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WETTEREN op zijn beurt zet de traditie

de kennis en beleving van eigen aard en zeden, bijdragen

verder der grote moderne openluchtspelen. Op 1, 2 en 3

het volk.

tot het opwekken van nationale fierheid en burgerzin bij

augustus 1948 wordt, op de ruime marktplaats, het
groots opgezet historisch massaspel WETTHRA opgevoerd. In 12 taferelen zullen de bijzonderste gebeurtenissen uit de plaatselijke geschiedenis voor ogen der toeschouwers ontrold worden.
Het is er de auteurs niet alleen om te doen geweest door
een pracht van kleuren en klanken het welgevallen der
toeschouwers op te wekken. Daarnaast en wellicht nog
meer hebben zij er naar gestreefd naar de opvattingen
van de Grieksen historicus Thoekudides een waardevol
bezit voor altijd tot stand te brengen, ‘De Geschiedenis
onzer dorpen’, zegt de bekende Wetterse historicus Jan
Broeckaert, ‘niets is bekwamer om de liefde tot den geboortegrond aan te vuren, het nationaal gevoel op te
wekken, het eigenaardige van de voorouderen instellingen en gebruiken te leren kennen… ‘.
Door de voornaamste feiten uit de plaatselijke geschiedenis aanschouwelijk voor te stellen, wil WETTHRA, via
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EERSTE TAFEREEL : Bekeringswerk van Amandus,
zendeling in de streek van Leie en Schelde (rond 630).

ZESDE TAFEREEL : De vruchten der regering van Aalbrecht
en Isabella. Vrede en welstand heersen. Voor ogen gebracht
door twee toneeltjes uit de Wetterse folklore : optreden van
het Reuzen-paar en Rozenhoedviering. Folkloristische
zangen en dansen.

TWEEDE TAFEREEL : Stichting van Wetteren.

In de overige taferelen werd volgend thema verwerkt :

Deze eerste twee taferelen vormen het voorspel. Laten we nu
eventjes langer verwijlen bij den inhoud der volgende
taferelen.

ZEVENDE TAFEREEL : Oostenrijks tijdvak. Strijd der Patriotten (1789-1792).

INHOUD

ACHTSTE TAFEREEL : De Franse Republiek. De
Boerenkrijg (1794-1798).

DERDE TAFEREEL : Strijd der Gentenaars tegen Lodewijk
van Male. De Witte Kaproenen werven aanhangers te
Wetteren. Tragisch conflict in het gemoed der Wetteraars.
Zullen ze de Gentenaars aankleven die al hun sympathie
wegdragen of gehoorzamen aan hun wettigen graaf? Wetthra
brengt de oplossing. (1335-1380).

NEGENDE TAFEREEL : Het Koninkrijk der Nederlanden.
Koning Willem van Oranje te Wetteren (1829).
TIENDE TAFEREEL : Het Koninkrijk België. Wetteren ontvangt zijn wapen (1851).

VIERDE TAFEREEL : Philips de Goede komt naar Wetteren
om Gent, broeinest van opstand en verweer, uit te roeien.
Door de gezanten van den Fransen koning alsook door zijn
gemalin Isabella van Portugal wordt hij tot vrede
aangemaand. Na een nederlaag van zijn troepen te Laarne
wil hij vrede sluiten op voorwaarde dat de Gentse gezanten
voor hem knielen. Zullen de fiere poorters zich voor Philips
vernederen ? (1452)

ELFDE TAFEREEL : De grote oorlogen. Hulde aan onze
heldhaftige Strijders. §1914 - 1918 ; 1940 - 1945).
TWAALFDE TAFEREEL : De Vrede. Apotheose.

Zoals in de Middeleeuwen door de samenwerking van heel
het volk machtige kathedralen en belforten uit den grond

VIJFDE TAFEREEL : Instelling van de wekelijkse markt te
Wetteren ten tijde van Keizer Karel. Conflict met de
wethouders van Dendermonde (1545). Strijd der geuzen
tegen de Spanjaards onder Philips II. De geuzen steken de
parochiekerk van Wetteren in brand. (1579)

rezen als eeuwige getuigenis van de werkkracht en den
kunstzin onzer vaderen, aldus werkt thans heel de bevolking
van Wetteren mede om het openluchtspel WETTHRA om te
toveren tot een onvergetelijk schouwspel.
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De regie van het stuk berust in handen van Staf Bruggen :
dat alleen spreekt voor zichzelf.
Het oordeel van dezen alom geroemden régisseur ? — “
WETTHRA hoeft niet onder te doen voor gelijk welk
openluchtspel van dien aard ! “.

PROGRAMMABROCHURE : Een programmabrochure (40
blz.) wordt uitgegeven. Bestelt ze bij voorbaat : ze zal U
toelaten het spel beter te begrijpen en gemakkelijker te
volgen.

Geen enkel liefhebber van geschiedenis. folklore, toneel,
muziek en spektakel zal dan ook deze gelegenheid willen
missen.

Bestelt NU REEDS uw kaarten en programmabrochure bij het
Gemeentelijk Feestcomité van Wetteren. (Secretariaat
Gemeentehuis, Telefoon : 900.50, P. C. R. 5130.93).
-----------------------

INLICHTINGEN

Op 1,2 & 8 augustus [1948] allen naar Wetteren !

DATA VAN DE OPVOERINGEN : telkens te 21 uur. op
Zondag 1 Augustus - Maandag 2 Augustus - Zondag 8
augustus 1948.

------------------[ druk verbaere, wetteren"

PRIJZEN DER PLAATSEN: Zitplaatsen : 100 fr., 50 fr, 25 fr.
Staanplaatsen : 10 fr.

"

VERMINDERINGEN : voor groepen van tenminste 25 personen die zich naar Wetteren verplaatsen gelden volgende
gunst-prijzen voor de zitplaatsen : 75 fr., 40 fr., 20 fr.
SPECIALE TREINEN uit Dendermonde - Gent - Aalst.
SPECIALE TRAMS :
Hamme - Zele - Overmere - Kalken - Wetteren ]
Oordegem - Westrem - Massemen - Wetteren ]
Gent- Destelbergen - Heusden - Laarne - Wetteren ] en terug

v

1948 ]

