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SANDRA ZEGT

Vakantie in zicht Bijna zomer en 
bij Linx+ kijken we dan ook reikhal-
zend uit naar vakantie. Niet toeval-
lig een thema voor een vereniging 
die mensen in hun vrije tijd samen-
brengt. Tijd voor een magazine en 
een podcast dus, want vakantie 
is niet zomaar uit de lucht komen 
vallen, en vooral: waar ging je dan 
heen? 
Vakantiekolonies vormden een 

warm netwerk dat de samenleving versterkte. Kinderen 
van gewone mensen kregen de kans om hun talenten te 
ontplooien en zich met elkaar te verbinden. Op voet van 
gelijkheid en met rechtvaardige toegang voor iedereen. 
Een boeiend stukje sociale geschiedenis dat ook vandaag 
nog doorleeft en ons inspiratie brengt voor het bewaken 
van onze democratie. En laat dat nu net de inhoud van 
onze bijgeschaafde missie zijn. 
Maar mocht je denken dat er twee maanden niks te bele-
ven valt bij Linx+, blader dan zeker verder en ontdek ons 
zomeraanbod en andere activiteiten. Maak het mee!

. 

Sandra Temmerman, coördinator Linx+
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ONZE NIEUWE MISSIE

Linx+ bouwt met een sociaal-cultureel aanbod aan 
een warm netwerk dat de samenleving versterkt.

Door samen met onze vrijwilligers zinvolle en 
creatieve vrijetijdsactiviteiten te organiseren, geven 
we mensen de kans om hun talenten te ontplooien en 
zich met elkaar te verbinden. Op voet van gelijkheid en 
met rechtvaardige toegang voor iedereen.

Vanuit de sociale geschiedenis bieden we inspiratie om 
vandaag en morgen de democratie te blijven maken en 
bewaken. We brengen de verhalen van gewone mensen 
die samen iets groots maken. Een boost voor hun eigen 
identiteit en welzijn, een bouwsteen voor een menselij-
ke maatschappij.

Maak het mee!

Linxuit  • JUNI 2022
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VRIJWILLIGER IN DE KIJKER

Bart Hanson 
Bart Hanson ging in 2000 van start met Reiscafé Antipode in Kortrijk 
en sloot als afdeling aan bij Linx+. Zoals vele wereldverbeterende ideeën 
begon ook dit aan de toog, vertelt Bart. 

“Enkele fervente reizigers had-
den mooie foto’s om te tonen en 
prachtige verhalen om te vertel-
len, maar dat bleef vaak beperkt tot 
een diavoorstelling voor familie en 
vrienden in hun living. Zo ontstond 
het idee om eens een reiscafé te 
houden. Onze eerste activiteit ging 
over wintersport. Die avond blijft in 
ons geheugen gegrift. Er was veel 
volk, de ambiance was top, en op 
een gegeven moment, toen Hogan 
zijn verhaal deed over hoe hij een 
dronken Mongoliër te paard weg-
joeg van zijn tent, doken we collec-
tief onder onze stoel van het lachen. 
Toen wisten we het: ons reiscafé 
wordt een blijvertje. En dat is ook zo 
gebleken.”

Waar die naam Reiscafé Antipode 
vandaan komt? “We zitten hier 
in Kortrijk. We dachten: wat als je 
een gat boort tot aan de andere 
kant van de aardbol? En warempel, 
we kwamen uit op de Antipoden-
eilanden, op zo’n 650 km varen van 
Nieuw-Zeeland. Vandaar dus: Reis-
café Antipode. Oftewel: van Kortrijk 

tot de andere kant van de aarde. 
Ons doel is een podium aan te bie-
den aan mensen uit het Kortrijk-
se die interessante dingen willen 
tonen of vertellen rond reizen. Voor 
een niet te groot en niet te kritisch 
publiek, in een ongekunsteld kader 
waar veel kan en niets moet. Het is 
geen wedstrijd, er zijn geen prijzen te 
winnen. Maar een publiek verrassen 
is ook veel waard.”

“Heel wat reisbestemmingen 
passeerden al de revue, van Cuba 
over Zanzibar tot Vietnam met een 
tussenstop in de Kortrijkse Zwe-
vegemsestraat. We hadden het 
over wintersport, langdurig op reis 
gaan, reizen per fiets, pelgrimstoch-
ten, lieten een reisverhalenauteur 
voorlezen uit eigen werk, pakten 

uit met reisfototentoonstellingen, 
een reisquiz, panelgesprekken in 
onze reiscanapé, kortom een heel 
divers programma. Lachend zeg-
gen we soms dat Reiscafé Antipode 
een zelfhulpgroep is voor reisver-
slaafden. Maar onze succesformu-
le is eigenlijk deze: een derde van 
het publiek zijn stamgasten, die zien 
we praktisch altijd. Een derde zijn 
mensen die geïnteresseerd zijn in 
het thema of de bestemming waar-
over we het die avond hebben. En 
het laatste derde zijn de familie en 
vrienden van diegene die die avond 
zijn reisreportage toont.”

“Het is soms moeilijk om iemand 
te overhalen om zijn of haar reisfo-
to’s en -verhalen te brengen voor 
een publiek. Maar als dat lukt dan 
zien we dat die persoon vaak blij 
is dat hij of zij dat heeft aange-
durfd en dan zijn ook wij best trots. 
Elke spreker pakt zijn reisreporta-
ge anders aan. De ene is keigoed in 
fotograferen, de ander in verhalen 
vertellen, nog een andere komt af 
met technische hoogstandjes of een 
bestemming waar je nooit zou aan 
denken. Reizen met een afgedankte 
lijnbus naar Ghana, met een lucht-
ballon over de Alpen, met de fiets 
van Kortrijk naar China, met Enfield 
moto’s in India, te voet naar Santi-
ago de Compostella, het is allemaal 
de revue gepasseerd. Maar vooral, 
er heerst bij ons steeds een gemoe-
delijke sfeer met, tussenin en ach-
teraf geanimeerde gesprekken aan 
de toog, al dan niet over reizen.  Of 
dat nu de beste remedie is om van 
je reisverslaving af te kicken, daar 
vrees ik voor…”

 ¢ Reiscafé Antipode vind je elke 
eerste vrijdag van oktober tot 
april om 20 uur in VC Mozaïek, 
Overleiestraat 15A, Kortrijk.  
Toegang: €5. Info:  
reiscafe_antipode@yahoo.com. 

Marc Bonte

“Een publiek verrassen is 
ook veel waard”

Bart Hanson
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AFDELINGSNIEUWS

Linx+ Mikpunt (Antwerpen) 
bezoekt Brussel
1  Op maandag 28 februari trok 

Linx+ Mikpunt naar Brussel voor 
een fotowandeling in het teken van 
Art Nouveau. De wandeling ver-
trok aan Brussel-Centraal en deed 
verder onder meer de Grote Markt, 
de Anspachlaan, de Blaesstraat en 
het Poelaertplein aan. Ook de vele 
stripmuren onderweg trokken de 
aandacht. Een stevig gevulde maar 
mooie dag! 

Linx+ Tongeren steunt Oekraïne 
met Italiaanse avond
2  Op dinsdag 22 maart organi-

seerde Linx+ Tongeren een Italiaan-
se avond ten voordele van Oekraïne. 
Maar liefst 135 hongerigen zakten 
af naar zaal Volksontwikkeling in 
Tongeren. Met de opbrengst worden 
hulpgoederen aangekocht die via 
de gezant van Oekraïne naar Polen 
worden vervoerd. Bestuur en vrij-
willigers danken iedereen voor hun 
deelname.

Linx+ Eduard Anseele (Antwerpen) 
houdt algemene ledenvergadering
3  Gewoonlijk vindt de algeme-

ne ledenvergadering plaats in de 
maand januari met traditioneel 
worstenbroden en appelbollen op 
het menu, maar omdat het afde-
lingsleven zo lang had stilgelegen, 
besloot Linx+ Eduard Anseele er 
deze keer iets extra feestelijks van 
te maken op zondag 27 maart in het 
Kasteel Rivierenhof in Deurne. Na 
een woordje van de voorzitter werd 
een toost uitgebracht op eenieders 
gezondheid en op het nieuwe werk-
jaar. Daarna was het genieten van 
een uitgebreid luxe-ontbijt. Nie-
mand ging met honger van tafel. Na 
het ontbijt werd het jaarprogram-
ma 2022 voorgesteld en enthousiast 
onthaald. Meteen een goede start 
van het werkjaar 2022!

Linx+ Eeklo brengt expo  
‘Voor de kost’
4  Van 22 tot 28 april toonde Linx+ 

Eeklo in het plaatselijke ABVV-ge-
bouw onze expo ‘Voor de kost: 40 
mensen over hun job en echt werk’. 
Christiaan De Wulf verwelkomde de 
genodigden op de openingsreceptie. 
Het was al de tweede expo in deze 
zaal sinds corona. Het thema van 
de expo paste goed bij de viering 
van 1 mei, het feest van de Arbeid. 
Als het over arbeid en tewerkstelling 
gaat in de pers, dan lijkt het nooit 
over werknemers te gaan. Deze ten-
toonstelling over 40 beroepen en de 
mensen die daar achter staan geeft 
een totaal andere kijk op werkne-
mers en laat hen zelf aan het woord, 
in tekst en beeld. De kernvraag is of 
men zijn of haar job zou aanraden 
aan de eigen kinderen. 

 ¢ Tip: ook geïnteresseerd in deze 
expo? Je kan ze nog steeds bij 
ons ontlenen. Meer informatie bij 
info@linxplus.be. 

Linx + Eeklo organiseert debat  
over extreem rechts
5  Op zondag 22 mei 2022 orga-

niseerde Linx+ Eeklo een geslaagd 
ontbijtgesprek over extreem rechts. 
Na het verorberen van een copieus 
ontbijt ging Eric Goeman in gesprek 
met Vincent Scheltiens. Er was ook 
heel wat interactie van het publiek. 
Met als verrassingsact een korte 
lezing over de 8 Mei Coalitie door 
Ellen De Soete: 8 mei moet terug 
een feestdag worden als herdenking 
van de overwinning op het fascisme. 
Alle aanwezigen waren vol lof en 
kijken al uit naar het volgende ont-
bijtgesprek dit najaar. Het besluit is 
dat de progressieve krachten samen 
sterk zijn en dat men moet stoppen 
met onderlinge twisten.

Linx+ Antwerpen bezoekt  
de Braemblokken
6  Renaat Braem wordt wel 

eens “de architect van de armen” 
genoemd omdat hij zoveel sociale 
woningen bouwde. Via Expeditie De 
Stad organiseerden we op zondag 
29 mei een begeleide toer langs de 
Braemblokken op het Kiel in Ant-
werpen. We bezochten ook het his-
torische modelappartement, waarbij 
het lijkt alsof je ineens 60 jaar bent 
teruggeflitst. Hoogbouw in een par-
klandschap moest volgens Braem 
de bewoners licht, ruimte en groen 
rondom bieden om aangenaam te 
wonen. Ook tijdens de felle buien tij-
dens ons bezoek kwam de architec-
tuur tot haar recht: er is voldoende 
ruimte om te schuilen.

Tip van ons vrijwilligers
platform: Nieuwe deelnemers 
betrekken
Als je externe promotie maakt, 
dus buiten je vertrouwde kringe-
tje, krijg je misschien wel nieuwe 
deelnemers op je activiteit. Dat 
kan bv. door flyers te leggen in 
de bibliotheek, of een bericht 
te plaatsen in een plaatselijk 
krantje. Zorg voor een warm 
onthaal van nieuwe gezichten. 
Het is meestal niet evident om 
als nieuwkomer bij een bestaan-
de groep aansluiting te vinden. 
Weet dat tijd maken bij het 
binnenkomen en eventueel laten 
aanschuiven bij een groepje voor 
sommige mensen lukt, maar ook 
niet voor iedereen vanaf de eer-
ste keer. Als mensen met twee of 
meer komen, haal die dan zeker 
niet uit elkaar! Voorzie desnoods 
een extra tafel. 
Lees meer op www.linxplus.be/
vrijwilligersplatform. Paswoord: 
vrijwilliger. 
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ZOMERAANBOD

Deze zomer vergast Linx+ je op enkele boeiende gegidste rondleidingen 
in een ontspannen sfeer. Deze activiteiten zijn aanraders voor gezinnen 
met kinderen.

Zondag 10 juli 2022
LABIOMISTA in Genk
Op de fundamenten van het mijnver-
leden en de oude dierentuin van 
Zwartberg ontdek je LABIOMISTA, 
het levenswerk van kunstenaar Koen 
Vanmechelen. Op zondag 10 juli laat 
Linx+ je deze unieke groene site ont-
dekken samen met een gids. Die ver-
telt je alles over de kunstwerken, in-
stallaties en dieren die een essentiële 
rol spelen in het werk van de kunste-
naar. De tocht leidt onder meer naar 
de gerenoveerde directeursvilla, de 
open galerie onder de studio van 
Koen Vanmechelen, de dierenweides 
en het parkpaviljoen. Daarna steken 
we over naar Nomadland, waar we 
muzikaal afsluiten.

 → Vertrek gegidste wandelingen om 
13u. Om 15u30 verwelkomen we je 
bij de overburen van NOMAD-
LAND, waar we afsluiten met een 
optreden van het Genk Cité Koor. 
Drank en eten op eigen kosten.

Tickets: 10 euro / 5 euro met 
Museumpas of voor inwoners van 
Genk (resp. 2 euro / 1 euro voor 
UiTPAS-kansentarief). Inbegrepen: 
toegang tot het park vanaf 10u ‘s 
ochtends, gidsbeurt om 13u, optreden 
zangkoor om 16u.

Vrijdag 29 juli 2022
Wereldbeeld in Hamme
In de beeldentuin van Veerle Van 
Raemdonck in Hamme vind je meer 
dan 200 beelden in steen of metaal, 
afkomstig uit Zimbabwe. Elk beeld in 
steen werd door Veerle persoonlijk 
uitgezocht in Zimbabwe. Ze kent alle 
beeldhouwers persoonlijk, en dik-
wijls ook hun families. Beelden wor-
den aangekocht volgens het fairtrade 
principe. Op vrijdag 29 juli bezoeken 
we de beeldentuin, we hebben een 
gesprek met de uitbaatster en met 
een kunstenaar uit Zimbabwe die 
daar op dat moment aan het werk is.

 → Afspraak om 13u30 af aan de ingang 
van Wereldbeeld. Nababbelen doen 
we in Taverne Drie Goten (zelf te 
betalen). Wie dat wil kan nog een 
wandeling maken in de mooie na-
tuur rond het domein.

Tickets: 5 euro (1 euro met 
UiTPAS-kansentarief). De opbrengst 
van deze activiteit wordt geschonken 
aan Wereldbeeld.

Donderdag 25 augustus 2022
Steenbakkerijmuseum in Boom
We duiken samen met een plaatselij-
ke gids in het leven van de steenbak-
kers aan de Rupel, aan de hand van 
het prachtig bewaard erfgoed van de 
steenbakkerij in Boom. De Rupel en 
de klei in de bodem, samen met de 
verstening van Mechelen, lagen in de 
19de eeuw aan de basis van de ont-
wikkeling van “het maken van 
handsteen”. Na een rondleiding van 
1,5 uur op de site zelf wandelen we 
nog even verder doorheen de wijk 
Noeveren, om ons een beeld te vor-
men van het dagelijks leven van de 
kleiverwerkers. Eindigen doen we 
met een nababbel en koffie, vergezeld 
door een heerlijk stukje taart.

 → Afspraak om 13u50 aan de ingang 
van EMABB in Boom. Om 14u start 
rondleiding met gids. Om 15u30 
wandeling door de oude arbeiders-
wijk Noeveren. Om 16u taart + kof-
fie en gezellige nababbel.

Tickets: 15 euro (3 euro met 
UiTPAS-kansentarief). Inbegrepen: 
inkom, gids, wandeling, taart en 
koffie.

Bezoek met Linx+ de Instaprondleiding LGBTQ+ in MSK Gent

Het MSK in Gent lanceerde als eer-
ste in België een LGBTQ+ rondleiding 
door de vaste collectiepresentatie. 
Via 11 kunstwerken sta je stil bij 
queer-verhalen die letterlijk aan de 
MSK-muren hangen, maar toch nog 

nooit verteld werden. De rondleiding 
is een ‘safe space’ met respect voor el-
kaars beleving en ruimte om visies te 
delen. Afspraak op zaterdag 17 sep-
tember 2022 om 14u30.

 Voor de rondleiding betaal je 5 euro + 
een toegangsticket voor het museum 
(of 2,60 euro met het UiTPAS-kansen-
tarief). 
Inschrijven op www.linxplus.be.

Inschrijven via www.linxplus.be. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!
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ZOMERAANBOD 

Linx+ dag in Oostende
Linx+ aan zee op zaterdag 24 september

Op zaterdag 24 september 2022 nodigen we jullie allemaal uit in Oos-
tende op onze Linx+ dag. Dat is de opvolger van de Trefdag, die we twee 
jaar geleden voor het laatst organiseerden. We verwelkomen jullie vanaf 
9 uur op een unieke locatie in Oostende voor een dag boordevol boei-
ende activiteiten. De prachtige panoramazaal van De Grote Post in het 
centrum van Oostende is onze vertrekbasis. Dit voormalige postgebouw 
uit 1947, naar een ontwerp van de Gentse architect Gaston Eysselinck, 
doet sinds 2012 dienst als cultuurcentrum.  

Na een warm onthaal met kof-
fie / thee en een ontbijtkoek ser-
veert Roland Desnerck – auteur van 
het 750 bladzijden dikke ‘Oostends 
woordenboek’ – ons allen een snel-
cursus Oostends, zodat we goed 
voorbereid de Stad Aan Zee kun-
nen ontdekken. Je hebt de keuze 
uit verschillende activiteiten, die elk 
een bepaald aspect van Oosten-
de belichten, zoals kunst, sociale 
geschiedenis, diversiteit, duinen en 
polders, de visserij of de zee... ‘s Mid-
dags lunchen we gezellig samen in 
De Grote Post, met wat geluk (als 
het weer meezit) op het grote zon-
neterras. Na de middag nemen we 
je terug mee door Oostende, te voet, 
met de boot, of met paard en kar... 
Na afloop ben je volledig vrij om de 
dag naar eigen wens verder in te 
vullen (er is dus geen gezamenlijke 
barbecue). 

Win een duoticket
We geven een gratis duoticket 
weg aan de lezers van deze 
Linxuit. Wat moet je doen? Zend 
ons een foto van jezelf waarop 
je deze Linxuit leest. Een gekke 
bek trekken of een brede glim
lach toveren mag (maar moet 
niet). Onder alle inzendingen 
verloten we een gratis duoticket, 
geldig voor 2 personen. Inzenden 
kan tot 15 augustus naar  
info@linxplus.be, of Linx+, Hoog-
straat 42, 1000 Brussel. Vermeld 
je naam, adres, e-mail en tele-
foonnummer, alsook de locatie 
waar de foto werd genomen. 
Door deel te nemen aan deze 
wedstrijd geef je ons toestem-
ming om je foto te gebruiken 
voor promotionele doeleinden.

Programma 

9u00  onthaal in De Grote Post,  
H. Serruyslaan 18A,  
8400 Oostende 

9u15  welkomstwoord  
9u20  snelcursus Oostends met 

Roland Desnerck 
9u45  start voormiddag-  

activiteiten 
12u30  lunch in De Grote Post 
13u30  start namiddagactiviteiten 

op Oosteroever 
14u00  start namiddagactiviteiten 

in centrum Oostende 
16u30  einde 

Voormiddag 
 × documentaire (+ nabespreking) 
‘Fish & Run’ met Filip De Bodt  

 × geleid bezoek aan het James 
 Ensorhuis  

 × rondleiding De Grote Post achter 
de schermen  

 × wandeling Oostende Anders 
 Bekeken met Roger Deschacht 

 × wandeling Street Art in Oostende 
 × wandeling Visserskaai 
 × Workshop straatfotografie met 
Hendrik Braet 

Namiddag 
 × boottocht op zee  
 × met paard en kar door de 
 Oostendse polders 

 × natuurwandeling door de 
 Oostendse duinen 

 × wandeling ‘Twee (t)huizen, één 
gids’ door Oostende 

 ¢ Inschrijven kan vanaf 9 juli om 
12u op www.linxplus.be.  
Deelnameprijs: vanaf 15 euro /  
3 euro met UiTPAS-kansentarief.
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THEMA VAKANTIE

Toen de zee nog van de socialisten was
Interview met Martine Vermandere 

Honderdduizenden kinderen zagen dankzij de vakantiekolonies 
voor het eerst de zee, in de tijd dat op vakantie gaan nog niet 
vanzelfsprekend was. Historica Martine Vermandere (AMSAB-ISG) 
schreef er ‘We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de 
Belgische kust (1887-1980)’ over. 

Waar komt dat woord ‘vakantieko-
lonie’ eigenlijk vandaan?
Martine Vermandere: “Er beston-

den al landbouwkolonies waar jeugd-
delinquenten heropgevoed werden. 
Waarschijnlijk naar analogie hiermee 
gebruikte men ook het woord vakan-
tiekolonie. Een kolonie is een ge-
meenschap die zich naar een andere 
plek verplaatst zonder de band met 
hun herkomstplek te verliezen. Het 
Nationaal Werk voor Kinderwelzijn 
zorgde voor subsidies. Zij maakten 
een onderscheid tussen kampen van 
maximum 10 dagen en kolonies van 
14 dagen of langer. De katholieken 
hadden meer kampen, de socialisten 
meer kolonies.”

Wanneer was de eerste vakantieko-
lonie in België?
Martine Vermandere: “In 1886, 

toen een liberale onderwijzer met 
een groepje kinderen uit een van de 
armste scholen van Brussel naar het 
Hageland trok, met steun van de libe-
rale burgemeester Karel Buls. De li-
beralen deden er immers alles aan 
om kinderen naar het officieel, dus 
niet-katholiek, onderwijs te lokken. 
Net zoals met het uitdelen van kledij 
of van soep, probeerde men dat ook 
via vakantiekolonies te doen.” 

Een soort marketingstunt dus?
Martine Vermandere: “Ja, maar 

men geloofde er ook wel echt in dat 
men zo die kinderen wat hygiëne kon 
bijbrengen en hen kon behoeden van 
tuberculose. Eén op vijf doden in de 
19de eeuw was te wijten aan tubercu-
lose, dat was dus ontzettend veel. 
Door de industrialisering was men 
dicht bijeen gaan wonen, waardoor 
tuberculose makkelijk verspreid 
werd. Tot 1943 bestond er geen antibi-
otica, dus de enige manier om tuber-

culose te voorkomen was kinderen in 
gezonde buitenlucht brengen en goe-
de voeding geven. Zo hoopte men ook 
de ouders op te voeden om beter voor 
hun kinderen te zorgen, zodat ze 
meer in de pas gingen lopen.”

Was er ook aandacht voor de 
oorzaken van die ongezonde 
leefomstandigheden van die 
kinderen?
Martine Vermandere: “Toch wel, er 

was een sterk bewustzijn bij artsen 
over het belang van preventieve ge-
neeskunde – want veel ziektes gene-
zen konden ze aanvankelijk niet. Art-
sen lobbyden voor de aanleg van rio-
leringen en drinkwatervoorziening. 
De openbare gezondheid was voor 
hen even belangrijk als de persoonlij-
ke gezondheid. De hygiënisten gin-
gen ook de natuur verheerlijken als 
tegenpool van de vuile en ongezonde 
stad. Zelf hadden ze natuurlijk bui-
tenverblijven buiten de stad…”

De eerste kolonies waren dus niet 
aan de kust?
Martine Vermandere: “Men wilde 

wel naar de kust komen, maar daar 

had men eerst middelen voor nodig. 
De liefdadigheidsorganisaties die 
voor kledij en soep zorgden in de offi-
ciële scholen, gingen ook geld spa-
ren, waarmee er huizen werden aan-
gekocht. Kinderen met scrofulose 
(een klierziekte veroorzaakt door de 
tuberculosebacil) en rachitis of ‘En-
gelse ziekte’ (een kromgroei van de 
beenderen veroorzaakt door gebrek 
aan zonlicht) werden dan naar zee ge-
stuurd, kinderen met bloedarmoede 
en longziektes gingen naar de Arden-
nen.”

Wanneer zien we de eerste 
socialistische vakantiehomes 
opduiken?
Martine Vermandere: “Vooral na de 

oprichting van de Socialistische Voor-
uitziende Vrouwen (SVV) in 1922 bin-
nen de mutualiteit. Zij werden de 
drijvende kracht achter de socialisti-
sche vakantiehomes. Vanaf 1946 
mochten de mutualiteiten een speci-
ale ledenbijdrage innen voor de orga-
nisatie van preventieve luchtkuren, 
die nog eens extra gesubsidieerd wer-
den door de overheid. Dat zorgde 
voor een sterke stijging aan vakantie-
kolonies die georganiseerd werden 
door de mutualiteiten.”

Kan je daar een cijfer op plakken?
Martine Vermandere: “Eind jaren 

1960 waren er 32 homes van de SVV 
waar zo’n 35.000 kinderen op vakan-
tie kwamen. Naar de katholieke 
homes kwamen toen zo’n 67.000 kin-
deren – al zitten hier ook de kolonies 
in Zwitserland bij. Van de homes die 
niet gesubsidieerd werden, bestaat er 
geen cijfermateriaal, dus het werke-
lijke aantal ligt nog hoger. Aanvanke-
lijk – vanaf de jaren 1920 – waren de 
socialistische kolonies in de meerder-
heid, want die trokken meer de kin-
deren vanuit de steden, waar de nood 
het hoogst was.”

Had de invoering van de betaalde 
vakantie in 1936 enig effect?
Martine Vermandere: “Niet echt: 

in 1936 woedde er volop een econo-
mische crisis, waardoor er weinig 
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mensen echt op vakantie konden, en 
zeker geen arbeidersgezinnen met 
kinderen. Voor hen bleven de vakan-
tiekolonies vaak de enige manier om 
er even tussenuit te zijn. Ook in de ja-
ren 1950, 1960 en 1970 bleven de kolo-
nies populair. De omslag naar bene-
den kwam er vanaf 1976.”

Welk profiel hadden de kinderen 
die naar de kolonies kwamen?
Martine Vermandere: “Aanvanke-

lijk ging het om de kinderen uit de in-
dustriebekkens en de steekoolmijnen 
die het risico liepen op tuberculose. 
Zij werden door liefdadigheidsorgani-
saties op gezondheidskuur gestuurd. 
Na de Tweede Wereldoorlog, wan-
neer de mutualiteiten de organisator 
worden, gaat iedereen mee op vakan-
tie. Alle arbeiders en bedienden zijn 
immers aangesloten bij een mutuali-
teit, dus al die kinderen kunnen 
mee.”

Is er iets geweten over hoe die 
kinderen hun verblijf zelf 
ervaarden?
Martine Vermandere: “We hebben 

daar een groot onderzoek naar ge-
daan in 2010 en heel veel getuigenis-
sen verzameld. Er waren grote ver-
schillen tussen de kolonies. Er zijn 
bijvoorbeeld getuigenissen uit een 
katholieke kolonie die werd uitgebaat 
door zusters en waar het kommer en 
kwel was: kinderen die van zusjes en 
broertjes werden gescheiden, die ge-
straft werden omdat ze in bed plas-
ten… Uit andere kolonies kregen we 
dan weer positieve verhalen, zoals uit 
home De Rode Rupel in Sint-Ides-

bald: die kinderen kwamen allemaal 
uit Boom en kenden mekaar.”

Vertrokken de monitoren in die 
socialistische vakantiehomes 
vanuit een socialistische pedagogi-
sche visie?
Martine Vermandere: “Veel van wat 

er kon en mocht, werd aan alle kolo-
nies opgelegd door het Nationaal 
Werk voor Kinderwelzijn, de voorlo-
per van Kind en Gezin. Dat ging tot in 
het absurde toe, zoals het aantal ku-
bieke meter lucht dat er per kind 
moest zijn, of de – door velen gehate 
– verplichte middagrust. Maar er wa-
ren wel degelijk verschillen in aanpak 
tussen de socialistische en de katho-
lieke homes: bij de socialisten werd 
er ’s morgens gewandeld of gesport, 
bij de katholieken moesten de kinde-
ren naar de kerk. Bij de socialisten 
was het ook de bedoeling jongens en 
meisjes samen in gemeenschap op te 
voeden, maar dat lukte niet altijd, 
want veel ouders zagen dat niet altijd 
zitten. Ook in de opleiding van de mo-
nitoren was er een verschil: de katho-
lieken hadden hun eigen centraal ka-
derinstituut, de socialisten rekruteer-
den uit de normaalscholen, waardoor 
er ook nieuwe pedagogische princi-
pes ingang vonden, zoals kolonies 
waar kinderen het voor het zeggen 
hadden. Opvoeding in gemeenschap 
met oog voor solidariteit en gelijk-
heid was voor de socialisten heel be-
langrijk. Bij de katholieken gingen er 
ook priesters en aalmoezeniers mee 
en haalden ze voor hun monitoren in-
spiratie uit het scoutisme. Veel katho-

lieken stuurden hun kinderen ook 
niet graag naar de zee omdat ze dat 
met frivoliteit en losbandigheid in 
verband brachten. In de jaren 1930 
ontwierp de katholieke beweging Ze-
denadel zelfs een kuis badpak, een 
soort boerkini avant la lettre. Katho-
lieken stuurden hun kinderen liever 
naar kolonies in de Ardennen of Zwit-
serland. De zee was voor de socialis-
ten…”

Hebben de vakantiekolonies in 
onze sociale geschiedenis een groot 
belang?
Martine Vermandere: “Dat denk ik 

wel. Om te beginnen als medisch pre-
ventieproject hebben ze veel arbei-
derskinderen gered van tuberculose. 
Kinderen die naar de kolonie kwa-
men, werden altijd onderworpen aan 
een medisch onderzoek, iets wat zelfs 
tot in de jaren 1950 in veel scholen 
nog ongebruikelijk was. De kolonies 
hielpen ook ondervoeding tegen te 
gaan – zeker in de oorlogsperiode is 
dat belangrijk geweest. Er zijn trou-
wens ook 1500 Joodse kinderen gered 
doordat ze onder een valse naam in 
een kolonie werden ondergebracht, 
vooral in de Ardennen. Op gezond-
heidsvlak zijn de kolonies dus baan-
brekend geweest, maar ook in het le-
ren samenleven in groep en in het 
vormen van een gemeenschap. De 
kolonies hingen natuurlijk samen 
met de toenmalige verzuiling en wa-
ren ook een propagandamiddel voor 
de mutualiteiten.”

Marc Spruyt

Op www.vakantiekolonies.be vind 
je heel wat getuigenissen en 
archiefbeelden van meer dan 150 
vakantiekolonies aan de Belgische 
kust. Het boek ‘We zijn goed 
aangekomen! Vakantiekolonies aan 
de Belgische kust (1887-1980)’ is nog 
verkrijgbaar op www.amsab.be.  
Een uitgebreider interview met 
Martine Vermandere kan je beluisteren 
in onze podcast Blik Historik op  
www.linxplus.be/podcast. 

Vakantiegangertjes in een optocht in 
Dendermonde, jaren 1950. 
© FOTO: AMSAB-ISG.
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Arbeiderstoerisme
Vakantie is een mensenrecht. Dat 
zeggen niet alleen wij, het staat 
letterlijk te lezen in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens: “Een ieder heeft recht op rust 
en op eigen vrije tijd, met inbegrip 
van een redelijke beperking van de 
arbeidstijd, en op periodieke vakan-
ties met behoud van loon.” In België 
werd de betaalde vakantie inge-
voerd in 1936. Toch duurt het nog tot 
na de Tweede Wereldoorlog vooral-
eer het arbeiderstoerisme goed en 
wel op gang komt. De aanvankelijk 
ene week vakantie gebruiken vele 
arbeiders immers om wat te klussen 
in huis, de dorpskermis of de kroeg 
te bezoeken, of met de duiven te 
spelen. 

Affiche uitgegeven in 1963 door het 
ABVV voor de sociale verkiezingen. De 
aanvankelijk 6 dagen betaalde vakantie 
uit 1936 werden in 1948 uitgebreid naar 
12 dagen, in 1966 naar 3 weken en in 1975 
naar 4 weken.

Vakantie voor allen. Op vakan-
tie gaan was iets dat de arbeider 
moest worden aangeleerd. In 1937 
werd binnen het ministerie van Ver-
keer daarom het Nationaal Bureau 
voor Arbeidersvakantie opge-
richt. De socialist Arthur Haulot 
werd adjunct-directeur (en in 1946 
de eerste Belgische commissaris- 
generaal voor Toerisme). Via subsi-
dies werden goedkope vakantiehui-
zen en kampeerterreinen ingericht. 
De sector van het sociaal toerisme 
was geboren. Er kwam een Hoge 
Raad voor Arbeidersvakantie en 
Volkstoerisme, waarin ook de vak-
bonden zetelden. Vakantie moest 
als een actieve vrijetijdsbesteding 
worden ingevuld, als een tijd voor 
volksverheffing. Dat idee werd van-
af de jaren 1950 tot de jaren 1970 
gepromoot via een tweetalige fol-
der onder de naam ‘Vakantie voor 
allen in België’. Oplage: 2 miljoen 
exemplaren.

Arbeiderderstoeristenbond. Niet 
iedereen had het zo begrepen op 
het nabootsen van het burgerlijke 
cultuur- en consumptiepatroon. De 
Arbeiderstoeristenbond (ATB) De 
Natuurvrienden – opgericht in 1927 – 
zette zich nadrukkelijk af tegen 
dat imitatiegedrag. Badplaatsen 
en kuuroorden stonden volgens 
hen symbool voor ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid. Het waren 
plaatsen “waar voor de kinderen der 
rijken mode-défilés ingericht wor-
den, terwijl honderden arbeiders-
kinderen gebrek lijden” (Voor Allen, 
1934). De Natuurvrienden stelden 
een socialistische visie op toerisme 
voorop, los van de commercialiteit, 
om de band tussen mens en natuur 
te herstellen. Het was het toerisme 
van de wandeltochten in de natuur, 
de fiets, de volks- en strijdliederen, 
de tentenkampen, vrije tijd in open 
lucht…

Affiche uit 1953. Een arbeider trekt zijn 
werkkleren uit, daaronder draagt hij 
kampeerkledij… 
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De eerste Floreal. Al 
voor 1936 bestond er 
in heel wat sectoren 
betaald verlof. Arbei-
ders van de Antwerpse 
Minerva Motors had-
den bv. al in 1924 tien 
dagen betaalde vakan-
tie. Het budget om op 
vakantie te gaan bleef 
echter beperkt en een 

betaalbaar vakantieverblijf vinden 
was niet vanzelfsprekend. In 1925 
besliste de socialistische Algemene 
Centrale daarom een eerste Flore-
al-hotel te openen in Blankenber-
ge op de J. de Troozlaan. Nadien 
zouden nog vele centra voor sociaal 

toerisme volgen. Als overkoepelen-
de organisatie voor arbeiderstoeris-
me richtte de socialistische zuil in 
1937 vzw Vakantievreugde op. Vanaf 
de jaren 1990 kwamen veel sociale 
vakantiecentra in een crisis terecht 
(verouderde infrastructuur, verlies-
latende uitbating, tanende popu-
lariteit) en sloten de deuren. De 
Floreal-centra overleefden echter. 
Sinds 2004 geldt een nieuw Vlaams 
decreet op sociaal toerisme (‘Toeris-
me voor Allen’), waarbij de focus op 
arbeiderstoerisme werd vervangen 
door een toerisme gericht op inclu-
sie van bv. mensen met een beper-
king of mensen in armoede. ‘Toeris-
me voor allen’ is echter nog steeds 

geen realiteit, want ook vandaag 
leeft in Vlaanderen 1 kind op 5 in 
een gezin dat zich geen vakantie 
kan veroorloven.

Marc Spruyt

 ¢ Tip: de website www.backintime.be 
verzamelt meer dan 1200 post-
kaarten van sociale architectuur in 
België, waaronder heel wat sociale 
vakantiecentra. 

Bronnen: 75 jaar toerisme (in) Vlaan-
deren / Een eeuw vakantie: 100 jaar 
toerisme in West-Vlaanderen / Te kust 
en te kuur: Badplaatsen en kuuroorden 
in België 16de-20ste eeuw.

Tentoonstelling van de 
ATB De Natuurvrienden in 
Willebroek in 1939. 

Personeel gezocht. Geen toerisme zonder personeel om 
de toeristen te bedienen. Geschoold hotelpersoneel was 
er echter lange tijd niet te vinden in België omdat er 
nog geen opleidingen bestonden. Daarom dat de top-
functies in veel hotels aanvankelijk door Fransen en Ita-
lianen werden uitgeoefend. In 1929 opende in Oostende 
de eerste ‘school voor hotelbedienden’. Die gaf er echter 
na minder dan een jaar al de brui aan. Pas na de Twee-
de Wereldoorlog startten er succesvolle hotelopleidin-
gen op.
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7 tips voor activiteiten rond ‘Vakantie’
Vakantie is het thema van deze Linxuit. Tijdens je vakantie moet je 
vooral niets en doe je lekker waar je zin in hebt, maar mogelijks geniet je 
nog harder bij het besef dat deze vorm van betaalde vrije tijd helemaal 
niet zo vanzelfsprekend is. Met deze tips dompel je je onder in het thema 
vakantie als een sociaal-historische verwezenlijking die onze samenle-
ving en onze publieke ruimte enorm heeft beïnvloed. Ongetwijfeld vind 
je er de inspiratie om zelf een Linx+-activiteit te organiseren over het 
thema vakantie. Veel plezier gewenst alvast!

1. Wandelen: Onze kuststeden 
Anders Bekeken
De badsteden Blankenberge en Oos-

tende zijn natuurlijk alom bekend 
voor hun stranden, maar op onze ei-
gen Linx+-wandelingen leer je ze op 
een geheel andere manier kennen. 
Blankenberge was lang een eenvoudig 
vissersdorpje tussen de ‘blanke’ dui-
nentoppen tot het spoor er werd aan-
gelegd. We wandelen langs de prachti-
ge art nouveau villa’s die getuigen van 
de tijd toen vissers, werkmensen en 
rijke burgerij er leefden in het begin 
van de 20ste eeuw. Ook de wandeling 
door Oostende toont je een geheel an-
dere kant van de ‘Koningin der Kust-
steden’. Je zal je verbazen over de 
mooie groene parken en de prachtige 
street art van The Crystal Ship. Onder-
weg wandelen we langs de vele rode 
sporen in de stad. Info en reservaties: 
www.linxplus.be.

2. Met de fiets langs de vakan
tiekolonies in Koksijde en 
Nieuwpoort
Vakantie vieren kent ook ongelijk-

heid. Niet iedereen is in staat om jaar-
lijks op reis te gaan. De vakantiekolo-
nies brachten de zee dichterbij voor 
de kinderen van gezinnen die zich 
geen vakantie konden veroorloven 
(zoals je ook elders in deze Linxuit 
kan lezen). Deze fietstocht neemt je 
mee langs de historie van deze bij-
zondere sociale initiatieven en de 
herinneringen van wie er als kind bij 
was. Download gratis via www.erf-
goedapp.be.

3. Industrie als vakantie
bestemming: de koolmijn van 
BlegnyMine
En plots werd het stil op de ooit zo 

bedrijvige industriële mijnsite van 
Argenteau Blégny-Trembleur in Wal-
lonië. Ze was als laatste mijn nog 
open gebleven tot in de jaren 1980. 
Om de getuigenissen levend te hou-
den aan een industrie die van levens-
belang is geweest voor de Belgische 
economie, besloot de provincie Luik 
om ze open te stellen voor het pu-
bliek. Zo ontstond in Blégny voor het 
eerst in Europa het fenomeen van het 
industrieel toerisme. De mijn van 
Blégny-Mine is één van de vier authen-
tieke koolmijnen van Europa waar de 
ondergrondse galerijen nog toegan-
kelijk zijn voor de bezoekers. Alle 
info voor een bezoek op www.blegny-
mine.be.

4. Sociaaltoeristische film: ‘Op 
Vakantie’ van Henri Storck (1938)
Henri Storck is afkomstig uit Oos-

tende en werd eind jaren 1920 bekend 
om zijn poëtische en surrealistische 
kortfilms. Hij wordt zo de “officiële ci-
negrafist” van de stad Oostende en 
groeit uit tot de belangrijkste docu-
mentairemaker van België. In op-
dracht van de provincie West-Vlaan-
deren maakt hij in 1938 de kortfilm 
‘Op vakantie’ over de charmes van de 
Belgische kust. De film getuigt van de 
tijdelijke euforie in de jaren na 1936: 
betaalde vakanties, zon en rust voor 
iedereen. De zomer daarna in 1939 
breekt de Tweede Wereldoorlog uit. 
Die verwevenheid geeft de film een 
historische, emotionele dimensie, 
wat het een kostbaar antropologisch 
document maakt. Meer info op www.
fondshenristorck.be. 

5. Expo ‘Het recht om te leven’ 
 Over de geschiedenis van de 
sociale zekerheid
Deze expo volgt de ontstaansge-

schiedenis van de sociale zekerheid. 
Ze voert je terug naar het begin van 
de industriële revolutie, een tijd waar-
in arbeiders moesten werken in ex-
treem zware omstandigheden, waar-
bij ze een makkelijke prooi waren 
voor uitbuiting en willekeur. De uit-
gebuite werknemers begonnen zich 
te organiseren om een manier te be-
denken om samen te (over)leven. Zo 
groeide de sociale zekerheid en 
dwongen ze onder meer het recht op 
vrije tijd af in de vorm van de betaal-
de vakantie. Alle info op www.face-
book.com/expoledroitdevivre.

6. Lezing: ‘Groeten uit Spanje’ 
van Sven Tuytens
Spanje is een populaire vakantiebe-

stemming voor veel Belgen. Denk 
maar aan de clichés over de gebruin-
de senioren uit Benidorm. Maar hoe 
is het mogelijk dat Benidorm van een 
dorp van visvangst en koeienstront 
transformeerde in het Manhattan van 
de Costa Blanca? En wat lijkt voor ons 
Belgen zo vreemd, maar is voor de 
Spanjaarden zo doodnormaal? Aan 
de hand van zijn ervaringen probeert 
Sven Tuytens een stukje van Spanjes 
ziel bloot te leggen. Je kan Sven Tuy-
tens ook boeken voor lezingen.

7. Schafttijd!  Een alledaagse 
pauze waar we bijzonder weinig 
over weten
Vakantie is de langere versie, maar 

er zijn ook dagelijkse onderbrekingen 
van het werk, zoals de lunchtijd. Gek 
genoeg weten we daar eigenlijk nog 
weinig over. Amsab-ISG organiseert 
daarom een project rond schafttijd 
om zicht te krijgen op de invulling 
van de middagpauze van de werken-
de mens in het verleden en vandaag. 
Benieuwd naar de getuigenissen of 
heb je zelf een waardevol schafftijd-
verhaal? Ga naar www.schafttijd.org.  

Christijn Terlingen
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Nieuwe gegidste 
wandelingen

 × Antwerpen Anders Bekeken 
zaterdag 9 juli om 14u

 × Mons Anders Bekeken 
zaterdag 23 juli om 10u

 × Gent Anders Bekeken (fietstocht) 
zaterdag 13 augustus om 9u30

 × Brugge Anders Bekeken 
zaterdag 27 augustus om 10u

 × Brussel Anders Bekeken (fiets-
tocht, thema: Arm Brussel met 
Geert Van Istendael) 
zaterdag 10 september om 12u45

 × Beringen Anders Bekeken 
zaterdag 8 oktober om 10u

 × Menen Anders Bekeken
zaterdag 22 oktober om 10u

Meer info en inschrijven via  
www.linxplus.be. Je vindt er ook 
alle info om zelf een gegidste 
wandeling te organiseren met je 
afdeling. Je kan kiezen uit een 50-tal 
wandelingen. Als Linx+ afdeling 
betaal je hiervoor 75 euro ipv 125 
euro.

Linx+ maakt podcast
Blik Historik, dat is de naam van de allereerste podcast van Linx+. 
Blik Historik wordt een reeks van podcasts over de sociale geschiede-
nis van België. We gaan daarbij thematisch te werk en laten telkens 
één of meerdere betrokkenen aan het woord. Sociale geschiedenis 
levendig houden vormt een rode draad in onze werking. Zo bouwen we 
aan een breed netwerk dat bijdraagt aan een solidaire en inclusieve 
samenleving.

Aflevering 1 :  
Over leven in Leuvense gangen
De Jean Bulenswijk – op een half 

uurtje stappen van het station van 
Leuven – was ooit één van de vele 
gangen of beluiken waar de arbeiders 
woonden die de industrie van Leuven 
lieten draaien. In de 19de eeuw was 
dit een straat waar verschillende gro-
te gezinnen dicht op elkaar woonden, 
nu is het een rustige wijk aan de rand 
van de stad. Vandaag zijn de arbei-
dershuisjes beschermd erfgoed. Wij 
gingen er een kijkje nemen, samen 
met historicus Luc Minten, auteur 
van het boek ‘(Over)leven in Leuven-
se gangen’, en Jo Walbers, die er in de 
jaren 1980 een vervallen huisje kocht 
en helemaal opknapte. (Met Luc Min-
ten las je ook een interview in het vo-
rige nummer van Linxuit.)

Aflevering 2 :  
Op vakantiekolonie 
Honderdduizenden kinderen trok-

ken ooit met de mutualiteit op zomer-
kamp. Voor velen was het de eerste 
keer dat ze de zee zagen. Die vakan-
tiekolonies kaderden in de uitbouw 
van het sociaal toerisme, dat na de 
Tweede Wereldoorlog goed op gang 
kwam. De eerste kolonies dateren 

echter van veel eerder en waren een 
gevolg van de ongezonde leefomstan-
digheden in de industriesteden. We 
gingen in gesprek met Martine Ver-
mandere van AMSAB-ISG, die hier-
over het boek ‘Vakantiekolonies’ 
schreef. Ook Jo Rousseau schoof mee 
aan tafel, jarenlang directeur van De 
Barkentijn/Kindervreugde in Nieuw-
poort, nadat hij er eerder zelf als kind 
en als monitor had verbleven. (Een 
interview met Martine Vermandere 
lees je ook in deze Linxuit.)

Je vindt Blik Historik op  
www.linxplus.be/podcast en op 
platformen zoals Spotify en Apple. 
Veel luisterplezier!

BLIK HISTORIK
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FOTOGRAFIE

Fotowedstrijd  
bewogen fotografen: stiel

Hoera! Het is weer tijd voor onze fotografiewedstrijd Bewogen Fotogra-
fen! Dit jaar dompelen we ons onder in het leven van de mens als maker. 

Stielmannen en -vrouwen zijn 
onmisbare schakels in onze samen-
leving. Met de vaardigheden die 
ze zich helemaal eigen hebben 
gemaakt. Met toewijding voor 
hun vak. Al doende, met vallen en 
opstaan en herbeginnen, steeds 
opnieuw. Met oog voor detail en 
kwaliteit. Op zoek naar de best 
mogelijke techniek. Met liefde voor 
het materiaal. Het is die passie die 
door hun aderen stroomt. Want 
een stiel, dat kruipt in je vingers. 
Een stiel dat ben jij. Een mens die 
maakt.

Dit jaar gaan we op zoek naar 
de mannen en vrouwen achter het 
vakmanschap, naar de mens die 
maakt in zijn job of vrije tijd. Bewo-
gen Fotografen gaan voorbij aan 
evidenties en zoeken in alledaag-
se situaties en de marges van de 
samenleving, naar de schoonheid 
van een sociaal bewogen moment.

Schuilt er een bewogen fotograaf 
in jou? Grijp je kans en doe mee! Tot 
en met 31 juli 2022 kan je maximum 
4 foto’s inzenden via het formulier 
op onze website www.linxplus.be. 
Daar vind je ook het reglement. De 
ingezonden foto’s worden door een 

professionele jury beoordeeld. Uit 
de ingediende werken zal deze jury 
20 genomineerden selecteren die 
bovendien mee worden opgenomen 
in een rondreizende tentoonstelling. 

Expo: Grote Prijs Sociale 
Fotografie
De Grote Prijs Sociale Fotogra-

fie is een wedstrijd voor alle foto-
grafen, maar richt zich specifiek tot 
studenten fotografie. Deelnemers 
zenden een reeks foto’s in onder 
de noemer sociale fotografie. Dit 
is fotografie waar de mens cen-
traal staat in al zijn gedragingen en 
interacties, en waarbij het verbin-
dende element belangrijk is. Afge-
lopen maanden rolden de inzendin-
gen binnen. De jury gaat nu aan de 
slag en selecteert 7 laureaten.  Zoals 
ieder jaar zitten er weer pareltjes 
bij! Kom zelf de fotografen van de 
toekomst ontdekken op de expo 
tijdens de Gentse Feesten, van 15 
tot 24 juli 2022 in Ons Huis op de 
Vrijdagmarkt.

Boek: Straatloper

Onze Linx+ collega Hendrik Braet 
zit naast zijn uren niet stil. Integen-
deel. Wanneer hij niet aan het werk 
is, struint hij de straten van Gent af, 
op zoek naar een uniek beeld, een 
opvallend kleurenspel, een hilarische 
samenloop van omstandigheden. 
Honderd beelden werden recentelijk 
in het boek ‘Straatloper: Kleurrijke 
weerspiegelingen uit Gent’ opgeno-
men, voorzien van tekst door Tim 
Van der Mensbrugghe. Het boek 
werd uitgegeven door Borgerhoff 
en Lamberigts en is te koop in de 
boekhandel. 

WIN HET BOEK VAN HENDRIK 
BRAET  Linx+ geeft een ex-
emplaar weg van ‘Straatloper: 
Kleurrijk weerspiegelingen uit 
Gent’ van Hendrik Braet. Wil jij 
dit boek winnen? Vul dan ons 
kruiswoordraadsel in op p. 19!

wij zijn
de makers

stiel
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STIEL

Krukgeluk met onze doehetzelf palletmeubels
Met ons project Stiel brengt Linx+ een warm eerbetoon aan het vak-
manschap en gaan we op zoek naar alternatieven voor de economische 
ratrace. 

Binnen ons project Stiel lopen er 
verschillende trajecten. In het deel-
traject Innovatie onderzoeken we 
nieuwe mogelijkheden en manieren 
van maken. Hiervoor sloegen we de 
handen in elkaar met De Spot uit 
Diest, een voorziening die actief is in 
de zorg en ondersteuning biedt aan 
personen met een beperking. In het 
houtatelier van De Spot worden de 
deelnemers aangemoedigd om hun 
talenten te ontdekken en zichzelf te 
ontplooien. 

Samen met hen bedacht Linx+ 
een uniek product dat meesurft op 
de nieuwste upcycling trends: pal-
letmeubels. Palletmeubels duiken 
overal op, in hippe bars, op lente-
feesten en in tuinen… Ze zien er 
makkelijk zelf te maken uit en heb-
ben een hoog DIY-gehalte (Do It 
Yourself, Doe-het-zelf), maar wei-
nigen slagen daar ook effectief in. 
Daarom ontwikkelden we een pak-
ket met krukken en een statafel, 
gemaakt van pallettenhout, dat jij 
zelf in elkaar kan steken, ook zonder 
heel veel tijd! 

In het atelier van De Spot werd 
de afgelopen weken stevig gewerkt: 
palletten werden uit elkaar gehaald, 
geschuurd, uitgemeten en op 
maat gezaagd.  Allemaal voorbe-
reidend werk dat jij dus niet meer 
moet doen. Zo zit je deze zomer 
dan toch nog aan die zelfgemaakte 
palletmeubels…

Wat krijg je?
Je krijgt van ons een flatpack met 

alle onderdelen van je nieuwe tuin-
set (4 krukken + statafel) of kruk, 
incl. alle vijzen e.d. Het enige wat je 
nog nodig hebt is een schroefma-
chine (en dan toch een beetje tijd). 
Met het bijgeleverde plannetje zet je 
je eigen kruk en statafel zo in elkaar. 

We maakten ook een instructiefilm-
pje waarin de makers van De Spot je 
stap-voor-stap laten zien hoe je je 
eigen meubels in elkaar zet. 

Wat kost het? 
 × Prijs 1 krukje: 40 euro.
 × Prijs set (4 krukjes + 1 statafel): 220 
euro.

De opbrengst gaat voor een groot 
deel ook naar De Spot, dus je bent 
duurzaam bezig en steunt hierbij 
ook nog eens mensen die het echt 
verdienen.

Praktisch
Bestellen kan vanaf zaterdag 

2 juli om 10u00 op www.linxplus.
be/stiel. Er is een beperkte oplage, 
op = op!
Ophalen kan op volgende 
momenten:

 × zaterdag 9 juli: De Spot, Speel-
hovenstraat 8, Diest.

 × zaterdag 16 juli, Maakleerplek, 
Stapelhuisstraat 13/15, Leuven.

 ¢ Meer info bij  
wim.lahou@linxplus.be. 

Samen met De Spot bedacht 
Linx+ een uniek product 
dat meesurft op de 
nieuwste upcycling trends: 
palletmeubels
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OP STAP

Bruisend Borgerhout
Over vliegende bommen, street art en strijd voor democratie
Onze Linx+-medewerker Marc Spruyt schreef onlangs het boek ‘Reisgids 
Borgerhout’, dus moesten we niet lang zoeken naar een bestemming 
voor onze teamdag dit jaar. En zo trokken op een zonnige dag in april 
onze 13 Linx+-medewerkers naar “het meest vervuilde, minst groene en 
dichtstbevolkte” district van Antwerpen – zoals Marc in zijn boek schrijft. 
Maar eigenlijk viel het allemaal nogal mee. 

Nadat Marc ons nog eerst had ver-
duidelijkt waar de bijnaam Antwer-
pen Koekestad vandaan komt, staken 
we met een zoet gevoel (dat kwam dus 
door die koekjes, maar ook omdat we 
een heerlijk geurende broodjeszaak 
passeerden…) de grens tussen Ant-
werpen en Borgerhout over, die nog 
steeds fysiek waar te nemen is. 

Meteen al in de eerste straat kregen 
we een opdracht voor onze voeten ge-
worpen: goed rondkijken en vertellen 
wat ons opviel. Gelukkig waren we 
goed uitgeslapen, want er vielen ons 
meteen twee zaken op: enerzijds de 
vele geveltuintjes, die het gebrek aan 
groen in Borgerhout lichtjes moeten 
compenseren, anderzijds de verschil-
lende bouwstijlen binnen één straat. 
De verklaring daarvan had alles te 
maken met het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, toen de vliegende 

bommen van de nazi’s ook in Borger-
hout voor dood en verderf zorgden. 

Dat die vreselijke Tweede Wereld-
oorlog nog meer littekens en leed na-
lieten in Borgerhout, werd duidelijk 
toen we de indrukwekkende muur-
schildering van Mala Zimetbaum pas-
seerden. Mala was een jonge joodse 
vrouw die hier in de buurt woonde en 
in 1942 naar Auschwitz werd gedepor-
teerd, daar weer echter wist te ont-
snappen, opnieuw werd opgepakt en 
voor de ogen van alle medegevange-
nen werd opgehangen. De muurschil-
dering kwam er in 2018 als onderdeel 
van het street art project Walls of 
Boho. Prachtig toch hoe kunst tot een 
publieke herdenking kan leiden. 

Onze gids Marc sprak de wens uit 
dat iets gelijkaardigs zou gebeuren 
met een andere zwarte bladzijde uit 

onze geschiedenis: die voor de strijd 
voor het algemeen stemrecht, waar-
voor in Borgerhout eind 19de eeuw 
vijf doden vielen (waarna het meer-
voudig stemrecht voor mannen werd 
ingevoerd en honderdduizenden ar-
beiders voor het eerst konden gaan 
stemmen). Een gebeurtenis waarvan 
in Borgerhout geen enkel herden-
kingsteken is terug te vinden, en dat 
mag gerust een schande genoemd 
worden. (Wie doet hier eens iets 
aan?)

In Borgerhout valt er dus heel wat 
geschiedenis te vertellen, maar we 
kwamen ook meer te weten over re-
cente projecten van stadsvernieu-

Op stap naar Borgerhout met je Linx+afdeling?
Borgerhout ligt op enkele minuten wandelen van het Centraal Sta-
tion van Antwerpen. Wij spraken af aan de achterkant van het station 
(Mediaplein/L.Kievitstraat) voor een ochtendkoffie in het Lindner-hotel 
(op reservatie). Ondergronds is daar ook een betaalparking voor wie 
toch met de auto (LEZ!) zou willen komen (Van Immerseelstraat). 

’s Middags aten we een hapje in 
Brasserie Reuzenhof, een klassieke 
Belgische brasserie met een vlotte 
bediening (Turnhoutsebaan 73). Ook 
AMOR (Turnhoutsebaan 288) of ’t 
Werkhuys (Zegelstraat 13) kunnen 
groepen ontvangen na reservatie. 

Met het luisterverhaal De Bode 
van Borgerhout kan je elke weekdag 
tussen 12u30 en 16u30 het Borger-
houtse districtshuis ontdekken. 

Gratis te reserveren via district.
borgerhout@antwerpen.be of tel. 
03 338 17 77. Heb je een smartpho-
ne, download dan op voorhand de 
ErfgoedApp van Faro en breng oor-
tjes mee. Er zijn ook enkele tablets 
beschikbaar. Het luisterverhaal 
duurt ongeveer een uur. Meer info 
op www.borgerhout.be.

Een bezoek achter de scher-
men van de Roma was tijdens onze 
teamdag niet mogelijk, maar is 

eveneens een aanrader. Zo’n rond-
leiding duurt twee uur. Tijdig te 
reserveren via rob@deroma.be of  
tel. 03 600 16 51.  
Meer info: www.de roma.be. 

Als Linx+-afdeling kan je onze 
nieuwe wandeling Borgerhout 
Anders Bekeken boeken met Marc 
Spruyt als gids. (Of meewandelen 
op zaterdag 3 december.) Ook onze 
wandeling Toer den Bougie (over de 
strijd  voor het algemeen stemrecht) 
kan je boeken.

Het boek ‘Reisgids Borgerhout, 
voor toevallige en blijvende passan-
ten’ (uitgeverij Luster) is verkrijgbaar 
in de boekhandel of online via  
www.reisgidsborgerhout.be. 

In deze rubriek brengt een 
Linx+-medewerker verslag uit 
van een bezoek aan een muse-
um of een andere interessante 
attractie in België. Zo weet je 
meteen wat je kan verwachten 
als je er zelf eens naartoe wil. 
Heb jij tips voor onze vliegende 
reporter? Meld ze ons dan via 
info@linxplus.be. 
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wing, zoals de aanleg van tuinstraten of van winkeltjes on-
der de centers. Dat zijn de 19de-eeuwse spoorwegbogen 
parallel met de Singel en de Antwerpse Ring, die vandaag 
een mooi gamma aan ambachtelijke winkels huisvesten. 
Onderweg passeerden we ook nog langs het kleinste mu-
seum ter wereld en stond de wereld even stil in een oude 
devotiekapel. Dat Borgerhout een superdivers district is, 
merk je in alle straten, maar nergens heb je het gevoel je 
in een getto te bevinden. 

’s Namiddags bezochten we het oud-gemeentehuis van 
Borgerhout, dat thans dienst doet als Districtshuis. Een ju-
weel van een gebouw dat je vandaag misschien niet meer 
verwacht in Borgerhout, maar veel vertelt over de rijke ge-
schiedenis van wat ooit een welvarende middenstandsge-
meente was (met dank aan de vele beenhouwers) en ook 
vandaag nog steeds heel wat onverwacht gezellige plekjes 
kent met toffe cafeetjes en eettentjes. Afsluiten deden we 
onder een stralende zon op een terras op het Moorkens-
plein, terwijl de beiaard ons klokvast uitzwaaide. Wij ko-
men zeker nog eens terug!

LINX+ TIP

Expo  
Eugeen Van Mieghem

Vanuit het havencafé van zijn moeder in Antwerpen 
portretteerde Eugeen Van Mieghem (1875-1930) rond 
de jaren 1900 de vele Oost-Europese vluchtelingen 
die de oversteek wilden maken naar Amerika of 
Canada. Haveloze mensen die een half continent 
hadden doorkruist, op de loop voor vervolging en 
armoede – zoals ook vandaag nog steeds mensen op 
de vlucht zijn.

Een aantal van die tekeningen en schilderijen zijn 
nu voor het laatst te zien in Europa: ze worden in sep-
tember aan een museum in New York geschonken. In 
Antwerpen kan je ze bekijken: 58 schilderwerken van 
Eugeen Van Mieghem, aangevuld met een 30-tal objec-
ten van de Red Star Line die getuigen over de migratie 
van de late 19de tot de vroege 20ste eeuw tussen Ant-
werpen en de Verenigde Staten (in het bijzonder New 
York).

De tentoonstelling staat opgesteld in vier kamers: 
over het leven van Eugeen Van Mieghem, kunstenaar 
van het volk, over Van Mieghems entourage, over de 
historische vaarroute van de Red Star Line tussen Ant-
werpen en New York en een weergave van de historische 
haven van Antwerpen. Je ziet het verleden tot leven 
komen, gekleurd door de eigenheden van het Antwerpse 
havenleven en een Europa in verandering.

 ¢ Nog tot 15 juli 2022 bij Investar Fine Arts, Belgiëlei 
49-53, 2018 Antwerpen. Gratis toegang, reserve-
ren verplicht via www.investarfinearts.be. Open op 
maandag, woensdag en vrijdag tussen 10 en 16 uur. 
Gesloten op weekends en feestdagen. Op aanvraag 
rondleidingen voor groepen mogelijk (min. 8 perso-
nen): uitsluitend op afspraak op maandag, woensdag 
of vrijdag om 16 uur. Info: info@investarfinearts.be,  
tel. 03 285 51 41.
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BOEKENTIP

Debatfiches van de Vlaamse elite
Met ‘Debatfiches van de Vlaamse elite’ verscheen een uiterst belangrijk 
boek over hoe taal allesbehalve neutraal is. “Taal is strijd, klassenstrijd,” 
zo schrijven de samenstellers in hun inleiding. “De echte taalstrijd gaat 
vandaag al lang niet meer over het Nederlands versus het Frans, maar 
over de vraag welke terminologie en welke concepten het maatschappe-
lijke debat beheersen. Het gaat om de taal die culturele tegenstellingen 
uitvergroot om klassentegenstellingen weg te moffelen.” 

Op de cover van ‘Debatfiches van 
de Vlaamse elite’ staat een hond – een 
Duitse herder, zo ziet de dierenken-
ner meteen. Dat is een verwijzing 
naar het begrip ‘hondenfluitjes’, 
waarvan de rechterzijde zich veelvul-
dig bedient om de aandacht af te lei-
den van prangende maatschappelijke 
kwesties. Begin over armoede, onge-
lijkheid of racisme, en in de hoofd-
kwartieren van pakweg de N-VA of 
VOKA gaat meteen het alarmsignaal 
af en halen ze hun debatfiches over 
de hoofddoek, het ‘sociaal profitari-
aat’ of de ‘subsidieslurpers’ uit de 
kast. Dat is geen toeval, maar een 
haast voorspelbaar gebeuren. Dat 
“repertoire aan retorische manipula-
tie” – zoals de auteurs het noemen – 
duiden, is het opzet van dit boek. In 
de geest van wijlen Jan Blommaert 
gaat het om deze vragen: Wiens be-
lang dient deze taal? Wie spreekt en 
wie blijft buiten beeld? Wie profiteert 
hiervan?

In drie hoofdstukken maken een 
dertigtal auteurs vakkundig gehakt 
van de rechtse debatfiches. Onder 
hen bekende namen als Tom Lanoye, 
Ico Maly of Lucas Catherine. Deel 1 
verwijst een aantal Vlaams-nationa-
listische mythes naar het rijk der fa-
bels. Neem bijvoorbeeld de uitspraak 
dat de Vlamingen in de 19de eeuw 
kreunden onder de sociale wantoe-
standen omdat ze onderdrukt werden 
door de Franstaligen die België be-
stuurden. Die miserie was er zeker, 
schrijft Guy Vanthemsche, maar die 
was er overal in West-Europa ten ge-
volge van het opkomende kapitalis-
me. Bovendien: “Vlaamse arbeiders 
en boeren werden uitgebuit door 

Vlaamse kapitalisten, grootgrondbe-
zitters, aristocraten en gegoede bur-
gers. Alleen wilden de sociaalecono-
mische elites zich toen onderschei-
den door een specifiek taalgebruik: 
door het gebruik van het Frans kon-
den ze immers een sterkere sociale 
muur bouwen.” 

Deel 2 houdt een aantal neoliberale 
economische beweringen tegen het 
licht. Het hoofdstuk begint met de 
vaststelling dat er vandaag eigenlijk 
geen sociaaleconomisch debat meer 
bestaat. Wat we meemaken is niets 
meer dan “een monoloog van woord-
voerders van de klassieke economie 
en het daarbij horende dogma van de 
superioriteit van de vrije markt”. Ie-
dereen kent hun namen ondertussen 
wel: rechtse mensen die als neutraal 
expert worden opgevoerd in actuali-
teitsprogramma’s – een Marc De Vos, 
Stijn Baert of Geert Noels bijvoor-

beeld. “Rechtse ideeën komen niet 
uit de lucht vallen”, merkt Christophe 
Callewaert in zijn bijdrage op. “De 
meeste van die opvattingen die nu als 
onwrikbare waarheid in de mond 
worden genomen, ontstonden lang 
geleden aan een bureau in een of an-
dere Amerikaanse denktank.” O wee 
wie daar tegenin durft te gaan, zoals 
Patrick Deboosere ondervond met 
zijn boek Lang leve de vergrijzing, dat 
vraagtekens plaatst bij de stelling dat 
we allemaal langer moeten werken 
omdat we langer leven. 

Deel 3 zet de schijnwerpers op cul-
turele thema’s, of beter: op de conser-
vatieve cultuuroorlog met zijn aanval-
len op mei ’68, op multicultuur of op 
links activisme. “Deze conservatieve 
cultuuroorlog wil met het nodige 
vuurwerk de aandacht van soci-
aaleconomische thema’s afleiden 
naar identitair-culturele thema’s” en 
“zet in op een polarisatie tussen groe-
pen van mensen op basis van gender, 
seksuele voorkeur en etnisch-culture-
le achtergrond.” Of zoals Tom Lanoye 
in zijn bijdrage schrijft: “Het anti-wo-
ke gedoe dient een agenda. En die 
agenda is conservatief, reactionair, 
bekrompen en antisociaal. Het debat 
over genderneutrale wc’s op een 
Amerikaanse universiteit waarvan je 
nog nooit hebt gehoord, wordt aange-
zwengeld om niet te hoeven spreken 
over de blijvende fiscale beerputten 
in belastingparadijzen.” 

Zoveel is duidelijk: dit boek is niet 
meteen nachtkastlectuur, want daar-
voor houdt het je veel te wakker. En 
dat is natuurlijk net de bedoeling. 

Robrecht Vanderbeeken en Karim 
Zahidi (red.), Debatfiches van de 
Vlaamse elite, Uitgeverij Epo, 256 p.

Marc Spruyt
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KRUISWOORD

1.  Baseline van de nieuwe Linx+ missie (3 woorden)
2.  Stad waar de Linx+ dag doorgaat op 24 september
3.  De eerste Commissaris-Generaal voor Toerisme (2 woorden)
4.  ATB
5.  Belangrijk Belgisch documentairemaker (2 woorden)
6.  Podcast van Linx+ (2 woorden)
7.  Thema van de Bewogen-Fotografenwedstrijd
8.  Atelier dat onze palletmeubels maakte (2 woorden)
9.  Plein in Borgerhout
10.  Begraafplaats van Frans Masereel (2 woorden)

LINXUIT LEZEN LOONT! Alle antwoorden 
vind je in deze Linxuit. Stuur het woord 
dat we zoeken voor 1 september 2022 naar 
info@linxplus.be of Linx+, Hoogstraat 42, 
1000 Brussel. Vermeld duidelijk je naam 
en adres. Onder alle juiste inzendingen 
verloten we een exemplaar van het boek 
‘Straatloper’ van Hendrik Braet, waaruit 
ook de achtergrondfoto op deze pagina 
komt. Meer over dit boek lees je op p. 14. 
Succes!

WINNAAR VORIG KRUISWOORD 
“Muurkruidstraat” was het woord dat we 
zochten. Jacobus Sevenants uit Kessel-
Lo is de gelukkige winnaar van het boek 
‘(Over)leven in Leuvense gangen’. Veel 
leesplezier!
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KUNSTENAARS VAN DE ARBEIDERSKLASSE (2)

Frans Masereel
Niet koning, keizer of admiraal, maar de werkmens stellen zij centraal. 
In deel 2 van onze Linxuit-reeks ‘Kunstenaars van de arbeidersklasse’: 
Frans Masereel (1889-1972), de houtsnijder die zelf uit het goede hout 
was gesneden.

Hij was ereburger van Blanken-
berge, was een vurig aanhanger van 
het socialisme én wordt in Ameri-
ka geëerd als vader van de graphic 
novel. Frans Masereel één van onze 
grootste kunstenaars noemen is 
dus allerminst overdreven. “Mase-
reel heeft het sociale bewustzijn 
rond ongelijkheid, oorlog, verzet 
en activisme op een veel grote-
re schaal beroerd dan eender welk 
ander kunstwerk,” schreven kunst-
historici Adriaan Gonnissen en Ilse 
Roosens in 2017 bij de Masereel-ex-
po in Mu.ZEE. 

Frans Masereel leefde in een tijd 
van hevige klassenstrijd, met veel 
sociale en politieke conflicten, revo-
luties en twee wereldoorlogen. Het 
grootste deel van zijn leven verbleef 
hij in Frankrijk, maar het begon alle-
maal in… Blankenberge. Daar ziet 
Masereel in 1889 het levenslicht. 
Voor de grote massa is het leven 
nog een strijd, maar Frans heeft 
het geluk geboren te worden in een 
welstellend Franstalig  bourgeois 
gezin. Tot zijn 5 jaar woont hij op 
de Zeedijk in Blankenberge. De zee 
zal hem nooit meer loslaten. In 1969 
eert Blankenberge hem met het 
ereburgerschap. 

Zijn verdere jeugdjaren brengt 
hij in Gent door. De ellende van de 
arbeidersklasse in de Gentse textiel-

fabrieken laat hem niet onberoerd. 
Hij stapt mee op in socialistische 
manifestaties tegen kinderarbeid 
en voor het algemeen stemrecht. 
Op 22-jarige leeftijd (1911) verkast hij 
naar Parijs, vindt er werk als teke-
naar en verdiept zich in de techniek 
van de houtsnede – een techniek die 
via reproducties op goedkoop kran-
tenpapier toelaat een groot publiek 
te bereiken. Houtsneden zijn scher-
pe beelden in zwart en wit, zoals de 
wereld toen was. In de jaren 1950 
wordt hij geëerd met grote over-
zichtstentoonstellingen, onder meer 
in Brussel, Gent en Luik, maar ook 
in Peking en Oost-Berlijn. Frans 
Masereel overlijdt op 83-jarige leef-
tijd op 3 januari 1972 in Avignon. Hij 
wordt begraven op Campo Santo in 
Sint-Amandsberg (Gent). 

Veel van Masereels werken wer-
den decennialang gebruikt op affi-
ches en in allerlei publicaties van 
de arbeiders- en vredesbeweging. 
Zijn laatste werk, in 1970 (Masereel 
is dan al 81 jaar), is een geïllustreer-
de editie van De Internationale in 
zeven houtsneden, dat destijds door 
het ABVV als jaarkalender werd 
uitgegeven. 

Masereel bekijken
Veel werken van Masereel zijn 

in privébezit. Toch vind je er ook 
in enkele openbare 
gebouwen en musea in 
Vlaanderen:

In Blankenberge is 
er een Masereelhoek 
op de eerste verdie-
ping van het stad-
huis, met naast 17 
houtsneden ook een 
schilderij, aquarel en 
beeldroman.

Het prentenkabinet 
van het Museum voor 
Schone Kunsten in 
Gent bezit een 700-tal 

werken, dat van het Museum Plan
tin Moretus in Antwerpen een 200-
tal werken. Enkel te bezichtigen op 
afspraak.

Nog in Antwerpen, in Cultureel 
ontmoetingscentrum Nova op het 
Kiel, hangt ‘La famille en lecture’, 
een van Masereels meest imposan-
te schilderijen (2,5 meter hoog en 5,5 
meter breed), dat hij maakte voor 
het Belgisch paviljoen op de Wereld-
tentoonstelling van 1937 in Parijs.

Expo Frans Masereel
Frans Masereel is de belangrijk-
ste graficus en houtsnijder uit de 
20ste eeuw. Het is jammer dat 
België geen Masereel-museum 
heeft. Gelukkig worden er af 
en toe wel grote expo’s geor-
ganiseerd, zelfs twee dit jaar, 
omdat Masereel 50 jaar gele-
den overleed. De expo in MSK 
Gent liep tot 19 juni. De expo in 
Amsab-ISG is nog te bezichtigen 
tot 28 augustus 2022. Met onder 
meer enkele topstukken uit de 
collectie van 300 houtblokken, 
400 galvano’s (koperen replica’s 
om grote oplagen te drukken) en 
33 boeken van Masereel. 
AmsabISG 
Bagattenstraat 174, 9000 Gent.  
Info op www.amsab.be/
masereel. 

Marc Spruyt

 ¢ Lees meer op  
www.linxplus.be/fransmasereel 
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