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Nieuws 

‘Het Toeristje’ 
Activiteitenkrantje van vtbKultuur Kortenberg 
50ste jaar, nr. 2 • april, mei, juni 2021 
Driemaandelijks 
 
 
Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen? 
 
• Wie aansluit met de vtbKultuur-pas bij vtbKultuur Korten-
berg, ontvangt Het Toeristje op papier tot het einde van 
het lidmaatschap. 
 
• Niet-leden van vtbKultuur Kortenberg kunnen de papie-
ren versie van Het Toeristje ontvangen tegen een jaarlijk-
se bijdrage van € 10,00. 
 
• ‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via 
elektronische post.  
 

vtbKultuur-pas 
Korting op alle vtbKultuur-activiteiten? 
Een heel jaar lang… voor maar  € 20,00 
 
Informatie en inschrijvingen activiteiten:  
vtbKultuur Kortenberg 
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg 
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29 
e-post: kortenberg@vtbkultuur.be 
Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg 
of op www.danskringkortenberg.be 
  
Bank: BE07 2300 4448 8866 vtbKultuur Kortenberg 
 
BELANGRIJK: 
© vtbKultuur Kortenberg 
Overname uit ‘Het Toeristje’ is slechts toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de auteur en/of van de uit-
gever. 
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Onze activiteiten vindt u op: 

www.vtbKultuur.be/kortenberg 

of scan de QR-code 

 

 

Wij gebruiken ‘onze’ non-prior postzegel al sinds  
begin 2021.  
Wenst u deze zegels aan te kopen? Dat kan, voor  
€ 21,40 voor een blad van 20 zegels (normale prijs). 
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Activiteitenkalender 

Vrijdag 
30 april 

Peggy Guggenheim 
Lezing door dr. Tamara Ingels 

Online 19.30 uur 

Donderdag 
6 mei 

200 jaar Kruidtuin Leuven 
Kruidtuin(lente)wandeling 

Samenkomst 
ingang kruidtuin 
Leuven 

10.00 uur 

Vrijdag 
7  mei 

Roger Raveel… een introductie 
Lezing door Pascale Vanden Storme 

Online 19.30 uur 

Zaterdag 
8 mei 

200 jaar Kruidtuin Leuven 
Kruidtuin(lente)wandeling 

Samenkomst 
ingang kruidtuin 
Leuven 

10.00 uur 

Donderdag 
27 mei 

Raveel, een retrospectieve 
Tentoonstelling Paleis voor Schone Kunsten Brussel 

Samenkomst 
ingang Bozar  
Brussel 

10.00 uur 

Vrijdag 
28 mei 

Een massief mysterie gezandstraald:  
de Oud-Egyptische cultuur 
Lezing door dr. Jan Vaes 

Online 19.30 uur 

Zondag 
30 mei 

Raveel, een retrospectieve 
Tentoonstelling Paleis voor Schone Kunsten Brussel 

Samenkomst 
ingang Bozar 
Brussel 

10.00 uur 

Donderdag 
3 juni 

In de voetsporen van Thomas Berg 
Literaire wandeling Leuven 

Samenkomst 
pui stadhuis 
Leuven 

10.00 uur 

Vrijdag 
4 juni 

In de voetsporen van Thomas Berg 
Literaire wandeling Leuven 

Samenkomst 
pui stadhuis 
Leuven 

10.00 uur 

Zaterdag 
5 juni 

In de voetsporen van Thomas Berg 
Literaire wandeling Leuven 

Samenkomst 
pui stadhuis 
Leuven 

10.00 uur 

Zondag 
6 juni 

In de voetsporen van Thomas Berg 
Literaire wandeling Leuven 

Samenkomst 
pui stadhuis 
Leuven 

10.00 uur 

Donderdag 
10 juni 

Haren, 100 jaar bij Brussel 
Culturele stadswandeling 

Samenkomst 
station 
Haren-Zuid 

10.00 uur 

Vrijdag 
11 juni 

Haren, 100 jaar bij Brussel 
Culturele stadswandeling 

Samenkomst 
station 
Haren-Zuid 

10.00 uur 

Zondag 
13 juni 

Haren, 100 jaar bij Brussel 
Culturele stadswandeling 

Samenkomst 
station 
Haren-Zuid 

10.00 uur 
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Activiteitenkalender 

Donderdag 
17 juni 

Sporen van de Norbertijnen in de Leuvense binnenstad 
De Beiaard klinkt, het Begijntje zingt 
Culturele stadswandelingen 

Samenkomst 
pui stadhuis 
Leuven 

10.00 uur 

Zaterdag  
19 juni 

Sporen van de Norbertijnen in de Leuvense binnenstad 
De beiaard klinkt, het Begijntje zingt 
Culturele stadswandelingen 

Samenkomst 
pui stadhuis 
Leuven 

10.00 uur 

Zondag  
11 juli 

Zomerontmoeting 
BBQ, Vlaanderen Feest, volksmuziek 

Terras/feestzaal 
OC Berkenhof 
Kortenberg 

12.00 uur 

Zaterdag 
17 juli 

Roger Raveel 100 • Machelen-aan-de-Leie 
Gegidste rondrit, inleiding tot de tentoonstelling 
Gegidst bezoek ‘Zien, denken, schilderen’ tentoonstelling 

Vertrek autocar 
OC Berkenhof 
Kortenberg 

08.00 uur 

Donderdag 
22 juli 

Steenokkerzeel 
Culturele streekwandeling 

Samenkomst 
parking kerk 
Humelgem 

10.00 uur 

Vrijdag  
23 juli 

Steenokkerzeel 
Culturele streekwandeling 

Samenkomst 
parking kerk 
Humelgem 

10.00 uur 

Zaterdag 
24 juli 

900 jaar Norbertijnen 
Gegidst bezoek Abdij Grimbergen 
Gegidst bezoek tentoonstelling en Abdij van Park 

Vertrek autocar 
OC Berkenhof 
Kortenberg 

08.45 uur 

Zondag 
25 juli 

Steenokkerzeel 
Culturele streekwandeling 

Samenkomst 
parking kerk 
Humelgem 

10.00 uur 

Zaterdag 
31 juli 

Oog in oog met de Romeinen 
Lezing dr. Jan Vaes 
Gegidst bezoek tentoonstelling GRM Tongeren 

Vertrek autocar 
OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.35 uur 

Zaterdag 
14 augustus 

50 jaar vtbKultuur Kortenberg 
Johan Teirlinck, dorpsdichter met studenten campus Lemmens 
Astrid Stockman, sopraan 

Feestzaal 
OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag  
15 augustus 

50 jaar vtbKultuur Kortenberg 
Concerten mobiele beiaard in Erps-Kwerps, Everberg, Meerbeek 
en slotconcert te Kortenberg, gevolgd door receptie 

De verschillende 
deelgemeenten 
Kortenberg 

11.00 uur 
14.00 uur 
15.30 uur 
17.00 uur 

Vrijdag 
20 augustus 

Koblenz • Bonn 
3-daagse vtbKultuur-trip 
o.l.v. dr. Jan Vaes 

Vertrek autocar 
OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.00 uur 

Woensdag 
22 september 

Berlijn, buiten de gebaande paden 
5-daagse vtbKultuur-trip 
o.l.v. Luc Vanmarcke 

Samenkomst 
Luchthaven 
Zaventem 

Nog mee 
te delen 

Woensdag  
20 oktober 

Santiago de Compostela en omwegen 
5-daagse vtbKultuur-trip 
o.l.v. Luc Vanmarcke 

Samenkomst 
Luchthaven 
Zaventem 

Nog mee  
te delen 
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 200 jaar Kruidtuin Leuven 

 

Online lezing 
door dr. Tamara Ingels 
 

Vrijdag 30 april, 19.30 uur 
 
Het Peggy Guggenheim Museum is een belangrijk muse-
um in Italië voor Amerikaanse en Europese kunst uit de 
eerste helft van de 20ste eeuw. De collectie is verzameld 
door Peggy Guggenheim, een nichtje van Solomon Gug-
genheim, de grondlegger van het gelijknamige museum in 
New York. 

Peggy Guggenheim stamde uit een zeer welgestelde fami-
lie. Na het ontvangen van een grote erfenis begon ze met 
de verzameling van moderne kunst. Zo verwierf ze stukken 
van Pablo Picasso, Max Ernst, Joan Miró, René Magritte 
en Salvador Dali. Daarnaast steunde ze jonge moderne 
kunstenaars financieel. Ook was Peggy enkele jaren ge-
trouwd met de Duitse kunstenaar Max Ernst. 

Na haar scheiding van Max Ernst bracht ze haar collectie 
onder in het Palazzo Venier dei Leoni in Venetië. Nu is dit 
museum een onderdeel van de Solomon R. Guggenheim 
Foundation die ook musea beheert in New York, Berlijn, 
Bilbao en Las Vegas. 

De elf ruimten in het museum zijn gevuld met schitterende 
voorbeelden van kubisme, surrealisme en expressionisme. 

Peggy Guggenheim                                                     online 

 
 

Gegidst bezoek 

o.l.v. gidsen van Leuven Plus 

Donderdag 6 mei, 10.00 uur 
Zaterdag 8 mei, 10.00 uur 
 

 
De Kruidtuin van Leuven is de oudste botanische tuin van 
België. De universiteit van Leuven legde hem in 1738 aan 
voor haar studenten geneeskunde. In 1821 verhuisde die 
te klein geworden tuin naar de huidige locatie op Kapucij-
nenvoer. 

Liefhebbers van planten en kruiden kunnen er hun hart 
ophalen aan de uiteenlopende collecties. In het serrecom-
plex van 450 m² vindt u, naast tal van kruidachtige planten, 
kruiden, water- en kuipplanten, ook een verscheidenheid 
van tropische en subtropische soorten. 

Omdat de Kruidtuin in 2021 tweehonderd jaar bestaat plant 
de stad het hele jaar door verschillende activiteiten met "De 
vier seizoenen" als rode draad. 
 

 

 
Deelname: € 8,00  • leden: € 7,00 

 
Deelname: € 11,00 • leden: € 10,00 

Samenkomst: ingang Kruidtuin (Kapucijnenvoer 30) 

Vooraf inschrijven. 



 

 

 

 

 

100 jaar Roger Raveel 
Online lezing 
door Pascale Vanden Storme 
 

Vrijdag 7 mei, 19.30 uur 
 
BOZAR opende op 18 maart een grote overzichtstentoon-
stelling rond beeldend kunstenaar Roger Raveel: dit jaar 
zou hij 100 jaar geworden zijn! Roger Raveel is een van de 
meest iconische en tegelijkertijd eigenzinnige Belgische 
kunstenaars van de 20ste eeuw. Zijn belangrijkste inspira-
tiebron is zijn eigen omgeving die hij op een universele ma-
nier integreert in zijn werk. Zijn beeldtaal schommelt tussen 
figuratief en abstract en is zeer herkenbaar en toch op een 
of andere manier mysterieus… 
 
Pascale Vanden Storme, kunsthistorica en gids, zowel bij 
Korei Guided Tours als bij BOZAR, laat ons kennismaken 
met het werk en het leven van deze opmerkelijke kunste-
naar. Aan de hand van enkele van zijn werken en ander 
beeldmateriaal leren we Raveel en zijn oeuvre beter ken-
nen en is dit een perfecte introductie voor een bezoek aan 
de tentoonstelling. 
 
 
 

Roger Raveel… een introductie                                 online 

100 jaar Roger Raveel 
Gegidst bezoek tentoonstelling 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 
 

Donderdag 27 mei, 10.00 uur 
Zondag 30 mei, 10.00 uur 
 
In 2021 zou Roger Raveel (1921-2013) 100 jaar geworden 
zijn. Een ideale gelegenheid voor BOZAR om een grote 
retrospectieve aan zijn werk te wijden. 
 
Raveel wordt beschouwd als een van de belangrijkste Bel-
gische schilders van de tweede helft van de 20e eeuw, 
maar hij onderscheidde zich radicaal van zijn generatiege-
noten door een geheel eigen en bijzondere beeldtaal, ba-
lancerend tussen figuratie en abstractie en met zijn eigen 
omgeving als belangrijkste inspiratiebron. 
 
Doorheen verschillende thematische hoofdstukken traceert 
de tentoonstelling Raveels lange artistieke parcours en het 
ontstaan van zijn unieke plastische visie. 

U kan gebruik maken van de Local Multi-kaart (KeyCard) 
van vtbKultuur Kortenberg. 
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 Roger Raveel, een retrospectieve 

 

Copyright: Roger Raveel, De schilderijenoptocht van 1978 te Machelen-aan-de-Leie, 1978, 
Collectie Museum Arnhem © Raveel – MDM  

Roger Raveel, Vrouw met rode arm, 1949-1951, Collectie Vlaamse Gemeenschap/Roger 
Raveel Museum © Raveel – MDM. Foto: Peter Claeys 

 
Deelname: € 8,00  • leden: € 7,00 

 Deelname: € 24,00 • leden: € 22,00 
Samenkomst: Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 
(Ravensteinstraat 23) 
Vooraf inschrijven. 
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Suriname 
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Deze sponsors steunen ons 
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Culturele Brusselwandeling 
o.l.v. Jos Vanderstappen 
 

Donderdag 10 juni, 10.00 uur 
Vrijdag 11 juni, 10.00 uur 
Zondag 13 juni, 10.00 uur 
 
De witloofboeren en andere boeren uit Haren zorgden lang 
voor de aanvoer van groenten naar Brussel. Tot Brussel in 
1921 besloot om het dorpje in te lijven.  
 
De ooit liefelijke gemeente met een 13-eeuwse kerk, boer-
derijen en kasteeltjes in plaatselijke zandsteen werd door 
de industriële revolutie overspoeld. De eerste luchthaven-
terminal met zeppelinloodsen wordt door de Duitsers langs 
de Haachtsesteenweg aangelegd.  
 
Haren bestaat vandaag nog uit enkele straten gewurgd 
tussen eindeloze spoorweglijnen met bovendien zowel de 
oude NATO als het moderne NATO-gebouw en het groot-
ste busstation van België. Toch vond men nog plaats voor 
een enorm nieuw gevangeniscomplex.  

 

 Haren, 100 jaar geannexeerd 

 

De Oud-Egyptische cultuur 
Online lezing 
door dr. Jan Vaes 
 

Vrijdag 28 mei, 19.30 uur 
 
In de laatste decennia is het beeld dat we van het oude 
Egypte hebben veel duidelijker geworden. Tegelijk hebben 
talrijke pseudo-wetenschappelijke theorieën vele mensen 
in verwarring gebracht.  
 
De beschaving van het oude Egypte is integraal gebaseerd 
op zijn oeroud scheppingsverhaal. Het politieke, sociaal-
economische, religieuze en culturele leven waren er com-
pleet van doordrongen.  
 
In deze lezing wordt dat ten overvloede en glashelder aan-
getoond.  
Wie Egypte een mysterie wil laten blijven, moet deze lezing 
niet bijwonen.  
 

Een massief mysterie gezandstraald                        online 

 Deelname: € 9.00 • leden: € 8,00 
Inbegrepen: gids, audiofoonsysteem 
Samenkomst: treinstation Haren-Zuid, kant Moestuinstraat 
Vooraf Inschrijven. 

 Deelname: € 8,00 • leden: € 7,00 
Vooraf inschrijven. 
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Sporen van de Norbertijnen 
in de Leuvense binnenstad 
900 jaar Norbertijnen 
 
In 1129 werd op verzoek van Godfried met de Baard de 
abdij van Park op zijn jachtdomein gesticht. De band tus-
sen de parkheren en de machthebbers zal tot aan de Fran-
se Revolutie innig blijven. Ook de relatie met het belangrij-
ke Sint-Pieterskapittel was bijzonder. 
In de Sint-Pieterskerk kan men de werken van enkele kun-
stenaars bewonderen die zeer actief waren in de Parkabdij: 
de beeldhouwer Bergé, de glazenier de Caumont, de schil-
der Verhaeghen. 
Tijdens hun studies aan de universiteit van Leuven resi-
deerden de norbertijnen in het Premonstreitcollege. Het 
drama van de abdijbibliotheek zal niet ontbreken. 
In de economische organisatie van een abdij spelen de 
refuges een belangrijke rol. De spreuk zegt:” Men leeft niet 
van brood alleen” maar zonder brood is het toch moeilijk. 
Deze en nog andere verhalen komen aan bod tijdens de 
wandeling. 

 
De Beiaard klinkt,  
het Begijntje zingt 
 
Hoewel de beiaard in een begijnhof een “vreemd” gegeven 
is, is de beiaard in het Groot Begijnhof van Leuven een 
unieke combinatie: één van de 5 Leuvense beiaarden in 
een gerestaureerd, uniek, hoofdzakelijk 17de-eeuws decor, 
waarbinnen ook een bloeiende, zelfstandige religieuze 
vrouwengemeenschap leefde.  
 
De beiaard speelt geprogrammeerd “Heer Jezus heeft een 
Hofken” en “Heer Halewijn”. Deze en andere melodieën 
zijn de rode draad om het leven binnen een begijnhof in de 
loop van de dag en van het jaar te schetsen. Muziek rit-
meerde het begijnenleven. 
 
Hoe belangrijk de religieuze muziek ook was, er waren ge-
noeg redenen om te feesten en te zingen. Bewuste, zelf-
standige vrouwen met hun twee voeten in het leven, dat 
waren begijnen. 
 
 

Donderdag 17 juni 10.00 uur 
Zaterdag 19 juni, 10.00 uur 
 

Daguitstap  
met culturele stadswandelingen 
o.l.v. gidsen  
Hubert Van Broekhoven 
Jef Willemsen 
 
 

Leuven, Norbertijnen en Begijnen 

In 1154 stelt keizer Frederik Barbarossa, keizer van het Heilig Roomse 
Rijk, de abdij onder zijn bescherming.  

“Professie van drie Begijnen” – 1743. De Leuvense brouwer Jacobus De 
Bruyn bouwde in het Groot Begijnhof een huis voor zijn twee dochters en 

hun nicht. 

 Deelname: € 22,00 • leden: € 20,00 
Inbegrepen: gidsen Leuven+, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: pui (trappen) stadhuis Leuven 09.45 uur 
Vooraf inschrijven. 
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In het teken van  
50 jaar vtbKultuur Kortenberg 
Fijne BBQ (traiteur Kokoen) 
Optreden volksmuziek 
Vlaanderen Feest 
 

Zondag 11 juli, 12.00 uur 
 
In 2021 is het 50 jaar geleden dat vtbKultuur Kortenberg 
opgericht werd (toen VTB-VAB). 
Dit vieren we vanaf de zomer 2021 tot en met het jaar 
2022. 
 

Zomerontmoeting 

 
 

 Steenokkerzeel 

Culturele streekwandeling 
o.l.v. Jos Vanderstappen 
 

Donderdag 22 juli, 10.00 uur 
Vrijdag 23 juli, 10.00 uur 
Zondag 25 juli, 10.00 uur 
 
In Steenokkerzeel bewonderen we een kleine versie van 
de Sint-Romboutstoren en we komen langs de woonst van 
de oud-burgemeester van Brussel. In de Lannoylaan ver-
neemt u het verhaal hoe deze inwoner, onder Keizer Karel, 
Frans I van Frankrijk gevangenneemt en onderkoning van 
Napels wordt.  
In de schaduw van de luchthaven ligt het gehucht Humel-
gem ingeklemd tussen de landingsbanen, toch zijn de mid-
deleeuwen nog voelbaar. In de pittoreske kern bewonderen 
we de prachtig gerestaureerde romaanse Sint-
Catharinakerk op grondvesten uit 950. Als de nieuwe muur 
langs de luchthaven er nog niet staat kunnen we bijna zien 
hoe een keizerin haar zoon naar het station van Kortenberg 
rijdt.  
Een wandeling van ± 8 km aan de rand van de luchthaven.  

 

Kasteel ter Ham 

 Deelname: € 9.00 • leden: € 8,00 
Inbegrepen: gids, audiofoonsysteem 
Meerijden? OC Berkenhof, 09.45 uur (vooraf te melden) 
Vertrek: parking kerk Humelgem, Steenokkerzeel 
Vooraf inschrijven. 

 Deelname: € 40,00 • leden: € 36,00 
Inbegrepen: glas champagne als aperitief (aangeboden 
door vtbKultuur Kortenberg), verzorgde BBQ met keuze 
tussen 4 menu’s, dessert en koffie/thee, optreden van een 
volksmuziekgroep. 
(vegetarische BBQ is mogelijk, vooraf aan te vragen) 
Samenkomst: OC Berkenhof (Beekstraat 25, Kortenberg) 
Vooraf inschrijven. 
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Verkennende rondrit met kapel 
‘Maria Hulp der Christenen’ 
Inleiding tot de tentoonstelling 
door Piet Coessens, ereconservator 

‘Zien, denken, schilderen,  
een gesprek met Roger Raveel’,  
bezoek tentoonstelling 
 

Zaterdag 17 juli 
 
Kapel Roger Raveel 
Op uitnodiging van de Kerkfabriek werd aan kunstschilder 
Roger Raveel gevraagd de bidplaats ‘Maria Hulp der Chris-
tenen’ met een kunstwerk aan te kleden. De Roger Raveel-
kapel is een artistieke kapel. De kleurrijke binnenkant is 
één groot kunstwerk, geschilderd door de Zultse kunste-
naar. Het volledige interieur werd verfraaid met fresco's en 
schilderijen.  

 
 
Roger Raveelmuseum 
Roger Raveel, de beroemdste zoon van Machelen, heeft 
ondanks zijn internationale erkenning nooit zijn geboorte-
dorp verlaten. Als blijk van waardering voor zijn artistieke 
loopbaan kreeg hij een eigen museum. De befaamde  
architect Stéphane Beel ontwierp een strak, wit, heden-
daags gebouw, dat harmonieert met de pittoreske  
Machelse dorpskern. De collectie van het Roger Raveel-
museum omvat meer dan 300 schilderijen, 2500 tekenin-
gen en een volledige verzameling grafiek. De kunstenaar 
ontwierp ook drie palen ‘De palen van het onbeperkte’, die 
sinds 2011 elk op een andere plek in Machelen te zien zijn 
en die u leiden naar het hart van het dorp. Wandelt u in de 
Hoevestraat in Machelen, dan komt u op het pleintje ‘De 
nieuwe visie’. U ziet er ‘De muur der verbeelding’ door Ro-
ger Raveel, een uniek samenspel van kunst en natuur. Ma-
chelen-aan-de-Leie ligt aan een oude Leiebocht. Het is een 
verborgen parel waar oud en nieuw hand in hand gaan. 
 
 

100 jaar Roger Raveel, Machelen-aan-de-Leie 

Zien, denken, schilderen 
In 2021 viert het Roger Raveel Museum de 100ste verjaar-
dag van de kunstenaar die een onmiskenbare stempel 
drukte op de ontwikkeling van de naoorlogse schilderkunst 
in België. Met ‘Zien, denken, schilderen’ brengt het muse-
um een selectie schilderijen en tekeningen van Raveel uit 
de periode 1948-1968 in dialoog met het werk van een 
aantal schilders die voor de ontwikkeling van dit oeuvre 
incontournable zijn geweest. Op basis van diverse monde-
linge en schriftelijke bronnen heeft het Raveel Museum in 
uitdagende omstandigheden een selectie werken kunnen 
samenbrengen die niet exhaustief wil zijn maar bovenal 
een experiment is, het begin van het bredere onderzoek 
dat het museum in de toekomst verder wil voeren en delen. 
Het is een uitnodiging om zich te laten onderdompelen in 
het picturale universum dat Raveel als schilder vormde. 
Zien, denken, schilderen biedt een complementair ant-
woord en aanvulling op de retrospectieve van Roger Ra-
veel in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel: hier in 
Machelen-aan-de-Leie ontmoet men de schilder in zijn ha-
bitat en bovenal in uitstekend kunsthistorisch gezelschap. 

 
 

Deelname: € 43,00 • leden: € 39,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie, toegangen, lezing, gidsen, eigen audio-
foonsysteem 
Middagmaal: wordt later meegedeeld 
 
Opstap: 
07.40 uur Leuven/Herent, bushalte Diependaal (Hubo) 
07.45 uur Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 
08.00 uur Kortenberg, bushalte OC Berkenhof 
08.15 uur Zaventem, bushalte Kerkplein 
(Opstap Erps-Kwerps en Nossegem op aanvraag) 
 
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur 
Vooraf inschrijven 
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Abdij Grimbergen 
Gegidst bezoek door de abt 

‘Als de bliksem’ 
Bezoek tentoonstelling 

Abdij van Park, Heverlee 
Gegidst bezoek 
 

Zaterdag 24 juli 
 
2021 is een bijzonder jaar voor Abdij van Park. De orde 
van de norbertijnen bestaat 900 jaar én de historische bin-
nenruimtes van de abdij zijn weer te bezichtigen. Speciaal 
voor dit feestjaar wordt de overzichtsexpo 'Als de bliksem. 
900 jaar norbertijnen' op poten gezet. Via schilderijen, 
prenten en andere kunstobjecten ontdekt u negen eeuwen 
vol cultuur, religie en zin voor schoonheid. Leer meer over 
Norbertus, de stichting van de orde en haar bewogen ge-
schiedenis. Krijg een inkijk in hoe het leven in de abdij ge-
ordend was. 
 
Abdij Grimbergen 
De Abdij van Grimbergen is de oudste bewoonde norbertij-
nerabdij van België. De abdij werd tussen 1126 en 1128 
hoogstwaarschijnlijk door de H. Norbertus zelf gesticht, op 
aansporen van de Berthouts, heren van Mechelen en Grim-
bergen, die hiermee hun invloed wilden verhogen. In 1132 
werd de abdijkerk ingewijd door bisschop Liethardus van 
Kamerijk. De eerste norbertijnen waren waarschijnlijk af-
komstig uit de abdij van Prémontré. Van in het begin kre-
gen de Grimbergse norbertijnen de taak om te zorgen voor 
verschillende parochies in de onmiddellijke omgeving van 
het klooster. Het embleem van de abdij is de feniks: na 
herhaalde verwoestingen (in 1142, 1579 en 1816) werd de 
abdij immers telkens heropgebouwd. Tijdens de Franse 
Revolutie werd de abdij in 1794 opgeheven. Het grondbezit 
werd geconfisqueerd in 1798 en de geestelijken verjaagd. 
In 1816 werd het klooster tot op de grond afgebroken. Al-
leen de pastorie, de boerderij en de oude ingangspoort 
bleven gespaard. Omdat de abdijkerk ook dienst deed als 
parochiekerk bleef deze ook overeind. Vanaf 1831 werd de 
abdij onder moeilijke omstandigheden heropgebouwd. In 
1997 werden het poortgebouw, de aangrenzende stalvleu-
gel, de portierswoning en de abdijmuur als monument be-
schermd. 
 
900 jaar norbertijnen 
Omstreeks 1100 werd Norbertus getroffen door bliksem. 
Na een losbandig leven komt hij zo tot inkeer. Enkele jaren 
later, in 1121, begon hij in Prémontré een nieuwe klooster-
orde: de norbertijnen. De daaropvolgende jaren zagen tien-
tallen kloosters en abdijen in Europa het levenslicht, waar-
onder de Abdij van Park in 1129. In die periode oefende de 
orde een grote aantrekkingskracht uit. Geleidelijk ontstond 
een orde van zelfstandige abdijen die leefden volgens de 
regel van Augustinus. In de negen eeuwen van haar be-
staan kende de orde periodes van bloei, maar ook van ver-
val. De expo onderzoekt de culturele en maatschappelijke 
erfenis van de norbertijnen en de impact op de vele snij-
vlakken in de samenleving. 
 
Voor deze gelegenheid worden de rijke en vaak verborgen 
pareltjes van de Brabantse abdijen bovengehaald. Stuk 
voor stuk geven ze duiding bij de religieuze, economische 
en culturele rol die de norbertijnen doorheen de eeuwen 

900 jaar Nobertijnen 

hebben gespeeld. Maar evengoed staat u oog in oog met 
stukken die ooit toebehoorden aan de orde: een ontwerpte-
kening van Rubens, het antifonarium Tsgrooten uit 1522, 
de Atlas Maior van Blaeu en een besloten hofje, ooit met 
veel zorg gemaakt door een norbertines. Aan de hand van 
topstukken, archiefdocumenten, unieke handschriften en 
liturgische objecten doorkruist u 900 jaar norbertijnen. 
 
Het leven in de abdij 
Abdij van Park is hét uitgelezen decor voor deze tentoon-
stelling. Middeleeuwse muurschilderingen, barokke glasra-
men, indrukwekkende stucplafonds en de 18de-eeuwse 
abtswoning brengen de geschiedenis van de norbertijnen 
tot leven. Wandel door de pas gerestaureerde historische 
ruimtes. Krijg zo een unieke inkijk in het dagelijks leven in 
de abdij. Hoe was een dag geordend? En wat waren de 
taken van de binnen- en buitenheren? Maak kennis met de 
abten van de abdij en hun rol. 
Ook de historische kaartboeken uit de 17de eeuw worden 
bovengehaald. De norbertijnen drukten hun stempel op het 
landschap rond de abdij. De expo toont de omvang van het 
uitgestrekte grondbezit en het economisch belang van de 
abdij. 

 

In een heruitgave uit 1726 van het werk “Chorographia sacra Brabantiae” van kanunnik 
Antonius Sanderus kan men een prent over de Abdij van Park terugvinden: verbluffend hoe 
de abdij ondanks de Franse Revolutie quasi onveranderd vandaag te bewonderen is.  

 Deelname: € 49,00 • leden: € 45,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee, toegangen, gidsen, eigen audiofoon-
systeem 
Middagmaal: € 20,00 
Soep van de dag 
Keuze tussen:  
• iberico varkenshaasje met mosterdsaus, jonge wortel en 
bonen, kroketten 
• schelvis met dijonaise, kerstomaten, puree met garnalen 
 
Opstap: 
08.25 uur Leuven/Herent, bushalte Diependaal (Hubo) 
08.30 uur Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 
08.45 uur Kortenberg, bushalte OC Berkenhof 
09.00 uur Zaventem, bushalte Kerkplein 
(Opstap Erps-Kwerps en Nossegem op aanvraag) 
 
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur 
Vooraf inschrijven 
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Gallo-Romeins museum,  
Tongeren 
Gegidst bezoek 

Lezing als inleiding 
door dr. Jan Vaes 
 

Zaterdag 31 juli 
 
 
Oog in oog met de Romeinen 
Hoe was het écht om te leven in de Romeinse tijd, in Rome 
en ver daarbuiten? 
In deze unieke tentoonstelling verneemt u het van de Ro-
meinen zelf: jong en oud, arm en rijk. Hun oprechte verha-
len voeren u 2000 jaar terug in de tijd. Ga op tocht door het 
Romeinse Rijk en bewonder 250 topstukken van het British 
Museum, in een sfeervol en strak decor. 
‘Oog in oog met de Romeinen’: een verrijkende ervaring! 
 
Topstukken 
Levensgrote beelden van Romeinse keizers en goden, 
grafstenen met ontroerende opschriften, amforen voor olie 
en wijn, ravissante juwelen, wapens, fresco’s en mozaïe-
ken, schitterend zilverwerk, … De Romeinse collectie van 
het British Museum geniet wereldfaam. Een prachtig deel 
ervan ziet u nu in Tongeren. Eenmalig! 
 
Op reis door het multiculturele rijk 
Op zijn grootst strekte het Romeinse Rijk zich uit over een 
flink stuk van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 
In de tentoonstelling maakt u een tocht door dit immense 
gebied. U ontdekt objecten uit de hoofdstad Rome, uit het 
Italische schiereiland én uit de provincies. Zowat overal 
omarmden de mensen de Romeinse cultuur. Tegelijkertijd 
hielden ze vast aan eigen tradities. Fascinerend! 
 
Ooggetuigen 
Puike acteurs kruipen in de huid van mensen die het pak-
weg 2000 jaar geleden meemaakten. U ontmoet een echt-
paar uit Carthago dat handelt in olijfolie. U maakt kennis 
met een slavin uit Smyrna en een gepensioneerde soldaat 
die jarenlang aan de Donau gelegerd was. Ze vertellen 
over hun leven, de kansen die ze grepen en moeilijkheden 
die ze overwonnen. Zo verneemt u hoe het écht was om 
een inwoner te zijn van het Romeinse keizerrijk. 
 

Oog in oog met de Romeinen 

  
Deelname: € 43,00 • leden: € 39,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee, lezing, toegang, gidsen, eigen audio-
foonsysteem 
Middagmaal: wordt later meegedeeld 
  
Opstap: 
07.25 uur Zaventem, bushalte Kerkplein 
07.35 uur Kortenberg, bushalte OC Berkenhof 
07.50 uur Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 
08.00 uur Leuven, bushalte Diependaal (Autostad) 
(Opstap Erps-Kwerps en Nossegem op aanvraag) 
  
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur 
Vooraf inschrijven 
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Deze sponsors steunen ons 

 

  

Dierenartsenpraktijk 
Akuut 

 
Leuvensesteenweg 469 

3070 Kortenberg 
02 751 62 60 

 
Grote Daalstraat 30 

1930 Zaventem 
02 721 06 10 

  

 

vtbKultuur Kortenberg wil zo veel mogelijk mensen  
samen van cultuur laten genieten. In 2021 ontdekt u  
het jaarthema ‘Klank’ als rode draad in ons aanbod. 
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Zaterdag 14 augustus 
Openingsweekend, dag 1 

 

Astrid Stockman, concert 
Voorprogramma: 

Johan Teirlinck,  
dorpsdichter Kortenberg 
Muzikaal begeleid door studenten campus  
Lemmens Leuven 

Champagne 
 
Bij de viering van 50 jaar vtbKultuur Kortenberg 
hoort een feestelijke drank. En dan denken wij in 
de eerste plaats aan champagne! 
Champagne met een speciaal ontworpen etiket 
(in opmaak), maar ook met een eigen muselet/
capsule (zie afbeelding hiernaast), genummerd 
van 1 tot 600. Uniek dus! 

Champagne Charlier & Fils, Montigny 
Cuvée Carte Noir 

50 jaar vtbKultuur Kortenberg 

 

Zondag 15 augustus 
Openingsweekend, dag 2 
 

Mobiele beiaard 
Concerten: 
11.00 uur: Dorpsplein, Erps-Kwerps 
14.00 uur: Pastorie, Meerbeek 
15.30 uur: Gemeenteplein, Everberg 
Slotconcert: 
17.00 uur: OC Berkenhof, Kortenberg 
Gevolgd door feestelijke receptie 

 
Vanaf nu te reserveren tegen € 20,00 per fles. 
Slechts € 19,00 per fles bij aankoop van een 
doos van 6 flessen. 

 OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 

Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 

Tickets: € 17,00 • leden: € 15,00 

Gevolgd door receptie. 

 Gratis 

Aangeboden aan de bevolking van Kortenberg 
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3-daagse vtbKultuur-trip 
o.l.v. dr. Jan Vaes 
 

Vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
Vrijdag 20 augustus 
Vertrek aan OC Berkenhof te Kortenberg om 07.00 uur 
Onderweg vervoegt gids dr. Jan Vaes ons 
We houden een koffiepauze in de abdij Maria Laach, ge-
volgd door een bezoek 
Wij vervolgen onze weg naar Koblenz 
Vrije lunch 
Bezoek aan Koblenz  
(Deutsches Eck, Palast, kerk, Schloss Stolzenfels) 
Vertrek naar ons hotel 
Avondmaal in het hotel 
 
Zaterdag  21 augustus 
Bezoek aan Boppard 
(met vooral het castellum en de daarin gelegen kerk) 
Vrije lunch in Boppard 
Stadswandeling in Bonn 
(Münster, Rathaus, Schloss, Rijnpromenade) 
Terugrit naar ons hotel 
Avondmaal in het hotel 
 
Zondag 22 augustus 
Na het ontbijt, op weg naar Bonn, houden we halt in  
Schwarzrheindorf voor een bezoek aan de kerk 
Een bezoek aan het Haus der Geschichte der  
Bundesrepublik Deutschland mag niet ontbreken 
Vrije lunch in Bonn 
Gidsen nemen ons mee op een Beethovenwandeling.  
Nadien bezoeken we het Beethovenhuis met mogelijk een 
concertje 
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur 
 
 
Kostprijs: 
€ 435,00 per persoon in een 2-persoonskamer 
(bij inschrijving van minimum 25 deelnemers) 
toeslag 1-persoonskamer: € 70,00 (beperkt aantal) 
 
Inbegrepen: 
autocarvervoer, verblijf, kosten en fooi chauffeur 
2 overnachtingen in Bellevue Rheinhotel****  
in Boppard op basis van halfpension 
plaatselijke toegangen en gidsen 
eigen audiofoonsysteem 
gids dr. Jan Vaes 
 
Niet inbegrepen: 
lunch, dranken en persoonlijke uitgaven 
annulerings- en/of reisbijstandsverzekering 
indien geen lid: toeslag van € 20,00 (per gezin)  
voor de vtbKultuur-pas 
 
Vraag de programmabrochure 
of scan de QR-code 

Koblenz-Bonn • Beethoven 250 
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Treed toe tot de  

‘Vrienden van 50 jaar vtbKultuur 

Kortenberg’! 

Op vrijdag 18 juni 1971 brachten Liza en Marcel De Smedt 

hun diareportage ‘Dwars door Afrika’ in Kortenberg.  

Meteen de start van een spiksplinternieuwe afdeling van 

VTB-VAB (zoals onze vereniging toen heette), nu 50 jaar 

geleden. Dat gaan we vieren van de zomer 2021 tot de 

zomer 2022, zelfs tot einde 2022! 

‘Dwars door Afrika’, in 1969, een tocht van drie maanden, 

met een Citroën Dyane van Kaapstad tot Vlaanderen. 

Liza en Marcel schreven er in 1971 een boek over, een 

avonturenverhaal van 380 bladzijden. 

Een bevestiging met betaalopdracht volgt. Als u ook in-

schrijft voor het openingsconcert op 14 augustus, betaalt u 

slechts € 15,00 voor het boek! 

De ‘Vrienden van 50 jaar vtbKultuur Kortenberg’ krij-

gen later ook nog een uitnodiging voor een exclusieve 

samenkomst! 

 
Lees hier een uittreksel. 
 
Let wel! Wij hebben de progressieve spelling aangepast, 
enkele verbeteringen aangebracht, maar we hebben de 
zinsconstructie en ook zoveel mogelijk woorden en uitdruk-
kingen van de auteurs behouden. Dit om het tijdsbeeld van 
50 jaar geleden te bewaren. 
 

Dwars door Afrika • 50 jaar vtbKultuur Kortenberg 

De helleweg 

Nu we weer op weg zijn, weten we niet of we eigenlijk 

moeten lachen of wenen. Gelukkig om de hulp, angstig om 

hetgeen weldra komen moet! Angst, nog aangewakkerd 

door de eenzaamheid, het rauw gekrijs van reusachtige 

gieren en de groene slangen die af en toe over de piste 

kronkelen. Het enige dorp dat we nu nog zullen aandoen 

op de 400 km die ons van Tanzania scheiden, ligt op 300 

km afstand. In Europa een belachelijk kleine, in Afrika vaak 

een dramatische afstand! Lang hoeven we niet te wachten 

voor de zware hindernissen tevoorschijn treden in de vorm 

van putten, die meer op grote water- en modderbaden ge-

lijken. We begrijpen niet hoe ons wagentje er telkens weer 

doorkomt met de hulp van mijn duwende echtgenote. Wel-

dra zijn we, evenals de wagen, één slijkklomp. De vettige 

roestachtige brij druipt van onze kleren, besmeurt armen, 

benen en aangezicht. Dan staan we eensklaps voor een 

poel over de ganse breedte van de piste. Het is het spoor 

van de tankwagens, die tot aan het koetswerk in de aarde 

zijn gezakt. Te midden van de diepe poel heeft zich een 

dam gevormd, een halve meter breed, met langs beide 

zijden twee diepe sporen als beken. Versteld staan we 

naar de onoverkomelijke hindernis te gapen. Erdoor rijden 

gaat niet, want dan kantelt ons wagentje. Opzij rijden gaat 

ook niet, door de wilde begroeiing van de savanne. 

Wat gedaan?... Eén kans rest ons. Een gewaagde kans: in 

volle vaart door de poel vliegen, zodanig dat ons wagentje 

door de snelheid over de dam glijdt met het onderstel, dus 

glijden in plaats van rijden. Verliest de wagen het even-

wicht of blijft hij hangen op de dam, dan kapseizen we on-

vermijdelijk. Zeker een gewaagde poging, maar wagen we 

niet dan lopen we, voor mogelijke hulp komt opdagen, het 

groot gevaar dagenlang op deze plaats te blijven zitten, 

met alle gevaren van de wildernis eraan verbonden. Geen 

langer aarzelen meer, we doen het! We rijden een vol-

doende afstand achteruit. Onze zenuwen zijn gespannen; 

het bloed gloeit ons in de aderen; onze hersenen bonken. 

We voelen ons als acrobaten die een dodensprong gaan 

uithalen. Nog even de goede stand van de wagen na-

gaan... onze sprong berekenen en dan... daar vliegen we 

in volle vaart. Liza sluit de ogen; ze houdt zich krampachtig 

vast aan de zetel. Ons wagentje plonst de slijkpoel in... 

schudt... schuift... schuurt over de stenen in het slijk ver-

borgen... kreunt... slingert, wankelt, dreigt om te slaan... de 

voorwielen raken vaste grond... we zijn erdoor! Ongeloof-

lijk! De spanning breekt als een doorgehakte koord te 

plots. We zijn sprakeloos; we beven over het ganse li-

chaam. Minutenlang duurt het voor we de ontroering 

meester zijn. Dan stappen we uit om naar de toestand van 

onze wagen te kijken en of we geen fatale breuk hebben 

opgelopen. Hij druipt van water en slijk. Een felle reuk van 

rook en verbrande olie stijgt uit de motor. Gelukkig heeft hij 

geen al te zware averij opgelopen zodat we onze tocht 

kunnen verderzetten. Voor hoelang? Zeer moeizaam ko-

men we verder, vooral nu, nu de regen weer neerpletst. 

Tankwagens liggen gekanteld, uitgebrand en vernield 

langs de piste en in de afgronden, met vaak naast de ver-

nielde wagen een wit houten kruisje, met de naam van de 

verongelukte chauffeur. Akelige beelden aan de rand van 

een helleweg, want een helleweg zonder genade blijft het, 

 Ter gelegenheid van ons 50 jarig bestaan gaan we dit 

boek heruitgeven in beperkte oplage. 

Door het boek te bestellen (prijs € 20,00) treedt u toe 

tot de ‘Vrienden van 50 jaar vtbKultuur Kortenberg’ en 

wordt uw naam in het boek vermeld. 
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met stenen en modder zonder verpozen, zonder einde, die 

ons en ons wagentje afmatten en... steeds nieuwe beelden 

van vernietigde wagens. 

Vóór ons komt een hond uit het struikgewas tevoorschijn, 

verwilderd, graatmager, grommend met geopende muil. 

Nauwelijks heeft hij zich echter op de piste vertoond of een 

zestal gieren met opengesperde klauwen gaan ten aanval 

over, onder vreselijk gekrijs. In een oogwenk is de zich 

nochtans fel verdedigende hond overrompeld, verscheurd 

en in stukken gereten. Weerzinwekkend schouwspel! Even 

verder valt een reusachtige gier een meer dan twee meter 

lange slang aan. Een kort vreselijk gevecht ontstaat. Dan 

stijgt de gier op met de prooi in zijn klauwen. Wanhopig 

kronkelt het dier boven onze hoofden.  

We komen zeer langzaam vooruit, daar we meermaals 

moeten uitstappen om hinderende rotsblokken weg te rol-

len en putten te dichten. Hierbij is het vel van onze hand-

palmen reeds weggeschuurd en vertonen ze open won-

den, waarin het slijk zich nestelt. 

Op een vijftigtal kilometers voor Isoka ligt de piste rond, is 

smal en uitzonderlijk glibberig, met ernaast diepe afgron-

den, die ons begerig aangapen. We moeten zeer voorzich-

tig rijden want de rode brij is gladder dan ijs en de ronding 

van de weg doet ons voortdurend afglijden naar de diep-

ten. Weer liggen vier wagens vóór ons in de diepte gegle-

den. En wat lang niet meer gebeurde, gebeurt nu op deze 

onmogelijke plaats: we krijgen twee tegenliggende tankwa-

gens! Wat nu gedaan? Indien de wagens uitwijken, zijn ze 

onherroepelijk veroordeeld. Onze lichte wagen heeft meer 

kans. Dus rijden we heel voorzichtig opzij. Maar voor we 

het goed beseffen, zijn we reeds aan het glijden en gaapt 

de diepte ons aan. Hoe ik ook aan het stuur maneuvreer, 

niets helpt. Alleen uit de wagen springen kan ons van een 

val in de diepte redden. Als gekatapulteerd vliegen we uit 

ons wagentje de modder in, die haast tot aan onze knieën 

reikt. Uit alle macht trekken we aan de schokdemper ach-

teraan. Reeds hangen de voorwielen over de diepte en 

steeds verder glijdt onze wagen. De Zambianen in de tank-

wagens hebben onze netelige toestand vlug bemerkt en 

springen ons te hulp. Met vereende krachten lukken we 

erin onze wagen terug op de piste te sleuren. Oef! Haast 

had de helleweg een nieuwe prooi in zijn netten. We sidde-

ren over gans ons lichaam van spanning en vrees en het 

duurt een hele tijd voor we terug op onze plooi zijn. Hoe 

zal dit avontuur eindigen? 

 

Het bad in het dorp 

Zevenhonderd kilometer ploeteren we reeds door de helle-

weg. We zijn uitgeput en ellendig. Af en toe besluipt de 

ontmoediging ons en steeds dieper moeten we in de ver-

gaarbak van onze wilskracht en moed putten. Het eten 

smaakt ons niet. De vochtige hitte maakt ons duizelig en 

loom. De modder kleeft aan onze klederen, aan onze han-

den, benen en aangezicht. Onze haren plakken op ons 

hoofd. Onze wagen is één slijkklomp, zowel van binnen als 

van buiten. Zullen we over genoeg wilskracht blijven be-

schikken om vol te houden? 

Dwars door Afrika • 50 jaar vtbKultuur Kortenberg 

Nog vindt moeder Natuur het niet genoeg! Een onweer 

barst los. De donder kraakt over de savanne, de bliksem 

knettert, de regen stroomt bij beken neer. Verschrikkelijke 

eenzaamheid, duivels schouwspel...  

Langzamerhand gaat de slijkpiste nu over in stenen en 

rotsblokken, waarover ons wagentje schudt en schokt, zo

dat we ieder ogenblik een breuk vrezen. Wanneer de weg 

fel gaat dalen, weten we dat we in de vallei van de Zam-

bezi en Luangwa zijn en tevens in de nabijheid van het 

dorp Isoka. Eensklaps gilt Liza het uit: ‘Hutten, hutten’! En 

inderdaad, tussen bomen en loofhout zien we een dorp. 

Onder de nieuwsgierige, niet-begrijpende blikken van de 

inlanders rijden we het dorp binnen. Aan het dorpshoofd 

vragen we of benzine kan bekomen worden want onze 

voorraad is uitgeput. Hij ontvangt ons vriendelijk en wijst 

ons waar we mogelijk nog wat brandstof zullen vinden, 

want zelfs tot hier geraken nog weinig wagens; de toe-

gangsweg is té slecht, juist door het vervoer met deze wa-

gens. Ze brengen vanuit Dar-es-Salaam benzine mee en 

halen naar Ndola, op de grens van Zambia en Congo, ko-

perstaven voor verscheping in Dar-es-Salaam. Vandaar 

die helleweg. Vroeger gebeurde dat vervoer door een 

Amerikaanse luchtbrug, niet precies uit hulpbetoon, maar 

om Zambia onder Amerikaanse invloedssfeer te krijgen. 

Sedert enige tijd hebben ze echter deze wijze van vervoer 

gestaakt, daar ze al te weinig winstgevend bleek en Ameri-

ka te weinig vaste voet in Zambia kreeg. Veel Afrikanen 

bezien de ‘ontwikkelingshulp’ als een nieuwe soort koloni-

satie en dikwijls niet ten onrechte. Maar zoals het vervoer 

nu geschiedt, loopt het eveneens in de nabije toekomst 

fataal uit. De teloorgang van wagens, materiaal en mensen 

wordt op de duur ondraaglijk voor een economisch arm 

land. Dit zijn echter zorgen voor Kaunda, die over Zambia 

regeert; onze zorgen zijn benzine. Gelukkig vinden we en-

kele liters en kunnen onze tocht verderzetten. Verderzet-

ten? Geen denken aan! Weer breekt een onweer los. Blik-

semflitsen zetten de vallei in vuur en vlam. Nooit zagen we 

het water zo neerstromen. Het vult putten en grachten. Het 

stroomt over de weg, zet het dorpsplein onder water en 

herschept het in een meer. Mensen en dieren vluchten 

angstig in de hutten. Midden deze zondvloed staan we met 

onze wagen als een zinkend schip op zee. 

Angstig zien we het water stijgen. Maar zo snel het onweer 

kwam, zo snel verdwijnt het weer en houdt het op met re-

genen. Mensen en dieren komen tevoorschijn. De inlan-

ders ontdoen zich van de reeds weinige kleding die ze dra-

gen en wassen het slijk van hun lichaam te midden van het 

dorpsplein. We volgen hun voorbeeld. Hoe zalig dit warme 

water dat ons verlost van het slijk. Ook onze klederen 

dompelen we in het water om ze van de vieze brij te ont-

doen. De inlanders vinden het plezierig, onze witte huid 

tussen al die zwarte lichamen. Ze lachen hun witte tanden 

bloot. Onze handelwijze schijnt hun te bevallen en we wor-

den niet langer als vreemden bezien. 

Na dit heerlijk bad stallen we onze wagen in een rustig 

hoekje van het dorp. 

Bracht de helleweg ons veel ellende, hij bracht ons ook 

nader tot deze mensen. Zalig gevoel na eenzame strijd! 
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Voor de hutten worden vuurtjes ontstoken. Als een lange 

pluim trekt de rook de lucht in. De avond daalt vredig over 

het dorp. Bij de vage schijn der vuren koken de vrouwen 

het sober avondmaal terwijl de mannen vertellen. Dan ster-

ven de stemmen langzaam uit, evenals de vuurtjes. De 

nacht daalt over de hutten en de eindeloze savanne... 

 

Ongewenst in Tanzania 

Zeer vroeg in de morgen hebben we Isoka verlaten. We 

willen vandaag de grens van Tanzania bereiken, op 80 km 

afstand. Maar nog is de helleweg niet ten einde, want pas 

zijn we buiten Isoka of het modderbad herbegint. Na twee 

uren ploeteren zijn we tien km gevorderd. Dan houdt de 

modderweg plots op en krijgen we verharde weg. Wat een 

weelde! Het gebied is ook weer bewoond. Hier en daar 

vinden we hutten. Ze worden betrokken door de Nijan-

diastam, die op de primitiefste wijze zijn dagen doorbrengt. 

Even primitief als de hutten zijn de beelden, die we aan-

treffen bij de ingang der kralen, maar vol leven en uitdruk-

king. 

Kunst waarin dit volk vreugde en voldoening vindt. Niet 

alleen vreugde maar ook kracht, want deze beelden moe-

ten de inwoners beschermen tegen kwade geesten die 

overal rondzwerven. De beelden moeten samen met de 

tovenaar het kwaad bezweren. Bezwering, die in oude ce-

remoniën is vastgelegd, waarbij de ritmische bewegingen 

van overwegend belang zijn en een grote invloed uitoefe-

nen op de kwelgeesten. Ritmische bewegingen, die over-

gaan in wilde dansen, nog indrukwekkender gemaakt door 

het dragen van maskers. De oeroude geest leeft voort in 

hun levensopvattingen. Naargelang we de grens naderen, 

verbetert ook de weg. Gelukkig, want de regen stroomt 

neer. Een haast ondoorzichtelijk gordijn. De regen deert de 

inlanders echter niet, ze blijven er hun vee in hoeden en de 

kinderen doen hun spelletjes voort. 

Bij het dorp Nakonda, dat uit enkele hutten bestaat, heb-

ben we de grens bereikt. Maar waar is hier ergens de 

grenspost? Aan een paar mannen, die zoiets weg hebben 

van politie, vragen we of zij soms de ‘customs’ zijn. Ze ge-

baren echter van niet. Drie mijlen verder. Na een paar kilo-

meters zien we een boom, die over de weg is aangebracht. 

Zou dit de grens zijn? Mensen en dieren lopen er rond in 

de plassende regen. Voor een gebouwtje staan enkele 

mannen te wachten. Verbaasd en zwijgend staren ze ons 

aan, net of ze zien spoken. ‘Customs and immigration-

officer?’ vragen we in ons beste Engels. Geen mens die 

ons verstaat! We kijken door het vuile venster in het ge-

bouw. Een rommelig, vuil lokaal, met links en rechts een 

soort toonbank, waarachter Bantoes staan. Dit moet zeker 

de grensadministratie zijn. De groep mannen wijkt open 

wanneer we naar de ingang gaan. Links staan de Zambia-

nen. Een lange rij inlanders schuift aan, die van Zambia 

naar Tanzania en omgekeerd willen, met hun geit of koe. 

Men discussieert, men zwaait de armen boven de hoofden, 

men scheldt, men tiert. Na een halfuur roept een der be-

ambten ons uit de krakelende rij, we mogen voorgaan. ‘Of 

we nog nkwacha bezitten?’ 
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Nog enkele, die we prompt dienen neer te tellen en die 

snel verdwenen zijn in de zakken van de tolbeambten, te-

gen een ontvangstbewijs, dat we kunnen omwisselen te-

gen geld, zo we nog ooit in Zambia komen. In een paar 

minuten zijn de verdere formaliteiten voor de Zambianen in 

orde. En nu naar de andere zijde, die van Tanzania! Drie 

mannen staan achter de toonbank, alsof ze klanten op-

wachten. Een tiental anderen zijn verzameld in een bij-

lokaaltje, waar allerhande rommel, dossiers en tientallen 

andere voorwerpen, van vruchten tot tamtams, van hak-

messen tot speren opgestapeld liggen. Maar geen enkele 

der mannen die ook maar een gebaar doet om ons van 

dienst te zijn. Ze bekijken ons met een blik waarin verba-

zing en verachting liggen. Na een poosje brengt een van 

hen ons aan het verstand dat de baas nog niet is geko-

men, ook al tekent ons uurwerk reeds 10.30 u. aan. Een 

tiental minuten later stapt een kleine zwarte het hok bin-

nen, gekleed met een witte jas, een donkere bril en met 

een regenscherm zwaaiend, en met een pretentie alsof hij 

de president van Tanzania zelf is. Nochtans verraden zijn 

voorkomen en bewegingen dat hij eerder pas uit de savan-

ne komt. Na een tijdje onzinnigheden en flauwe grappen te 

hebben uitgehaald, duwt hij ons, zonder ons één blik te 

gunnen, een wit kaartje in de hand, waarbij uit iedere be-

weging, uit ieder gebaar een diepe verachting voor ons 

spreekt. Hij laat ons zo aanvoelen dat we niet welkom zijn, 

waarbij het door ons hoofd flitst ‘hier komen we niet bin-

nen’! Terwijl we het kaartje invullen, gaat hij verder met 

allerlei gekheden uit te halen. Hij vecht, hij slaat tamtam, 

gaat dansen en op het hoofd staan, tuimelt en rolt en laat 

ons staan alsof we niet aanwezig waren. Hoe we ook de 

aandacht op ons ingevuld kaartje willen trekken, het lukt 

ons niet. 

Na een uur wachten is ons geduld ten einde; we koken 

letterlijk bij zijn handelwijze. Ik roep hem. Met een blik vol 

minachting kijkt hij ons aan en doet ons teken kalm te blij-

ven en geduld te hebben of dat hij ons achter slot zal zet-

ten. Dan gaat hij verder met zijn onzinnige streken, waar-

aan geen einde schijnt te komen. Na drie uur tergend 

wachten geeft hij ons het gevraagde visum. We slaken een 

diepe zucht van verlichting! Maar nog is onze miserie niet 

ten einde. 

De tolbeambten weigeren ons douaneboek voor de wagen 

te stempelen omdat door de diensten van Zambia een ver-

keerd luik werd getekend. Alhoewel de Zambiaanse dien-

sten slechts drie meter verwijderd zijn, weigeren ze hard-

nekkig de begane vergissing te laten herstellen. Weer een 

halfuur tergend wachten, discussiëren, spotten. Dan wor-

den onze zaken en wagen grondig naar wapens door-

zocht. Niets wordt onaangeroerd gelaten. Met tegenzin 

wordt dan de boomstam, die als slagboom dient, opge-

haald. Met een hoofd barstend van ergernis rijden we Tan-

zania binnen. De regen pletst bij beken neer… 

 

Liza en Marcel De Smedt 

Het volledige verhaal omvat niet minder dan 380 blad-

zijden! 
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Hitler en Mussolini hadden reeds vroeg persoonlijke ge-
sprekken met elkaar gevoerd. In 1941 kwamen de Japan-
ners hun gezelschap opzoeken - wat het bondgenootschap 
van de as-mogendheden werd genoemd - om mekaar te 
steunen en de oorlog te winnen. 
 
Aan geallieerde zijde zijn er ook op het hoogste niveau 
door Roosevelt, Churchill en Stalin vergaderingen en con-
ferenties belegd, die het verloop van de oorlog sterk zullen 
beïnvloeden. 
 
Alhoewel de Amerikanen in maart 1941 niet betrokken wa-
ren bij de oorlog tegen Duitsland werd de Leen-en-
Pachtwet in Amerika goedgekeurd om de Britten te helpen. 
Hiervoor had president Roosevelt zijn invloed aangewend, 
waardoor een stroom van voedsel, brandstof en materiaal 
aan de Britten werd geleverd. Zonder deze bijstand konden 
de Britten het niet volhouden. 
 
Nadat de U.S.A. en de Sovjetunie in 1941 door Hitler zelf in 
de oorlog betrokken geraakten, werden ook de Russen 
door de Amerikanen geholpen. 
 
In september 1941 kwam er een top te Moskou. Hierbij 
bespraken de Amerikanen met de Russen de verdeling van 
hun Leen-en-Pachtwet - het Amerikaanse programma om 
hun bondgenoten te voorzien van militair materieel en 
grondstoffen. 
 
Het programma omvatte zowel vliegtuigen, tanks, olie als 
zoutvaatjes voor het eten van de soldaten. In januari 1941 
hadden Roosevelt en Churchill een persoonlijk onderhoud 
in Casablanca (Marokko); Stalin kon er niet bij zijn door de 
Duitse aanval op Stalingrad. Roosevelt en Churchill kwa-
men op verscheidene punten overeen om de oorlog tegen 
de Duitsers veel krachtiger op te voeren. Het einddoel was 
de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland. 
 
Men zou beginnen met de luchtaanvallen over Duitsland op 
te drijven en zo de vijand verzwakken. 
 
Ook werd voorzien dat de geallieerden in de loop van 1943 
de as-troepen in Noord-Afrika zouden verslaan met daarbij 
een landing in Italië, zodat er in Europa een tweede front 
tegen de Duitsers kwam. 
 
Bij het bombarderen van Duitsland hielden de geallieerden 
rekening met het Duitse optreden tegen Engeland, waarbij 
veel Britse steden, vooral Londen, gebombardeerd werden. 
 
De grootste aanval op Londen gebeurde op 10 mei 1940. 
Toen vloog 2,8 km² van het stadscentrum in brand en het 
Britse parlementsgebouw werd verscheidene keren ge-
raakt. In Londen werden 1,37 miljoen burgers geëvacu-
eerd. 
 
Na de conferentie van Casablanca waren de Britten in hun 
nopjes dat de Duitsers een koekje van eigen deeg zouden 
krijgen. 
 
Een van de eerste zware bombardementen vond plaats in 
de nacht van 30 op 31 mei 1943 op Keulen. Hierbij kwa-
men 469 mensen om en werden er 45.000 dakloos. 
 
De bombardementen van 23 tot 29 juli 1943 op Hamburg  
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waren veel erger. Er kwamen 37.000 burgers om. 
 
Maar de geallieerden wilden vooral het Ruhrgebied treffen, 
waarvan de industrie van wezenlijk belang was voor de 
Duitse voortzetting van de oorlog. 
 
Een ander punt was de opening van een tweede front in 
West-Europa, dat reeds aan Stalin beloofd was. Daar ru-
zieden Amerikaanse en Britse militaire leiders in 1942 over. 
 
Op 19 augustus 1942 waren geallieerden in het Normandi-
sche Dieppe geland. Deze operatie mislukte echter met het 
gevolg dat 60 procent van de geallieerde soldaten omkwa-
men. 
 
Daarna wilden de Amerikanen voortdoen en een landing in 
Cherbourg wagen. Maar zo ver kwam het niet. De Britten 
konden de Amerikanen ervan overtuigen dat dit zou misluk-
ken zonder de juiste voorbereidingen. De Russen liepen 
gevaar om verslagen te worden. In Casablanca was echter 
wel overeengekomen om in 1943 een tweede front te ope-
nen, bij voorkeur in Italië en Noord-Afrika. 
 
In het voorjaar van 1943 werden de bombardementen op 
het Duitse Ruhrgebied voortgezet. De meest spectaculaire 
aanvallen waren de ‘dambrekeraanvallen’, waarbij speciale 
‘stuiterbommen’ werden afgeworpen om drie belangrijke 
dammen te doorbreken. Het gevolg hiervan was het uitval-
len van de elektriciteitsproductie. 
 
In november 1943 werd Berlijn gebombardeerd met als 
voornaamste doelwit de Renaultfabriek. In augustus 1943 
gingen de Amerikanen in Regensburg de fabrieken van 
Messerschmitt bombarderen. Hierbij verloren ze zelf meer 
dan zestig vliegtuigen! 
 
Op 30-31 maart 1944, bij een bombardement op Neuren-
berg, gingen 106 vliegtuigen verloren. Dit was het hoogste 
verlies tijdens de oorlog!  
De Amerikanen lieten mettertijd hun langeafstandsvliegtui-
gen begeleiden door een escorte van andere vliegtuigen, 
waardoor ze er minder verloren. De meest bekende lucht-
aanval was het bombardement op Dresden op 13 en 14 
februari 1944. Op donderdagavond 13 februari wierpen 
Britse vliegtuigen 1800 ton bommen op Dresden. Op vrij-
dagochtend volgde weer een bombardement met nog eens 
780 ton bommen op Dresden. De ganse stad lag in puin en 
35.000 burgers verloren het leven. 
 
Als verantwoordelijke voor de Duitse bewapening en muni-
tie was er eerst Fritz Todt, die in 1942 omkwam bij een 
vliegtuigongeval. Hij werd opgevolgd door Albert Speer, die 
in 1944 de leiding over de vliegtuigproductie kreeg. Samen 
met Erhard Mulch, technisch directeur van de Luftwaffe, 
zou Speer erin lukken om 39.000 vliegtuigen te produce-
ren. 
 
De geallieerde luchtaanvallen bleken minder resultaat te 
halen dan gewenst. Op 8 november 1942 landden de Ame-
rikanen in Marokko en trokken vandaar naar Tunesië. Het 
gaf de Duitse troepen wel de tijd om zich uit Noord-Afrika 
terug te trekken en Rommels achterhoede te redden. Bij 
deze operatie werden Amerikaanse troepen voor het eerst 
massaal ingezet op Afrikaanse bodem.    
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Op 3 juli 1943 kwamen 160.000 geallieerde soldaten op 
Sicilië aan. De Amerikaanse soldaten stonden onder het 
bevel van generaal Patton en de Britse onder generaal 
Montgomery. Beiden stonden onder het bevel van de Britse 
generaal Alexander. Feitelijk werd hier een tweede front 
geopend, waarop Stalin had aangedrongen. 
 
De geallieerden veroverden Sicilië binnen de maand. Sicilië 
is een eiland met een omvang van 25.708 km2 en België 
heeft een oppervlakte van 30.507 km². 
 
De geallieerden deden geen ernstige pogingen om de te-
rugtrekkende as-troepen in hun aftocht tegen te houden. In 
de periode van 11 tot 17 augustus zouden 40.000 Duitse 
en 60.000 Italiaanse soldaten met al hun materieel de 
Straat van Messina oversteken. 
 
Toen Badaglio op 3 september een wapenstilstand had 
bereikt, met ingang van 8 september, namen de Duitsers 
Rome in en was de bezetting van Italië een feit.   
 
De Duitse maarschalk Kesselring leidde de verdediging 
van zijn troepen op het vasteland. De geallieerden beklaag-
den zich erover dat ze zoveel Duitse soldaten uit Sicilië 
lieten ontsnappen. 
Op 3 september waren de Britten de zee overgestoken en 
geland in de teen van Italië nabij Reggio di Calabria. De 
Amerikanen kwamen in de Golf van Salerno aan. Ze waren 
van oordeel dat ze weinig weerstand zouden krijgen. Maar 
de Duitsers voerden een tegenaanval uit langs de rivier de 
Sele en wisten de geallieerden bijna terug in zee te drijven. 
 
Van 3 tot 16 september, na dagenlange gevechten, zouden 
de Amerikanen de ‘tabaksfabriek’, een opslagplaats aan de 
Sele, innemen. De oorlog keerde zich dan ten gunste van 
de geallieerden. 
 
Op 25 september hadden de geallieerden het zuidelijk deel 
van Italië in handen. Bij deze campagne dachten de gealli-
eerden dat de opgang van generaal Alexander ertoe zou 
leiden dat de oorlog nog voor nieuwjaar 1944 zou eindigen. 
 
Maar dit bleek een verkeerde inschatting van de oorlogssi-
tuatie! De Duitsers deden hun voordeel met het bergachti-
ge Italiaanse landschap om de geallieerde opmars te ver-
tragen. 
 
Buiten het front wachtte er nog een grote verrassing. Op 8 
september bevrijdden de Duitsers, na een gewaagde gok, 
Mussolini uit zijn gevangenschap. Het was Otto Skorzeny 
die met zijn speciaal korps en ook uitgerust met twaalf 
vliegtuigen de Duce bevrijdde. Mussolini werd naar Hitler 
gevlogen. Daarna riep Mussolini de Italiaanse Sociale Re-
publiek uit, beter bekend als de Republiek van Salo. Deze 
republiek omvatte het door de Duitsers bezette gebied van 
noordelijk Italië. Het was een marionettenstaat, onderwor-
pen aan de Duitsers. 
 
Kesselring liet op bergachtige terrein een met staal en be-
ton versterkte linie opwerpen tussen de Adriatische en 
Tyrreense zee. Zo was er de Victor- en Barbaralinie en 
vooral de Gustavlinie, de sterkste van allemaal. Ook de 
bruggen over de Volturno werden tussen 8 oktober en 2 
november allemaal opgeblazen. Achter de Gustavlinie lag 
ook de Monte Cassino. 

 Dertigjarige oorlog (deel 9) 

 
Om de Gustavlinie te doorbreken vonden verscheidene 
raids plaats. De eerste was die van de Amerikanen tussen 
20 en 22 januari 1944. De Amerikanen wilden de over-
stroomde Rapido oversteken. Ze leden hierbij zware verlie-
zen doordat de Duitsers hen onder vuur namen. 
 
Vervolgens kwam Cassino aan de beurt. Op 24 januari 
1944 probeerden de geallieerden daar door de Gustavlinie 
te breken, maar dat mislukte!  
 
De geallieerden probeerden opnieuw, met in totaal drie 
mislukkingen, om in Cassino door te breken. Op 11 en 12 
mei slaagden Poolse troepen en het Franse Expeditiekorps 
erin door de Duitse linies te geraken. Nu hun verdediging 
gebroken was trokken de Duitsers zich terug. 
 
Het grootste slachtoffer van deze langdurige gevechten 
was het nabijgelegen benedictijnerklooster van Monte Cas-
sino, dat helemaal stukgeschoten en in een grote puinhoop 
veranderd werd! Het was in 529 door Sint-Benedictus ge-
sticht en wereldberoemd om zijn kunstschatten. 
 
Tijdens de gevechten te Cassino landden de Amerikanen 
op 22 januari 1944 met hun amfibievoertuigen te Anzio op 
56 km van Rome. 
Maar de Amerikanen werden bij dit bruggenhoofd op het 
strand ingesloten door de Duitsers. 
 
Na een vijf maanden durende uitputtingsslag konden de 
geallieerden doorstoten en werd Rome bereikt, dat op 4 en 
5 juni bevrijd werd. Het Duitse 10de leger kon ontkomen en 
voegde zich bij de eenheden van het 14de leger, dat op 
terugtocht was naar de Gotenstelling. Deze stelling was 
een nieuwe linie, door de Duitsers meer in het noorden 
aangelegd om de geallieerden tegen te houden.    Op 4 
augustus 1944 werd Firenze, een stad nabij de Duitse Go-
tenstelling, bereikt door de Britten. In deze stad hadden de 
Duitsers alle bruggen opgeblazen, behalve de Ponte Vec-
chio, die ze met puin hadden overladen. Op 10 en 11 au-
gustus trokken de Duitsers hier weg om dekking te zoeken 
bij hun Gotenstelling. 
 
Daar had Kesselring extra divisies van elders laten overko-
men. Deze nieuwe gevechtslinie zou de opmars van de 
geallieerden vertragen.   
 
De Duitse weerstand werkte demoraliserend bij de gealli-
eerden. Bij elke rivier, elke heuvel kregen ze te maken met 
getrainde Duitsers die felle gevechten leverden. 
 
Einde 1944 hadden de Canadese soldaten Ravenna inge-
nomen. Maar een Duits tegenoffensief van 26 december 
drong de Britten en de Amerikanen in de verdediging. Ze 
zouden het zo volhouden tot de lente van 1945. 
 
Er kwam nog ander nieuws uit Duitsland. Daar was een 
club van officieren tot het besluit gekomen dat Hitler de 
oorlog verloren had. Om aan deze oorlog snel een eind te 
maken, was het nodig Hitler rap af te zetten en vrede te 
sluiten. Het beste middel om van Hitler af te geraken was 
hem te doden, bij voorkeur met een tijdbom. 
 
Op 20 juli 1944 was Hitler op een vergadering in het Wol-
venhol, zijn hoofdkwartier in Oost-Pruisen. Daar had kolo-
nel von Staufenberg een kofferbom geplaatst. Terwijl Hitler  
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bezig was met bevelen te geven ging de bom af. Ze veroor-
zaakte een ware ravage maar Hitler was niet dood.  
Enkele dagen later kon Hitler aan Mussolini tonen aan welk 
groot gevaar hij ontsnapt was. 
 
De aanslag was mislukt en de samenzweerders werden 
opgepakt. Kolonel von Staufenberg, die de kofferbom had 
geplaatst, werd de avond van 20 juli doodgeschoten. Na de 
mislukte aanslag werden 7000 vermeende samenzweer-
ders opgepakt. Hiervan zouden er 5000 het met de dood 
bekopen. De bijzonderste was maarschalk Rommel. 
 
Rommel werd aangehouden; hij mocht kiezen tussen ver-
schijnen voor een volkstribunaal of zelfmoord plegen. Rom-
mel koos voor het laatste; hij had de verzekering gekregen 
dat men dan zijn familieleden met rust zou laten. 
 
In november 1943 was er de Conferentie van Teheran, 
waar Stalin, Roosevelt en Churchill op de Russische am-
bassade bijeenkwamen om de toestand te bespreken. 
Hierbij kwam ook de verdeling van Duitsland ter sprake. 
 
Eveneens in november 1943 kwamen Churchill, Roosevelt 
en Chiang Kai-shek te Cairo bijeen. Ze spraken over de 
strategieën om Japan te verslaan. 
De Amerikanen konden hun groot offensief in de Grote 
Oceaan beginnen nadat Nieuw-Guinea en Guadalcanal 
veilig waren gesteld. In mei 1943 werd tijdens de zoge-
naamde Tridentconferentie in Washington een strategie 
voorgesteld die gebaseerd was op twee aanvalspunten. 
Japan zou zo gedwongen worden om zijn reserves altijd 
van het ene strijdtoneel naar het andere te verplaatsen. 
 
De eerste militaire operatie bestond in het terugwinnen van 
de Aleoeten-eilandengroep bij Alaska. Dit zou de Ameri-
kaanse burgers geruststellen. Op 11 mei 1943 landden de 
Amerikaanse mariniers op Attu, een eiland van de Aleoe-
ten. Na twee weken zware gevechten waren er nog slechts 
26 Japanse soldaten in leven. 
 
Op Kisha, een ander eiland, had het Amerikaanse leger 
van 34.000 man vijf dagen gezocht naar de vijand om dan 
tot het besluit te komen dat de vijand het eiland verlaten 
had. 
 
Het tweede aanvalspunt was gelegen in het zuiden van de 
Grote Oceaan en stond onder de leiding van admiraal Ni-
mitz. Hij kon 17 vliegdekschepen en 12 slagschepen inzet-
ten. Daarbij waren een aantal landingsvliegtuigen en amfi-
bievoertuigen, speciaal voor operaties in de Grote Oceaan. 
 
Het eerste deel van de verovering bestond in het veroveren 
van de Gilbertarchipel. Daar werden twee eilandjes, Tara-
wa en Makin, uitgekozen om de slag in te zetten. 
 
Tarawa werd verdedigd door 3000 Japanners. Zowat 
15.000 Amerikanen namen Tarawa in vier dagen in. De 
Amerikanen telden 1800 doden. Bij de Japanners waren er 
maar 17 soldaten die overleefden. In de gelijktijdige aanval 
op Makin op 20 november 1943 verloren de Amerikanen 
aan wal 66 soldaten. Een Japanse duikboot bracht toen 
een Amerikaans escorteschip tot zinken waarbij 644 Ameri-
kanen het leven lieten. 
 
Het volgende doel was de verovering van de Marshalleilan- 
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den. Die waren sinds 1920 een Japans mandaatgebied. 
Hiertoe behoorden de eilanden Eniwetok en Kwajolien, het 
terrein waarop de hoofdgevechten zich afspeelden. Maar 
eerst hadden de Amerikanen de grote Japanse marineba-
sis aan de Tuklagune op de Carolineneilanden verwoest.    
 
In het besef dat hij de strijd had verloren, bracht admiraal 
Ozawa zijn vloot terug naar Okinawa. 
Op 8 december 1941 waren de Japanners begonnen met 
hun gevechten op de Filipijnen en op 9 april 1942 was dit 
land helemaal door hen ingepalmd. Vandaar trokken ze 
verder naar Indonesië en ook een deel van Nieuw-Guinea 
werd eveneens veroverd. 
 
Toen de Amerikanen de Filipijnen onder de Japanse druk 
verlieten, zei de Amerikaanse bevelhebber MacArthur op 
17 maart 1942: “I came through and I shall return”. 
 
Op 15 september 1943 landden de Amerikaanse mariniers 
op Nieuw-Guinea. Hierbij ontweken de Amerikanen het 
Japanse bolwerk Rabaul om hun weg naar de Filipijnen 
voort te zetten. 
 
Op 20 oktober 1944 landden de Amerikanen in de Golf van 
Leyte op de Filipijnen. Vanop het eiland Leyte vestigden de 
Amerikanen bruggenhoofden vanwaar ze de andere Fili-
pijnse eilanden konden heroveren. Deze gevechten zouden 
het leven kosten aan 10.000 Amerikaanse soldaten, 
120.000 Filipijnse burgers en ook aan 200.000 Japanse 
soldaten. 
 
In januari 1945 begonnen de Amerikanen met hun invasie 
op Luzon, het grootste Filipijnse eiland. Het werd verdedigd 
door 250.000 Japanse soldaten. De Japanners aarzelden 
niet om 100.000 burgers te vermoorden bij de Slag om Ma-
nilla. Manilla viel op 3 maart 1945. Daarna begon het Ame-
rikaanse leger met het veroveren van de zuidelijke eilan-
den. De strijd zou zes maanden duren, tot het einde van de 
oorlog. 
 
Vanuit het noorden van Luzon konden de Amerikaanse 
bommenwerpers boven de Zuid-Chinese Zee opereren. In 
februari 1945 vielen de Amerikaanse mariniers het eilandje 
Iwo Jima aan, een Japanse basis. De Japanners hadden 
de burgerbevolking laten evacueren. De verdediging was in 
handen van generaal Tadamichi Kuribayashi. Hij liet een 
groot net van gangen en tunnels met een lengte van 18 km 
bouwen. Bij de gevechten om het bezit van deze eilanden 
zouden van de 23.000 Japanse soldaten er maar 1083 
overblijven. Op 26 maart 1945 sneuvelde Kuribayashi in 
een gevecht. 
 
Op dezelfde dag, 26 maart, werd het eiland volledig inge-
nomen door de Amerikanen. Ze verloren 7000 soldaten bij 
de gevechten. 
 
Op 7 april 1945 vlogen Amerikaanse vliegtuigen vanop Iwo 
Jima om Tokio te bombarderen. 
 
Wordt vervolgd. 
 
Evarist Maes  
vtbKultuur Kortenberg  
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