». Als spreker zal optreden de heer A. Hans, letterkundige, met
het onderwerp « Zeeuwsch Vlaanderen
opgeluisterd met prachtige lichtbeelden. Begin zeer stipt
te 19 u.
Algemeene inkom 2,— fr. De leden van V.T.B.
betalen slechts 1,— fr. op vertoon hunner lidkaart.
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Organisatie is ons sterkste wapen.
Het volksbestaan kan slechts duurzaam bouwen op den stevigen grondslag
van een sterk, alzijdig en eigen nationaal leven.
De algeheele bewustwording van de breede Vlaamsche volkslagen mag enkel
dan verwacht worden wanneer, bevrucht door de Vlaamsche gedachte, op elk gebied, die ondernemingen, die instellingen, die initiatieven zullen openbloeien, welke
den Vlaming zullen toelaten, in de vervulling van al zijn levensfuncties, in de uitleving van al wat in hem is, Vlaamsch te zijn.
De Vlaamsche heropleving der laatste jaren kan dan ook wel juist daarom zoo
hoopgevend heeten.
Naast V. T. B., V. E. V, V. T. G., VI. Geneesheerenverbond, Verbond der VI.
Rechtsgeleerden en zoovele andere, zal het Vlaamsche Kruis thans een deel van die
grootsche taak op zich nemen.
Nog zooveel blijft er te doen om de volksgezondheid en maatschappelijken
welstand te verbeteren. Het Vlaamsche Kruis wil daarin voorzien door het inrichten
van voordracht-, kinema- en lichtbeelden-avonden, het geven van leergangen voor
verplegers(sters) en ziekendragers; het oprichten van hulpposten, bezoeken aan geneeskundige en maatschappelijke instellingen, enz. Het verspreiden van een geillustreerd bonclsorgaan, van propaganda- en vlugschriften, zijn zoovele middelen om
ons Vlaamsche volk gezonder, sterker en meer bewust van eigenwaarde te maken.
Zoovele andere ontwerpen worden dan verder uitgewerkt en voor verwezenlijking
vatbaar.
Een gezonder hotelwezen zal wel elke V.T.B.-er aanbelangen. Hygienische woningbouw kan wel niemand onverschillig laten.
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Wordt lid! Werft leden aan! Meldt U aan als propagandist voor Uwe gerneente.
BIJDRAGEN :
Beschermend lid
25 Fr.
Gewoon lid (met bondsorgaan)
10 Fr.
Gewoon lid (zonder abonnement)
5 Fr.
HET VLAAMSCHE KRUIS ontwikkele, groeie sterk en spoedig op, tot heil
van Viaanderen!
"
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NAMENS HET HOOFDBESTUUR :
De Alg Secretaris,
De Alg. Voorzitter,
Em. ILEGEMS.
Dr J. LAUREYS.
De Bestuursleden :
H.H. I> H. Allaeys (Antwerpen), L. Augusteyns (Antwerpen). D r F. Cootjans (Antwerpen),
J. De Combe (Berchem), D 1 P. De Maeyer (Gent), apoth. De Poortere (Izegem), L. De Raedt
(Antwerpen), apoth. A. De Waele (Aalst), apoth. R. Enkels (Herk-de"
Stad), P.1 Finne (Schaarbeek), V. Fitten (Antwerpen-West),
Mev. D r J. Gabriels (Antwerpen),
1
H.H. D ' Gybels (Aarschot). J. Gorie (Antwerpen), D ' H. Gravez (Aalst), A. Hans (Kontich),
r
Em.
(Antwerpen),
D1'1 Jacquet
(Antwerpen),
(Antwerpen-West),
HH Heylen
Dl' r>I\7hf
I r^Ho
/ An+ mrnO.
n\ Mareels
T^'- H Hmuo,
A D Martens
1Ic Mni-cplinf *
(Wachtebeke),
Fl. Mielants (Antwerpen), D1' ltEdg. fl Muylle (Deurne), D r sc. B. Pil (Oude-God),
Jul. Platteau (Antwerpen), D1' Poelmans (Overpelt), V. Resseler (Antwerpen), D r Spincemaille
(Rumbeke), E. Van den Berghe (Aalst), D r Van der Borght (Berchem), j. Vanderhoydonck (Ber
chem), apoth. Vande Vijvere (Brugge), apoth.J.
Van Eyck (St Niklaas), D r A. Van Huffelen
(Antwerpen), J. Van Straelen (Antwerpen)," D1' A. Verbeke (Poperinghe), V. Verheyen (Antwerpen), adv. Wittemans (Antwerpen).
'
(Medegedeeld).
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1 ET blad « De Standaard » is U voorzeker bekend. En de aanbeveling- welke wij
hier meegeven, mag" zeer kort zijn.
Op het gebied der dagbladper* in ons land hebben in de laatste jaren grroote en snelle
veranderingen plaats gevonden. Vele Vlaamsche bladen mochten hunne bescheiden positi(>
in do achterhoede van het dagbladleger aanzienlijk verbeteren. Voor alle uit gaat « De
Standaard met de beste binnen- en buitenlandsche nieuwsbronnen die er door g"eld, initiatief en speciale overeenkomsten tc verkrijgen zijn, met zijn flink lezersaantal, dat zich
iederen dag uitbreidt. « De Standaard » staat dan ook in het brandpunt dor Vlaamsche
belangstelling.
Onze eeriijke meening
DE S T A N D A A R D .
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is : dat

voor
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geen

beter

blad wordt

gevonden

dan

Ts onze verwachting tc hoog- gespannen als wij van 17 zelf de bcvestiging daarvan
togemoet zien? En mocht Gij onze meening* nog met greheel deelen, zoudt Gij dan niet
best handelen naar dit vers :
« Be not the first to whon the new is tried,
Nor yet the last to lay the old aside ».
« Woes niet de eerste die 't nieuwe beproeft,
Doch ook niet de laatste die 't oude terzijde legt »
IE nu inschrijft voor een abonnement van minstens zes maanden, ontvangt
het blad kosteloos t o t N i e u w j a a r . Het abonnement w o r d t genomen door
inzending van onderstaand inteekenbewijs aan het beheer van « De Standaard »,
Emiel Jacqmainlaan, 127, Brussel. — De prijzen : 3 maand, 21 frank ; 6 maand,
40 f r a n k ; een jaar, 75 frank.

\
h
i

I

i
\
i
I
)

!

\
)
i

?

I N T E E K E N I N G
(Naam en voor naam)
straat, te
voor een abonnement van .
(duur)
i
, , [ maq per postkwi'itiiiq
jr
tiel
abonnementsqeld
,
,
( zal qeslorl worden op
STANDAARD-DAGBLAD

.. _
verktaart in te schrijven
op het dagblad DE STANDAARD.
ontvcinqen worden
i
, / i /
\r
^o
de postchekrekemng : Isr loz.oo,
BRUSSEL.
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Genk

ZONDAG, 4 DECEMBER : Te 16,30 u. zeer
stipt in de zaal van den Werkerskring, vooidracht
met lichtbeelden over Noord-Italie, natuur en stedenschoon, door E. H. Prof. De Vis uit Laken; tijdens de poos prettige afwisseling. Ingang vrij.

MAANDAG, 28 NOVEMBER : In het Kathohek
Volkshuis, eerste wintervoordracht. De heer Lode
De Bruyne spreekt over « Beiaarden en Beiaardtorens ». De voordracht wordt opgeluisterd met
lichtbeelden en uitvoeringen van beiaardliederen en
beiaardmuziek. Ingang vrij, zelfs voor niet-leden.

Geeraardsbergen

Izegem

ZONDAG, 11 DECEMBER : Te 17 u. in den
stadschouwburg, voordracht over « Nederlandsch
Indie en. de Maleiers » door den heer Em. Hullebroeck. Voor de pauze : causerie, met menige Indische liederen. Na de pause : Hullebioek's mooiste liederen. Toegangsprijs : 3 fr. Voor leden :
2 fr. Kaarten bij J. Van Lierde, Vredestraat, en aan
den ingang der zaal.

Gent
ZONDAG, 4 DECEMBER : Te 14,30 u. stipt :
Bezoek aan het instituut Rommelaere, rechtover het
burgerlijk gasthuis. Vergadering om 14,15 u., hoek
der straat.
ZONDAG, 11 DECEMBER : Groepsreis naar
Brussel. Be;oek aan de tentoonst*filing van schilderijen, nalctenschap van den beroemden Nederlandschen scnilder, Vincent Van Oogh. Vertrek uit
Gent (St Pieters) te 8,37 u. Terug uit Brussel-Noord
te 20,5 u. Prijs per reiskaart 17,-- fr. Toetredingen
tot uiterlijk 7 December bij den afgevaardigde,
Begijnhoflaan, 31, Gent.
MAANDAG, 12 DECEMBER : Per autobus naar
Antwerpen, bijwoning van hec concert ingericht
door de vereeniging « De Nieuwe Concerten » of
van de-opvoeriiig van « Das lied von der Erde ».
Prijs van den a;itorit 20,— fr. Nog enkele plaatsen
vrij. Inlichtingen aan hoogervermeld adres.
MAANDAG, 12 DECEMBER : In de Staatsmiddelbare jongens ;chool, ingang Bisdomkaai 1, te
19,30 u. stipt. l e Wintervoordracht. Spreker : de
Heer M. Van Gi nd' uit St Niklaas over Denemarken en GroenlanJ met lichtbeelden.
ZONDAG, 18 DECEMBER : Te 14,30 u. stipt,
Bezoek aan het Moederhuis onder leiding van Dr
Van Houtte. Slechts die dames die de vorige maal
zijn teleurgesteld en nog in het bezit zijn van hunne
witte deelnemingskaart hebben toegang.
ZONDAG, 25 DECEMBER : Groepsreis
Antwerpen.

naar

OUDEJAARSAVOND : Evenals verledenjaar zal
Oudejaarsavond door de Gentsche V.T.B.-ers op
waardige wijze worden gevierd. De prijs per deelnemer is 25 fr. (alle kosten van inrichting inbegrepen). Na 15 December worden geen toetredingen
meer aanvaard.
AANBEVOLEN : Voor het Klaasfeest van Zaterdag 10 December om 19,30 u. in den Minardschouwburg wordt op de plaatsbewijzen aan de leden van
V.T.B. eene vermindering van 10% jtoegekend. Op
het programma, benevens lieve kindertooneelen,
opvoering eener kinderoperette. Voor plaatsbespreking : Bestormstraat, 8, Gent.

MAANDAG, 19 DECEMBER : Te 20 u. in het
Vlaamsch Huis, voordracht met lichtbeelden, door
den heer J. Vermeulen uit Gent, over : « Ierland

Kalloo
ZONDAG, 4 DECEMBER: l c Propaganda-avond.
« Denemarken en Groenland » -door Heer Van
Gendt. Zaal : Katholiek Huis, Hoog Calloo. Begin
3M> u.
De tweede propaganda-avond heeft plaats den
22 Januari 1928.

Letiyen
MAANDAG, 5 DECEMBER : Te 20 u. in den
« Avenir », Muntstr., 14, 2de voordracht met lichtbeelden ; onderwerp : « Tooverij en Geneeskunde
bij de Cheroki-Indianen » door Dr Olbrechts, die
hun zeden en gewoonten ruim een jaar ter plaatse
bestudeerde.
Ingang vrij en kosteloos voor iedereen.
Wegens ongesteldheid van Dr R. Sterkens kon
de aangekondigde voordracht over de « Kempen »
niet doorgaan. Uitgesteld tot Maart.
ZONDAG, 11 DECEMBER : Leden, die graag
de stuclenten zouden vergezellen op hun reis" naar
Antwerpen, kunnen bij den afgevaardigde inschrijven.
ZONDAG, 18 DECEMBER : Het gezellig samen-"
zijn wordt verschoven tot na Nieuwjaar door onvoorzien omstandigheden.

Leuven Hoogstudentenafdeeling
ZONDAG, 11 DECEMBER : Reis naar Antwerpen. Bezoek aan en muzeum onder bevoegde
leiding. 's Namidags bijwonen der vertooning in de
K. V. Opera. Prijs ' ' fr. (trein, opera, middagmaal). Inschrijven tot Maandagavond, 5 December,
Oude Markt, 48 bij den afgevaardigde.
ZONDAG, 18 DECEMBER: Bezoek aan de Abdij
van Park onder leiding van Prof. Fl. Van der Mueren
Voor nadere inlichtingen raadpleegt de plak-/
brief « Vlaamsch Leven ».

Mechelen
Door onvoorziene omstandigheden wordt
voordracht der maand December uitgesteld.

de

VRIJDAG, 6 JANUARI : Te 20 u. in de Reuzenzaal, Groote Markt, Voordracht met prachtige lichtbeelden door Dr. R. Sterkens, over « De Kempen ».
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TWEEDE HELFT JANUARI : Voordracht over
« Het Groot Hertogdom Luxemburg » met lichtbeelden door den heer J. Van Overstraeten.

Aangesloten Hotels

ZONDAG, 25 JANUARI : Groepsreis naar Antwerpen met bijwoning der namiddagvertooning in
de Kon. Vlaamsche Opera. Inschrijvingen worden
aanvaard tot uiterlijk 18 December bij de afgevaardigden : de heeren Van den Hove. Van Benedenlei, 59, en Juf. De Wit,, Keldermansvest, 13.

Hotel en Logement «Roode Poort»

Lessen over Mechelen en omstreken, worden ingericht door den « Kring voor Oudheid-. Kunst- en
Letterkunde » elken Donderdag van 5 tot 7 uur
s avonds op het stadsarchief van af de maand
December De inschrijving is bepaald op 40 frank
en dient gestuurd aan den Heer Coninckx (Vlietje,
! 1) waar verdere inlichtingen worden verstrekt.
Sterk aanbevolen aan alle V.T.B.-ers. (Bij 't einde
van den leergang kan hn diploma van Gids bekomp)i worden).

V;m ArteveBsIestraat, 8,
Antwerpen
40 kamers Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
gro ijpen, op voorhandbestellen, goede burgerskeuken

Melzeele

Voornram confortabel. Oude reputatie. Rustig gelegen in het centrum. Voor leden van den Bond bij
langer verblijjJ reductie.
L. WESTRA.

ZONDAG, 18 DECEMBER : Eerste wintervoordracht met lichtbeelden in de zaal van het Patronaat. De heer Lode De Bruyne zal spreken over
<s Beiaarden en Beiaardtorens ». Aanvang om
5]/2 U. zeer stipt. Inkom vrij. Alle leden houden dien
dag vrij. ten einde de winterwerkini? flink in te
xetten.

Hallestraat, 8 BRUGGE
Qunstprijzen voor de leden V. T. B.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaal 6 fr.

CAFE CECIL

HOTEL

HOTEL du MIDI

Ri e Godefroid, 32-34
NAMEIi
ZAAL BESCHIKBAAR voor i5o PERSONEN
10 % vermindering voor V.T.I?, leden

H:»tel de la Poste - BRUSSEL

HOTEL DYKSTERHUlS
STATIEPLSIN,

22,

ANTWERPEN

Het hotel voor Hollanders en Vlamingen !

St Niklaas
WOENSDAG. 21 DECEMBER : 4e Wintervoordracht. Te 20 u., in de bovenzaal van het bondslokaal « De Hoop », spreekt de heer H. Van Tichelen. conservator van het schoolmuzeum te Antwerpen, over v. Spa en omstreken ». De voordracht
wordt opgeluisterd met lichtbeelden.

Temsche
DONDERDAG, 15 DECEMBER, te 20.30 u. in
ons lokaal, voordracht door ons medelid, Hr. Dr.
Joz. Servotte over : Ben ami n gen in Waasland.

Zele
VRIJDAG, 2 DECEMBER : Te 20 u. in ons lokaal « De Hert », voordracht door den Z. E. Pater
L. Callewaert, over
De Philosophie van het
Reizen

Drakk. «Lux», s.m., Nationalestr. 109, Antw

John Juchem
TUINARCHITECT
Beveelt zich aan voor het opmaken
van ontwerpen vanPrivate en Openbare Parken en Tuinen. — TOEZICHT EN D1RECTIE BIJ UITVOERING. — Voor alle inlichtingen : VILLA FLORA, (nabij Statie)
OUDE-GOD.
Telef. : Hove 40

I.

V.

TUSNBOUW

FLORA

(Voorheen W. JUCHEM on Zonen) nabij de Statie OudeGid.
TJef. : Hove 40
Groote keus van tuinboomen van alle I Een afdeeling voor aanleg en bevormen. — Sieraadboomen. — J planting van lustparken en boomConiferen. - Heesters. — Groeti- % gaarden is aan het huis toeg«voegd.
blijvende en vaste planten.— Bij- %
zondere kultuur van rozen. Aller- t
Inlichtingen en catalogus op
beste varieten beschikbaar.
•
aanvraag.
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NAAML. VENNOOTSCHAP

:

| FONDSENBANK j
j Maatschappelijke Zetel ; Brussel, Wetstr. 84 •
•

•

•

«

i
I

Bijbanken : A N T W E R P E N , St Martenstraat, s
KORTRIJK, Lange Steenstraat, 4

I
i

•
I

Agentschappen :
Brugge, Isegem, Poperinge, Tielt.

I
•

•
•

Bij kant ore n : Ardooie, Cortemarck,
Harelbeke, Ingelmunster.

•
•

•

•

ALLE BANK-

EN

Cuerne,

BEURSVERHANDEL1NGEN

BANK VOOR HANDEL A NIJVERHIBI&
Naamiooze Vennootschap
Ftliaal van Volksbank van Leuven
Betrokken bij dt Algemitm Bankvereenigini van Antwerp*.
Hoofdkantoor KORTRIJK
Bijkantoren : Brugge, Cuerne, Dixmude, Isegerr
Knokke a/Zee, Meenen, Moeskroen, Oostende,Pope
ringe, Roeselare, Tielt, Veurne, Wervik, Wevelgem
Yper.
Hulpkantoren: Aarseele, Aartrijke, Ardoye2 Avelem, Beernem, Blankenberge, Dadizeele, D^eriitk
'esselgem, Geluwe, Oiatel, Gullegem, Handzarm
Harelbeke, Heyst a/Zee, Herseeuw, Ichtegem, Lar.
gemark, Lauwe, Ledegem, Meulebeke, Moorseet*
Moorslede, Oostkamp, Oost-Roosebeke. RuteSCfoAc
Staden, Swevegem, West-Roosebeke, Wi|iigem»
Alle Bankverrichtingen.

S

Aangesloten Huizen
Emiel WIRTZ
W I S S E L EN O P E N B A R E

44, d" Keyserfd,

FONDSEN

Antwerpen

(nabij de Middenstatie)
De beste wijnen vindt gij in het huis

VOORSPOELS-FRANCK
Specialiteit van Rijn- en Moezelwijnen
27, Keizerstraat, A n t w e r p e n

ROESELARE. Bezoekt het ((Vlaamsch
Huis » en het Gasthof « V.O.S. » beiden
STATIEPLEIN
J t * » h i l DE SCHOONSTE
DE BESTE
H U l l l l
__ D E S T E R K S T E S C H O E N E N
Jan Van B a l l a r t , ( V . O . S . ) Lange Beeldekensstraat, 109, ANTWERPEN.
Verm, voor V . T . B .

Chemiserie "Willy,, A.Strauven

Kasteelpleinstraat, 20, Antwerpen, Tel. 244.80
Hemden, Cols, Kravatten, Pyjamas, Pull-overs,
Zokken, Sjerpen, Kindergoed, enz. 5 %
VLAAMSCHE

AGENDAS

EN

MEMENTOS

O. PLATTEAU & Co.
Lange Nieuwstraat, 81 A N T W E R P E N
Telef. 5 7 I . 5 5

Antwerpsche Automobielschool
Best. D e s k u n d i g e G . V. D . H A E G E N

Keizerstraat,

28,

Antwerpen

Prachtisch en Theoretisch o n d e r r i c h t . D a g - , avond cn Zondagl e e r g a n g e n . Rijleasen op m o d e r n e voiture.

PANNEN- en 9TEENBAKKERIJEN
VAN ST. N I K L A A S - W A A 8
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KORSIK A
« Cyrnos, File de beaute », zooals alle brochures, uitgegeven door spoorweg- autocaren scheepvaartmaatschappijen het betitelen.
De lezer oordeele zelf uit de hiervolgende
reisindrukken of dit eiland dien naam al of
niet ten voile verdient. Eerlijkheidshalve
doen we opmerken, dat onze reis ondernomen werd in de tweede helft der maand Juli,
wat nu juist niet de ideale tijd is om dit eiland als toerist te bezoeken.
Rond den middag scheepten we te Marseille in en het licht zeebriesje was ons zeer
welkom, daar we enkele dagen hadden doorgebracht in de zuidelijke steden der Rhonevallei, waar de Mistral — die verschroeiende
wind — heel den tijd van ons verblijf het
brandend stof had opgejaagd.
Groot en lawaaierig was de drukte op de
kade; niet dat de toeristen zoo talrijk waren
— de meeste dezer doen den overtocht langs
Nizza — maar de passagiers waren hoofdzakelijk Korsikanen, die een tijd te Marseille
hadden vertoefd en nu met groote voorraden naar hun eiland weerkeerden. Later vernamen we dat Korsika hoofdzakelijk langs
Marseille bevoorraad wordt. Het dek voor de
3e en 4e klas passagiers leek dan ook erg
op cie koer van een stapelhuis, waar pakken

koopwaar voorloopig opgestapelcl lagen. in
afwachting dat ze zouden weggeborgen worden. Naast die pakken hadden de eigenaars.
echte Korsikaansche typen, zich achteloos
neergevlijd, weinig bekommerd om de wegversperring, die hun lichaam en hun koopwaren veroorzaakten.
Grootsch was het panorama der stad Marseille, dat we genoten bij het uitvaren van
de Bassin de la Joliette en de Voorhaven. Op
het voorplan de Kathedraal, en neo-Byzanlijnsche kerk, in witten en donker-groenen
steen en rijkelijk met marmer en mozaiek
versierd. Daarachter, een weinig klimmend,
de oude stad. Verder, bij den ingang der oude haven, de twee ongeveer 80 m. hooge ijzeren torengeraamten der Transbordeur-brug
en dan hoog boven de stad de Notre-Damede-Ia-Garde-kerk, opgericht op een versterkten heuvel en wier belfortachtige toren
bekroond is met een reusachtig H. Maagdbeeld. Dit alles badend in een overvloedig
middagzonlicht en zich scherp afteekenend
tegen den wolkloozen azuren hemel. Het
water, bij de kust blauw met een groene tint
bij het omslaan der golfjes, werd, naar gelang we verder in zee staken, donkerblauw,
met hier en daar witte kapjes, barenkopjes.
Aan den einder, grijze, ver in zee vooruitspringende rotsen, grillig van vorm, en waar-

rond zich het licht als een opaalkleurige neve] scheen te verdichten.
Heel den namiddag veriiep in een over-

vloedig licht. We hadden gehoopt tegen den
avond enkele wolkjes te zien verschijnen om
een lichtspeling te hebben, zoo eigenairdig
schoon in onze noordergewesten; doch niets
daarvan, de zon ging onder als een lichtentie
schijf aan een blauwen hemel en eenzaam
stevende ons schip zuid-oostwaarts over de
saffierkleurige Middellandsche zee.
De eerste stralen van cle nog verborgen
zon kleurden reeds de toppen der bergen,
die de reede van Ajaccio — de diepst in 't
land dringend van gansch het eiland — omsluiten, toen we voor de stad aanlegden. Vlug
ging de ontscheping niet en nog voor we het
hotel bereikt hadden, was het stadje reeds
ontwaakt. Langsheen de helling der bergen
daalde het rozige zonnelicht en bescheen
weldra de blauwe zee, die daar lag kalm als
een groote vijver. De kade, de Place des Palmiers en de Avenue du Premier Consul, de
voornaamste straten, zijn met palmen en platanen beplant en herinneren den reiziger aan
de Cote d'Azur. Noch de oude, noch de nieuwe stad bieden iets bepaald karakteristisch
aan. Natuurlijk is er veel dat van Napoleon
spreekt, maar dat interesseert den toerist, die
komt om natuur- en stedenschoon te genieten, bitter weinig. Wat Ajaccio aantrekkelijk
maakt, is zijn heerlijke ligging aan een breede met bergen omzoomde baai en het prachtig wijd panorama, dat men geniet bij de uitstappen naar den Monte Salario (300 m.
hoog) of naar de Pointe di Pozzo di Borgo
(800 m. hoog). Niet eene maar verschillende
baaien zijn van die hoogten gelijktijdig zichtbaar.
De lange auto-cartocht van Ajaccio naar
Zonza over Bonifacio is maar gedeeltelijk
belangwekkend, vooral na de uitstappen
rond Ajaccio. De weg volgt een wijl de golf
en dringt dan het land in om nabij Propriano
weer de zee te bereiken. Opnieuw landwaarts
voorbij het schilderachtig gelegen Sartene
en rond den middag is Bonifacio bereikt.
Bonifacio, een klein stadje met smalle,
vuile, stijgende straatjes, is gebouwd op een
rots, die over de zee vooruitspringt en van
waar men een heerliik zicht heeft op de haven, echt cirkelvormig meertje, op de 10 Km.
breede straat van Bonifacio en op het eiland
Sardinie.
Per motorbootjebezoekt de toerist de Dragonetta-grot, die zooals de Blauwe Grot op
het eiland Capri, alleen per bootje kan bezichtigd worden. De 30 m. hooge rotswand
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prijkt met vele stalactieten en vertoont van
boven een langwerpige opening, iet of wat
op den vorm van Korsika zelf gelijkend. Is
het licht er niet zoo eigenaardig azuurkleurig
en zijn de onder water gedompelde voorwerpen niet zoo zilverig wit als in cle grot
van Capri, dan toch heeft ze iets wonderbaars, namelijk den bont-metaalkleurigen
bodem, duidelijk zichtbaar door het heldere
2 m. diepe water.
Van af Bonifacio, het meeste zuidelijke
punt van het eiland, gaat de weg weer noordwaarts, langs Porto-Vecchio, de eenige golf,
die de oostkust vertoont. Drie dagen lang
zouden we nu de zee met hare diep in het
land dringende baaien niet meer zien.
Door liet binnenland ging nu de tocht over
bergruggen, langs bergpassen en dwars door
dichte wouclen. Het bosch van Ospedale
kwam het eerst aan de beurt. Hier, te midden
van die eeuwenoude reusachtige boomen,
meer nog dan in dc omgeving der rotsige
zeebochten, heerscht een volkomen verlatenheid. IJren kan men er rijden zonder een
menschelijk wezen aan te treffen; slechts nu
en dan vindt men er houthakkers aan 't werk
of kruist men een met boomstammen beladen wagen, soms door een span van 12 of
14 muilezels getrokken. Het hoogtepunt van
dezen tocht is de Bavella-pas, het indrukvvekkendste oord van het eiland. De autocar
brengt u langs een smallen weg tot aan een
verlaten hoogvlakte, bezaaicl met groote en
kleine rotsblokken, met hier cn daar een pijnboom, wiens verwrongen en half kale takken,
die meestal langs dezelfde zijde groeien, u
herinneren aan cle winden en het gure weder, welke tijdens de wintermaanden cle
gewassen geeselen. Beneden gaapt een peil-

looze afgrond en daar achter verheft zich,
steil als een muur, een rotsgebergte met
scherp uitgesneden spitsen. Hier schijnt het

leven met den clood te worstelen, zelfs in het
schoone jaargetijde. De terugtocht bij avondschemering was nog angstwekkender.
In het eenvoudige, eenige hotel van Zonza
werd de nacht doorgebracht en den volgenden dag ving cle tocht weer aan door beboschte bergstreken, in de richting van Vizzavona, een dorpje verscholen in de wouden,
die zicli uitstrekken aan den voet van den
Monte d'Oro, een ongeveer 2200 m. hoogen
berg, op wiens top we nog enkele plekken
sneeuw bemerkten en van wiens helling een
beekje schuimend neerstort. Naast het woeste, het bevallige.
Van Vizzavona tot aan Corte volgt de
autobaan bijna heel den tijd den spoorweg.
Dit gedeelte vormt als het ware den rug van
net rotseneiland en hier ook hebben de mees-

te waterloopen hun oorsprong. Corte is een
klein, oud, schilderachtig gelegen stadje, dat
een voorname rol speelde in de geschiedenis
van Korsika en waarvan de vrijheidszin der
bevolking hoog aangeschreven staat.
De rit Corte-Piana is zeker de interessantste van al de auto-tochten. Ongeveer 15 km.
blijft de baan den spoorweg volgen om dan
westwaarts te buigen en tusschen Francardo
en Calacuccia den terecht beroemden pas
Scala di Santa Regina door te trekken. Boven den waterloop Golo hangt de kronkelweg langsheen den bergwand, een ordelooze
opeenstapeling van ruwe rotsblokken. Soms
lijkt het wel of de weg hier doodloopt, zoo
plots en vervaarlijk rijzen dreigend de rotsen
op, die het heele landschap als in een gesloten kring omvatten.
Voorbij Calacuccia beginnen de wouden
weer, somber, duistere bosschen, waar de
weg nu eens loopt boven diepe ravijnen, dan
weer in enge valleien met aan beide zijden
steile rotsen of soms ook omhoog kronkeit
rond bergtoppen. Tusschen de wouden van
Valdoniello en Ai'tone bereikt de weg een
hoogte van ongeveer 1500 m. aan den Vergio-bergpas.
De weg daalt naar Evisa; reeds krijgt men
bij poozen in de verte cle zee te zien, maar
j plots verengt het landschap weer en vormt
! een wonclerbaren kring van donkere rotsen,
| gekend onder den naam van Spelunca. Nog
j zijn we hoog boven den stroom, maar de rotsen wijken, lachende gewassen vertoonen
zich en na nog een schoon bosch van
kastanje- en olijfboomen doorkruist te hebben, rust het oog op een lief landschap, dat
den toerist des te aangenamer treft daar hij
dagen lang vertoefde te midden van wilde
rotsbergen en sombere wouden : de smalle,
maar heerlijke golf van Porto, de schoonste
van het eiland, ligt daar open voor zijn verbazenden blik. De uit de steeds kalme, blauwe zee oprijzende rotsen stijgen langzaarn
en eenmaal het land bereikt, zijn de hellingen met kurkeiken en olijfboomen begroeid.
Doch een nieuwe verrassing wacht den reiziger, die van de eene verbazing in de andere
komt. De weg daalt, bereikt den boord der
golf en begint dan weer te stijgen. Een vooruitspringende rotsbiok, ongeveer de silhouette van een hond weergevend, leidt. een nieuw
rotsgedeelte in : de beroemde Calanche di
Piani. Ongeveer 400 m. boven de golf van
Porto loopt de weg 2 Km. lang door een
chaos rotsblokken van rood graniet; sommige rechtlijnig, andere ovaalvormig, hier
regelmatig, daar weer gelijkend op een wangedrocht, doch de meeste fantastisch uitgesneden, zich trots verheffend en zich scherp
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afteekenend tegen cie blauwe lucht. Geen
wonder dat de verbeelding van toerist en
bewoner in die veelvuldigheid van vormen
silhouetten van levencie wezens meent te herkennen. Reeds daalde de zon aan de Westerkimme toen we in vertraagd tempo door die
wilde rotsklompenmassa reden en het roodgloeiend zonnelicht tooverde op uit graniet
een kleuren- en licht spel, eenig in zijn soort.
Van een vuurroode, warmkleurige tint, die de
vooruitspringende deelen veride, kroop de
kleurschakeering naar donkerbruin in holten
en spelonken, maar gaande over rozig bruin,
met hier en daar een grijs-groenen toon, waar
mossen den rotswand bedekken. Zoo maclitig was de indruk van dit natuurwonder, dat
we besloten den volgenden dag voor zonsopgang terug te keeren naar deze plaats om
haar bij een andere belichting te zien. En
waarlijk, we hadden ons niet bedrogen. Bij
schemerlicht was de aanblik geheel anders.
Niet schooner, maar angstwekkender. Nu
geen kleurenspel, geen lichtschakeering,
maar sombere, dreigende vormen, die zich
losmaakten van den donkereii rotsmuur en
die meer en meer vooruitsprongen naar gelang het opkomend licht de halve duisternis
verdreef.
Na den tocht Corte-Piana was de rit
Piana-Ajaccio minder belangwekkend, te
meer omdat hier de bergen minder hoog en
armer aan vormverscheidenheid zijn en ook
omdat cle wouden met hoogstammige boomen hebben plaats gemaakt voor de maquis
of macchia. Deze maquis zijn ondoordringbare bosschen van struiken en laagstammige
boomen, die door reusachtige varens met elkaar verbonden zijn tot een onontwarbaar
plantennet en die een ongenaakbare schuilplaats bieden aan de zoo beruchte Korsikaansche bandieten en vendetta-helden.
Hier in de dorpen vindt men naast wijngaarden en moestuinen kleine velden. Eigenaardige bijzonderheid, die ons reeds in verschillende dorpen getroffen had : cle meeste
van die bebouwde landen vertoonen aan een
hunner uiteinden naast den weg, een door
haag of op elkaar gestapelde rotssteenen
omsloten perk, dat dienst cioet als kerkhof
voor de familie van den eigenaar. In enkele
gevallen versiert een kruis of zerk de graven,
doch meestal verheft er zich een grafkapel,
v(3or wier ingang dan cypressen geplant zijn.
Een dag rust te Ajaccio was ons welkom.
Toen we daar in een voiksbuurt rondkuierden, waren we getuigen van een begrafenis.
Niets eigenaardigs? Toch wel. Voor de
straatdeur, langsheen de stijlen, twee groote
bloemen en palmentuilen. Om zes uur 's namiddags verscheen de geestelijkheid, enkele

oogenblikken later werd de lijkkist buitengebracht, in den eenvoudigen, zwarten lijkwagen geschoven en terwijl cle talrijke menigte — de vrouwen meestal in 't zwart gekleed — stilzwijgend en eerbiedig het hoofcl
ontblootte, greep rond den ingang van het
sterfhuis een druk tooneeltje plaats. Menigvuldige bloemtuilen en kronen werden buitengebracht en deze zouden gedragen worden door straatbengels uit de buurt, die reeds
geruimen tijd daar hadden post gevat en die
nu ciuwden en wrongen om een kroon te
bemachtigen. Het deed wel ietwat grappig
aan, voor en naast den lijkwagen die straatjeugd daar te zien stappen : blootsvoets,
korte, nauwelijks tot aan de knieen reikende
broek, los openhangend hemd, dat de gebruinde borst naakt liet, verwarde haren en
morsig gelaat; echte straatbengels, een
schilderij van Murillo ontsprongen.
Ajaccio, de hoofdplaats, en Bastia, de
| volkrijkste stad, zijn door een spoorbaan ver' bonden, die het eiland van het zuidwesten
naar het noordoosten doorsnijdt en 158 Km.
lang is. Tweemaal daags rijdt een trein in
beide richtingen; 's morgens een gewone, die
8 uren noodig heeft om den weg al: te leggen
en 's middags een sneltrein, die den rit doet
in 6 uren. We verkozen den laatsten en alhoewel hij niet uitmunt in snelheid toch
biedt hij meer contort dan we verwacht
hadden.
De spoorweg volgt de zeebocht en verschaft den reiziger cie gelegenheid nog eenmaal een blik te werpen op cle baai met cie
stad en de Pointe di Pozzo di Borgo. Langsheen de baan verheffen zich de verwrongen
en ontschorste stammen van eucalyptussen.
Eenmaal de Gravone overschreden begint de
weg te stijgen en wordt hij een echte bergbaan — in het voorjaar wanneer de sneeuw
de bergtoppen nog bedekt moet hij op een
echten Alpenweg gelijken — bruggen, tunnels en wendingen wisselen elkaar af en
weldra bereikt de trein de streek van den
Monte d'Oro, ten zuiden van Vizzavona waar
zich het hoogste gedeelte van cien spoorweg
bevindt. Van hier tot Corte en Francardo
hadden we enkele dagen te voren den weg
reeds gedaan per auto en toch interesseerde
hij ons nog. Voorbij Ponte Lcccia wordt de
daling sneller en bevinden we ons in een
vruchtbare vallei, maar minder schilderachtig voor den toerist, die komt uit de lage
j landen aan de Noordzee.
|
Bastia met zijn oude wijken met hooge
huizen en smalle kronkelstraatjes, lijkt meer
dan Ajaccio op een Italiaansche stad, vooral
in de omgeving der oude haven, die door
een heuvel omsloten wordt.
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De voornaamste auto-rit in de omgeving
van Bastia is de tocht naar de Cap Corse.
Langs de oostzijde van dit schiereiland is de
weg iaag en weinig afwisselend; maar heerlijk wordt de aanblik in den Col della Serra :
oostwaarts de zee met het eiland Elba;
noordwaarts de Cap Corse met het La Giraliaeiland; westwaarts de diep-ingesneden
rotskust, en zuidwaarts de toppen van het
Serra-gebergte in het binnenland. De terugtocht langs de westkust is veel schilderachtiger; hier geen vruchtbare landschappen,
maar een woeste, eenzame en verlaten natuur. Onafgebroken volgt de weg de zee, nu
eens laag bij de kust, maar meestal hoog
boven het water, dat diepe inhammen vormt.
Aan de andere zijde van den weg het steile
gebergte met tal van bergpaadjes, in zigzagkronkelend naar eenzame houtskoolbrandershutten. Eenmaal voorbij het dorpje Nonza,
schilderachtig gelegen op een vooruitspringende rots, bemerkt men de St Florentgolt,
de grootste baai van Noord-Korsika.
Steil stijgt de weg, eerst langs den Col
de San Bernardino en daarna langs den nog
woesteren en rotsigeren Col de Teghime, die
de oostkust met de westkust verbindt. De
zee in den beginne bij poozen als een kleine
stip zichtbaar tusschen barre rotsen, wint in
uitgestrekiheid telkens ze zich weer aan
't oog van den toerist vertoont, om eindelijk
boven de rotsen van den neerdalenden weg
gansch den horizon te begrenzen. Langs het
Zuiden bereiken we Bastia, dat daar verscholen ligt te midden van boomgaarden en
tuinen, met hier en daar een met palmen
omringde villa.
Denzelfden avond om 9 ure verlieten we
Korsika met de Generaal Bonaparte, het
meest moderne der schepen die dienst doen
tusschen het eiland en Frankrijk. Om 6- uur
\s morgens zouden we te Nizza aanleggen,
doch reeds van 5 uur waren alle toeristen op
dek; niemand wilcle den aanblik der Azuren
kust bij zonsopgang missen. We voeren
voorbij Mentone, Monte Carlo met zijn duidelijk zichtbaar zeemuseum, Villafranca en
eindelijk Nizza. Gansch de kust van af de
Italiaansche grens tot aan de Cap d'Antibes
lag stralend in het opkomend zonnelicht voor
ons. Grootsch en onvergetelijk schouwspel!
Nog een dag vertoefden we te Nizza, de
stad waar men geniet van de zee, de bloemen
en de bergen. Dan ving de terugtocht aan
naar het Noorden, na twee weken lang gelukkig geleefd te hebben onder een immer
blauwen zuiderhemel met een zon, die zich
al dien tijd niet eenmaal achter grijze wolken
verscholen had.
F. O.

VAN HET SECRETARIAAT
BONDSPOSl CHECKREKENINO : 93627
TFLEFOON SECRETARIAAT : 583.30.
LEDENAANGROEi : Reeds heel wat nieuwe leden voor K)2cS werden gebotkv.
Werft nieuwe leden nan! Zie de lijst der speciale
premies!
FORSCHUNGEN UNI) FORTSCHR1TTE : De
leden die wenschen gedurende het jaar 1928 het
interessam Duitsch tijdsciirift, Forschungen und
Fortschritte le ontvangen, gelieven voor 1 Januari
op de postcheckrekening van den V.T.B. 93627,
1
fr. 6.— te storten vooi verzendingskosten.
AANBIEDEN DER L1DKAARTEN : In reeds
heel wat gemeenten werden de lidkaarten der
hoofdleden (10 fr.) aangeboden. Voor 15 December
1
zullen de laatste kaarten door den postbode ter
betaling worden voorgelegd.
De lidkaarten der inwonende leden (3,50 fr.) worden in de tweede helft der maand December aangeboden.
Afgevaardigden! Wij houden ter uwer beschikking nieuwe sprekende propagandaschriften.
Aanplakbrieven voor het aankondigen der voorI drachten, aan den prijs van 0,75 fr. per exemplaar.

Vergaderingen voor afgevaardigden
GENT : Zondag 4 December te 10 uur in het
I wijnhuis, St Pietersnieuwstraat, 8.
!
BRUSSEL : Zondag, H December te 10 uur in
het Vlaamsche Huis, Groote Markt, 16.
ANTWERPEN: Zondag 11 December, te 14.30 u.

Verminderingen
REMOUCHAMPS : Grot van Remouchamps. Op
den gewonen inkomprijs der grot 2 0 vermindering op vertoon der lidkaan met foto.
AVERBODE : Pension Antoon Reus (gesloten
huis) 5r/r.

wil DRUKKEN IN 1923 EEN LUXE-UITGAVE VAN HET BONDSBLAD!

Het Bestuur van den V. T. B. nam het be| sluit in 1928 onze leden in de gelegenheid te
stellen, mits een opleg van 20 fr., een luxeuitgave van liet bondsblad te ontvangen. Niet
een gewone afdruk op een betere papiersoort
wordt hier bedoeld, maar een prima verzorg1
de uitgave op allerbeste geelachtig couche' papier. Het zal dus werkelijk een luxe-uit; gave zijn! De verzending ervan geschiedt onder speciaal gekartonneerd omslag.
Wij hopen dat al onze getrouwc leden, die
er prijs op stellen het bondsblad ingebonden
, te bewaren van deze gelegenheid zullen ge> bruik maken. De leden die van al i januari
de luxe-uitgave wenschen te ontvangen worden dringend verzocht ons uiterlijk op 15 December hun toetreding te zenden vergezeld
i van een storting, groot 20 fr., op onze posti checkrekening nr. 93627. Personen die hun
i bijdrage voor 1928 nog niet hebben betaaki
i storten 30 fr.
Daar de oplage der luxe-uitgave beperkt
wordt tot het aantal inschrijvers worden de
belanghebbenden aangezel voor 15 Decemi her de vereischte soin te storien.
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Gedurende de tweede helft der niaaiut December zullen de lid kaarten der inwoj
nende leden (3,50 fr.) door den postbode ter inning worden aangeboden. Wij drinj
gen er sterk op aan dat onze leden maatregelen zouden treffen opdat de lidkaarten
;
niet onbetaald zouden terugkeeren. Dit echter is niet voldoende! Wij rekenen er op $
dat de hoofdleden voor 1928 al hun huisge nooten als inwonend lid zullen laten in- «
schrijven.
Raadpleegt de lijst der speciale premies!

I
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DE BROELTORENS

ALGEMEEN ZICHT OP HET KASTEEL
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HET

BAJKAL-MEER

« Dc heilige zee » noemen de bewoners
van Siberie deze zeer belangrijke koningin
der Siberische meren. Volgens grootte evenaart zij de Adriatische zee (30.000 vierkante
kilometer). (1) Ze heeft een lengte van
600 Km. en een breedte van 30 tot 90 Km.
In het zuidelijke deel gaat haar diepte tot
1600 meter. In den zomer is haar helgroen
water zoo doorschijnend dat men den grond
op een diepte van 10 tot 12 meter kan zien;
zachtjes klotst dan het water aan den voet
van ruwe, hooge, beboschte bergen. In de
lente en in den herfst veranderen plotselinge
stornien ds Bajkal in een onmetelijken ketel
reusachtige bruisende golven, die in staat
zijn steenen ter grootte van een menschenhoofd op den oever te werpen. Daarom vreezen de oeverbewoners en ook de Russen de
Baljkal als een dreigend. vernielend natuurele'ment. Volgens het aloude bijgeloof der
Toengoezen en Boerjaten wonen in de dreigendste rotsen slechte, vreeselijke goden,
waaraan zij allerlei voorwerpen ten offer
brengen.
Het ijskoude water van het Bajkal-meer
wordt enkel bij het einde van den zomer iets
warmer; daar het tijdens de drukkend-warme Siberische zomermaanden de lucht der
omliggende si reek merkelijk verfrischt, is het
meer het meest geliefkoosde doel der toeristen van uit de nabije stad Irkoetsk.
En in tegenstelling verdampt des winters
de onrustige, golvende Bajkal langen tijd,
bevriest niet, stuwt stukken ijs voort, en
hoopt die bij de oevers op tot onoverkomelijke bergen — en dan verwarmt het water
eenigszins de omringende koude lucht. Alleen
in December wordt het gansche meer ten
slotte door ijs van een halven meter dikte
vastgeketend. Bii hevige koude, wanneer er
van wind of sneeuw niets te bespeuren is —
bijzonderste kenmerken van het winterklimaat in het Bajkal-gebied — vertoont het
meer een eindelooze, gladde ijsvlakte, waarin zich de omliggende bergen weerspiegelen
en waarboven zich een zuiver-blauwe, wolkenlooze heme! uitspreidt. De gapende
scheuren, die bij het begin van den winter
door de reizigers op de Bajkal zoo gevreesd
worden, sluiten zich voor goed.
Grilliger is het meer in de lente : soms
slaapt het kalm onder zijn ijskleed tot het
einde van Mei, soms springt het ijs reeds in
het midden van April in duizend stukken.
Tallooze stroomen en rivieren voeden het
(1) Belgie : 30450 Krn2.

reusachtige meer; de bijzonderste daarvan,
de Selenga, komt uit Mongolie door het
gebergte Hamar-Daban. Niet minder belangrijk, dan het meer zelf, is de Angara-stroom
die daar uitvloeit : de snelstroomende, opmerkelijk doorschijnende, groenachtige vloed
kan zelfs in December met de hevige Siberische vorst niet bevriezen. Enkel rond
Nieuwjaar. wanneer er van 40 tot 45 graden
vorst is wordt het onrustige water verrast :
ijs vormt zich op den bodem, groote stukken ingesloten met steenen stijgen naar de
oppervlakte, versperren den vloed tusschen
de talrijke eilanden en brengen aldus langzaam maar zeker de rivier tot stilstand. Doch
na drie maanden verbreekt zij haar boeien
en met niet te stuiten geweld wordt het ijs
voortgestuwd en op de oevers geworpen.
Daar ontdooit het nog langen tijd, wanneer
alom reeds alles groen wordt.
Aan het voleinden van den transsiberischen spoorweg bood de Bajkal koppig weerstand. Om haar voorbij te rijden moest men
langs den Zuideliiken rotsachtigen oever
(300 Km.) 40 tunnels, vele viadukten, galerijen en bruggen bouwen. Onderwijl verbonden twee groote stoombooten het oostelijke
en het westelijke deel van de Siberische lijn.
Zij waren in Engeland besteld en in deelen
| vervoerd over de Noordelijke IJszee-Jenisseji Angara en kostten 6,5 miljoen roebel. De
j grootste « Bajkal » bezat 15 ketels en kon
j 30 spoorwagens vervoeren. Ondanks haar
| kracht kan ze het winterijs op het meer niet
! breken, noch uitvaren tijdens de hevige
i herfststormen. Tijdens een artilleriegevecht
1
tusschen tsjekken en bolsjewikken in den zo; mer van 1918 werd de eerste overzetter
i « Bajkal » verbrand.
: Tot bij de opening van den spoorweg rond
j het Bajkal-meer, legde men 's winters spoor| staven op het ijs en trok aldus met paarden
! de geladen wagons verder. Gedurende den
! Russisch-Japanschen oorlog beproefde men
j de paarden door een lokomotief te vervangen. Doch zulke overbelasting duldden de
1
Bajkalgoden niet — de lokomotief werd onmiddellijk verzwolgen door het diepe meer.
R. VAN EYNDE.
Antwerpen.

IS UW VRIEND REEDS LID
VAN DEN V. T. B.?
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Nieuwtjes
De Wintersport in aantocht

De « Buehnenfestspiele » te Bayreuth, in
1928.

Er is in de laatste dagen in de Duitsche
bergen reeds vrij veel sneeuw gevallen, zoodat het begin van het wintersportseizoen weldra kan worden verwacht. In de Beiersche
Alpen ligt reeds op sommige plaatsen een
snecuwlaag van ongeveer 20 centimeter en
hier kan met de noodige voorzichtigheid
reeds ski worden geloopen. De koude varieert hier van 2 tot 6 graden.
In de Harz en in het Reuzengebergte heeft
het ook reeds gesneeuwd. Op den Brocken
ligt 3 centimeter en op de Schneekoppe 8
centimeter sneeuw. Zelfs in de meer westelijk gelegen bergen, die voor wintersport in
aanmerking komen, zoo b.v. in het Sauerland sneeuwt en vriest het, zoodat ook daar
de wintersport weldra zal kunnen worden beoefend.

Gezien het groote succes, dat de opvoeringen dit jaar te Bayreuth hebben gehad, heeft
de directie der « Festspiele » besloten in
1928 opnieuw een aantal voorstellingen te
doen plaats vinden. Opgevoerd zullen worden « Tristan und Isolde », « Parsifal » en de
« Ring der Nibelungen
De opvoeringen
worden op de volgende dagen geh.ouden :
19 Juli : Tristan. 20 Juli : Parsifal. 22 Juli :
Das Rheingold. 23 Juli : Die Walkiire. 24
; Juli : Siegfried. 26 Juli : Gotterdammerung.
Deze opvoeringen worden in dezelfde volg1
orde herhaald tusschen 28 Juli en 5 Augustus, waarna nog volgende voorstellingen
i worden gegeven : Op 6 en 10 Augustus :
: Tristan. Op 7 en 9 Augustus Parsifal en van
i 12 tot 16 Augustus de Ring. Ten slotte wordt
; Tristan nogmaals op 18 Augustus en Parsii fal op 19 Augustus uitgevoerd.

Carnaval in het Rijnland

! Weet gij

De groote steden van het Rijnland zooals
Keulen en Mannheim treffen reeds de eerste
voorbereidingen voor het aanstaande Carnaval. Men hoopt, dat de autoriteiten ditmaal
eindelijk weer vergunning zullen verleenen
voor het feestvieren op straat en dan kan
voor 18, 19 en 20 Februari, de voornaamste
fecstdagen, een drukte van belang worden
verwacht. Het gemeentebestuur van Keulen
wil overigens de gelegenheid te baat nemen
om flink propaganda te maken voor de Internationale Perstentoonstelling, die volgend
jaar in deze stad zal plaats vinden. Te Mannheim zal voor het eerst sinds het einde van
den oorlog weer op vastenavond een optocht
door de straten trekken. In vroegere jaren
lokte deze optocht steeds een enorme menigte van heinde en ver naar de stad.

! dat in een pilaar van de Jacobikirche te
i Stettin in een zilvren focdraal het hart wordt
bewaard van den bekenden Duiischen balladen-componist Carl Loewe, die organist
dezer kerk was?
dat de zoogenaamde Luther-eik te Witi tenberg, voor dewelke Martin Luther op 10
j December 1520 de pauselijke bul zou hebben
! verbrand, eerst op 25 Juni 1830, ter gelegen| heid van den driehonderdsten verjaardag
| van de Confessie van Augsburg, werd ge! plant en dat de eik, die oorspronkelijk op
deze plak stond, in 1813 door de Franschen
werd geveld?
• dat de oudste Berlijnsche herberg « Zum
! Nussbaum » heet en zich bevindt in een in
, 1507 gebouwd huis in de Fischerstrasse en
dat de wanden van deze herberg versierd
zijn met teekeningen van den oer-Berlijnschen kunstenaar Heinrich Zille?

De grootste ophaalbrug van Duitschland
Te Oldenburg is op 8 November de nieuwe
« Cacilienbriicke >\ de grootste ophaalbrug
van Duitschland, zonder bijzondere plechtigheden voor het verkeer vrijgegeven. De brug,
die beide oevers van het zoogenaamde
« Kiistenkanal » met elkaar verbindt, dient
voor het verkeer tusschen Oldenburg en Bremen. In Augustus 1926 wrerd met het bouwen van de brug begonnen. Twee derden der
onkosten worden gedekt door den Oldenburgschen Staat en de rest door het Rijk.
Wordt de brug geopend, dan kunnen schepen
van 450 ton door het « Kiistenkanal » varen.
De brug is 10,8 meter breed en wordt in
drie minuten tijds electrisch geopend of gesloten.

I Het winterseizoen in de Duitsche Bad

plaatsen.
Wij laten hier een lijst volgen der Duitsche
badplaatsen, die bijzonder geschikt zijn voo •
een winterverblijf :
Te Wiesbaden wordt het seizoen in het
] geheel niet onderbroken. Dagelijks vinde)
I hier concerten, bals, tooneelvoorstellingen ei
i lezingen plaats. Zelfde Kurtaxe als \s zc| mers. - Te Wildbad, waar geen taxe wordt
geheven, zijn thermale baden verkrijgbaar. Te Wilsnack worden modder-, geneeskundige en electrische baden verstrekt. Kurta: e
voor het eerste lid van het gezin Mk. 5, voor
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het tweede Mk. 2,50 en voor het derde Mk.
1,50. Elken dag drie concerten. Dansfeesten,
Lezingen. - Te Wijk op Fohr zijn warme zeebaden verkrijgbaar. Taxe 10 Pfenning per
persoon en per dag.
Te Mergentheim blijven enkele Sanatoria
en pensions, die over eigen badinrichtingen
beschikken, geopend. Ook bronwater kan
worden gebruikt. Taxe Mk. 15,—. - Te Nauheim zijn baden verkrijgbaar. Het inhalatorium en het Institut voor liciittherapie zijn
geopend. Taxe h\k. t6 voor de eerste en
Mk. 8, voor elke verdere persoon. Concerten.
Gezellige bijeenkomsten. Te Soden : Baden.
Inhalatorium. Taxe : 10 Mark. 5 Mark voor
elke verdere persoon. Te Tolz : Alleen baden. - Te Friedrichsroda in Thueringen blijfl
het Sanatorium Tannenhof geopend. Taxe :
Mk. 10 voor een oponthoud van 4 weken er,
Mk. 12 voor een langer verblijf. Tooneelvoorstcllingen. Concerten. Wintersportwedstrijden.
Te Altheide worden alle baden verstrekt.
Taxe Mk. 18. Te Binz op Ruegen zijn tijdens
het winterseizoen warme baden verkrijgbaar. Geen taxe. St. Blasien blijft het gansche
jaar geopend. Taxe 40 Penning per dag.
Concerten. Lezingen. Danspartijen. Skiwedstrijd in December. - Freudenstadt : Lucht-.
kur en wintersport. Taxe van 20 tot 60 Penning per dag. Van 1 tot 15 Januari : Boerentooneel. - Grund (Harz) blijft geopend.
Taxe Mk. 1,— per persoon voor tien dagen.
Voor elk lid van hetzelfde gezin 50 Pfenning.
- Te Bad Homburg zijn gedurende drie dagen per week baden verkrijgbaar. Taxe :
Mk. 5,— voor vier weken. Het Kurhaus met
leeszaal is geopend. 's Zondags concerten en
dans. Donderdags : Tooneelvoorstelling. Te
Konigstein (Taunus) blijft het Kurhaus en de
overige Kur-ondernemingen gedurende den
ganschen winter geopend. Te Nonndorf is het
bedrijf gedurende de wintermaanden beperkt.
Zwavel- en modderbaden zijn verkrijgbaar.
Taxe Mk. 7,50. Te Rohburg : Baden. De
taxe bedraagt ten hoogste Mk. 25,—. Te
Schreiberhau in het Reuzengebergte worden
in de sanatoria alle baden verstrekt. De taxe
bedraagt Mk. 6.— voor een week, Mk. 12,—
voor twee weken en Mk. 18,— voor een langer verblijf. Op 2 Januari vindt een danstornooi plaats. Sportfeesten en -wedstrijden.
Rodelkampioenschap
van
Europa.
Te
Schwartau bij Luebeck zijn gedurende den
ganschen winter baden verkrijgbaar. Geen
taxe.

Te verknjgen op het Secretariaat :
12 postkaarten Antwerpen
fr. 1.50
12 postkaarlcn Brugge
1,50
12 postkaarlen Gent ^
1,50
Gidsje Namen
0,50
Gidsie Remouchamps
1,—
Atlas Zwitserland voor automobilisten . .
7,50
De Vlaamsche Ardennen (Omer Wattez)
bestaande uit aI'zonderlijke deelen :
Oudenaarde
4,—
Ronse
4,—
Geeraardsbergen
4,—
A.^.weipsch Straarnr.menhoek (Dr Fl. Prims) 15,—
Stafkaarten :
Sc'r.a! I.^MMK: per deel (gekleurd)
..
10Schaal i -'-UUJOO omgeving Antwerpen (6
deelen) :
nr 4 is uitgeput. per deel, zwart
.. ..
5,—
Schaal 1/40.000 omgeving Antwerpen per
deei (gekleurd)
15,—
Schaal V 4C.00U Belgie, per deel, gekleurd
12,50
Schaal 1/40.000 Belgie, per deel, zwart
7,50
Schaal 1/100.000 (gekleurd)
12,50
Schaal 1/20C.COO Belgie, per deel. op linnen en gekleurd
10,—
Bondsuitgaven

fdotioomflen

:

De Kempen
Mechelen, De Kust, West-Brabant en Haven van Antwerpen (per deel)
..
Gidsen : Laroche, Bouillon (per deel) . .
Wandelboekje Antwerpen
Wandelboekje Mechelen
laarboek 1927
Wet op het verkeer
Autovlag
Fietsvlag
Knoop of speld
Hotelplaat
+ verzendingskosten :
binneniand
buitenland
Kaarten Vlaamsche land (niet op linnen):
per kaart (nrs 1, 2, 4, 5, 6 zijn nog voor
handen)
*.. \ . ..
op linnen (zelfde nummers zijn nog voor1
radig)
.. ..

j
j

16,25
9,75
5,—
1,25
1,50
1,50
0,75
7,50
5,—
2,50
25,—
5,—
9,—
1,—
2.25

AUTO-MOTORCLUB V. T. B.

Belangrijke vermindering. Door het bestuur van de Automobiel-tentoonstelling van
! Brussel werd voor de leden van de Auto-Motorclub V. T. B. een zeker aantal toegangskaarten beschikbaar gesteld, die recht geven
op 50 yf vermindering bij het bezoek aan het
automobiel salon. Leden van de auto motorclub V. T. B.. die een kaart wenschen, ge; lieve deze aan te vragen aan het bondssecretariaat, Paardenmarkt, 70, en bij de aanvraag
het bedrag in postzegels (2,50 fr. in plaats
van 5 fr.) te voegen. De kaart wordt onmiddellijk toegezonden.
Na 6 [December worden de nog voorhanden
kaarten ter beschikking gehouden van al de
V. T. B.ers.
Lidmaatschap van de Auto-Motorclub
i V. T. B. : 30 fr.

TOERI/H1E
ORGAAN V. D. VUAITI/CHEN TOERI/TEHDOHD
VEREENIGING ZONDER UIINJTGEVEND DOEL

vER/churiT om de veertien
PAARDENfTlARKT
o
O

70

dagen

ANTWERPEN

REDACTIE: PROF. Or. Ir. STAN LEURS. ADMINISTRATIE: G. MAUQUOI
ZESDE JAARGANG
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Premies voor het aanwerven van leden
Een kunstabonnenient « Het Viooltje » voor Een houtsnede van Fr. Nackaerts, gift van
den Kunsthandel « Het Viooltje », Diepe1928 (een ets van D. Baksteen, een houtstraat, 53, Antwerpen, voor het meest inwosnede van F. Nackaerts, een vaas in genende leden.
brandschilderd aardewerk van J. Cockx,
een schaal in geschilderd glas van Mev. Een lederen brieventasch, geschenk van een
lid der Kommissie voor Propaganda, spePijck-Dupon); gift van V. T. B. (Hoofdciaal voor Groot-Brussel.
bestuur).
Een prijs ter waarde van 100 fr. naar keuze Een electrische fietslamp. merk « Bosch »,
gesehonken door den V. T. B. (Hoofdbevan den winner, gesehonken door Tak
stuur.
Aalst, bij de insehrijving van zijn duizendZes verzilverde lepels en vorken, gift van den
ste lid. Speciaal voor Limburg.
heer K. Olbrechts, lid van het Algemeen
Een lederen reiszak, gesehonken door den
Bestuur.
V. T. R. (Hoofdbestuur).
Een Japanseh theestel (wit-blauw) in parse- Een drooger, gift van de firma Polfliet, Klaplein, 15 stuks, gesehonken door den Kunstdorp, 18, Antwerpen.
handel Eug. Soetewey, St Jaeobstraat, 17, Een dwell « Magique
gift van de firma
Antwerpen.
Polfliet, Klapdorp, 18} Antwerpen.
Een reis-zak-Apotheek, gesehonken door den Tien kaarten van Europa, gesehonken door
heer J. Joos, lid van het Dag. Bestuur.
den heer Van Laere, Antwerpen.
Boeken ter waarde van 50 fr. naar keuze van
Wie kan deze prijzen winnen? Onze proden prijswinner, gesehonken door Boek- pagandisten uit Viaanderen die tusschen 15
handel « Volksverheffing
», Onderwijs- October 1927 en 1 Februari 1928 het grootste
straat, 14, Aalst. Speciaal voor West- aantal nieuwe leden voor den V. T. B. hebVlaanderen.
ben aangebracht.
Een lederen Juweelkoffertje,
gesehonken door
den V. T. B. (Hoofdbestuur).
Dit nummer bestaat uit 24 bladz.

LUSTRUM-VIERING
et eigenlijke dies-natalis op 29 Januari,
H viel
te zeer buiten het seizoen om zich tot
toeristenfeesten te leenen. Toch richtte tak
Antwerpen, de stad waar V. T. B. geboren
werd, een puike kunstavond in. Het 1 Februari-nummer bevatte niets dan gelukwenschen en sympahtiebetuigingen, V. T. B. toegezonden van meest uiteenloopencle zijde.
Felix Timmermans staat er naast Minister
Anseele, Pol Van Ostayen naast Burgemeester Van Cauwelaert! Een bewijs hoe de bond
door zijn correcte neutrale houding zich de
sympathie van heel Viaanderen heeft weten
te verzekeren. Op 22 Maart greep een plechtige gala-vertooning plaats in de Vlaamsche
Opera. Aan het programma : Tanhauser van
Wagner. Benevens meest alle vooraanstaande
Vlaamsch voelenden van Antwerpen, waren
ook aanwezig. Zijn Excellencie de Minister
van Kunsten en Wetenschappen, de heeren
Burgemeester en Schepenen, de heeren Consuls-Oeneraal van Frankrijk, Oostenrijk,
Zwitserland. de Vice-consuls van Engeland,
Duitschland en Nederland, de heer Duchaine,
voorzitter van 's lands Hoogeren Raad voor
Toerisme en van de Touring-Club de Belgique; verder meerdere parlementsleden, leden van de Bestendige Deputatie en van den
Provincieraad, ook talrijke vooraanstaande
vrienden van V. T. B. in het binnen-en buitenland.

DE LANDDAG. - Zaterdag 14 en Zondag 15
Mei
Zaterdag voormiddag was het heel druk
geweest op het Secretariaat! In gejaagd
tempo werd de laatste hand gelegd aan den
algemeenen opschik van het lokaal, het opfrisschen van het pas nieuwe uitstalraam, het
in orde brengen van de ontvangstkamer.
Bedienden, huisbewaarder en helpers hadden
zich voor dit alles erg druk gemaakt. En
't was dan ook met groote zelfvoldoening dat
triomfantelijk na dit voorbereidend werk de
leeuwenvlag aan den stok geheschen werd.
Even na den middag kwamen de officieele
genoodigden aan het Centraal station toe.
Het waren de heeren Castiau, vertegenwoordiger van Z. Exc. den heer Minister van
Spoorwegen, P. Z. T. T. en L., op het laatste
oogenblik verhinderd, P. Duchaine, Voorzitter van's lands Hoogeren Raad voor Toerisme, Van Meerbeeck, Raadsheer van den
T. C. B.; Maertens, Algemeen Bestuurder van

het Ministerie van Landbouw, Dr Jan Lindemans. voorzitter van den Oudheidkundigen
Kring van West-Brabant.
Samen met de leden van het Dagelijksch
Bestuur van den V. T. B. nemen ze plaats in
acht luxe-au-o's. bereidwillig door goede leden van den V. T. B. Auto-Motor Club ten
onzen dienste gesteld, en vooruit... naar het
> Secretariaat toe! In het bondslokaal werd
schuinwijn gesehonken en had een kleine
ontvangst plaats. Na een kleine propagandarit door de stad hield de colonne stil voor het
Koninklijk Atheneum waar te 14.30 u. in de
feestzaal de

Opening van het Toemtisch Congres
plaats vond.
Dr Alb. Pii, Algemeen Voorzitter, in een
puike rede verklaart den 6en landdag en meteen het toeristisch congres geopend. Hij verwelkomt hartelijk de aanwrezigen en vooral de
autoriteiten, waarbij zich de heer J. Junes,
Schepen van Schoone Kunsten der stad Antwerpen had gevoegd.
De heer Castiau, verontschuldigt den heer
Minister van S. P. T. T. Z. en L., door het
overlijden van een zijner beste vrienden plots
weerhouden. Hij draagt namens den minister
een hartelijke rede voor, waarin den V. T. B.
wordt gelukgewenscht met zijn vijf jaren
doeltreffenden arbeid.
I De heer Duchaine brengt een heilgroet van
| de oudere zuster, de Touring Club de Bel| gique. Hij hoopt dat de T. C. B. en de V. T. B.
j steeds zooals in het verleden nevens mekaar
! zullen blijven samenwerken als lovale cons' currenten.
|
Namens « 's Rijks Hoogere Raad voor
j Toerisme » feliciteert de heer Duchaine den
j V. T. B. Dr. Leurs krijgt een speciaal pluimp! je om zijn vruchtbaar werk in den Hoogere
j Raad voor Toerisme, waar hij den V. T. B.
j op waardige wijze vertegenwoordigt.
i Hij vraagt den steun onzer vereeniging in
zake bescherming der Waalsche rivieren.
Dr Leurs besluit deze toespraken. Hij dankl
de Heeren Castiaux en Duchaine om hunne
j waardeerende woorden. Hij zegt den Heer
! Duchaine den steun van V. T. B. toe voor wat
i betreft het beschermen van natuurschoon in
: Wallonie. Toerisme kent immers noch taalnoch landgrenzen, een kunst- of natuurmonument hoort niet alleen de inheemsche bevol\rn? maar de heele menschheid toe.
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In deze piechtige atmosfeer werd het Toeristisch Congres geopend. De talrijke aanwezigen spoedden zich naar de onderscheidene
secties, waar eveneens, onder de meeste belangstelling, de besprekingen aanvang namen.
In de eerste afdeeling, wetenschappelijk
toerisme neemt de voorzitter, Schepen Junes
het woord om namens het Stadsbestuur enkele
hartelijke woorden te spreken. Hij verleent
daarna het woord aan den heer R. Naveau.
conservator van het Natuurkundig Museum te
Antwerpen die een referaat voordraagt over

Boomcnbescherming ».
Spreker wijst op het belang van de boomen
als meer belangrijke of meer bescheiden natuurmonumenten, ook als stoffeering van het
landschap, gemis aan belangstelling voor de
boomen houdt onder meer verband met de
onkunde aangaande de boomen zelf. Men
spreekt over de boom maar kan geen soorten
onderscheiden. Het onderwijs moet daar in
verhelpen en langs dien kant is er voor V.T.B.
een belangrijke taak weggelegd.
De heer Duchaine onderlijnt de woorden
van den spreker en zet den V. T. B. sterk
aan in die richting te werken. De heer Van
Rompaey spreekt ten bate van het behoud der
parken rond Antwerpen. Dr J. Lindemans
pleit voor het behoud van het domein van
Meysse. Architect De Ridder, voorzitter der
Vereeniging tot het Behoud van Natuur- en
Stedenschoon pleit voor een federatie van
bevoegde organismen.
De heer Vermeulen, assistent aan het
Bureau voor Monumentenzorg te Den Haag
leidde het onderwerp in. Restauratie en inventarisatie van monumenten. Hij hekelt vooreerst de 19e eeuwsche opvatting van restauratie die het meende te halen met een dorre
nabootsing van de oude vormen. Naast de
vorm, komen ook de techniek van het metselen en het oude materiaal in aanmerking. Op
het oogenblik wordt daar op het Nederlandsche Bureau voor Monumentenzorg zeer sterk
rekening mee gehouden, wat spreker betoogde aan de hand van talrijke diapositieven.
Tenslotte verdedigde hij ook het zooveel mogelijk vervangen van de tot verdwijning gedoemde oude krotten, niet door nabootsingen
van deze laatste, maar door zelfstandig modern werk dat nochtans moet harmonieeren
met het bestaande oude.
De heer Pol de Mont uitte zich heel geestdriftig naar deze voordracht, er nadruk op
leggend dat deze bouwstijl de spiegel is van
den tijd en het oprichten van monumenten in
historische stijlen een leugen is : wij moeten
omwille van de waarheid modern bouwen.

Op deze zitting werden de volgende wenschen gestemd :
1) Dat hier ten lande zou worden algezien van restauratie van oude gebouwen bedoeld als reconstructie van verdwenen oude
gedeelten, dat deze restauraties zouden ge~
beuren in den stijl van den tijd met aanpassing van het bestaande oude.
2) Dat de gemeentelijke overhud van Antwerpen zou afzien van het herbouwen van
het nieuwe raadhuis in historisehen stijl en
het integendeel heel modern ook wat architectuur betreft, zou opvatten.
3) Dat belangstelling ten opziciite onzer
boomen bij ons volk zou worden aangekweekt
met door onderwijs en verdere vulgarisatk
de kennis der specifieke boomsoorten te verspreiden, dat de V. T. B. in dien zin zijn
medewerking zou verleenen door het uitgeven
van kleine verhandelingen hierover, en in den
door den bond uit te geven gidsen enkele
regels zouden wijden aan plaatselijke flora.
4) Dat de openbare machten het behoud
van het domein van Bouchout zouden verzekeren met het aan te koopen.
De 2e sectie ondergebracht in de teestzaal
der stedelijke Normaalschool. Quellinstraat,
werd voorgezeten door den heer Vermeulen.
Voorzitter van de V. T. B. Auto-Motorclub,
Het eerste referaat handelde over het wegenis-vraagstuk door Ir, Maerteir. Spreker
wees op den aard van het probleem dat oittstond ten gevolge van het tot stand komen en
het zich uitbreiden van het autoverkeer. Spreker onderzoekt vervolgens de verschillende
soorten van bestratingen. Ten slotte wiisi hij
op de noodzakelijkheid van verbeteringen en
op de financieele middelen die daartoe moeten worden aangewend. Hij critiseert het verleden voor een te groote bevoegdheid aan het
wegenisfonds en drukt den wensch uit dat de
opbrengst van sommige belastingen (op
auto's b.v.) tot het onderhoud der wegen zou
worden aangewend.
In een korte bespreking wees ondei' meei
de heer Kennis, Provinciaal Raadslid, op den
slechten toestand der wegen in het Vlaamsche
land. Dan kwam de heer Persijn aan het
woord. Deze handelde over het vraagstuk van
het verkeer, inzonderheid over de kwestie van
het verplichte rijbewijs dat hij niet zoo strikt
noodzakelijk achtte. Spreker heehtte daarentegen groot belang aan een degelijke opleiding van het publiek en een rechtvaardige toepassing van de wetten en reglementen op de
politie voor het vervoer. In deze afdeeling
worden de volgende wenschen aangenomen :
1) Dat de opbrengst van dc belastingen
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en taksen die wegen op cle eigenaars en de
verbruikers van automobielen voor een groot
deel zouden worden aangewend voor het verbeteren en onderhouden van de rijks-, proviencie- en gemeentewegen.
2) Dat het aanwenden tot dit doel voor
een minimum gedeelte dier opbrengst zou
bevolen worden door een wettelijke bepaling.
3) Dat het verbeteren van ons wegenisnet,
geen voorwendsel weze om staatsinstellingen in het leven te roepen.
4) Dat het net der rijkswegen in het
Vlaamsche land dient verbeterd en uitgebreid.
5) Dat het niet practisch zou zijn een verplicht rijbewijs in te voeren. Er moeten echter
middelen gevonden worden om het publiek
op te leiden inzake regeling van het verkeer.
6) Dat een rechtvaardige toepassing van
de wet en de algemeene reglementen op de
politie voor het vervoer ten zeerste gewenscht
is, alsook een ernstige opleiding van de
agenten met die politie belast.
De 3e Sectie vergaderde eveneens in de
stedelijke normaalschool. Als voorzitter fungeerde de heer Joos, lid van het Dagelijksch
Bestuur, in vervanging van den heer Van
Werveke, verhinderd. De heer Mauquoi,
administrateur van den V. T. B., handelt over
de postzegel als toeristisch reklaammiddel.
Spreker wijst er op dat de postzegel een uitstekend toeristisch reklame-middel is. Hij
gaat na wat er in dien zin reeds door het
buitenland werd gepresteerd en het weinigc
dat hier ten lande in die richting werd gedaan. Hij wijst tenslotte op het belang van
goed verzorgde reklame postzegels. De tweede spreker heer Van Overstraeten, lid van h:
Dagelijksch Bestuur handelt over de werking
van een vereeniging voor vreemdeiingenverkeer. Spreker klaagt de achterlijke toestanden in Viaanderen aan op dat gebied, vergeleken onder meer bij Wallonie en NoordNederland. Hij wijst ook op het weinige dat
in Viaanderen werd tot stand gebracht. Wil
zoo een vereeniging voor vreemdeiingenverkeer werkelijk lukken dan moet de samenstelling van het bestuur op de meest kiesche
manier geschieden. Macht, financie en bevoegdheid zijn er doorwegende factoren van.
Parallel met het oog op het vreemdeiingenverkeer acht spreker ook de toeristische opvoeding van eigen volk noodzakelijk.
Volgende wenschen werden in deze afdeeing gestemd :
1) Dat de afbeeldingen, op 's lands post:egels voorkomend, zouden worden opgevat
lis toeristische reklame (zichten van monunenten en landschappen met verklarende op-

schriften) dat ze zoowel wat kleur, teekening
en styleeren betreft, onberispelijk zouden
worden uitgevoerd.
2) Dat in elke Vlaamsche stad of streek
van toeristisch belang op initiatief van den
plaatselijken V. T. B.-tak, een vereeniging tot
bevordering van vreemdeiingenverkeer zou
worden gesticht.
Het was ruim 18 u. toen de zittingen der:
congres-afdeelingen ten einde liepen.
Te 19 u. werd in de zaal van den Kon.Kunstkring, Arenbergstraat, een plechtige:

Receptie
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gehouden.
In de puike, helverlichte zaal werden
achtereenvolgens aangekondigd en door den
voorzitter ontvangen, de heeren Lamalle, Algemeen beheerder der Spoorwegen, Jacobs,
Bestuurder der Mij van Buurtspoorwegen,
Eeckeleers, volksvertegenwoordiger en schepen van Onderwijs, Dr De Gruyter, bestuurder Nederlandsche Schouwburg, E.E. H.H.
Flaes en Philippen, respectievelijk voorzitters
Davidsfonds Antwerpen en Antwerpsch Historisch Genootschap, Prof. Dr Scharpe,
benevens schier al de leden van het Algemeen Bestuur, het volledig Dagelijksch Bestuur, heel wat leden onzer Kommissies, afgevaardigden, beschermers van den V. T. B.
De heer D. Hubert, kunstzanger te Mechelen, droeg met zijn mooie barytonstem een
keur van Vlaamsche liederen voor. De heer
Karel Bodart, klaviervirtuoos te Antwerpen,,
zorgde voor een passend openingstuk en een
schitterende begeleiding. Een strijkje bracht
de noodige afwisseling.
Van dit alles werd de genoodigden een
keurig gedrukt programma ter hand gesteld.
We mogen niet nalaten het buitenkansje te
vermelden : een paar typische versjes, zeer
suggetief voorgedragen door Dr J. O. De
Gruyter! Van een uitstekend buffet werd goed
gebruik gemaakt!
De receptie, die in de late uurtjes een gezellig onder-onsje werd, eindigde met een
niet officieele... danspartij.
*

{

*

*

De hemel voorspelde veel goeds toen op
Zondag 15 Mei te 9.30 u. in den Nederlandschen Schouwburg door de goede zorgen van
den bestuurder, Dr De Gruyter, te onzer beschikking gesteld, de

Jaarlijksche Algemeene Vergadering
geopend werd door den Algemeenen Voorzitter Dr Alb. Pil, die het gebruikelijke welkom uitspreekt en speciaal de aandacht vestigt op het feit dat de V. T. B. vijf vruchtbare jaren achter den rug heeft.
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Prof. Dr Leurs, Algem. Secretaris staat recht en draagt een uitvoerig en goed gedocumenteerd
verslag voor over het verloopen
maatschappelijk jaar.
Dit merkwaardig verslag wordt
warm toegejuicht.
De heer Neyes, schatbewaarder, geeft verantwoording over
het beheer der gelden.
Balans, winst- en verliesrekening en Begrooting werden in het
nummer van 1 October van
Toerisme gepubliceerd.
D E ALGEMEENE VERGADERING IN DEN NEDERLANDSCHEN
SCHOUWBURG
Het verslag van den penningmeester werd insgelijks met handHenning, beheerder Mij van Spoorwegen;
geklap goedgekeurd.
Franck, gouverneur Nat. Bank;
De Voorzitter deelt aan de vergadering
Prof. Vermeylen, senator;
mee dat de heeren Dr De Beir, De Pue, MeuPauwels, oud-burgemeester Blankenberge,
lemeester, Van Boeckel, Van der Meersch,
Ir. Verwilghen, niet langer wenschen lid te lid Hoogere Raad voor Toerisme;
Burgemeester van Antwerpen;
blijven van het Algemeen Bestuur en ontslag
Consul generaal van Engeland;
nemen. Het Algemeen Bestuur stelt als canBurgemeester van Mechelen;
didaten : Ir. K. Bollengier, Hoofdingenieur
Dr Cordemans, hoofdopsteller Standaard;
der Havenwerken te Antwerpen, Prof. Collin,
Houtman, inspecteur over
Postwezen
Hoogleeraar te Leuven, Ir. Delva, Gemeen(Brussel) ;
tesecretaris te Brugge, E. De Ridder, onderwijzer te Antwerpen, A. Hans, journalist te
J. Kuypers, Cabinetsecretaris van Minister
Kontich, R. Van der Schelden, nijveraar te Huysmans;
Ieperen.
Vermoelen, bestend. afgev. prov. AntwerMet handgeklap betuigen de aanwezigen pen;
Burggraaf Vilain XIII, senator.
hun instemming met het voorstel van het
Prof. R. Kreglinger, volksvertegenwoordiAlgemeen Bestuur. Voornoemde heeren worden dus bepaald als bestuurslid aangesteld. ger;
Paul de Mont (Ninove);
Het was 10.30 u. geworden en meteen
Emile de Meuse (Royal Automob. Club)
brak het oogenblik aan dat de
Consul-generaal v. Duitschland;
Feestzitting
Hoogeerw. Heer Prelaat van Averbode;
Hoogeerw. Heer Prelaat van Tongerloo;
diende ingezet. Feestredenaar Pol de Mont
had daareven, geovationneerd door heel de
H. Vos; volksvertegenwoordiger;
zaal, die middelerwijl tot het laatste plaatsje
H. Heyman, id.
gevuld was geraakt, zijn intrede gedaan.
de Pierpont, voorzitter Associatie Belg.
en Lux. steden.
Dr Leurs geeft lezing van de toegekomc
verontschuldigingen en gelukwenschen :
Organismen, die gelukwenschen stuurden:
Lieten zich verontschuldigen :
Touring Club Italian;
De Heeren
Het Beheer der Nationale Maatschappij
Prof. Maere (Leuven);
van Buurtspoorwegen;
Consul-generaal der Nederlanden;
Davidsfonds;
Lode Baekelmans;
Vlaamsche Koloniale Stucliekring;
John Van Kessel, seer. Minister Franck;
A. N. W. B., Toeristenbond voor NederBurggraaf Poullet, Minister van State;
land;
Burgemeester van Brugge;
Belg. Boerenbond;
Van der Linden, bestendig afgev. prov.
Willemsfonds (Brussel en voorsteden);
Antwerpen;
Messamt, Frankfurt a. M.
L. Scheerders-Van Kerckhove (St Niklaas)
Officieel
Reisbureau
der Zweedsche
Volksvertegenwoordiger Th. de Backer;
Staatsspoorwegen;
Consul-generaal van Frankrijk;
Touring-Club de Belgique;
Lecocq, lid Hoogere Raad v. Toerisme
Kath. VI. Hoo^studenlerLverhond Leuven(Namon)'.
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driftige rede zingt Pol
de Mont den lof van
V. T. B., de vereeniging die hem, het liefst
is in Viaanderen, op
het beginsel «godsvrede» gebouwd, het eenige midden waarin alle Vlamingen, van alle
richtingen met elkaar
verbroederen,
gebouwd op de liefde
voor Viaanderen, getrouw naar het woord
van Gezelle :
« Wees Vlaming dien God
Vlaming schiep,
» Wees Vlaming zeg ik U!
» Die gistren nog onVlaming sliep
» Ontwake Vlaming nu!»
LANDDAG TE ANTWERPEN.

Spreker houdt van
den Vlaamschen Toeristenbond omdat hij de machtigste vereeniging is in Viaanderen, omdat hij een
heerlijke rol speelt in de cultureele ontwikkeling van ons volk op toeristisch
en op algemeen Vlaamsch gebied, omdat hij geroepen is zijn werking nog een
veel breeder terrein uit te breiden. En de redenaar ziet reeds voor zijn geest de V. T. B.
uitgeverij, het goed gedocumenteerd V.T.B.
inlichtingskantoor, het bureau voor Monumentenzorg waarmede reeds een begin werd
gemaakt dat reeds als verlichte bewaarder,
beschermer en behoeder van al de kostbaarheden van eigen natuur- en kunstschoon heel
wat presteert, het studiekomiteit voor flokloristisch onderzoek, dat er zorg zal voor dra-

D E OPTOCHT NAAR HET STADHUIS OP DE MEIR

Zweedsclie Vereeniging voor Vreemdeiingenverkeer;
Reichszentrale fur Deutsche Verkehrswerbung;
Alg. VI. Hoogstudentenverbond, tak Gent;
Nederlandsche Arbeiders Reisvereeniging;
Touring Club de France;
Alg. Ned. Verbond, groep Viaanderen;
Bond van Oost-Vlaamsche Folkloristen;
Compagnie des Chernins de fer du Nord
(Lignes Beiges);
L.Crauwels, voorzitter van AntwerpenVooruit;
Royal Automobile Club de Belgique;
Koninklijke Raad voor Kunstgebouwen
en Natuurschoonhetien.
Op het verhoog verschenen ook een viertal Noord-Neclerlanders, uit Goes, afgevaardigden der Vereeniging voor Vreemdeiingenverkeer
in
Noord- en Zuid-Beveland. Zij werden door.
Prof. Leurs op speciaie
wijze verwelkomd.
De voorzitter Dr. Pi!
verklaart de feestzitting geopend en geeft
o n m i d d e l l i j k het
woord aan. den grooten Vlaamschen bard,
dichter Pol De Mont

D E KER VAN DEN OPTOCHT
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gen de overleveringen van onze raskenmerken, van ons denken en voelen van de onwrikbare gehechtheid van onze harten en
zielen aan onzen aard en ons eigen wezen zal
bewaren en bestudeeren! Om dit alles te verwezenlijken behoeft den V. T. B. het Nervus
Rerum : geld! Dit is bij mekaar te krijgen
door intense propaganda door het aanwerven
van veel nieuwe leden. En de gevierde redenaar verplaatst zijn toehoorders in Palestina
waar Christus stond aan het meer Galilea en
sprak tot zijn discipelen « Voortaan zult ge
menschen vangen ». Pol de Mont sprak thans
die woorden tot al de discipelen van V. T. B.
daar vereenigd in de schouwburgzaal en eindigde zijn schitterende toespraak met een
wekroep voor intense propaganda.
Donderende toejuichingen begroetten deze
gloedvolle feestrede. Wij hoorden zeggen dat
deze toespraak bij de beste mocht worden
gerangschikt die ooit Pol de Mont uitgesproken heeft.
De aanblik in de dicht bezette schouwburgzaal was grootsch : op het verhoog hadden rond de in hoefijzer-vorm geplaatste
tafel de leden van het algemeen bestuur en
de buitenlandsche aanwezigen plaats genomen. Boven hun hoofd prijkte de V. T. B.
vlag en te midden bewoog zich de schoone
figuur van den jeugdigen grijsaard Pol de
Mont.
Prof. Dr. Ir. Stan Leurs dankt hartelijk den
feestredenaar en onderiijnde nogmaals in een
schitterende improvisatie den rol van den
V. T. B., geroepen niet alleen om Vlaanderen
maar om Europa te epateeren.

LANDDAG TE
DE

ANTWERPEN

ONTVANGST

TEN

STADHUIZE.

DE

VOORZITTER

DR

PIL

RECHTS : BURGEMEESTER VAN CAUWELAERT F.N SCHEPEN JUNES

Hiermee was de piechtige feestzitting ten
einde.
Een opwekkend deuntje lokt de duizenden
naar buiten. Voor den Nederlandschen
Schouwburg staat een flink muziekkorps opgesteld. De Rubensmarsch wordt gespeeld en
de lange optocht zet zich in beweging. Vooraan een sprekend spandoek « Vlaamsche
Toeristenbond, Na vijf jaren 50.000 leden ».
Achter het muziekkorps volgen een 3000-tat
vreedzame en opgewekte betoogers. Hieronder een paar honderd leden uit Zottegem met
vlag en muziekkorps. Langs Gemeentestraat,
Statieplein, De Keyserlei, Meir, Schoenmarkt,
Groenplaats, Oude Koornmarkt wordt de
Groote Markt bereikt. Achter de stadhuisvensters verschijnen de
hoofden
van
burgemeester en schepenen, verbaasd bij het
zicht van den reusachtigen optocht. Het stadhuis wordt « bestormd ». De heerlijke Leyszaal is al spoedig ingenomen, de trouwzaal
eveneens, en nog steeds wringt de tweede
helft van den optocht zich langs den hoofdmgang van het raadhuis tot op cle pui.
Het groot aantal aanwezigen doet burgemeester Van Cauwelaert er toe besluiten de
ontvangst te doen plaats grijpen in de Hall.
De ruirne trapzaal, al de aanpalende zalen en
gaanclerijen van het Antwerpsche raadhuis
zijn gevuld met zich verdringende V.T.B.-ers!
« Het stedelijk bestuur van Antwerpen is
U dankbaar », zegt burgemeester van Cauwelaert, « dat gij onze stad hebt uitgekozen
als zetel voor uwe feestviering. Uw talrijke
opkomst getuigt met welk hart ge naar Antwerpen zijt gekomen. Wij heeten U harteliji:
welkom in dit stadhuis
dat ook uw stadhuis is,
het stadhuis van alle
Vlamingen. (Toejuichingen).
Vijf jaar is voor een
vereeniging nog maar
een kort bestaan, maar
de rijkdom dier vijf jaren aan arbeid en toekomstbeloften geeft IJ
volkomen recht dit
Lustrum te vieren. »
De
burgemeester
wijst er vervolgens op
dat de Vlaamsche Toeristenbond in viervoudig opzicht aan het
Vlaamsche Land een
weldaad heeft bewezen : 1° Omdat de
SPREEKT Z1JN REDE UIT.
V. T. B. het Vlaamsche
; LINKS : SCHEPEN LEBON.
volk meer heeft be-
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mooiste producten die
ooit
voortgebracht
werden door beeldhouw-, schilderkunst
en architectuur, aan
! SEE: • 11 11
^Jagfe"' '•
roemrijke zonen die
^ . S W ^ s * , - * . iw •
heel de wereld door
haar faam hebben bestendigd.
%7 s £ .^v-- /
Deze o n t v a n g s t
?
I •
werd bijgewoond cloor
de heeren schepenen
Lebon, Junes, Eekelers, en de raadsleden
Claessens, Overmeire,
Picarcl.
Voor het raadhuis
werd een foto genomen.
T-f
BBfc
De deelnemers begeven zich naar de
LANDDAG TE ANTWERPEN.
spijshuizen waar, ter
BEZOEK AAH HET MUSEUM VAN SCHOONE KUNSTEN.
T E MIDDEN : MTER P O L DE M O N T
gelegenheid van den
kend geniaakt in het buitenland opdat de ianddag aan heel voordeelige voorwaarden
Vlamingen naar het woord van Vermeylen een middagmaal werd opgediend.
In den namiddag hadden heel wat interesEuropeers zouden worden,
2° omdat, en dit was nog een grooter wel- sante bezoeken plaats die clan ook met de
daad, de V. T. B. aan ons volk zijn eigen meeste belangstelling werden gevolgd.
Mevr. Dr Gabriels, leidde een groep rond
land leert kennen.
in het merkwaardig museum Mayer Van den
3° omdat de V. T. B. het vreemdelingen- Bergh.
verkeer bevordert en aan den buitenlander
Andere belangstellenden bezochten onder
ons land leert waardeeren,
speciale leiding het museum Plantin.
4° omdat, en in de moeilijkste omstandigDr Leurs ging met een heele schaar vreemheden, de V. T. B. bewezen heeft dat samen- delingen naar de hoofdkerk, de St Pauluswerking mogelijk is tusschen alle Vlamingen kerk en het Brouwershuis.
van goeden wil (toejuichingen).
Mter Pol de Mont was de mentor voor deDe burgemeester wenscht den V. T. B. nog genen, en ze waren talrijk, die met het stadmeer bloei en uitbreiding en schoone her- huis en met het museum van schilderijen wilvormingen veiwezenlijken. « En dit zal ge~ den kennis maken.
schieden », zoo eindigt burgemeester Van
Leeraar Coeckelberghs leidde met veel
Cauwelaert, « als het zaad van een nieuwe succes een wandeling door den dierentuin.
gedachte kiemt in het hart van mannen die
De haven-ingenieur was de bekwame gids
werken, die tevens de drift en de kalmte en de voor een bezoek aan de haven per boot.
zelfbeheersching bezitten met onbegrensde
Toen deze wandelingen waren afgeloopen
hoop en vertrouwen
En om te sluiten was het meteen tijd voor de buitensteedsche
brengt de eerste magistraat van Antwerpen deelnemers om aan vertrekken te denken. En
hulde aan het bestuur van den V. T. B.
alien, ze gingen terug met een blij gemoed,
Deze rede, waarmee burgemeester Van om den heerlijken dag, getuige van een schitCauwelaert andermaal bewees de groote terend verleden en een hoopvolle toekomst
Vlaamsche reclenaar te zijn, werd op geest- van den Vlaamschen Toeristenbond.
driftige toejuichingen onthaald.
Een 150-tai feestvierders verzamelden zich
Dr Albrecht Pil, Algemeen voorzitter,dankt echter rond een verlokkende feesttafel. Aan
het Antwerpsch magistraat voor deze schit- de eeretafel namen plaats de dames Pil en
terende ontvangst. Hij maakt den lof van Vermeulen, de heeren Minister K. Huysmans,
Antwerpen, de groote handeismetropool van Burgemeester Van Cauwelaert, Schepenen
het Westen, gelegen op het kruispunt van de Lebon en Junes, Dr A. Pil, Pol de Mont, Prof.
groote internationale verkeerswegen, Ant- Dr. Ir. Leurs en Vermeulen, voorzitter van de
werpen de stad der kunst, rijk aan de Auto-Motor-club V. T. B.
>
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Er was al dadelijk een gezellige stemming. ! heel wat hilariteit door de wijze waarop hij
De voorzitter Dr. Pil opende de rij heil- het woord afstaat aan Schepen Lebon. « Het
dronken en verheugde zich over het feit dat past niet aan man en vrouw— zegt de burgede V. T. B. achter zich voelt den zedelijken meester — op een avond samen te spreken.
steun van vooraanstaande Vlamingen. Hij Als de man het woord voert, zwijgt de
begroet hier speciaal Z. Exc. den Minister vrouw, en daarom zal ik gaarne met U luisvan Kunsten en Wetenschappen en het Ma- teren naar den heer Lebon ».
gistraat der stad Antwerpen.
Schepen Lebon feliciteert den V. T. B. Hij
De aanwezigen zingen geestdriftig de wijst op het belang van Antwerpen, de weVlaamsche Leeuw.
reldhaven, waarvoor alle Vlamingen moeten
De heer Van Ballegooyen de Jongh, afgeijveren, omwille van het heil van het Vlaamvaardigde der Vereeniging voor Vreemdeiin- sche Land.
genverkeer van Noord- en Zuid-Beveland
Dr. Ir. Stan Leurs huldigt de werkers van
brengt een groet van de toeristen van over de den V. T. B. en brengt een speciale hulde aan
grens. Hij wijst op de nauwe banden die den maker van den bond, den heer F. Luyten.
Noord en Zuid Nederland vereenigen, en niet
De heer Mauquoi drinkt op de pers, die
het minst de gemeenschappelijke taal. Laat steeds in alle opzichten, den V. T. B. zoo
ons handelen in den geest van hetgeen spre- krachtdadig steunt.
ker eens las boven een grenspaal : « Laat
De heer Hans dankt namens de pers en
vriendschap heelen, wat grenzen deelen
huldigt op zijn beurt den Vlaamschen ToeDe vergadering zingt rechtstaande het ristenbond.
Wilhelmus van Nassauwen.
De heer Van Overstraeten kan niet nalaten
Minister K. Huysmans verontschuldigt de toewijding van het personeel van den
Schepen Eekelers en bestendig afgevaardigde
V. T. B. te roemen, nederige werkers die hun
Laroche. Hij brengt een boodschap van ideaal met dat van den V. T. B. hebben verMinister Baels, die een afgevaardigde van eenigd.
den V. T. B. in de kommissie voor wegenis
De heer Pol de Mont betoogt in een geestzal benoemen. De minister vindt 50.000 leden driftige rede hoe de Vlamingen die van den
een praehtig getal en hij heeft Dr Leurs eens tijd der Graven af reeds voor hun eigen zelfuitgehoord over de werkwijze van V. T. B., standig leven moesten strijden doch zich zelf
Algemeen- en Dagelijksch Bestuur, het stel- bleven op gebied van kunst. Men kan den
sel van afgevaardigden dat dan weer bezield Vlaamschen geest niet dooden!
wordt door den algemeenen secretaris. ZooAl deze toasten werden geestdriftig toegedat ik — zoo besluit de heer Huysmans — juicht en beaamd.
me bevindt in een bolsjewistisch milieu en
Dit was het einde van de twee der meest
daarop mijn glas moet verheffen om dan glorierijke dagen in de geschiedenis van den
weer rustig te gaan zitten!
Vlaamschen Toeristenbond.
Burgemeester Van Cauwelaert verwekt ook

LUSTRUMVIERING VOOR OOST-VLAANDEREN - Zottegem (31 Juli-lOogst)
ottegem! 'n preutsch industrie dorp dat
Z burgerlijk
welvarend uitkomt. 't Lijkt een
stadje... maar in het verleden had het weinig
beteekenis en heel veel valt dan ook niet te
bekijken voor den toerist die van oud mooi
houdt...
Maar het heden! Het op economisch gebied
zeer bedrijvige stadje ontplooit ook zijn
energie op kultureel gebied en niet het minst
wat V.T.B.-actie betreft. Van af de eerste
dagen vond onze bond hier flinke pioniers en
thans is hij door zijn sympathieken kantonalen afgevaardigde, den Heer Omer Coessens,
een vooraanstaand element geworden in het
Zottegemsche leven.
Aan Zottegem kwam dus de eer toe
V.T.B.'s vijfjarig bestaan ten overzien der
provincie Oost-VIaanderen te huldigen.

Een gewone, goede Toeristendag had de

Heer Coessens ons niet beloofd, veel meer,
zoo'n kleine kermis waaraan de heele bevolking duchtig zou meedoen. En inderdaad, de
lang niet schamele affiche-in-kleurendruk die
den lande kond zou doen van V. T. B.'s-viering te Zottegem meldde buiten vergaderingen en toeristische bezoeken, 'n plaatselijke
toeristische tentoonstelling, 'n hulde aan den
plaatselijken held Egmont, 'n prijskamp voor
uitstallingen... tot 'n algemeene verlichting
en 'n vuurwerk toe.
Dat het meer zou zijn dan vooruitzichten
op het papier voelde ieder V.T.B.-er die op
den bewusten dag - een bij uitzondering zonnigen Zondag - uit de onooglijke stationkast het stadje instapte. 't Was werkelijk
flink in feesttooi : bevlagde huizen, keurig
opgesmukte uitstallingen... op de markt 'n
reuzen-pallatie, vlaggen, guirlandes, verlich-
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TI: ZOTTEGEM.

PROF.

OP DE MARKT,

LEURS.

VOOR HKI

STANDBEELD VAN

EOMONT. SL'REEKT !>H DEELNEMERS TOI; .

ting. Op den sokkel van Egmont's standbeeld
'n reuzen V.T.B. in electrische ampullen; van
uit den torenhelm wappert de bondswimpel.
Rond elf uur is de Hoofdstraat getuige van
een flinke toeristendrukte; men stapt stadliuiswaarts waar de gemeentelijke overheicl
de afgevaardigden van het bondsbestuur en
talrijke deelnemers welkom heeten. Dr Leurs,
bondssecretaris en de Heer Coessens, kantonale afgevaardigde voor Zottegem bedanken.
Nu aan 't rondkijken : enkele historische
monumenten : de XVe eeuwsche kerk met
barokke dakruiter en dito biechtstoelen,
het raadhuis in rococostijl, de grafkelder, het
standbeeld en het kasteel van Egmont, dit
laatste met leuke renaissance-erker maar
overigens sterk verbouwd. Maar niet alleen
het oude wekt hier belangstelling, ook het
nieuwe en in 't bijzonder het allereerste werk
van de Zottegemsche V.T.B.-ers, de concureerende uitstallingen waarvan enkele zeer
treffend getuigden van de vindingrijkheid de
Zottegemsche kleinhandelaars en de tentoonstelling!
Een edit model van zoo'n plaatselijke geiegenheidstentoonstelling bij Toeristendag.
Naast doeumentatie van algemeenen aard :
landkaarten, propaganda-brochures, affiches
(waaronder
heele serie ontwerpen van

kunstplakkaten voor de Kempen); '11 praehtig stel stands welke alle betrekking hebben
tot plaatselijke topografie en geschiedenis,
Oudheden, archief stukken, oude zichten,
photo's, teekeningen en schilderijen betrekking hebbend op interessante gebouwen en
landschappen, zoowel uit de plaats zelve als
uit hare onmiddellijke omgeving (daaronder
een eenig mooi stel werken van kunstschilder
Verstraeten.
De meeste belangstelling gaat echter — en
niet geheel zonder reden naar de zaal voorbehouden aan de bekende Zottegemsche burgers, tusschen deze treed op het voorplan de
Eerw. Broeder Mares van de christelijke
scholen. de groote man der Sint Lucasscholen en tevens een tamelijk interessante type
van zich in neo-gothieke richting bewegende
architect. De gelegenheid werd hier te baat
genomen om met de bereidwillige hulp van
deze ordebroeders, inzonderheid van Broeder Herman, leeraar aan de Sint Lucasschool
te Brussel, een reprospectieve tentoonstelling
van zijn werk in te richten en tevens ook om
aan de hand, niet alleen van ontwerpen van
Broeder Mares zelve, maar ook van dezer
zijner medewerkers en zijner studenten een
aanschouwelijk overzicht te geven van de
evolutie der « Sint Lucas richting ».
Om drie uur is men - zoo maar 'n kleine
drieduizend V.T.B.ers - weer bijeen.Eerst een
optocht met muziek aan't hoofd door de voornaamste straten, dan halt op de markt, hulde
aan Egmont! Door een leuke kindergroep
worden bordjes omhoog gestoken waarop de
voornaamste feiten uit Egmont's leven; kransen worden aan den voet van het standbeeld
neergelegd, cle beiaard speelt XVle eeuwsche
deuntjes en de oude geuzenliederen weerklinken. Tusschendoor komen achtereenvolgens aan het woord de Heer Omer Coessens
welke in roerende bewoordingen uitwijdt
over Egmont's levensdrama. Prof. Leurs
welke er de toeristen op wijst dat ze de herinneringen aan het verleden niet onverschillig
moeten voorbij gaan, maar er een minimum
aandacht en pieteit moeten voor over hebben;
weleens zijn er leuzen voor heden en toekomst uit te halen! Als voorbeeld wordt hier
Egmont aangehaald welke spreker treffend
situeert in de lijdensgeschiedenis van Viaanderen.
Nu wat gerust, maar niet lang... Het Vlaamj sche volkstooneel hoort er ook bij en speelt
op de koer van
j straks Jacob van Artevelde
J
! de zustersschool! En s avonds is er ook nog
j vuurwerk 1 en verlichting en vooral leute in
; Zottegem
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LUSTRUMVIERING VOOR ANTWERPEN - Hoogstraten! (28 Oogst)
Midden feestdrukke dagen, de welgekomen verpoozing. Even gezapig genieten
van 'n mooie brok Kempisch natrurschoon en
daarna van het « monumentendorp Hoogstraten » van zijn raadhuis, zijn kasteel, zijn
begijnhof en vooral van zijn wereldberoemde
kerk!
Vele V. T. B.~ers hadden het begrepen, en
op de zonnige Zondagmorgen zag de oude
« Vrijheid » talrijke toeristengroepjes opdagen. Vooreerst den wilden Kempischen buiten
in. Men bekijkt wel even het oud kasteel der
Hoogstraatsche Heeren, thans rijksweldadigheidsgesticht, maar de belangstelling gaat
vooral nar het gure, ruwe echt Kempisch
landschap dat de vennen zijn der Wortelsche
kolonie.
Na den middag worden de deelnemers ten
gemeentehuize even begroet door de plaatselijke overheid. Een gelegenheid om het fijne XVle eeuwsche raadhuisje te bewonderen,
ook even de moderne zeer kleurrijke muurschilderingen van Baam te bekijken. In dit
sympathieke kader worden V.T.B.-ers door
den Heer Burgemeester zeer aanhalig toegesproken. Van de samen werking tusschen

plaatselijke besturen, Vlaamsche Toeristenbond, en Vereeniging voor Vreemdeiingenverkeer in de Kempen wordt hier heel wat
verwacht zoowel voor het zedelijk als voor
het materieel heil der streek.
Terwijl de Vereeniging voor Vreemdeiingenverkeer in de Kempen vergadert,
wordt er even, onder leiding van Eerw.
Heer Verheyen gewandeld naar het begijnhof of op den toren geklommen. Ten slotte
wordt Hoogstraten's groote bezienswaardigheid : de collegiaat-kerk van St Catharina
bezichtigd onder leiding van Prof. Leurs die
het karakter van clen monumentalen bouw en
verder de noodige toelichting geeft over de
rijke stoffeering waarvan o. m. de glasramen
en de graftombe van den stichter Graaf cie
Lalaing zulke beteekenisvolle uitingen zijn
der jonge renaissance ten onzent.
Men was meer dan voldaan. En dankbaar
memoreeren we hier dan ook de inrichters
van dezen Toeristendag: de Heeren Van Hoof,
plaatselijke afgevaardigde voor Hoogstraten
en de Heer Van Bael, afgevaardigde Hoogstraten in het bestuur der Vereeniging voor
Vreemdeiingenverkeer in de Kempen.

LUSTRUMVIERING VOOR BRABANT. - Humelgem (10 September)
Toen de leuke plakkaat — opgemaakt in
samenwerking met den Zeer Eerwaarden
Heer Van der Hulst en Ir P. Lindemans —
dezen toeristendag aan de V.T.B.-ers aankondigde, vroeg men zich af, waar dat plaatsje zich toch schuil kon
houden. Inderdaad op
de naamlijst van 's
lands gemeenten, komt
Humelgem niet voor.
?
t Had vroeger wel een
zelfstandig
bestaan,
maar thans is het een
gehucht van Steenokkerzeel. In feite is Humelgem echter zichzelf
gebleven, dit zelfs veel
meer dan menig ander
Vlaamsche stad of
dorp met bekenden
naam. Want dit dorp,
ofschoon onder den
rook van Brussel gelegen, is rijk aan een
zeldzaam monument
van levende oude traditie, n.l. zijn St Se-

bastiaan's gilde in wier

TOERISTENDAG IEPEREN

schoot de oude gebruiken nog voortdurend
worden onderhouden, iets waarvoor den
Z. Eerw. Heer Pastoor Van der Hulst, een
trouwens zeer verdienstelijke plaatselijke
vorscher, met heel veel animo ijvert. Een

EFEN^GROEPJE IN DE LAKENHALLE
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samentreffen tusschen laatstgenoemde persoon cn een paar bestuursleden van den
V. T. B. bracht ons op het idee ook eens in
Humelgem een toeristendag te houden. 't Zou
een gelegenheid zijn om het traditioneel feest
der gilde clat trouwens dit jaar.zijn jubileum
zou vieren, wat luister bij te zetten en zoo
een mogelijk verval van de traditie tegen te
gaan.
Men zou hier in Humelgem dan ook de
reeks openen der in het vervolg ieder jaar te
houden, V. T. B. Vlaamsche Folkloredagen.
Trouwens, Humelgem is buiten alle gildeviering om, toeristisch interessant. De kerk,
hoe bescheiden ook, van afmetingen, hoort
onder de meest bezienswaardigen van heel
het land. Immers recente ontdekkingen,
weeral den Z. Eerw. Heer Van der Hulst die

sierd. Niets ontbrak dan het goede weder dat
ditmaal ten achter bleef, zoodat 's morgens
de moed bij inrichters en toeristen aan 't zakken ging, wat ook eenige verwarring voor
gevolg had, maar na den middag, klaarde het
weder en tevens ook de stemming op.
De gildestoet zet zich in beweging, de
oude gildevlag voorop, de koning met de
oude kostbare breuk, dan, de nu flink aangedikte schaar toeristen, waaronder den Heer
Maertens, directeur generaal op het ministerie van landbouw, Pol de Mont, A. Hans
e. a. De gildezusters zijn traditioneel gekleed:
een schortje en een mutsje, dat op een laat
achttiendeeeuwsche herkomst schijnt te wijzen. Daartegenover doen de gildebroers wat
anachronistisch aan met hun kostuum van
zestiende-eeuwsche soldeniers. Nu gaat het
traditioneel programma van het gildefeest
zijn gang. Vooreerst
aan den ingang van de
kerk, wordt door den
Z. E. H. Pastoor, de
koning der gilde gezegend, het plechtig gildelof volgt, daarna
naar de wip, waar
eerst het nieuw lid
plechtig trouw zweert
het reglement der gilde
te onderhouden, zich
eerzaam te gedragen,
geen ruzie te maken...
Dan de zoogezegde
oude
gildedansen,
waarvan een groot
deel toch gewoon negentiendeeuwsch zijn,
TOERISTENDAG TE HUMELGEM .
DANSEN UITGEVOERD DOOR DE ST SEBASTIAANGILDE
toch hier en daar enkele nog tamelijk goed
!
onderhouden
oude
nummers,
werkelijk inhier initiatief en leiding nam, leidden tot de
|
teressante
monumenten
van
eigenlandsche
ontdekking van fragmenten van een voorRomaansch bedehuis, dat later tot een Ro- j folklore. De gildebroers gaan nu om den opmaansche kerk met middentoren groeide, !1 pervogel schieten. De aanwezige bestuursleden van den V. T. B. worden samen met
waar later nog, in de dertiende eeuw, het koor
den
Z. E. H. Pastoor aanzocht om de schie;
werd herbouwd en in de zeventiende eeuw
een nieuwe beuk werd toegevoegd. Op een , ting in te leiden. Bij die gelegenheid toont
paar stappen van de kerk de Vleut een vijf- I zich Prof. Leurs een even slecht schutter, als
tiende eeuwsche poorttoren met een der zeld- ; den Z. E. H. Van der Hulst een goede is. Stil—
, aan echter begint de belangstelling rond de
zame gotische interieurs hier ten lande.
Er was dus heel wat voor handen om Hu- : wip te luwen, want een andere attractie lokt
melgem tot het passend oord te maken, waar ! de aanwezigen naar het park van het kasteel,
het toeristisch seizoen 1927 waardig zou | waar een luchtballon zal opstijgen. Een vierworden gesloten. De inwoners, den Z. E. H. ! duizend aanwezigen begroeten het langzaatn
Pastoor, afgevaardigden van den V. T. B. en ; rijzend gevaarte, dat met Humelgemsche
feestkomiteit onder leiding van den Heer Van ; kleuren is versierd en waaruit een heele wolk
Obberghen, gildebroers en gildezusters had- ;! propaganda-schriftjes voor V. T. B. wordt
uitgeworpen.
den druk ter voorbereiding geijverd. Het
dorpje was ten alien< kante bevlagd en verDe heer Van Obberghen en daarna Prof.
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Leurs spreken nu de menigte toe. Beiden
wijzen er op dat deze zoo wel gelukte toeristendag de inzet moet zijn van een flinke
V. T. B.-actie in de streek. Prof. Leurs brengt
ook speciaal hulde aan de inrichters : den
Z. E. H. Pastoor, den heer Van Obberghen
en den heer Buggenhoudt, plaatselijk afgevaardigde voor Steenokkerzeel-Humeigem.
Terwijl automobilisten en motorfietsers,
den ballon najagen, wordt met volksspelen

begonnen, waaronder enkele op folkoristisch
gebied, zeer interessant, zoo b. v. het lollige
« booze merrie huilen ». Ten slotte worden
de overwinnaars rijkelijk met prijzen bedeeld,
tevens ook de kampioenen van de automotor-ralley. 's Avonds teert de gilde nog
duchtig en de onvermoeibare fanfare laat nog
eens duidelijk hooren dat V. T. B. en Humelgem feest hebben gevierd.

LUSTRUMVIERING VOOR WEST-VLAAN DEREN - Ieperen! (5-6 Juni)
Rond 10 J/2 u. werden de deelnemers aan j met prijzenswaardigen moed en energie een
de Gouwdag voor West-Vlaanderen aan het | nieuwe stad uit de puinen had weten te doen
station le Ieperen door de plaatselijke afvaar- I verrijzen. Hij drukte de hoop uit dat handel
diging opgewacht. Met de muziek der en nijverheid weer mochten bloeien en
Vlaamsche Harmonic aan het hoofd trok de groeien en dat eens, zooals weleer, leper opcirca 300 man sterke stoet der V.T.B.-ers nieuw een vooraanstaande rol in de rij der
naar het lokaal « Het Belfort » waar de ver- Vlaamsche steden moge vervullen.
Daarna werd de eerewijn gesehonken en
welkoming zou plaats grijpen.
M. Salome heette de opgekomen deelne- het gulden boek geteekend en even geluisterd
naar het concert waarop de Vlaamsche Harmers welkom in de stad leper.
Dr Leurs dankte in naam van zijne colle- monie de deelnemers vergastte.
Om half drie kwamen de deelnemers weer
gas van het H. B., roemde de onverdroten
aan
het lokaal « Het Belfort » bijeen om,
ijver en grenzelooze toewijding van de
Iepersche afgevaardigden van de leiders van onder leiding van Prof. Leurs een bezoek aan
de stad te brengen. Opvolgentlijk werden
de plaatselijke werking aldaar.
bezocht : de ruinen van het Belfort, de in
Daarna trokken de ddelnemers samen heropbouw zijnde St Maartenskerk; eene foto
stoetsgewijze naar
het stadhuis, waar van de deelnemers werd van op de ruinen der
bestuurleden
en
afgevaardigden
door lakenhalle genomen, waarna de groep zich in
heer Schepen Sobry bijgestaan door den heer twee splitste, de eenen gingen in het Bellestadsarchivaris namens het Iepersch magis- Godshuis de geredde kunstschatten van de
traat, plechtig werden ontvangen en verwel- stad bezichtigen, terwijl de anderen naar het
komd. De Heer Schepen herinnerde aan de « eiland » trokken om op de waters der
geschiedenis der stad, welke een der hoofdoude vestingen te roeien.
steden van Viaanderen, de wereld door geOm 8 u. stroomde de veel te kleine zaal
kend om hare lakennijverheid. Hij huldigde van het Hotel du Nord vol V.T.B.-ers, gekoden V. T. B. als bond, als toeristbond en j men om van het kunstconcerto, dat door de
als Vlaamsche bond. Hij dankte de bondslei- 1 plaatselijke afdeeling werd aangeboden, te
ding omdat deze den eerste lustrumgouwdag genieten. En of er genoten werd : het Vlaamin Ieperen had willen houden en eindigde met sche gemengd zangkoor vergastte ons op een
de hoop uit te drukken, dat de machtige fijne keus oude en moderne liederen van de
V. T. B. zijn invloed zou willen aanwenden beste Vlaamsche Meesters, terwijl de heeren
om het vreemdeiingenverkeer in de stad Dr Dries Devos, Rabat, Van der Schelde,
leper te doen toenemen.
prachtige liederen voordroegen.
Prof. Leurs dankte den Heer Schepen voor
Prof. Leurs hield een korte toespraak, bede hartelijke ontvangst welke door het ste- dankte iedereen die er toe had bijgedragen
delijk magistraat aan den V. T. B. was voor- om dezen gouwdag en inzonderheid dit
behouden.
Hij roemde dan het oude prachtige kunstconcerto zoo goed te doen
nijverige leper, dat eens in bloei en in gelukken en roemde vooral de verdiensten
vveelde de fiere Vlaamsche steden Brugge en van de heeren Vanderschelden, plaatselijk
Gent evenaarde, dat zich tot bisschoppelijke lid van het hoofdbestuur, Salome, Tamborijn
stad had weten te doen verheffen, een van en Buckinckx, afgevaardigden en den symde grootste en ruimste kathedralen van Euro- pathieken leider van de VI. Werking, Bouwpa gebouwd had en een van de heerlijkste meester Speybroeck. Hij weidde een oogenprofane gebouwen van gansch de wereld, de blik uit over het doel van den V. T. B. en
prachtige lakenhalle had durven optrek- zette ieder aan lid te worden van en leden
ken. Hij roemde het hedendaagsche leper, dat aan te werven.
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Brrrr
wat een nattlgheid,
edit weer voor rheumatiek, neuralgien, jicht en
spit. Men vergete niet dat bij zulke aanvallen
niets zoo goed is als

Aspirin^Tabletten.
Zij verzachten de pijnen en bevorderen de afsdheiding van urine^zuur
Men eische echter steeds de origineele ver^
pakking
kenbaar aan het zegcl der
Rationale Codex.
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TAK AALST
Op Maandag, 26 December (Tweede Kerstdag),

RUBENSDAQ
Te 11,30 u. in de Hoofdkerk, aan het St Rochusaltaar : Korte voordracht over de
beroemde schilderij door kunsthistoricus E. P. A. STUBBE uit Leuven.
Voor en na, uitvoering op het orgel van gedeelten uit Peter Benoit's
Rubenscantate » door den heer Volckaert.
Te 17,30 u. in de feestzaal van het stadhuis, E. P. STUBBE : Rubens en zijn Werk,
met lichtbeelden.
Proza en poezie ter eere van Rubens zullen worden voorgedragen.
Op beide Kerstdagen, in verscheidene handelshuizen der stad :
Winkelraamtentoonstellingen, aan Rubens gewijd.

BONDSLEVEN

J
j
»

Werft leden aan voor 1928 !

Aalst

Duffel

MAANDAG, 26 DECEMBER (Twede Kerstdag) : Rubensdag, ter gelegenheid van de 350e verjaring zijner geboorte.
Zie het volledig programma elders in dit blad.
ZATERDAG, 7 JANUARI : Te 20 u., in de feestzaal van « Redt u Zelven » : Gezellig samenzijn,
uitsluitelijk voor onze leden. Vocale en instrumentale muziek, ernstige en Iuimige voordrachten, dans
met puik orkest; allerlei verrassingen. Deze feestavond, waaraan talrijke stadsgenooten belangloos
meewerken, belooft een innovatie te worden in 't
Aalstersch leven! Nadere bijzonderheden in 't volgend nummer en in de plaatselijke pers.
— De voornaamste Aalstersche auto-, moto- en
rijwielhandelaars verleenen 5 7r korting aan
V.-T.B.-ers. Zeg dat aan vrienden-sportlieden!

DINSDAG, 27 DECEMBER : Te 20 u. in het lokaal Volkslust, voordracht door den E. P. Claes.
Onderwerp : Levensblijheid.

Groot-Antwerpen
VRIJDAG, 16 DECEMBER : Voordracht met
lichtbeelden over Spanje, door Meester Muls. Begin
te 20 uur stipt in het lokaal der Stedelijke Jongensnormaalschool, Quellinstraat.
DONDERDAG, 22 DECEMBER : Te 14 u. stipt
namiddag. Bezoek aan de inriehtingen « Bell Telephone Cy ». Vereeniging hoek Paleis- en Boudewijnstraat. Beperkt aantal kaarten af te halen op
het secretariaat.
DONDERDAG, 12 JANUARI : Vertooning in
den Poesje. Opvoering van «Haar en Quito». Kaarten af te halen op het secretariaat aan 1,50 fr.
!
Beveren-Waas
j
'
MAANDAG, 19 DECEMBER : Algemeene vergadering bij den heer Everaert, Markt, 37. Dagorde : |
Nieuwe leden : Samenstellen van een commissie I
;
voor plaatselijke aktie; radioconcerto.
•
|

Borsbeek

ZONDAG, 18 DECEMBER : In de zaal Casino,
bij Louis De Vos, De Robianostraat, voordracht
door Prof. Dr Ir Stan Leurs, over : •< Het Belang
van Viaanderen als Toeristenland
met prachtige
lichtbeelden. Elk lid brenge zijne vrienden en kennissen mede! Alle V.T.B.-ers uit het omliggcnde
worden hierbij uitgenoodigd.

Erembodegem
Deelneming aan het gezellig samenzijn in de
feestzaal van « Redt u zelven » Aalst, op Zaterdag,
7 Januari. Vertrek aan de statie te 19.30 u. Lidkaart
medenemen.

Geel
MAANDAG, 9 JANUARI : Te 19 u. 30, in de zaal
« Minerva » houdt de heer Van den Wyngaert een
voordracht met filmprojectie over « Canada
Daarna wordt een kluchtige film, buiten het onderwerp, afgedraaid.
Inkom 3,— fr. en 2,— fr. De leden, op vertoon
hunner lidkaart betalen 1,50 fr. en I,-- fr.

Genck
ZATERDAG, 31 DECEMBER, te 18,30 u. in het
<
& Hotel de la Cloche », jaarlijksche feestavond van
V. T. B.
Wie wenscht deel te nemen aan het banket, betaalt 15 fr. De feestavond zeli wordt kosteloos aangeboden. Toetredingen melden aan E. Vyghe, Hotel
de la Cloche.

Gent
ZONDAG, 18 DECEMBER : Om 10,30 u. voo»middag, bezoek aan het Moederhuis, onder leiding
van Dr Van Houtte.
Slechts die dames die in het bezit zijn eener witte
kaart hen door M. Gyselinck afgeleverd, hebben
toegang. Lidkaart streng vereischt.
ZONDAG, 25 DECEMBER : Groepsreis naar
Antwerpen met in den voormiddag bezoek aan tal
van merkwaardigheden dier stad. In den namiddag,
hijwoning der vertooning in de Kon. Vlaamsche
Opera alwaur x Driemeisjeshuis » wordt gespeeld.
Vertrek ter statie-Waas om 7,15 u. Terug te
Gent om 20,30 u. Prijs per reiskaart 15,— fr. Toegang schouwbusg 10,25 fr.
Toetredingen tot uiterlijk 19 dezer ten huize va*.
den afgevaardigde Begijnhoflaan, 31.
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Het
Nieuw
Tooneel
Reizend gezelschap voor Vlaanderen en
het Zuiden van Nederland, onder leiding
van MARCEL SCHUMACHER

KERSTIWSS

B

H

u

11

In voorbereiding :
Gudrun ,, van
Albert Rodenbach, Romeo en Julia van
Shakespeare en "Egmond,, van Goethe.
Sekretariaat: Akkergemlaan, 82, Gent.
Belangrijke prijsverminderingen
voor V.T.B.ers.

Bestuurder : G. M A U Q U O I

Diep straat, 53, Antwerpen, Tc! 304.91
heeft een rijke, tenige keus

ETSEN VAN DIRK BAKSTEEN, P. DE. METS,
FR. NACKAERTS. JUL. SEVERIN, JOS. VAN
HOOF, e. a. — — — — — — — —
HOUTSNEDEN VAN J. F. CANTRE, JORISMINNE,

FR. NACKAERTS, H. VAN STRATEN, e. a.
KUNSTVAZEN VAN JAN COCKX, e. a. enz. enz.
5 °/0 vermindering voor V. T. B-ers.
•

Et. A. Van Look
Na&mloose Yenaootf chap

37-41, Lange Koe poort straat, 37-41
ANTWERPEN
Fabriek van Reitbenoodigdheden - Export — Volledige
uitrusting van maatschappijen en openbare beheeren —
Alle Eereteekens en kenteekens
Burgerkleeding op maat — Prima snede gewaarborgd
5 % vermindering voor V.T.B.-er«

h m m BanKvereen oing
Naamiooze Maatschappij

Maalsch. Zetel: LangeNieuwstr, 70-72
ANTWERPEN
Telegramadres : Algemban Postcheckr. 54918

Tochten

Aspirin-

•

Steunt de Vlaamsche Nijverheid

:

zijn vijanden van den mensch. Zij
hebben zeer dikwijls voor gevolg
verkoudheden, zenuwpijnen cn
rheumaiisme. De onovertroffen

n

Dc Kunsthandel "Het Viooltje„

• H n M i l i l E U W J M R

Uitgebreid repertorium van modern
en klassiek werk.

n

Voor uw ) GESCHENKEN koopt KUNSTVOORWERPEN

Alle Bank- en Beursverrichtingen
Rekeningen op Zicht en Termijn
Fondsen, Effecten. Brandkasten
Spaarkas 4 % vrij van belasting

Voor een gezellig,

hedendaagsch

in-

Tabletten „<Bayeb"

terieur vindt u de laatste scheppingeri van

verlossen U van deze kwalen of brengen U spoedige verzachting.
Eischt steeds de edite Tabletjes Bayei
in oorspronkelijke verpakking met hei
zegel der Nationale Codex.

Meubelen, Linoleum & Clubzetels

H u i s P.

MARX

Kerkstraat, 72

Huis gesticht in 1897

5 % vermindering voor die leden van V. T. B.
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Gude jaar sav and : Zij die tot het vieren van Oudejaarsavond hebben ingeschreven, ontvangen tijdig
een bijzondere uitnoodiging met aanduiding van
lokaal.
Het Vlaamsche Kruis. — Met het oog op de uitbreiding dier inrichting, onderzoekt Tak Gent de
mogelij'kheid van het inrichten van een leergang
voor ziekenverplegers-(sters). De leden die daarvoor iets voelen worden aanzocht naam en adres te
willen opgeven.

IN JANUARI : a) Voordracht met lichtbeelden,
door heer H. Van Tichelen over « Spa en omstreken ».
b) Voordracht met lichtbeelden door heer J. Van
Overstraeten (Aalst) over « Het Groot-Hertogdom
Luxemburg ».
c) Bezoek aan de « Niko-fabrieken », Lindenstraat) : elektrisehe schakelaars. (Zie nr. van
1 -1 -'28).

Kalloo

ZONDAG, 8 JANUARI : In het lokaal van M.
Emiel Ruys, voordracht over « de Vuurbergen »
door den heer Zeghers, plaatselijke afgevaardigde.
De jonge leden zullen het tooneelstukje « Lamme
Goedzak » ten beste geven.

De 2e Propagandavoordracht, vastgesteld op 22
Januari 1927 gaat door onvoorziene omstandigheden, niet door. Zoo mogelijk wordt ze verlegd
op een anderen dag.
Belangrijk bericht : Voortaan worden geen uitnoodigingskaarten meer gestuurd naar de leden om
ze te verwittigen van vergaderingen, uitstappen of
reizen. Ze gelieven het bondsblad regelmatig in te
zien. Ook de plaatselijke bladen nemen de berichten dienaangaande op (Gazet van Antwerpen, Gazet van Beveren).

Leuven
Laat niet na « Toerisme » van 1 Jan. te lezen.

Leuven - Hoogstudentenafdeeling
ZONDAG, 18 DECEMBER : Te 20 u. bij Koninckx, voordracht door Mej. Lefevre. Onderwerp :
< De verspreiding der dorpen in Viaanderen ».

Mechelen
VRIJDAG, 27 JANUARI : Te 20 u. in de Reuzenzaal, Groote Markt, (vleugel der Halle) voordracht met interessante lichtbeelden over : « Het
Groot-Hertogdom Luxemburg » door den heer J.
Van Overstraeten, ondervoorzitter van den V.T.B.

Thielrode

Wetteren
DONDERDAG, 29 DECEMBER : Eerste Wintervoordracht met lichtbeelden, door den heer Gijselinck, over « Elzas-Lotharingen ». Zaal : Werkmanshuis, Markt, Begin te 19.30 u. stipt.
In Januari, waarschijnlijk laatste Zondag : Uitstap naar Antwerpen. 's Voormiddags, bezoek aaln
zeeschip. 's Namiddags, naar Vlaamsche Operavertooning.
In volgend nummer verder nieuws.
Foto's Quatrecht bii den afgevaardigde R. Segers,
Markt, 20.

Wortel
VRIJDAG, 6 JANUARI, Driekoningen : Voordracht met lichtbeelden, door den E. P. Meeus over
zijn reis : « Met de Bonden van het H. Hart naar
Rome », in de zaal der Parochiale Werken.
Waarschijnlijk een andere voordracht v66r
Kerstmis. Zie « Gazet van Hoogstraten ».

Merksem
DINSDAG, 3 JANUARI : Voordracht over «Normandie en Bretanje », met lichtbeelden, door den
heer Em. Van Rompaye.

Martsel
Op Maandag, 19 December, in het lokaal Allsopp
Garden, Statielei, Oude-God, te 20,15 u. 's avonds,
zeer belangrijke voordracht met lichtbeelden, door
Prof. Dr. Paul van Oye, hoogleeraar aan de Gentsche Hoogeschool.
Onderwerp : Waarom leven de beren niet in de
tropen en de leeuwen niet aan de Polen.

Schaarbeek
MAANDAG, 16 JANUARI : Voordracht met
lichtbeelden over de Kempen, door den heer Dr R.
Sterkens, te 8 u. stipt in het lokaal van « Het Kristen Werkersverbond » van Schaarbeek, Helmet, 51,
Gustaaf Hubertistraat (Ons Huis), Kempische liederen worden gezongen. Iedereen is welkom! Tram
56 en 94 tot aan de kerk van Helmet.

St Niklaas
WOENSDAG, 28 DECEMBER : Te 20 u. in de
bovenzaal van het V.T.B.-bondslokaal « De Hoop »,
voordracht met lichtbeelden door Prof. Dr Leurs.
Onderwerp : « Begijnhoven ». Alle V.T.B.-ers worden verwacht.
Let op : Op 21 December geen voordracht.

VAN HET SECRETARIIAAT
BONDSPOSTCHECKREKENING : 93627.
TELEFOON SECRETARIAAT : 583.30.
LEDENAANGROEI : Reeds heel wat nieuwe leden voor 1928 werden geboekt.
Werft nieuwe leden aan! Zie de lijst der speciale
premies!
FORSCHUNGEN UND FORTSCHRITTE : De
leden die wenschen gedurende het jaar 1928 het
interessant Duitsch tijdschrift, Forschungen und
Fortschritte te ontvangen, gelieven voor 1 Januari
op de postcheckrekening van den V.T.B. 93627,
fr. 6,— te storten voor verzendingskosten.
AANBIEDEN DER LIDKAARTEN : In reeds
heel wat gemeenten werden de lidkaarten der
hoofdleden (10 fr.) aangeboden. Voor 15 December
zullen de laatste kaarten door den postbode ter
betaling worden voorgelegd.
De lidkaarten der inwonende leden (3,50 fr.) worden in de tweede helft der maand December aangeboden.
Afgevaardigden! Wij houden ter uwer beschikking nieuwe sprekende propagandaschriften.
Aanplakbrieven voor het aankondigen der voordrachten, aan den prijs van 0,75 fr. per exemplaar.
ZERKONTHULLING : Bij vergissing vermeldden we dat het initiatief voor het plaatsen van een
zerk op de laatste rustplaats van onzen afgevaardigde voor Boechout, den heer Jozef Kooyman, uit-
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•• De Beukelaer's Biscuits
De Beukelaer's Exquis —
De Beukelaer's Chocoladen
Keurig - Zuiver - Voedzaam
•••

Overal verlangd

•••

•*•

Overal beroevnd

•••

Algemeene Spaar- en
Hypotheekbank N. V.
JCoofdzotel:

Statieplein,
JLniwerpen. Zlei. 295.70 - 527.SO
BEHEERRAAD :

E. Oeyen, handelaar, Antwerpen ;
Dr Van Huffelen. geneesheer, Antw. ;
Dr Poelrnans, geneesheer, Overpelt;
Eug. Stappers, beheerder-best. ;
Toezichter: A. Billiet Berchem ;

Z. Exc. M. Carnoy, hoogi., Leuven ;
J. Van Caneghem, Kamerlid, Hasselt;
Engels, Oct., afgev.-beheerder;
Aktuaris: J. Vertongen, Antwerpen.

Spaarkas op zicht en op termijn 5 \ - 6 - 6 \ °|o
Hypotheken. Voordeelige voorwaarden.
Ernstige agenten kunnen zich aanbieden op de plaatsen waar
de maatschappij nog niet vertegenwoordigd is.

ging van V. T. B.-tak Boechout. Dit is onjuist. Een
speciaal gevormd komiteit waarin de V. T. B. vertegenwoordigd was ,hield zich met de pieteitsvolle
hulde onledig. We houden er aan dit te vermelden.

Aangesloten Hotels
Logcment «Roode Poort»
Hallestraat, 8 BRUGGE
Ounstprijzen voor de leden V. T. B.
Ontbijt 3 fr. Middagmaal 7 fr. Avondmaal 6 fr.

Hotel en

Verminderingen
REMOUCHAMPS : Grot van Remouchamps. Op
den gewonen inkomprijs der grot 20% vermindering op vertoon der lidkaart met foto.
HASTIERE-LAVAUX : Grot du Pont d'Arcole.
40% vermindering op vertoon der lidkaart met foto.
AALST : Boom- en Rozenkweekerij, Uytendaele
Oktaaf, Dendermondschesteenweg, 90. Op aankoopen van minstens 20 frank, 5%.

CAFE CECIL

HOTEL

Van Arteveldestraat, 8,
Antwerpen
40 kamers Maaltijden aan voordeelige prijzen voor
groepen, op voorhand bestellen, goede burgerskeuken

HOTEL du MIDI

ANTWERPEN : Cigaren, Edw. Boyens, Offerandestraat, 96/16. Per bestelling van minstens
100 stuks 10%.
Muziekhandel : Coppenrath, J. Pycke,
Lange
Leemstraat, 81, 10%.

Ri e Godefroid, 32-34
NAMEN
ZAAL BESCHIKBAAR voor i5o PERSONEN
10 °/o vermindering voor V.T.B. leden

LEUVEN : Bioskoop Bergere, Thienschestraat,
alle vertooningen, behalve Zondagavond 50%.

Voornaam confortabel. Oude reputatie. Rustig gelegen in het centrum. Voor leden van den Bond bij
langer verblijf reductie.
L. WESTRA.

PAS VERSCHENEN
Catalogas van Tooneel • en Boekwerken

voor 1928 .

Firmz JANSSENS

Gratis!

Kruikstraat, 14
ANT WERPEN

Hotel de la Poste - BRUSSEL

HOTEL DYKSTERHUiS
STATIEPLEIN, 22, ANTWERPEN

Het hotel voor Hollanders en Vlamingen !

Hot I Clijmans Hotel de Familie
18, Weldadigheidstraat (R. d. 1. Bienfaisance) Brussel
naast Noordstatie. Rustig, Gezellig, Modern Contort.
Veel bezocht v. V.T.Bers Tel. 510 47 Lid v.d. V.T.B.

H .H. AUTOVOERDERS

Hebt U al een ELI MEX apparaat op uw
machien ? Hpt geeft 25 a 30 °/o besparing op het
verbruik van napht . Is 2 iaar gewaart ,orgd en
words 8 dagen op proef geleverd . Te bekomen
in alle goede Garages of bij Depot Elimf x Sichem .
5 0;o vermindering voor V .T.B . laden rechtstreeksch aan
Depot ELIMEX .

Mecanische Meubelmakerij

Speclaal ingerlcht voor fonograat- en radlomeubelen . Voordeeligste voorwaarden voor voortverkoopets .
6ebr . Yan Den Bcmpt & J . Yan I1100rsel

Isabellalei, 145, Antwarpen

Tel . X41 .28

Drukk. «Lux», s.m., Nationalestr. 109, Antw

John Juchem
TUINARCHITECT
Beveelt zich aan voor het opmaken
vanontwerpen vanPrivate en Openbare Parken en Tuinen. — TOEZICHT EN DIRECTIE BIJ UITVOERING. — Voor alle inlichtingen : VILLA FLORA, (nabij Statie)
OUDE-GOD.
Telef. : Hove 40

N. V. TUIN80UW FLORA
(Voorheen W JUCHEM en Zonen) nabij de Statie Oude G^d.
Telef. : Hove 40
Een afdeeling voor aanleg en be'
Groote keus van tuinboomen van alle
planting van lustparken en boom*
vormen. — Sieraadboomen. —
gaarden is aan het huis toegevoegd.
Coniferen. — Heesters. — Groenblijvende en vaste planten.— Bijzondere kultuur van rozen. Allerbeste varieten beschikbaar.

Inlichti ngen en catalogus op
aanvraag.
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Aangesloten Huizen

NAAML. VENNOOTSCHAP

IFONDSENBANK
•

Emiel W I R T Z

Maatschappelijke Zetel ; B r u s s e l , W e t s t r . 8 4

WISSEL EN OPENBARE FONDSEN

•
•

44, d ' Key8*rlei,

t
I

Bijbanken : ANTWERPEN, St Martenstraat, t
KORTRIJK, Lange Steenstraat, 4

I
I
X
•

Agentschappen :
Brugge, Isegem, Poperinge, Tielt.
Bijkantoren : Ardooie, Cortemarck, Cuerne,
Harelbeke, Ingelmunster.

•

J

•

ALLE BANK

EN BEURSVERHANDELINGEN

Antwerpen

(nabij de Middenstatie)
De beste wijnen vindt gij in het huis

VOORSPOELS-FRANCK
Specialiteit van Rijn- en Moezelwijnen
27, Keizerstraat, Antwerpen
•

•

BANK VOOR HANDEL A NIJVERttEB*
Naamlooze Vennootschap
Flllaal van Volksbank van Leuven
Setrokktn bij dt Algemeene Bankvereeniginf van Antwerp*
Hoofdkantoor KORTRIJK
Bijkantoren : Brugge, Cuerne, Dixmude, Isegcrr,
Knokke a/Zee, Meenen, Moeskroen, Oostende,Pope
ringe, Roeselare, Tielt, Veurne, Wervik, Wevelgeir
Ypcr.
Hulpkantoren: Aarseele, Aartrijke, Ardoye, Avelgem, Beernem, Blankenberge, Dadizeele, Deerttjk*
Desselgem, Geluwe, Qistel, Gullegem, Handzanu
Harelbeke, Heyst a/Zee, Herseeuw, Ichtegem, Lar*
emark. Lauwe, Ledegem, Meulebeke, Moor seek
Koorslede, Oostkamp, Oost-Roosebeke. Ruto«Je«k
Staden, Swevegem, West-Roosebeke, Wljnfwit
Alle Bankverrichtingen.

«

ROESELARE. Bezoekt het ((Vlaamsch
Huis » en het Gasthof « V.O.S. » beiden
STATIEPLEIN

Ai%liil

D E
SCHOONSTE -- D E BESTE
• 1 W i l l i — DE STERKSTE SCHOENEN
Jan Van Ballart, (V O.S.) Lange Beeldekensstraat, 109, ANTWERPEN.
Verm, voor V.T.B.

ChemiserieclWillyyyA.Strauven
Kasteelpleinstraat, 20, Antwerpen, Tel. 244.80
Hemden, Cols, Kravatten, Pyjamas, Pull-overs,
Zokken, Sjerpen, Kindergoed, enz. 5 °/o
VLAAMSCHE

AGtKDAS

EN

MEMENTOS

O. PLATTEAU & Co.
Lange Nieuwstraat, 8i ANTWERPEN
Telef. 571.55

Antwerpsche Automobielsehool
Best. Deskundige G. V. D. HAEGEN
K e l z e r s t r a a t , 28,
Antwerpen

PANNEN- to
8TEENBAKKERIJEN
VAN ST.
NIKLAAS-WAAS

Prachtisch en Theoretisch o n d e r r i c h t . D a g - , avond en Zondagleergrangen. Rij lessen op m o d e r n e voiture.

Leon Scheerders-Yan Kerchove

R. & 6. PEETERS, Kardinaal Mercierlei, 24,Antwerpen

MERCATORSTRAAT, 24
Telegramadres : Briqueteries St. Nikl.-Waas
Telef 27 A 98 — Poatcheckrek 13572
Fabrieken van
KUNSTMATIQB SCHALIEN (MERK S.VJC)
O E O O L F D E en E F F E N P L A T E N
van allereerate hoedanigheid in
drie kleuren, in alle afmetingen.
Oemoulureerde en gewone baksteenen in alle
formaten (verbeterde mekanische fabrikatie)
ROODE OEBAKKEN PANNEN
Cementpannen in drie kleuren
en met dubbele ineensluiting
Cementvloeren in groote keut
kleuren en teekeningen.
Ftjne pleister voor versiering,
beeldbouw- d plafoneerwerken.
Kunatpotterij (Potterie flamande), bloempotten, keukenpotten, buizen, enz..., enz...
W—»MM——iHWHW«Mi—WWW—•!'

Alle Bouw- en Versieringswerken in Blauwen en
Witten Hardsteen — Marmer
Telefoon 506.81

Pastij- en Suikerbakkerij S* NIKLAAS
G. MARTENS-STROBBER. S Michielskaai, 32, Antw.
(recht over de

Statie-Waas)

10 o o v e r m i n d e r i n g voor d e leden.

De fijnste U U R WERKEN en JUWEELEN,
de best verzorgde herstellingen, bij
Oscar De Langhe-Mertens, st Gummarusstraat, 33
Antwerpen.
—
5 % vermindering.

Pfleubelen

"Standard,,

De beste, de sterkste, de voordeeligste
DIEPESTRAAT, 23, ANTWERPEN
5 °/ 0 vermindering voor V. T. Bers

