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Kampioen 
gekscheren 

Vlak na het zoveelste staalkompromis vorige week, 
waarbij de CVP-onderhandelaars goochelden met ris-
torno's die er geen zijn, begon Martens V dan toch aan 
de opmaak van de Rijksbegroting voor volgend jaar. 
Vooraleer de Belgische ministers hun vakantievalie
zen pakken zouden meer dan 100 miljard aan bespa
ringen gevonden worden. Vooral ook opleggen van 
„nieuwe lasten". Het politiek fatsoen is nu kompleet 
zoekgeraakt. Op koste van de burger worden 100 mil
jard bijeengescharreld, terwijl de regering nog de dag 
voordien de signatuur gaf voor een extra-envelop van 
95,9 miljard die andermaal worden opgesoupeerd 
door het Waalse staalbedrijf Cockerill-Sambre dat 
daarmee bijlange nog niet van de ondergang is gered. 
En dit nadat reeds voorheen, naa r ruwe raming, 
(geeneen minister heeft nog een korrekt miljardencij-
fer) ongeveer 150 miljard in diezelfde ene industriële 
vestiging werd gestopt... 
De momenteel regerende Belgische bewindsploeg be
gint stilaan alle rekords te kloppen inzake geldsmijte-
rii. 
Immers, eerder dit jaar werd ook nog werk gemaakt 
van de besteding van ongeveer 100 miljard voor de 
aankoop van de F-16 gevechtsvliegtijgen; een koop die 
zelfs de legerleiding op dat moment als volkomen 
overbodig bestempeldel 
200 miljard voor F-16 en Cockerill-Sambre samen... En 
nu maar meteen de reeds pijnlijk inleverende bevol
king opeisen om een nieuw offer te presteren voor 
100 miljard bezuinigingen op de rijksmiddelenbegro
ting. Wilfried Martens wordt kampioen gekscheren. 
Maar er is nóg erger: op de laatste cruciale dagen was 
de voorzitter van de Vlaamse regering, CVFer Gaston 
Geens, op zijn kabinet permanent „stand-by" om het 
welslagen van het fatale staalkompromis mee te hel
pen verzekeren. Hij heeft nauwelijks minder dan 
Martens zijn best gedaan om het konsumptiefederalis-
me een nieuwe miljardenverkwistende duw te geven. 
Geens heeft meegewerkt om voor de Vlaamse gemeen
schap essentiële elementen van de overigens manke 
staatshervorming van '80 uit te hollen. 
Het afbouwen van de dotaties die voor de Vlaamse 
gemeenschap ongemeen nadelig zijn en uitbreiden 
van de geldmiddelen van de Vlaamse regering met het 
systeem van de ristorno's geschiedt nu op kompleet on
wettelijke basis. Premier Martens heeft het vorige 
week in een interview zelf moeten toegeven. Maar 
geen nood, mocht de Raad van State dwars gaan 
dwarsliggen, dan zal er toch nog een achterpoortje ge
vonden worden met de biezondere machten. Vanaf de 
eerste maanden dat Martens V regeert werd alles in 
het werk gesteld om de staatshervorming minimalis
tisch toe te passen. Nu wordt die gewestvorming zelfs 
verkracht. Terwijl eerder de adviezen van de Vlaamse 
regering stelselmatig werden opzij gelegd, hebben 
CVP- en PW-ministers het nu zover gebracht dat de 
Belgische regering zelf gaat dikteren hoe de Vlaamse 
regering de toegekende miljarden-ristorno's dient te 
besteden. Opnieuw is met het zoveelste staalkompro
mis gebleken dat de CVP liever haa r eigen volgelin
gen bedriegt en beliegt dan de machtsrelatie met de 
PSC te verbreken. 1983 wordt duidelijk niet het jaar 
van de klare rekeningen, gescheiden boekhoudingen, 
en eigen gemeenschapsmiddelen voor eigen noden. 
Daarvoor spannen de CVP- en PW-ministers zich 
onverminderd in; in de centrale regering maar ook 
door hun janus-houding in de Vlaamse regering. 
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Vakantie '83 
Gewoontegetrouw is het eerste WIJ-
nummer van augustus een „vakantie-
nummer". Daarin aandacht voor vakan
tie binnen en even buiten de grenzen 
van ons eigen Vlaanderen. Toch kon de 
redaktie dit keer niet voorbij aan 
de politieke aktualiteit: het verleden 
week afgesloten monsterakkoord rond 
Cockerill-Sambre. De VU-kommentaar 
daaromtrent leest u op biz. 3. 
Tot donderdag 25 augustus. 
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Gratis 

fietsvakanties in 

Noord-Brabant 
Kinderen tot en met twaalf 
jaar krijgen — wanneer zij 
met hun ouders hun fietsva-
kantie doorbrengen in het 
Hart van Brabant (streek 
rond Tilburg) — deze vakan
tie gratis door de VVV en de 
hotelbedrijven aangeboden. 
Ook voor de maaltijden 
brengt men niets in rekening. 
Dit aanbod geldt tot eind au
gustus. Voorwaarde is wel 
dat de kinderen slapen op de 
kamer van de ouders. Gezin
nen met meer dan twee kin
deren betalen voor het derde 
en volgende kind de helft van 
de normale prijs per persoon. 

De streek VVV Hart van Bra
bant is in Nederland zeer 
aktief met het organizeren 
van individuele fietsvakanties. 
Deze vakanties variëren van 
drie tot tien dagen. De deel
nemers fietsen meestal 
steeds in een andere omge
ving, omdat men van het ene 
naar het andere hotel fietst 
Om de bagage hoeven zij 
zich geen zorgen te maken, 
de VVV heeft een „koffer-
nabreng-service". De koffer 
staat dus al in het volgende 
hotel vcxjr de deelnemer arri
veert Een tweede speciale 
dienst is de „Goed-weer-ga
rantie" van de VVV. Daarmee 
bedoelen zij niet dat zij voor 
goed weer zorgen, wel dat 
als de vakantie verregend (er 
zijn daar objektieve normen 
voor vastgesteld), de gedu
peerde deelnemer zijn vakan
tie gratis mag overdoen. 
Voor meer inlichtingen: VVV 
Hart van Brabant Spoorlaan 
416 A, 5038 CG Tilburg. Tel. 
00-31-13.436134. 

Naïeve [(unst in 

Zeist 
Ruim honderd werken van 93 
naïeve schilders uit 22 landen 
zijn tot en met 14 augustus te 
zien op een tentoonstelling in 
Slot Zeist. De tentoonstelling 
onderstreept dat naïeve 
kunst niet onbeholpen hoeft 
te zijn en dat de beoefenaars 
ervan vaak wel degelijk een 
goede techniek hebben. Slot 
Zeist is van dinsdag tot en 
met vrijdag geopend van 10 
tot 5 u. en in het weekeinde 
van 2 tot 5 u. 

Breda-

evenementen 

In de maand augustus wordt 
Breda overspoeld door aller
lei verschillende evenemen
ten. Wie meer informatie wil 
kan terecht bij de VVV Bre
da, Willemstraat 17, tel. 
00-31.76.225733. 

Op vrijdag en zaterdag 5 en 
6 augustus is er een Country-
en Westernfestival op de Ha-
vermarkt Op vrijdagavond 
staat er een „Western-kroe-
gentcx;ht" op het programma 
en zaterdagcx;htend om 
10 u 30 een Countrymis in 
de Grote Kerk. Het interieur 
van deze kerk wordt een 

M} 
week later veranderd in een 
bloemenpaleis. Van 12 tot en 
met 21 augustus houdt men 
daar onder de naam Breda 
Flora de grootste bloemen-
tentoonstelling van Zuid-Ne
derland. Meer dan 250.000 
bloemen zullen dan verwerkt 
zijn in bloemen- en planten-
komposities. Daarnaast zijn 
er v(X)r het publiek demon
straties biciemschikken. 

Een bekende jaarlijkse terug
kerende attraktie in Breda is 
de Nationale Taptoe. Dit jaar 
van 25 augustus tot en met 
3 september (met uitzonde
ring van 28 augustus). Er ne
men vijftienhonderd mensen 
aan deel, verdeeld over ver
schillende burgerharmonieën 
en -orkesten en militaire korp
sen. Een grcxjt majorette-
korps is CK)k van de partij. 

Verder organizeert Breda in 
de maand augustus nog twee 
braderieën. De eerste in de 
dorps aandoende wijk Ginne-
ken van 17 tot en met 20 au
gustus en de tweede (Oran-
gene genaamd) van 25 tot en 
met 27 augustus. Tijdens de 
braderieën treden veel arties
ten op. 
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Molens kijken 

Op de zaterdagen 6 augus
tus en 3 september laten ruim 
driehonderd molenaars in 
Nederland de wieken van 
hun molens feestelijk rond

draaien. Dit ter ere van het 
feit dat de Vereniging „De 
Hollandsche Molen" dit jaar 
zestig jaar bestaat Veel van 
deze molens, die verspreid 
zijn over heel het land, zijn op 
deze beide dagen te bezichti
gen. Ze zijn herkenbaar aan 
een vlag of een wimpel. 

Vakantie '83 

Kunst in 

Nederlands 

Limburg 

Tot en met 14 augustus loopt 
er in de Eurohal in Maastricht 
een tentoonstelling onder de 
naam „Trajecta 83". Deze ten
toonstelling geeft een over
zicht van de rijke en geva
rieerde kunstproduktie in Ne
derlands Limburg. De organi-
zatoren hebben daartoe on
geveer zevenhonderd wer
ken, waaronder schilderijen, 
grafiek, beeldhouwwerken, 
wandtapijten, keramiek, 
edelsmeedwerk en foto's van 
in totaal 143 Limburgse of in 
Limburg wonende kunste
naars bijeengebracht 

Gelijktijdig met deze tentoon
stelling verschijnt er een 
boek, dat naast een viertalige 
inleiding een tweetal kleuren-
produkties zal bevatten van 
het werk van iedere deelne
mende kunstenaar. 

Trajecta '83 is dagelijks open 
van 11 tot 18 u. 

Start met profijt.. 
Wij verlaagden ons tarief tot 
het uiterste minimum: 

0,68% per maand 
VOOR IEDEREEN 

Bij de KB geldt nu voor iedereen-cliënt of niet - hetzelfde lage tarief : 
0,68% prer maand. Voor nieuwe zowel als voor tweedehandse wagens en 

voor onverschillig welk bedrag. 

En wat u bespaart met zo'n KB-
Auto-lening, dat is geen kleinig

heid! Vergelijk maar even met het 
wettelijk toegestane maximum-
tarief : 

Geleend bedrag (*) 

100.000 
150.000 
200.000 
250.000 
300.000 

Maandelijkse aflossing 
nieuwe wagen (42 m.) 

KB- tarief 

3.060 
4.591 
6 121 
7.652 
9182 

Wettelijk 
maximumtarief 

3.410 
5.086 
6.741 
8.402 

10.082 

TOTALE 
BESPARING 

bij een 
KB-AUTOLENING 

14.700 
20.790 
26 040 
31.500 
37 800 

(*) Het geleend bedrag mag hoogstens 85% bedragen van de totale factuurprijs (BTW inclusief) 

Een KB-Autolening sluiten gaat vlot en met een minimum aan formaliteiten. 
Even binnenlopen in een KB-kantoor... en het is zó gebeurd. 

Si» KREDIETBANK 
Service begint bij het betere onthaal, 
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Kommentaar IWh 
Vlaanderen: 
gedoemd tot vragende partij! 

3 

Nu reeds maanden wordt ongeduldig gewacht op de rege
ringsbeslissing inzake het voortbestaan van Cockerill-Sam-
bre. 
Deze dwingende beslissing is aan Vlaamse zijde steeds 
aangezien als een uniek onderhandelingsmoment dat moet 
toelaten de autonomie te versterken en uit te breiden en de fi
nanciële armslag van de Vlaamse regering te verruimen. Met 
het oog daarop formuleerde de Vlaamse regering op 29 maart 
jongstleden een standpunt waarin een aantal dringende 
Vlaamse eisen werden geformuleerd, voorwaarden voor ver
dere hulp aan Cockerill-Sambre. Vermelden we onder meer: 
eerbiediging van de Vlaamse bevoegdheden inzake tewerk
stellingsbeleid, federalizering van de hefbomen van het indus
trieel beleid en de daaraan verbonden begrotingsmiddelen, be
leidsverantwoordelijkheid inzake de zogenaamde nationale 
sektoren. 

De Franstaligen zijn er evenwel 
perfekt in geslaagd de Vlaamse 
onderhandelingspositie uit te 
hollen door enkel Cockerill-Sam
bre en de lasten van het verleden 
in de diskussie te weerhouden. 
Uiteraard kon dit slechts mits de 
medeplichtigeheid en de laks
heid van de Vlaamse regerings
leden. Meer zelfs, zij kregen 
daarbij de welgekomen hulp van 
Gaston Geens, voorzitter van de 
Vlaamse regering! 
Deze vond het nodig waterdra
ger te spelen voor de centrale re
gering, eerder dan de belicha
ming te zijn van de Vlaamse 
regering en meer algemeen van 
het Vlaamse streven naar ruime
re autonomie. Het aandringen 
van VU-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz om de Vlaamse 
regering samen te roepen haalde 
niets u i t De voorzitter opteerde 
voor een Belgische one-man-
show en zette zijn kollega's bui
ten spel. 

Het resultaat van dat alles is 
ondertussen bekend. Verbitterd 
gaven algemeen voorzitter Vic 
Anciaux en Gemeenschapsmi
nister Hugo Schiltz vorige week 
een perskonferentie, waarin zij 
toelichtten hoe groot de Vlaamse 
nederlaag wel is. Omwille van het 
belang, drukken we een samen
vatting van deze tekst af. 

Het grote 

volksbedrog 
Zonder een federalizering van de 
vijf nationale sektoren stond de 
Belgische regering voor een zoek
tocht naar de kwadratuur van de 
cirkel. 
Eigen financiële verantwoordelijk
heid bleef ondenkbaar. Eerste mi
nister Martens vond tóch een for
mule. Deze is echter het reinste 
bedrog. Van een feitelijke regiona-
lizering is in geen geval sprak. 

1. De r i s to rno 's 
De ristorno's of terugbetaalbare 
belastingen zijn in de wet van 
9 augustus 1980 ingeschreven om 
de Gemeenschaps- en Gewestre
geringen in staat te stellen een 
beleid te ontwikkelen met eigen 
financiële middelen, dus met eigen 
financiële en fiskale verantwoor
delijkheid. 
Hiervan is in het regeringsakkoord 
geen sprake. 
De ristorno's waarover de rege
ring het heeft zijn slechts schijn. 

Uit de regeringstekst valt duidelijk 
op te maken dat de suksessie-
rechten afgeschaft worden als te 
ristorneren belasting. 
De tekst punt 12, laat geen twijfel: 
„Daartoe zullen de suksessie-
rechten gehaald worden uit de 
lijst opgenomen in artikel 10 van 
de wet van 9 augustus 1980". En 
vervolgens: „De aanslagvoet zal 
in het gehele land dezelfde bli j
ven". 
Feitelijk houdt dit in dat de bedoel
de ristorno van de belasting op de 
suksessierechten slechts een bij
komende dotatie is. Weliswaar 
met een betere verdeelsleutel dan 
de klassieke dotatie. Waarbij moet 
opgemerkt worden dat juist dié 
belasting gekozen wordt die voor 
Vlaanderen minder gunstig uitvalt 
dan andere mogelijk te ristorneren 
belastingen die in de wet zijn 
voorzien. 
Gelijklopend met het dotatiestelsel 
is in ieder geval dat er geen eigen 
financiële of fiskale verantwoorde
lijkheid komt 

Maar dat is niet alles. De 10 miljard 
die als „dotatie" aan de gewesten 
gegeven word t zal in mindering 
komen van de inkomsten van de 
centrale rijkskas. Deze staat er al 
zo belabberd voor dat er hoe dan 
ook 10 miljard méér bezuinigd 
moet worden of voor 10 miljard 
méér belastingen opgelegd. 

Deze bezuinigingen of verhoogde 
belastingen gelden voor heel het 
land. Bijgevolg zullen ze voor 
60 th . door de Vlamingen worden 
gedragen. 

Kortom, aan de Walen wordt 
geen enkele extra-inspanning 
voor de financiering van Cocke
rill-Sambre gevraagd. 

Het Vlaams gewest verwerft niet 
de bevoegdheid om de bijko
mende „dotatie" te besteden naar 
eigen inzichten. Het krijgt in feite 
niets! De lasten van het verleden 
zijn immers geen lasten van de 
Vlaamse Regering, wél lasten 
van de centrale, Belgische rege
ring. 

Wie beweert dat Vlaanderen 
toch het grootste deel krijgt van 
de bijkomende dotatie van 
10 miljard, moet goed het volgen
de beseffen: in de periode 1975-
1981 zijn de regionale f inanc ier 
ringsstromen van Vlaanderen 
naar Wallonië massaal geweest 
De som van de saldi op de 
lopende begroting voor de perio
de van die 7 jaar bedraagt res-
pektievelijk + 28,7 miljard voor 
Vlaanderen en -732,5 miljard 
voor Wallonië. Dit werd aange
toond in de studie van de Leu

vense professoren die nooit 
werd tegengesproken. 

2. Het zogenaamde 
„ove rscho t " 

Na het betalen van de lasten uit 
het verleden, in 1986, zal de 
Vlaamse Regering kunnen be
schikken over die enkele miljarden 
naar eigen goeddunken. Althans 
dat is de versie van eerste minister 
Martens en zijn kollega's. 
Deze voorstelling van zaken is op 
z'n zachtst uitgedrukt al te optimis
tisch. 
Bewust wilt de Centrale regering 
de lasten uit het verleden voor 
de jaren 1980, 1981 en 1982 niet 
meetellen. Nochtans gaat het om 
een som van méér dan 38,0 mil
jard. De Vlaamse regering zal dus 
nog verschillende jaren nodig heb
ben om deze lasten af te betalen. 
Bovendien wordt geen rekening 
gehouden met de problemen die 
over enkele jaren ongetwijfeld zul
len rijzen in de Kempische Steen
kolenmijnen, en eventueel ook in 
de textielsektor en de sektor van 
de scheepsbouw. 
Deze zullen van Vlaanderen veel 
meer geld eisen dan het zoge
naamd „overschot" na de betaling 
van de lasten uit het verleden. 
Overigens moet opgemerkt wor
den dat de bevoegdheid over 

minister van Openbare Werken 
Chabert Het is al te gemakkelijk 
deze „overlxxligheden" nadien te 
schrapfjen en te beweren de ver
eiste kredieten hierdoor vrij te 
maken. 
Bovendien zijn dit unitaire kredie
ten die eens te meer geen enkele 
eigen financiële verantwoorde
lijkheid voor Wallonië inhouden. 

4. De schu lden van 
Cocke r i l l -Sambre 
In opdracht van de centrale rege
ring heeft de Franse staalexpert 
Gandois een reddingsplan voor 
Cockerill-Sambre uitgewerkt 
Door de regering werd hij openlijk 
gefeliciteerd voor zijn hoog-intel-
lektueel werk. Geen wonder dus 
dat het plan-Gandois in al zijn 
aspekten zal verwezenlijkt wor
den en dat de regering de heer 
Gandois zelf gevraagd heeft de 
leiding te nemen over Cockerill-
Sambre om zijn plan uit te voeren. 
De heer Gandois berekende dat 
de redding van Cockenll-Sambre 
95,0 miljard zal kosten, met bijko
mend nog eens ongeveer 12,0 mil
jard voor het sociaal luik. 
Zonder rekening te houden met 
de kostprijs van dit nieuwe sociale 
luik zal de redding van Cockeril l-
Sambre aan de overheid 70,0 
miljard méér kosten dan wat in 

Nu stelt de regering een formule 
voor waarbij slechts 27,0 miljard 
van de 70,0 miljard nieuwe miljar
den zullen aangerekend worden 
als vers geld. De rest wordt na
tionaal betaald. Dus voor 60 c/o 
door Vlaanderen. 
Zonder meer houdt de huidige 
regeringsbeslissing in dat 
51,0 miljard schulden van Cocke
rill-Sambre overgenomen wor
den door de Staat 

Karikatuur 
Dit land evolueert naar een kariket-
tuur: wilde overlappingen van be
voegdheden, gezaginstanties die 
onvoldoende middelen ter be
schikking krijgen, echte gewesten 
en schijnbare gewesten, echte ns-
tomo's en schijnbare ristorno's, 
paralelle en kompensatiekredie-
ten, communautaire konflikten 
rond elk ekonomische dossiers... 
We worden de meest belachelij
ke staat van Europa! 

Dit is biezonder erg in de huidige 
sociaal-ekonomische moeilijke p>e-
node. Vlaanderen is eens te meer 
het kind van de rekening. 

Intussen verliest Vlaanderen zijn 
wezenlijke substantie. Ondanks 

Martens V vóór de vakantievaliezen werden gepakt: 100 miljard voor Cockerill-Sambre, na de eerder 
vastgelegde verbintenissen van 100 miljard voor de aankoop van de F-16. En volgend jaar, waarde 
landgenoten, allen eendrachtig minstens voor 100 miljard extra besparen en vooral inleveren. 

Prettige vakantiel 

deze sektoren nog steeds toebe
hoort aan de centrale regering. 

3. Waa lse openbare w e r k e n 
Wanneer de opbrengst van de 
belastingen uit de suksessierech
ten van Wallonië niet volstaan om 
de lasten van de aangekondigde 
lening van 27 miljard voor Cocke
rill-Sambre te delgen, dan zullen er 
zgn. ordonnanceringskredieten 
geschrapt worden voor Waalse 
investeringen. 
Dit is natuurlijk de zuiverste priet
praat 
Momenteel reeds zijn er Waalse 
openbare werken gepland die ab
soluut onnodig zijn. Dit blijkt vol
doende uit de prioriteitsnota, op
gesteld in opdracht van gewezen 

alle vorige staalplannen voorzien 
was. 
Dit betekent meteen een noodza
kelijk overschrijding van de vast
gestelde enveloppes met 70,0 mil
jard. 
Tot driemaal toe vermeldt de heer 
Gandois deze 70,0 miljard als 
noodzakelijke nieuwe en bijko
mende overheidssteun aan Co
ckerill-Sambre, om de „eventuele" 
leefbaarheid mogelijk te maken. 
De Vlaamse meerderheidspartijen 
CVP en P W stelden voortdurend 
dat elke overschrijding van de 
enveloppes door de Walen zelf 
moest betaald worden. Achteraf 
nuanceerde de CVP dat de Walen 
maximaal zouden moeten bijdra
gen. 

de vele troeven waarover het lie-
schikt ondanks de arbeidskracht 
en de ondernemingszin van de 
Vlamingen. 

De grens van het aanvaardbare 
is overschreden! 
Om niet van de ene krisistoestand 
in de andere te blijven hervallen, 
om een koherent beleid in Vlaan
deren en Wallonië naar eigen in
zichten te kunnen voeren is er 
dringend een globaal gesprek van 
gemeenschap tot gemeenschap 
vereist 
Onderwerp van dit gesprek moet 
zijn.een zo ruim mogelijke fede
ralizering van het land. Zowel 
Vlaanderen als Wallonië zouden 
er wel bij varen! 
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21 augustus: 
toeristische dag 

te Alveringem 
Tot en met 20 augustus: „9-dorpen 
zoektocht". 

45 km (fiets of auto), inschrijvin
gen 100fr. en 40.000 fr. prijzen 
(natura). 

Vanuit het lover kijkt kapelaan 
Verschaeve de toerist doordrin

gend aan-

Van 12 tot 21 augustus: tentoon
stelling kerk Oeren .Zo is Alverin
gem", met nadruk op de negen 

dorpen, foto's, dia's en een selek-
tie van kunstwerken van Alverin-
gemse kunstenaars. 
Zondag 21 augustus: Toeristi
sche dag te Alveringem. 
• Geleide wandeltochten: Ver-
schaevewandelpad (15 en 16 uJ 
met bezoek aan Verschaevemu-
seum, gidsen en programmaboek
je. 

• Fietstocht door de 9 dorpen. 
• Prijsuitreiking zoektocht 
• Wagenspel (achter Hof van 
Wyckbuize). 
• Optreden van volkszangers 
Sinksenbruid. 

Promotie van de streekspecialitei-
ten o.a. paté van Bachten de Kupe. 

Op zondag 6 oktober 1974 n.a.v. 
de eeuwfeestviering van Cyriel 
Verschaeve werd een Verschae-
vepad geopend. Het Verschaeve-
wandelpad werd op plan gebracht, 
links van het standbeeld voor de 
kerk. Het wandelpad is 6 km lang 
en duidt de landelijke veldwegen 
die C. Verschaeve 30 jaar bewan
delde met veel genot De volledige 
beschrijving van dit wandelpad 
kan bekomen worden op het se-
kretariaat van het Verschaeveko-
mitee. Kaatsspelstraat 52, Alverin
gem. 

De oude kapelanij in de Sint-Rij
kersstraat bezit van het Ver-
schaevekomitee, werd gedeelte
lijk tot museum ingericht Op de 
voute worden zijn boeken, hand
schriften, teksten, gedichten, bro
chures en foto's tentoongesteld. 
Thans is een uitbreiding van het 
museum aan de gang om het 
aspekt kunstenaar in een groter 
perspektief te plaatsen. In de voor
tuin prijkt het bronzenbeeld van 
de kapelaan, geschonken door de 
VTB-VAB. Het borstbeeld is het 
werk van de Oostvlaamse kunste
naar Witdouck. 

Het museum is iedere dag toegan
kelijk. 
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7 de Bachten de Kupe 
auto- en fietszoektocht 
Oostduinkerke- Koksijde 
Nu de zoektochten als paddestoe
len uit de grond rijzen Is de „Bach
ten de Kupe" auto- en fietszoek
tocht reeds aan zijn 7de uitgave 
toe. 

De 414 deelnemers waaronder 
vele toeristen, hetzij ééndagstoe-
risten of vakantiegangers hebben 
het zich vorig jaar niet beklaagd, 
noch over de r i t noch over de 
mooie prijzentafel. Velen onder 
hen beloofden ons stellig dit jaar 
opnieuw deel te nemen. 

De oude kapelarij in de StrRijkersstraat, nu Verschaevemuseum. 

Ook met de verzuchtingen van 
een aantal deelnemers van vorig 
jaar hebben wij terdege rekening 
gehouden. Een uiterst rustig par
koers in ons Vlaamse vlakke land, 
Bachten de Kupe, vooral voor dè 
fietsers en in het biezonder voor 
kinderen die hun ouders vergezel
len. 

Dit keer hebben de inrichters niet 
kunnen nalaten effen de „schreve" 
over te wippen bij onze Frans-
Vlamingen... maar meer vertellen 
ze er niet over. 

De A-rit voor gevorderde rallyrij
ders en de B-rit voor toeristen 
wordt dit jaar één rit Een toeristi
sche zoektocht zonder prisma
woordenboek en zonder strikvra
gen. Om de toeristische rallyrij
ders niet af te schrikken ten op
zichte van de geroutineerde heb
ben ze 4 schriftingsvragen 
ingebouwd zodat iedereen even
veel kans krijgt tot het winnen van 
een mooie prijs. 

De hoofdprijs is een filmprojektor 
8 mm super met klank en voorzien 
van een extra kwalitatieve lens. 
Maar... en dit is ook nieuw, de 
volgende tien prijzen hebben ook 
een grote waarde zoals 1 fiets, 
meerdere kunstwerken, elektri
sche apparatuur, enz... 

Alles samen een totaalwaarde van 
125.000 fr. aan prijzen. Elke deel
nemer gaat huiswaarts met een 
waardevolle prijs. 
Tot en met 15 september '83 kan 
er ingeschreven worden in de 
ASLK-kantoren van de omgeving, 
alsook aan de startplaats van de 
zoektocht in het enig mooi kader 
van het visserijmuseum ter „Esta-
minet Peerdevisscher". 
Voor een inschrijvingsprijs van 

300 fr. of 250 fr. per formulier voor 
VTB-VAB-leden (op vertoon van 
lidmaatschapskaart), krijgt men 
alle nodige dokumenten. Aan de 
hand van te herkennen foto's wor
den langs het enig mooi en rustig 
parkoers de vragen gesteld. De 
antwoordformulieren dienen dan 
teruggestuurd aan adres van Mau
rice Boucquez, Konterdijk 19 te 
8458 Oostduinkerke-Wulpen. 
De prijsuitreiking heeft dan plaats 
op 4 november '83 om 19 u. 30 in 
het Casino te Koksijde-Bad. Dat is 
de vrijdag van de novemberva-
kantie... en wie weet kunnen er 
misschien één of meerdere heeriij-
ke vakantiedagen vanaf om de 
winter met volle moed aan te 
vatten. 

Prettig samenzijn 
op de barbecue 
te Schilde 
Op 27 augustus vanaf 18 uur organl-
zeert de VU afdeling Schllde-'s Gra-
venwezel een gezellige barbecue in de 
„Orangene". Gelegen in het mooie 
park van Schildehof in de nabijheid 
van de pas aangelegde BIjentuin en de 
overbekende Dodoenstuin, beiden het 
bezoeken overwaard IM 
Op de barbecue is er de l(euze tussen 
schotels van 120, 150 en 200 fr 
Maak het ons gemakkelijk door zo 
vlug mogelijk In te schrijven, zeker 
voor 20/8, op tel. 35316.63 van het se-
kretanaat, en/of door overschnjving 
op de volgende "̂  nummers 403-
7044601-49 of 435-0259601-12 (aantal 
vermelden). De Orangene is te berei
ken als volgt: Turnhoutsebaan, Belle-
vuedreef ten einde, linksaf in de Pont 
± 200 m verder bevindt zich rechts 
van de weg tussen de hoge beuken de 
parking van de Orangene. 
Tot kijk op onze bartiecue. 
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Toerisme 
en 

Vlaams 

m 

buitenlands beleid 

^ \ E terrasjes zitten overvol, de verkoop 
^ ^ van zonnebrandolie scoort ongekende 
pieken en de opmars van de monokini lijkt 
onstuitbaar. Vooral de Vlaamse kust beleeft 
een nooit geziene samentrossing van men
sen, maar ook de toeristische pleisterplaat
sen in het hinterland puilen uit van de 
vakantiegangers. Ten gevolge van de aan
houdende sociaal-ekonomische krisis kozen 
vele volksgenoten voor een vakantie in 
eigen land, en mede door de zwakke positie 
van de frank tegenover de munten in de ons 
omringende landen, worden kust en kunst
steden overrompeld. 

De nood aan een écht Vlaams toeristische 
beleid, gezien in een ruimer kader, is groot. 

Een sluitende definitie voor 
wat toerisme zo allemaal om
vat bestaat niet Toerisme 
heeft veel te maken met de lijf
elijke kennismaking met ande
re dan de gew/one dagdagelijk

se gegevens, ter verrijking en 
verstrooiing. Om verzekerd te 
zijn van sukses moet het toe
ristisch aanbod beantwoorden 
aan een aantal kenmerken zo
als: voldoende geschakeerd 

zijn, overzichtelijk, gemakkelijk 
bereikbaar, kwalitatief hoog
staand, ingesteld om een uit
zonderlijk kwantitatief aanbod 
te verwerken, deel uitmakend 
van een levend geheel... Het 
hoeft weinig betoog dat Vlaan
deren geroepen is om het 
maximum van deze eigen
schappen aan te bieden. De 
huidige kontekst van de inter
nationale markt van het toeris
me is daarenboven ongewoon 
gunstig voor de toeristische 
sektor in ons lage land. Maar er 
is ongetwijfeld een schaduw
zijde. Naarmate het aantal toe-

Trek je wandelschoenen 
aan en ontdek je 

eigenstreek. 

immtmmmtmmmmmmtmm 

f'/'f%% ''.J4"'y'" ' 

Een wandeling door 
de oude stads
kernen en hun 

, prachtige om-
* geving Is met 
l i leder van deze 

fotorijke gidsen 
' een uitstapje In 
i de geschlede-
I nis, vol met 

verhalen over 
i oude getxiu-
\ wen, pleinen 
I en straten, 
I het stads-
\ leven en 

de kuituur 

vroeger. 

REEDS V E R S C H E N E N : 

G. Van Cauwenbergh 
GIDS VOOR OUD ANTWERPEN 
A. Lens / J. Mortelmans 
GIDS VOOR OUD LIER 
M. Koeken 
GIDS VOOR OUD MECHELEN 
H. de Kok 
GIDS VOOR HET OUDE TURNHOUT 
Deel 1: de stad 
Deel 2: de omliggende gemeenten 
G. Dalle 
GIDS VOOR VEURNE-AMBACHT 
W. van Ham / C. Vanwesenbeeck 
GIDS VOOR OUD BERGEN OP ZOOM 
J. Ballegeer 
GIDS VOOR OUD BRUGGE 

Pri js per dee l : 590 fr. 

IN VOORBEREIDING: 
GIDS VOOR OUD GENT 
Verschijnen weldra: 
GIDS VOOR DE ZWINSTREEK 
GIDS VOOR OUD LEUVEN 

Deze boeken zijn verkrijgbaar in elke boekhandel of 
met deze bestelbon: 

B E S T E L B O N 
zenden aan Standaard Boekhandel 
Postbus 212 - 2000 Antwerpen 
Naam 
adres 

verzoekt te zenden 
. ex van 

.... ex van 
ex van 

(Dortkosten worden aangerekend) 

risten groeit wordt de nood 
aan bescherming, zowel van 
de toerist zelf als van het toe
ristisch produkt groter en 
dwingender. In strijd met de 
klassieke ekonomische wet
matigheid is het inderdaad 
vaak zo dat een té grote toeris
tische vraag de kwaliteit van 
het toeristisch aanbod vermin
dert. W\e dit niet gelooft, wan
delt best eens 's avonds laat 
over het lege strand van een 
drukke badplaats om de rava
ge te aanschouwen... 

Een ander gevaar bestaat erin 
dat nogal wat commercieel be
trokkenen de neiging vertonen 
om aan zelf-verioochening te 
doen, in de ijdele hoop aldus 
meer materieel profijt te halen. 
Enkelen nemen ^elfs afstand 
van taal, gewoonten en tradi
ties, waardoor het „eigen-
aard-'ige precies in het ge
drang komt Als Vlaming gaat 
men toch ook niet op vakantie 
naar Bretagne of Joegoslavië 
in de verwachting daar van 
een Vlaamse hutsepot of een 
Engelse pub te kunnen genie
ten? 

Boven dit alles echter wordt 
het duidelijk dat het toeristisch 
beleid in ons land en naar de 
buitenwereld toe een zaak 
moet zijn van en voor de 
Vlaamse Regering. Promotie 
en receptie, evenals een auto
noom beheer van de toeristi
sche infrastruktuur moeten 
vallen onder de soevereine be
voegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap. Deze nieuwe 
toeristische aanpak moet voor
al kaderen in een algemeen 
Vlaamse buitenlandse politiek. 
Op een ogenblik dat de Vlaam
se Gemeenschap méér dan 
ooit bekommerd om en be
gaan is met de verwerving van 
een eigen, staatkundige identi
teit mogen onze inspanningen 
in het buitenland niet versnip
perd worden maar integendeel 
samengebald tot een doeltref

fend geheel. Dit begrepen de 
Nederianders reeds lang gele
den. Achter de kleurrijke affi
ches en plaatjes van tulpen uit 
Amsterdam, Hollandse kaas en 
romantisch wiekende molens, 
stak ook het hele pakket van 
Nederiandse industriële (top-)-
produkten. 

Ook Vlaanderen kan di t moet 
dit kunnen. Wanneer „spelen" 
wij eindelijk eens, samen met 
onze Vlaamse primitieve schil
derkunst de zachtheid van het 
Brugse begijnhof en de majes-
tatische Onze-Lieve-Vrouwe-
katedraal van Antwerpen, ook 
onze andere troeven uit De 
promotie van ons kultureel erf
goed en van ons toeristisch 
patrimonium moet hand in 
hand gaan met de promotie 
van onze industriële know-how 
en de bekendmaking van 
Vlaanderens ekonomische 
aantrekkingspunten! 

Onze gezagsvoerders moeten 
ijveren voor een eigen toeris
tisch Vlaams beleid als deel 
van een integraal buitenlandse 
politiek. Alleen dan heeft zo'n 
eigen toeristisch beleid zin, al
leen dan zal Vlaanderen in de 
wereld opnieuw een begrip 
worden en een natie zijn. 

Het redaktiekomitee van 
„Wij" wenst alle lezers en 
sympatizanten een deugd
doende vakantie thuis, in het 
Vlaamse land of elders. Zi j 
die reeds terug zijn van weg
geweest een heerlijke herin
nering aan een mooie ti jd. 

„Wij" zien mekaar terug op 
donderdag 25 augustus. Tot 
dan! 

WIJ 
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Tussen Voeren 
en Eupen 
OVER Voeren is de jongste jaren zoveel geschreven en 

gesproken dat we het niet meer hoeven voor te stellen, 
niet als een landschappelijk kleinood. 

Stelde niet onlangs VU-volksvertegenwoordiger Gabriels 
voor, tot woede overigens van de Conseil de la Communauté 
Frangaise, heel Voeren meteen als beschermd landschap te 
klasseren? 

Daar bestaat objektief reden genoeg voor. De vallei van de 
Voer werd dikwijls geprezen; dat willen wij hier niet overdoen. 
Al vergeet men vaak, er op te wijzen dat Teuven en Remersdaal 
niet in het dal van de naar het Westen lopende Voer liggen 
maar in dat van het naar het Noorden vloeiende bijriviertje dat 
Guipe heet 

Dit is niet zo maar een aardrijkskundige betweterij. De GuIpe, 
die buiten de gemeente Voeren, dus buiten de provincie Lim
burg ontspringt, even ten noorden van Hendrikkapelle, vormt 
één van de eigenlijke Voerstreek zeer verschillende vallei met 
veel weidsere vergezichten; minder bebost ook, met meer wei
den, maar vooral minder verbrokkeld in kleine dalen (wat wel
iswaar ook zijn charme heeft). Doch, aangezien de dorpen 
Teuven en Remersdaal opgenomen zijn in de gemeente 
Voeren, zijn ook die genoegzaam bekend geraakt 
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Voeren is geen eiland 

Uit het begin van de strijd om 
Voeren Is sommigen onder ons 
misschien nog de benaming „land 
van Overmaas" bijgebleven. Zij 
omvat veel meer dan Voeren. Dit 
laatste is vanzelfsprekend alleen in 
administratief en politiek opzicht 
een „eiland". 

Zoals vaak vertekent ook hier 
politieke machtsstrijd de werkelijk
heid. 

Deze geeft een heel ander beeld 
te zien. 

Landschappelijk vormt het 
Noord-Oosten van de provincie 
Luik, dat wat men vroeger op de 
schoolbanken „het land van Her-
ve" noemde een geheel. 

Overal ontmoet men daar vriende
lijk heuvelende weiden, vaak om
zoomd met hoge, dikke doornha
gen, bezaaid met drenkplassen, 
bosjes, kleine nog vrij ongerepte 
dorpen en afzonderiijk staande 
oude hoeven in Maaslandse stijl. 
Historisch heeft het grootste ge
deelte van dit gebied tot 1839 met 
Luik niets te maken gehad. Het 
behoorde tot... Brabant (al is het 
onwaarschijnlijk dat Martens daar
aan ooit gedacht heeft!) en nadien 
tot de Oostenrijkse Nederianden. 
Rond Sint-Pieters-Voeren, Mort-
troux en Bolland bevonden zich 
bovendien ingesloten gebieden 
van het (H. Roomse) Rijk (der 
Duitse natie). 

Taalkundig is de toestand er bie-
zonder ingewikkeld. Hier komen 
twee taalgrenzen samen: de Ger
maans-Romaanse en de Hoog-Ne-
derdultse. 

De Germaans-Romaanse loopt 
van de monding der Berwyn, ten 
noorden van Wezet (Fr. VIsé), in 
zuidoostelijke richting naar de We-
zer, stroomafwaarts van Euren 
(Membach) en zo verder naar 
Hertogenwald en Hoge Venen. 
Officieel valt zij samen met de 
grens van het Limburgse Voeren, 

maar nergens is de otticiële taal
grens verder van de werkelijke 
verwijderd dan in deze hoek van 
België. 

Het Hoogduitse gebied bevindt 
zich tegenwoordig ten Oosten van 
een lijn die van het drielandenpunt 
(dat „Vierlandenblick" heet) bij 
Vaals de grens volgt tussen België 
en Pruisen, zoals die vóór 1919 
verilep, dit Is langs het vroeger 
neutrale strookje Moeresnet-Kel-
mis naar Hendrikkapelle — van
daar ten westen van Eupen en 
verder het Hertogenwald en de 
Hoge Venen in, waar het bij de Mi-
chelshütte (Baraque Michel) op 
Romaans gebied stuit. Oorspron
kelijk besloeg het Hoogduitse ge
bied niet méér dan de omgeving 
van Hauset Raeren en Eynatten, 
met ten zuiden ervan het bronge

bied van de Wezer. Onder Aken-
se, later Pruisische, invloed werd 
een brede strook Nederduits ge
bied verhoogduitst Het Limburgse 
Nederduits evenwel dat over de 
Maas gesproken wordt staat zo 
dicht bij het Middelhoogdults van 
Aken dat hen het Duits zonder 
veel bezwaar als koepeltaal kan 
dienen. Althans met veel minder 
bezwaar dan het volslagen we
zensvreemde Frans. 

De Platdietse streek 

Wij hebben al eens eerder de 
bekoorlijkheid van Eupen en om
geving beschreven (1). 

Nu willen we de aandacht vesti
gen op de bufferstrook tussen 
Voeren en de Oostkantons. 

In Vlaamsgezinde kringen noemt 
men dit vaak „Platdietse streek", 
wat dit ook moge beduiden. 

Het Is een weids weidelandschap, 
nog weidser dan de Gulpevallei. 

De dorpen en hoeven zijn er nog 
vrij autentiek, weinig „fermettes", 
weinig verbouwing. Net zoals In 
sommige Engelse landschappen 
en helemaal anders dan in Brabant 
en Vlaanderen zijn de meeste 
voetwegen er onzichtbaar. 

Dit betekent: zij lopen dwars door 
grote weiden, van de ene haag
opening naar de andere. Deze 
opening kan een molentje zijn 
maar ook een laddertje. In die 
grote weiden komt een scherp 
oog, eentueel een verrekijker. 

goed van pas. Ook al om na te 
gaan of er geen stieren weiden en 
dus eventueel een omweg te ver
kiezen. De ietwat bredere wegen, 
eigenlijk karresporen, zijn in dit 
gebied vaak holle wegen. Zoekt 
men er de niet-verharde uit — wat 
voor veilig en prettig wandelen 
voor de hand ligt dan moet men er 
wel het risico bij nemen dat som
mige door onbruik vol bramen, 
varens en ander kruid gegroeid 
zijn ofwel — doch gewoonlijk al
leen bij de Ingang, om wandelaars 
te ontmoedigen? — met steen
gruis, takkenbossen of andere 
landbouwafval verstopt 

Over welke plaatsen gaat het pre
cies? In het dal van de Geul — die 
evenwijdig met de GuIpe loopt — 
liggen Sippenaken (met het kas
teel Beusdal en de kampeerplaats 
Kon-TikI), de landelijke dorpjes 
Homburg en Gemmenich (spreek 
uit „Jemmeneech"), het wat Indus
triële maar kleine Bleiberg, alsook 
Moresnet (2), Montzen en Wel-
kenraat (waar wel nogal veel 
spoorweginstallaties zijn). Het 
laatstgenoemde dorp (door waal-
se Inwijking kennelijk verstedelijkt 
ontsierd en ontaard) Is niet aan te 
bevelen, maar het hele land er 
rondom Is voor een natuurvriend 
om van te snoepen. Verder Is er 
nog het mooie, dorps gebleven, 
hooggelegen Hendrikkapelle en 
tenslotte Balen en Membach, In 
het stroomgebied van de Wezer. 
Membach reikt zelfs tot In-de Gl-
leppe-stuwdam, diep in het Herto
genwald. 

Heel deze streek Is af te raden 
voor wie attraktles zoekt of zelfs 
gastronomie. Het is een eenvoudi
ge maar grotendeels nog onbe
dorven veeboerenstreek. Alleen 
wandelaars vinden hier hun ga
ding 

Bewogen geschiedenis 

De mensen die ze bewonen (we 
hebben het hier niet over de Wa
len die ze bezetten) hebben tot de 
jongste geschiedenis vele heren 
gekend. 

4 AUGUSTUS 1983 



Vakantie '83 m 
De meesten hebben weliswaar 
steeds tot de Nederlanden be
hoord, maar in 1839 kwamen zij 
onder de provincie Luik Voor zo
ver deze hen met volledig vergat, 
werden zij er door verfranst, nadat 
zij, eerst „verduitst" waren. 

De talrijke wegkruisen van veron
gelukten en vermoorden zijn in het 
Diets gesteld, maar de kerktaal 
was lang Duits. Sedert 1839 dus 
zijn zij Belgen met Nederduits 
dialekt, Duitse kultuurtaal en het 
Frans als bestuurstaak 

De verfransing had hier vrij spel: 
geen Vlaamse Beweging en ook 
geen noemenswaardige Duitse. 
Eupen, het enige centrum dat kul-
turele invloed kon uitoefenen, lag 
in het Duitse buitenland. De bloei
tijd van de Duitse bewustwording 
ging aan deze mensen voorbij. In 
Luik hebben zij het altijd moeilijk 
gehad met hun identiteit. Hoe Ger-
maanser hun namen en manieren 
waren, hoe meer zij hun best 
deden om toch maar als „goede 
Belgen" voor te komen. In de 
praktijk b^gkende dit: als Walen. 
Bovendien werd hun streek geze
gend met een sterke vestiging van 
tolbeambten en spoorwegfjerso-
neel. Van 1839 tot nu waren dat 
bijna uitsluitend Walen, met het 
gevolg dat b.v. Welkenraat een 
ultra-patriottische gemeente is. 

Toen Hitler in 1940 de feitelijke 
wederaanhechting van de Oost
kantons doordreef, werden ook 
de Platdietse gemeenten in één 
moeite meegenomen. Wat voor 
de Eupenaars een ware bevrijding 
van het verfransende Belgische 
regime betekende, was voor de 
onbewuste, half-verfranste Plat-
dietsers een ware aanhechting bij 
een groep, met welke zij elke 
verwantschap trachtten te ont
kennen. 

Dat zodoende na de jongste we
reldoorlog de bewoners zich be
vrijd voelden is dan ook even 
weinig te verwonderen als dat de 
Eurenaars zich opnieuw in balling
schap voelden gaan. 

En dat de verfransing, die ginder 
altijd, nog veel meer dan in Vlaan
deren, met anti-Duits gestook ge
paard gaat, er meer dan ooit vrij 
spel had, zal niemand verwonde
ren. 

Het Is goed dit alles te bedenken 
wanneer men er rondtoert of — 
wandelt. Het is boeiend, te horen 
hoe, spijts al het voorgaande, nog 
zovelen doorgaan met „Platt" te 
spreken; onder elkaar althans. 

Om begrijpelijke redenen zullen 
ze het misschien met buitenstaan
ders met doen. Een ongedwongen 
kontakt, zelfs in het Frans — wat 
niet wegneemt dat men rustig in 't 
Nederlands, liefst in 't Limburgs, 
kan beginnen — zal hen allicht 
beter dan wat ook doen inzien dat 
de Vlamingen niet de baarlijke 
duivels zijn waarvoor zij in de 
Waalse pers worden versleten; en 
dat zijzelf, alles samen genomen, 
dichter bij ons staan dan bij hen 
die hen al zo lang op de kop zitten. 
Maar ook de natuurvriend die min
der belangstelling heeft voor de 
historische, kulturele en politieke 
achtergrond van deze streek, zal 
zich daar niet vervelen. 

Voor wie er nooit kwam, zal het 
een ontdekking zijn. En wie het 
eenmaal ontdekte wil er steeds 
weer naartoe. 

Karel Jansegers 

(1) Zie ons artikel .Eupen, op de grens en 
op de Wezer' in „WIJ' van 2 augustus 1979. 

(2) Met een bedevaartsoord, gegroeid rond 
een onvermijdelijk mirakuleus Mariabeeld 
„a gen Ekske' (aan het eikje). 

Zondag 7 aug. 

Fietstocht doorheen 

Wommelgem 
Na liet massaal sukses van vorig jaar 
(meer dan 100 deelnemers!), richt 
Ward Herbosch voor de tweede keer 
een toeristische fietstocht in door en 
rond Wommelgem. 
Na een eerste gedeelte, langs stille en 
rustige wegen wordt omstreeks 
16 u 30 een korte rust gehouden in 
Den Klauwaert waama het tweede 
gedeelte wordt aangepakt! 
Om de tocht te leiden werd beroep ge
daan op Alois Sledsens, en die naam is 
waartjorg voor kwaliteit! 
Vertrek: Den Klauwaert om 14 u. 

Tot 28 aug. te Kemmel 

Er zijn méér 'dichtbij huis' reisgidsen bij Lannoo! 
julien van remoortere juhen van remoorlcrc 

wandelen I met de auto 
indepravinde I doordeardennen 

antwerpen • enluxeniburg;g.h.| 
wandelen in 
de ardennen 

wandelendoor • wanddenin 
enUngs • duitstaligbdgie 

de hoge venen • M. .,.„ v, ,„rh,.„ 

op stap door wjud en wen 9ids voor 30 wandeiingen 
door veen bos en veendorpjes eupcn/malm&ly 'sankt-vtth 

100 tochten 

250 biz met 100 kaarten-
paperback 398 Jr 

Gids voor 11 toeristische 
routes 

246 bIz met 12 kaarten en 
tientallen foto's - paperback -
398 fr 

Op stap door woud en veen 

216 bIz met 50 kaarten 
paperback 365 fr 

Gids voor 30 wandelingen 

168blz met 30 kaartenen 

overzie fits kaart 350 Ir 

Gids voor 30 tochten 

156 ölz met 30 kaarten en 

overzie fits kaart 350 fr 

Houtsneden van Joseph Dezitter tentoon 
Een Vlaams kunstenaar die bij het 
grote publiek te weinig gekend is, 
IS Joseph Dezitter. Zelf noemde 
hij zichzelf nooit kunstenaar, maar 
ambachtsman. In 1957 overleed hij 
in Malo-öan-zee bij Duinkerke. Dit 
jaar honderd jaar geleden — 1883 
— is hij te Bollezele geboren. Zijn 
vader Alfred was een verfijnd am
bachtsman die naast zijn werk als 
meubelmaker tekende en waar
nam. Heel wat molens, huizen van 
vroeger kennen we slechts door . 
de schetsen van vader Dezitter. 

Zoon Joseph had talent Hij mocht 
dan ook tekenlessen volgen en 
zich bekwamen in hét houtsnijden. 
Hij werd uitzonderlijk knap ont
werper en uitvoerder van fijn be
sneden meubels, met telkens gan
se taferelen die hij putte uit de rij
ke geschiedenis en het volksleven 
van zijn streek: de reuzen, de 
belforten, de molens, het leven van 
kaper Jan Baert 

Waar hij de kans kreeg ergens 
naar toe te gaan, tekende hij, 
schetste hij. Hij maakte notities 

over spreuken, volksgebruiken. Hij 
was een van onze beste heem-
kundigen, waarnemend, beschrij
vend. Van hem zijn heel wat gete
kende reportages bewaard, uit zijn 
soldatentijd in Zuid-Frankrijk, over 
zijn geboortedorp Bollezele (ver
schenen in „Revue du Nord"). 

Over twee steden die hij goed 
kende tekende hij een album bij 
mekaar met bijzonder fraaie de
tails van huizen en monumenten: 
van Sint-Winoksbergen (waar hij 
tekenles gaO, van Broekburg 
(waar hij zijn werkwinkel had) (bei
de handschriften vonden gelukkig 
een uitgever: Kim en Westhoek
uitgaven). 

Zijn oorspronkelijke schetsen 
werkte hij uit als houtsneden (pa
reltjes zijn het). Pastoor Lams van 
Wormhout moedigde hem aan. 

Dezitter fietste gans zijn omgeving 
af en tekende huizen, kerken, veld-
kapelletjes, molens. Thuis werkte 
hij die uit tot akwarellen of gra
veerde hij zijn schetsen zorgvuldig 
in kops perehout 

In 1938 drukte meester-drukker 
Colas uit Parijs zijn eerste werk 
voor rekening van de Rijselse uit
gever Emile T. Raoust: 

„Nos demiers Moulins". Het boek 
brengt een schat aan gegevens 
over molens, molenmakers en mo
lenaars, maar vooral 82 prachtige 
houtsneden. Zes jaar later ver
schijnt „Les maisons rustiques en 
Flandre" met 120 houtsneden, 
waarvan enkele naar schetsen die 
zijn vader in 1860 maakte. 

Het derde deel van dit drieluik 
verschijnt in 1949 en is een verza
meling met de vele veldkapelletjes 
in Zee-Vlaanderen: een boeiend 
boek met deze keer 150 houtsne
den. Van zijn molenboek ver
scheen een Duitse vertaling. In de 
Sovjetunie verschenen fragmen
ten. 

De oorspronkelijke boeken zijn 
met veel geld en een behoorlijke 
beurs nog in een of ander antiqua
riaat te vinden. 

ken, loopt van zaterdag 6 tot en 
met zondag 28 augustus in het 
Streekhuis Malegijs te Kemmel. 

Ze is dagelijks toegankelijk van 10 
tot 12 en van 14 u. 30 tot 16 u. 30. 

Zijn bijzonder fraai drieluik over 
een stuk minder gekend Vlaande
ren wordt door de kleine uitgeverij 
Malegijs in 't Nederlands uitgege
ven. Het eerste deel over de mo
lens verschijnt in september a.s. 

Het tweede deel over de huizen 
verschijnt in oktober. In november 
verschijnt het derde deel over de 
kapelletjes. Op 20 november — 
de honderdste verjaardag van zijn 
geboorte — wordt te' Bollezele het 
ganse drieluik voorgesteld. 

We hopen dat veel Vlamingen van 
deze kant van de „schreve" dit 
boeiend werk zullen leren kennen. 

Het loont de moeite net zoals een 
uitstap naar dit lief stukje Vlaande
ren. 

De honderdste verjaardag van 
Dezitters geboorte is een gelegen
heid om-de aandacht op deze 
eenvoudige grote man te vestigen. 
V V V Westvlaamse Bergen wijdt 
een tentoonstelling aan zijn werk. 
Deze tentoonstelling, met meu
bels, houtsneden, aquarellen, boe-

info: 
V W Westvlaamse Bergen, 

Streekhuis Malegijs, Dorpsstraat 
12 te 8948 Kemmel, tel. 057-
44.47.10. 

4 AUGUSTUS 1963 



^•pl m^mmmmKmmmm •MPMBHMHPIVI l wmm mmmmmm 

8 M^ Reportage 

Serangan, het schildpaddenei-
land van de kust van Bali. 

SERANGAN is beroemd 
om zijn reuzenschiid-
padden die er hun eie

ren komen afleggen. Het ei
land ligt aan de zuidkust van 
Bali en is met de boot bereik
baar, onder meer vanuit Sa-
nur, het meest mondaine 
strand van de streek. Tegen
over Serangan ligt Tanjung 
Benoa niet ver van Nusa Dua. 
Dit dorp is de schijf voor de 
illegale handel In schildpad
den. 

„Groen Indonesië" 

wil zeeschildpadden 

beschermen 

Een warme, tropische nacht op 
een verlaten zandstrand, met de 
witglinsterende golfslag In het vol
le maanlicht. Het is een prachtig 
schouwspel. Opeens verschijnt er 
een nieuw element. Een donker, 
afgerond voorwerp beweegt land
waarts in het woelige water. Het is 
een zeeschildpad, die haar log 
lichaam traag voortsleept tot ze 
droog zand bereikt. Met haar 
zwemvliezen graaft ze er een put 
draait zich om en legt haar eieren 
af, net op dezelfde wijze als haar 

voorouders honderdmiljoen jaar 
geleden deden. 

Stroperij is lonend 
Plotseling sluipen twee mannen uit 
het struikgewas en rennen naar 
het druk werkende reuzendier. Ze 
roven de ronde witte eieren, om 
ze later te kunnen verkopen als 
voedsel. Daarna snijden ze het 
vlees los van het schild van de 
weerloze, nog levende schildpad. 
Ze nemen hun buit mee en ver
dwijnen in de schemering. 

',T'itxz"A/'. 
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Met het vlees bereiden ze 
's morgens soep en steak, een 
opkikkertje voor niets vermoeden
de vermoeide toeristen; het schild 
maken ze schoon en verkopen het 
tegen een spotprijs aan een tus
senpersoon. Die zorgt ervoor dat 
het als exotisch souvenir wordt 
verhandeld, uiteraard mits betaling 
van de nodige dollars. 

Onwetendheid leidt.. 

Op aarde leven slechts zeven 
zeeschildpadsoorten, waarvan vijf 
in Indonesië. Ze zijn allen be
schermd door de zgn. Washing-
ton-konventie, die betrekking 
heeft op de internationale handel 
in bedreigde soorten. Zowel Indo
nesië als België behoren tot de 65 
landen, die de bepalingen van dit 
verdrag hebben ondertekend. Ten 
gevolge daarvan is de doeane 
verplicht om de meegebrachte 
souvenirs van zeeschildpadden in 
beslag te nemen. Deze maatregel 
is echter ontoereikend, omdat heel 
wat bestaande achterpoortjes wa
genwijd open blijven staan. Daar
om moet de mentaliteit van de 
toeristen worden gewijzigd. Dit 
kan onder meer door een aantal 
misverstanden recht te zetten. 

Sommige kandidaat-kopers argu
menteren vaak dat bij voorbeeld 
het schild afkomstig is van een 
toch al dode schildpad. Deze rede
nering gaat met op, omdat de 
meestal goed betaalde en tevre
den verkoper een gedeelte van 
Zijn winst zal gebruiken om zijn 
voorraad aan te vullen en zodoen-

Tanjung Benoa, met zijn bewaar-
korrien voor levende, gevangen 

schildpadden. 
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Goedkoop of duur zijn hier 
betrekkejijlce begrippen. 
Een werkster in een batik-
atelier verdient 1.000 Rp per 
dag, d.i. zowat 50 Bfr. 

Een schild van een zee-
schildpad kost ter plaatse 
10.000 Rp, dus 500 Bfr. Zo 
bekeken is het te begrijpen 
dat zelfs één dode schild
pad ten minste tien daglo
nen opbrengt 

Bovendien stijgt de waarde 
aanzienlijk in de selekte 
winkels van druk bezochte 
toeristische centra, waar 
snobisme en verkeerd be
grepen modeverschijnselen 
de prijzen opdrijven. 

Over het aantal overblijven
de schildpadden, evenals 
over de omvang van de stro
perij bestaan weinig kontro-
Jeerbare gegevens. Zeker is 
dat de populatie sterk is 
uitgedund en dat de zee-
schildpadden op de interna
tionale lijst staan van de 
bedreigde dieren. 

Winkeltje met exotische souve
nirs op Bali. 

de aanleiding zal geven tot nieuwe 
slachtingen. 

Andere voorstanders van deze 
handel beweren dat het vlees en 
de eieren van zeeschildpadden 
een traditioneel voedsel zijn op 
Bali en dat het bijgevolg geen zin 
heeft deze dieren te beschermen, 

omdat ze door de plaatselijke be
volking toch worden gedood. Ook 
dit is een drogreden, omdat het 
verbruik gering was, is er geduren
de honderden jaren nooit aanlei
ding geweest tot enige verstoring 
van het ecologisch evenwicht van 
de zeeschildpadpopulatie. Oor
spronkelijk werd dit eiwitrijk voed
sel uitsluitend gegeten tijdens tem
pelfeesten. 

Nu wordt steeds meer schildpad-
denvlees als alledaags voedsel 
verhandeld op de typische lokale 

markten, omdat het toch beschik
baar is, vermits de meeste zee
schildpadden gevangen en ge
dood worden omwille van hun 
schild. Het zijn ongetwijfeld de 
toeristen die deze fatale kentering 
hebben uitgelokt Schildpadsoep 
wordt nu verkocht als lekkernij en 
schildpadvlees is een goedkoop 

Het droevige lot van de bedreig
de reuzenschildpadden. 

vervangprodukt voor rundsvlees 
geworden. 

„ tot uitroeiing 
Deze ontwikkeling is de belang
rijkste bedreiging voor de zee-
schildpad zowel op Bali, als elders 
in de wereld. Vroeger kwamen er 
duizenden naar de kust; nu is hun 
aantal sterk verminderd. Boven
dien zijn er niet zoveel ongerepte 
stranden meer. het is waar dat een 
wijfje vele tientallen jaren oud kan 
worden en tijdens haar volwassen 
leven jaarlijks twee tot vier pakken 
eieren aflegt. Maar slechts een 
klem aantal zal uitgroeien, zelfs in 
natuurlijke omstandigheden, om
dat heel wat bevruchte eieren 
verongelukken of door prooidie-
en worden geroofd. 
Dan is er nog de fel verspreide 
mening dat het aangeboden vlees 
en de schilden afkomstig zijn van 
speciaal voor dit voedsel ge
kweekte schildpadden. Niets is 
minder waar. Er zijn geen commer
ciële broedplaatsen voor gevan
gen zeeschildpadden in Indonesië. 
De bekende kooien in Tanjung 
Benoa op Bali zijn gewoon be
waarplaatsen voor gevangen, nog 
levende eksemplaren. 

Momenteel loopt er in Indonesië 
een campagne onder het motto 
„Red de zeeschildpadden". Door 
middel van affiches in winkels en 
restaurants en het verspreiden 
van folders onder de toeristen 
vwrdt getracht de aandacht van 
het publiek te winnen voor natuur
bescherming De aktie gaat uit van 
de Stichting Groen Indonesië en 
wordt gefinancierd door de Maat
schappij voor Dierkunde van 
Frankfurt. De verspreiding van af
fiches en folders gebeurt in sa
menwerking met het Wereldna-
tuurfonds, de Wereldvoedselorga-
nizatie en het Indonesisch Direkto-
raat voor Natuurbehoud. 

Roeland DIrks 
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Voetbal '83-'84 

Een start 

vol onzekerheden 

Wanneer ons volgend nummer verschijnt is de voetball<ompetitie '83-'84 al 
begonnen. Onder zomerse luchten weliswaar maar voetbal is al geruime tijd 
geen wintersport meer. Integendeel. Liefst van al zou men ook nog de almaar 
korter wordende zomeronderbreking — van begin juni tot- eind juni — opvul
len met nog meer nevenkompetities- Want voetbal is commercie en commer
cie is geld. De klubs kunnen niet lang zonder inkomsten. Zij moeten hun profs 
Immers doorbetalen. Daarom hunkeren zij naar een nooit ophoudende stroom 
van ontvangsten. 
Wij hebben opgehouden ons daaraan te ergeren. De feiten bekommeren zich 
nu eenmaal niet om bespiegelingen en beschouwingen die spruiten uit een an
dere geestesgesteldheid. Onze klubs zullen bovendien aanvoeren dat het el
ders — Engeland uitgezonderd misschien — niet anders is. In Frankrijk herbe
gon het kampioenschap immers al voor drie weken. 

Het doen en laten van onze klubs 
wordt trouwens nog uitsluitend 
geregeerd door het geld. De be
wegingen op de transfermarkt 
hebben dit afdoende aangetoond. 
Er was duidelijk geen geld voor 
handen. Weinig klubs gaven méér 
geld uit dan er binnenkwam. Er 
werd eerst verkocht en daarna 
gekocht. Uitzonderingen op die 
regel vormden misschien Club 
Brugge en KV Mechelen. Maar 
beide verenigingen legden het nog 
relatief zuinig aan boord. Zij ver
sterkten zich eerder in de breedte 
dan in de diepte. Zij investeerden 
zeker niet altijd op lange termijn... 
Kenschetsend was de spelersbe
weging bij Anderlecht 's Lands 
machtigste klub heeft aanzienlijk 
meer ontvangen dan uitgegeven. 
Dat is op het eerste gezicht ver
wonderlijk voor een vereniging die 
het afgelopen seizoen rekordre-
cettes boekte. Maar Anderlecht, 
dat een reeks zware kontrakten 
uitbetaalt en wiens inkomsten uit 
kompetitiewedstrijden nagenoeg 
volledig naar de spelers gaan, 
bouwt een nieuwe tnbune die veel 
meer zal kosten dan aanvankelijk 
werd voorzien. Het verhaaltje dat 
de vooruitbetalingen van de huur 
van de loges kostendekkend zou
den zijn, werd al naar het rijk der 
fabeltjes verwezen. De Ander-
lecht-tribune kost flink wat meer 
dan honderd miljoen en daarvoor 
moet de klub, die inderdaad weinig 
steun krijgt van de gemeente, zelf 
opdraaien. Desondanks hoopt An
derlecht het vertrek van Coeck en 
Lozano te kunnen opvangen met 
de komst van Arnesen, Vander-
eycken, Gudjohnsson en Goos-
sens. Op papier schijnt dit best 
mogelijk maar in de praktijk zal 
alles nog moeten uitgeprobeerd. 
Paul Van Himst zal in de komende 
maanden veel kunnen bewijzen... 
Anderlecht begint inderdaad aan 
een seizoen vol onzekerheden. 
Maar de boekhouding van de klub 
is wel solide. Alhoewel men de 
zogeheten rijkdom van paars-wit 
zeker niet mag overschatten. 

Daaromtrent hoorden wij volgen
de redenenng: „Wat is rijkdom? 
Vijft ig miljoen in kas? Afgezien 
van de vraag of die inderdaad 
aanvi/ezig zijn vertegenwoordi
gen zij amper méér dan de aan
koopwaarde van één sterspeler 
die door aanpassingsmoeilijkhe-
den binnen de kortste keren kan 
devalueren. In het voetbal van 
vandaag is het gevaarlijk over 
ri jkdom spreken. Waardevol is 
zich niet vergissen op de spe-
lersmarkt en op ti jd en stond 
jongeren van eigen kweek naar 
de eerste ploeg versassen." 

Dat rijkdom inderdaad een betrek
kelijk begrip is bleek uit het trans
fergedrag van Club Brugge. Men 
verwachtte dat de Westvlaamse 
vereniging, na het sportieve her
stel van vorig seizoen, haar positie 

nog zou proberen te verstevigen. 
Die bedoeling zal wel voorop heb
ben gestaan maar men kan be
zwaarlijk beweren dat Club op
nieuw de allures van de topploeg 
van weleer heeft aangenomen. 
Verheyen en Broos zijn gedegen 
en ervaren voetballers maar men 
kan moeilijk stellen dat zij de toe
komst van de klub verzekeren. 

Carbo en Beyens van hun kant 
moeten nog alles bewijzen. Zodat 
ook Club één groot vraagteken 
vormt. 
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gebfouwen naar een 
oud kempisch recept 

Standard week, ondanks de ver
nieuwde kampioenstitel, niet af 
van het vertrouwde beleid. Jaar
lijks probeert de Luikse vereniging 
de transferbedrijvigheid met een 
batig saldo af te sluiten. Zij zal daar 
ook nu wel weer in geslaagd zijn. 
Maar de ploeg is wel haar hart en 
haar brein kwijt. Gerets verdient in 
Italië miljoenen en Haan voetbalt 

NATUUR GEZONDHEID 

GOED 
HUMEUR 

MET ff ÜBEK ^ 
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TÖNISSTEINER 
SPRUDEL • „HET LEVENDE WATER" 
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van Dortmunder Thier • Inlichtingen: invoerder: Firma 
ABTS - Tiensestwg 63 - Bierbeek - Tel. 016-46.03.11. 

Tijdens uw uitstapjes vindt u deze dranken bii 
alle vrienden en zeker in de Thier Brau-hoven. 

Adv. 108 

nog een jaartje voor PSV alvorens 
zijn trainersloopbaan, die hem 
vroeg of laat naar Anderlecht zal 
terug voeren, aan te vatten. De 
komst van Hrubesch — wellicht 
de duurst betaalde speler (in aan
koop én onderhoud) in de ge
schiedenis-van Standard — moet 
veel goed maken. Blijft de vraag of 
de rumoerige en verwende „Stur-
mer" de Luikse gewoonten en 
gebruiken zal kunnen verteren en 
of hij nog voldoende gemotiveerd 
zal blijken om wekelijks de stoten 
te kunnen opvangen. Ook Stan
dard schijnt ons geen onwankel
baar monument. 

Twee klubs hebben weinig of niets 
veranderd: Beveren en Antwerp. 
Van de bekerwinnaar zijn we dat 
gewoon. Zij verkopen doorgaans 
wie niet meer betaalbaar is (Hof-
kens, Pfaff, Cluytens...) en probe
ren dan voor minder geld behoor
lijke vervangers (Theunis, Mar
tens...) aan te trekken. Dat was dit 
jaar niet nodig. Beveren huldigde 
een oude wijsheid: wie niemand 
verkoopt doet goede zaken... Uit 
de eigen jeugd melden zich overi
gens enkele beloften. 
Antwerp heeft dit jaar geen hoek
stenen verkocht. De Great Old wil 
duidelijk hogerop, zij wil de top-
klubs zo dicht mogelijk benaderen. 
Daarom werd de spelerskern in 
de breedte afgebouwd en in de 
diepte verstevigd. Door de aan
werving van de Joegoslavische 
sterspeler Petrovic hoopt men aan 
de verzuchtingen van het publiek 
tegemoet te komen. Fazekas moet 
immers vervangen worden. Petro
vic faalde wel bij Arsenal maar de 
gewezen puntspeler van Rode 
Ster Belgrado is zo veelzijdig on
derlegd dat men toch hoge ver
wachtingen op hem durft bou
wen... Antwerp wordt ook de gro
te kans voor trainer Jean Dockx. 
De Mechelaar deed het meer dan 
behoorlijk bij RWDM maar moet 
nu bevestigen in moeilijker om
standigheden. Bij Antwerp zal de 
prestatiedruk immers voelbaar 
aanwezig blijven. 
Lokeren begint aan het kampioen
schap met een grondig gewijzigde 
ploeg. Met Gudjohnsson en Ver
heyen werden twee koninginne-
stukken afgestaan. Maar de terug
keer van de werkkrachtige Bett 
(na een tussentijds verblijf in Glas
gow) en de komst van de flitsende 
Vander Eist kunnen één en ander 
goed maken. Ook de Joegoslaaf 
Vukov en Dirk De Vriese worden 
toevertrouwd aan de goede zor
gen van Dimitri Davidovic die in 
Lokeren een gelijkaardig bouw
werk als in Antwerp hoopt te 
kunnen rechttrekken. 

Ook AA Gent zette de tering naar 
de nering. Voorzitter De Meester 
hield woord: de spelers hebben 
moeten inleveren. Die moeilijke 
operatie is vrij rimpelloos verlo
pen. Bovendien won AA Gent de 
spurt om Michel Dewolf ten nade
le van Anderlecht en Club Brugge. 

Met nieuwsgierigheid wordt uitge
keken naar het debuut van KV 
Mechelen. De ploeg van achter de 
kazerne zou andermaal om en bij 
de twintig miljoen in voetballersbe
nen hebben ingeïnvesteerd. Welis
waar niet op een spectaculaire 
manier. Doelman Custers, Billen, 
Deferm, Hoste en Cluytens. We 
willen zien hoe Leo Canjels die 
knapen in zijn reeds behoorlijk 
elftal wil inpassen en we zullen 
hem een eresaluut brengen wan
neer over afzienbare tijd moest 
blijken dat zijn team ook nog „ver
sterkt" werd door al die aanwer
vingen. 

Bij de overige klubs waren de 
spelerswisselingen niet opvallend. 
Maar op zichzelf hoeft het allemaal 
niet zoveel te betekenen. De 
meeste klubs zetten een stap in 
het onbekende. Zij hopen op spor
tief sukses en op voldoende pu
blieke belangstelling. Tot nog toe 
heeft ons voetbal op dat laatste 
vlak trouwens knap stand gehou
den. 

In de komende maanden zullen we 
ook met grote belangstelling uitkij
ken naar de gedragingen van ons 
scheidsrechterskorps. De opkomen
de jonge refs werden vorig seizoen, 
op zijn zachtst uitgedrukt, zeer om
streden. Zij worden nu geleid door 
Fred Delcourt, een wijze ervaren man 
die niet gebrand ligt op publiciteit 

Hopelijk helpt hij het binnenlands 
prestige — in het buitenland onder
vinden ze vreemd genoeg nooit 
moeilijkheden — van onze wedstrijd
leiders herstellen. Gemakkelijk zal 
dat niet gaan. Want de arbiters blij
ven hoe dan ook goedwillende ama
teurs tussen troepen linke profs. 
Strikte richtlijnen om tot een gelijk
vormige arbitrage te komen dringen 
zich op. En ook wat meer solidariteit 
tussen de jongens in het zwart zou 
geen kwaad kunnen. Want het is toch 
een publiek geheim dat de ene ref 
zich niet stoort aan de problemen 
van de andere. Maar dit is wellicht 
een normale reaktie van mensen die 
ondanks alles met veel ambitie de 
top van ons scheidsrechterswereldje 
beogen. Vermits een nieuwe genera
tie zich aanmeldt zal daar wel niet zo 
gauw echt verandering in komen. 
Tenzij Fred Delcourt nog meer kan 
dan we al veronëerstellen. 
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ló hoorf M 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bij huis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

y 

BULO 
KANTOORMEUBELEN NV. 

UW Specialist-
kantoorinrichter 
3.500 nn2 toonzalen 

c i -
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Hollen van de ene festivalweide 
naar het andere optreden om ze
ker niets te missen is een vakan
tiebezigheid zoals een andere. Juli 
bood mogelijkheden. Zowat elk 
weekeinde was er ergens te lande 
feest, volksdans, muziek van alle 
slag, zonder de Gentse Flesten en 
andere animatie te willen vergeten 
die her en der veel volk lokte. 
Zoals op het Brusselse Muntplein, 
met de twaalfde editie van het 
muziek- en avantgarde teaterge-
beuren dat als Mallemunt interna
tionale faam geniet Net zoals vo
rig jaar loopt het programma zo
wat hand in hand met Sfinks te 
Boechout, en onder het motto „op 
zoek naar de wortels" wordt de 
hedendaagse pop onder de loep 
genomen. 
Terwijl rockmuziek terugblikt op 
de gospel, negro-spiritual en aan
verwanten zoals blues is de he
dendaagse pop schatplichtig aan 
de latijnse klanken van vooral Ja
maica, die hertaald in ska en reg
gae eind 70 furore maakten. En 
waarop topgroepen als Talking 
Heads en de Police inpikten om 
een nieuwe muziekstijl en dito 
imago op te bouwen. In die latijnse 
klanken werd verder gegraven, 
openend met etnische klanken 
van de Chileense Grupo Raiz, de 
F)erkussie van Edwina Lee Tyler, 
naar het tangoprogramma van 
Dirk en Juan die samen met akkor-
deonist Alfred Marcucci en dan
ser Lacho Valdez oorspronkelijke 
Argentijnse muziek ten gehore 
brachten. Om dan met de funkjazz 
van Rip Rig & Panic weer bij de 
hedendaagse uitingen aan te slui
ten. Vandaag (dond. 4 augJ start 
het tweede weekeinde, met deze 
namiddag om 14 u. 30 muziek van 
eigen bodem: sfeervolle jazz met 
het Jan de Haaskwartet, de Gent
se teatergroep „De Bron" met de 
produktie „Gras eten", geïnspi
reerd op Brechts laatste hoofd
stuk uit de „Driestuiversroman". 
En het animatieprojekt „De Muur", 
dat eerder al tegast was. 
Bij valavond is er een kabaretesk 
totaaiteater, vol dans en muziek, 
door het duo Rhodessa Jones en 
Idns Ackamoor, waarna de bijna 
legendarische „Dr. John" (the 
nighttripper) uit New Orleans met 
zijn typische Rhythm & Blues die 
groten als Clapton, Dylan Taylor 
en de Rolling Stones sterk beïn
vloedde. Plus de even befaamde 
Flaco Jimenez die met zijn Tex-
Mex sound op de akkordeon lek
ker zal swingen. Morgen vrijdag 5 
augustus om 14 u. 30 de spekta
kel-dichter Guido Lauwaert met 
„Rodica en Dodica" van Paul Van 
Ostayen, zichzelf op rhythmbox 
en harmonika begeleidend. Verder 
het Antwerpse Epigonen-teater 
met „Boulevard", de „Muur" met 
een tweede beurt, en het Mytholo
gische Laboratorium met een per
formance rond het tijdschrift „O", 
's Avonds is het vrij eigenzinnige 
hedendaagse pop met de Sisters 
of Mercy, het Schots duo Aztec 
Camera (latin jazz) en ex-Pil muzi
kant Jah Wobble met Arabisch 
beïnvloede funk. Dit aHes gepre-
zenteerd door ex-BRT-medewer-
ker Luc Jansen van het program
ma „Domino" die wat muziek be
treft de „betere" pop op de BRT-
radio bracht maar wegens een 
onbeduidend voorval buiten werd 
gezet. Eveneens vrijdagavond 
start het traditionele folkfestival te 
Dranouter (aan de Schreve, vlak
bij de Rode en Zwarte Berg) met 
als voornaamste blikvangers de 
Chieftains en ook de originele be
zetting van de legendarische Fair-
port Convention, die besloten elke 
zomer enkele koncerten te geven 
tijdens de festivalreeks. (Zie ook 
ons vraaggesprek „Mensen van 
bij ons"). Zaterdag (6 augJ „Festi-
valcatraz" (oef, wat een naam!) te 
Zonhoven, vanaf 13 uur op een nj-

4Mj—— 
Augustus vol muziek 
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tje de groepen „2 Belgen" (nog 
zo'n naam), Lawi Ebbel (!) uit 
Gent de Lierse Kreuners, nog
maals Aztec Camera (van Malle-
munO, de blueszanger Frankie Mil
ler en Leve! 42 die hun nieuwe el
pee „Standing in the light", een 
produktie samen met Earth, Wind 
& Fire opgenomen, levend komen 

te beleven in het Casino-Kursaal 
te Oostende: om 21 uur het exclu
sieve recital door de Parijs pianist 
Pierre Volondat die onlangs met 
brio de Koningin Elisabethwed-
strijd '83 won, en omwille van zijn 
meesterlijke interpretaties publiek 
en pers overrompelde. Hij brengt 
werk van Chopin, Debussy, Ravel 

voorstellen. Afsluiter is Echo en de 
Bunnymen, en Max AlexarKJer van 
Arbeid Adelt stelt het geheel voor. 
Inkom 400 frank, in voorverkoop 
slechts 300 fr. Johan Verminnen is 
vrijdag te Leuven, zaterdag te 
Lokeren en zondag te Bonheiden. 

Pierre Volondat 
Zondagavond is er naar onze 
smaak een muzikaal hoogtepunt 

en Liszt Reserveren kan alle da
gen van 10 tot 13 u. en 16 tot 19 u. 
aan de info-kursaal of telefoon 
059-70.76.18. en de plaatsen kos
ten 300, 400 en 450 frank. Van 
dinsdag 9 tot en met donderdag 
11 augustus weer Baccara-prijs in 
het casino te Middelkerke waar 
de vijf Vlaamse provincies aan 
deelnemen door elk een ploeg te 
sturen, respektievelijk geleid door 

Johan Stolz, Lily Castel, Will Tura, 
Joe Harris en Luc Appermont 
waar hopelijk het lichte lied niet al 
te licht wordt bevonden. Inmiddels 
kan je woensdag terug naar Oost
ende waar de feesten op het St-
Pauluspleintje onder meer ook 
„Zakdoek" aan de beurt laten, of 
naar de Lokerse Feesten die 
doorlopen tot 14 aug. Die donder
dag ook weer Mallemunt met om 
14 u. 30 de klowneske fanfare 
„Fanfafonie", die even later samen 
met de „Cirque du trottoir" het 
Nationaal Populair Teater de Luxe 
vormen. Van 18 tot 22 uur Fons 
Aerts-Baskwartet het Pentafoon 
Blaaskwintet (in samenwerking 
met de Muntschouwburg), en 
Wim Mertens die samen met Soft 
Verdict de wereldkreatie brengt 
van zijn gecomoneerde „Cantos 1", 
op tekst van dichter Ezra Pound, 
voor twee blazers, twee crumars 
en één stem. Vrijdagmiddag dan 
Wannes van de Velde met zijn 
flamenco-programma, het kabaret 
van Malcolm Breathweathe Expe
rience, en Chrome met body-art 
(?) uit Australië, een soort abstrakt 
straatteater, blijkbaar een van de 
stokpaardjes van de Beursploeg. 
Hekkesluiters zijn het trio Carmel, 
geént op gospel en Afrikaanse 
ritmes, hiermede inpikkend op het 
tropisch getinte tema, en de be
kende Oliver Lake met saxofoon
kwartet en swingende reggae van 
Clint Eastwoord (niet de akteur) 
en zijn General Saint Waarna de 
traditionele Mallemuntfuif in de 
Anc. Belgique, ditmaal met de Ant
werpse opkomende belofte 
„Blanc de blanc". 

Seaside-De Panne 

Na zeer suksesvolle koncerten 
met Walter Verdun, Rick Tubbax, 
Lavvi Ebbel, The Bet en Jo Lemai-
re besloot de dynamische ploeg 
van de Werkgroep Jeugd te Adin-
kerke in '81 een eigen festival op 
poten te zetten. Waarbij het jeugd
huis „Den Hert" meteen aansloot, 
en 1.500 bezoekers telde. Vorig 
jaar lokten vijf topgroepen van bij 
ons samen met de Simple Minds 
(dit jaar op Torhout-Werchter) 

- 5.500 man, en de derde keer 

wordt wellicht de grootste. Af
spraak zaterdag 13 augustus aan 
de inkom van de weide gelegen 
langs de baan Veurne-De Panne, 
met vanaf 13 uur de Antwerpse 
„Blanc de blanc", de London Cow
boys, ook weer Lavvi Ebbel, na 
Mallemunt General Saint en Clint 
Eastwood, onze T.C.Matic, de Bol
lock Brothers, en lijsttrekkers om
streeks 20 u. de „Stranglers" die 
na vijf jaar punk met „Golden 
brown" en „Strange little girl" een 
meer romantische toer opgingen. 
Inkom in voorverkoop: 300 fr., de 
dagkaart 400 fr. Ook Schoten en 
Hasselt hebben een festival maar 
hierover bereikten ons te weinig 
gegevens. Het weekeinde van 20 
tot 22 augustus zijn er dan nog de 
Savooifeesten te J^inove met on
der meer Johan Verminnen en 
Luk van Kessel, op vrijdag 26 het 
Folkfestival van Heusden met Bob 
Kerr's Whoopie Band, zaterdag 
John Martyn en Osibissa en zon
dag Andreas Vollenweider en de 
Albion Band. Eveneens zaterdag 
27 is Verminnen in zaal „Blommen-
hof" te Staden, de Kabouterfees
ten te Eekio met de Lost, Kuruki, 
Q-Buc en T.C.Matic, het Havenfes-
tival te Roeselare met onder meer 
Allez-Allez, en het Bemdfestival te 
Arendonk met o.m. „Toontje La
ger". 

Jazz 

Waarmee augustus zowat is afge
rond en het Festival van Vlaande
ren voor de 25ste keer met een 
maandlang programma uitpakt 
Begin september is er „Honky 
Tonk Jazz" te Dendermonde, met 
o.m. de Ramblers, het Golden Ri
ver City Jazzfestival te Kortrijk, en 
twee weken later het Jazzfestival 
van Hoeilaart Dat eveneens on
der de auspiciën van het Festival 
van Vlaanderen weer uitpakt met 
een jazzwedstrijd voor jongeren-
orkesten, in samenwerking met de 
BRT en de provincie Brabant 
Deelnemers zijn niet ouder dan 30 
jaar, en behalve de belangrijke 
prijzen komt er een elpee waarop 
de vier beste orkesten zullen prij
ken. Kandidaturen in te sturen 
voor 15 augustus, met bandopna
me of cassette bezetting, adres en 
alle gegevens over de muzikanten 
naar: Intern. Jazzwedstrijd, Albert 
Michiels, op het adres Jezus-Eik-
sesteenweg 25 te 1900 Hoeilaart 

Sergius 

S^^'^ Internationaal Volksdanstestival Edegem 
Het 8ste Internationaal Volksdans-
festival van Edegem gaat dit jaar 
door van vrijdag 12 tot en met 
woensdag 17 augustus 1983 in en 
om de hovingen van het Hof ter 
Linden aan de Drie Eikenstraat te 
Edegem Centrum. Dit jaar worden 
weer verschillende volksdans
groepen uit binnen- en buitenland 
verwacht, o.m. Grupo de Danzas 
Arcude uit Spanje, Volkstanzgrup-
pe Lana-Untermais uit Zuid-Tirol, 
Bokreta uit Hongarije, Linderöd uit 
Zweden, K.U.D. Aleksandrovo uit 
Joegoslavië en natuurlijk Vlaamse 
groepen zoals, de Boezeroenen 
(Kuringen), Lange Wapper (Ant
werpen), Scheldemeeuwen (Ant
werpen L.O.), de Uiltjes (Ekerer^) 
en 't Meziekske (Puurs). 
Naast het kleurrijke en muzikale 
spektakel dat deze groepen bren
gen, wordt vooral de nadruk ge
legd op verbroedenng tussen de 
gasten, het publiek en uiteraard de 
gastgezinnen die de buitenlandse 
groepen gratis onderdak ver
schaffen. 

Voorstellingen 
Namiddagvoorsteilingen: in Ojsen 

Van 12 tot en met 17 augustus 

lucht in het park Hof ter Linden 
zondag 14 en maandag 15 augus
tus om 14 u. 30; ingeval van slecht 
weer gaan deze voorstellingen 
door in de festivaltent 
Avondvoorstellingen: in de festi
valtent aan de Drie Eikenstraat 

elke avond van 12 tot en met 
17 augustus om 20 u. 

Eucharistieviering in het teken 
van de internationale verbroede
ring: in de Basiliek O.-L-Vrouw 
van Lourdes aan de Hovestraat te 

Edegem Centrum op maandag 15 
augustus om 10 u. stipt. 
Folklorestoet: met de deelnemen
de groepen door het centrum van 
de gemeente naar het Hof ter 
Linden op zondag 14 augustus om 
13 u. 30; vertrek aan het gemeen
teplein. 

Toegangsprijzen 
Namiddagvoorstellingen in het 
Hof ter Linden-120 fr Avondvoor
stellingen in de festivaltent 100 fr. 
De slotavond op woensdag 
17 augustus- 120fr 
Gratis toegang aan: alle gast
ouders en hun gezin, kinderen tot 
6 jaar. 
Vermindering voor alle voorstellin
gen- kinderen van 6 tot 12 jaar, 
60-plussers en (XIP: 60 fr 

Inlichtingen 
Op het sekretariaat: Onafhanke-
lijkheidsstraat 34, 2520 Edegem, 
tel. 03-457.04.10; Maunce Cra
mers, St.-Goriksplein 5, bus 1, 
2520 Edegem, tel 457.22.33. 
De onthaaldienst: Bea Bruloot 
Kontichstraat 19, 2520 Edegem, 
tel. 457.46.79. 
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Vakantietoers door Brussel met 
Brukselbinnenstebuiten. Elke don
derdag, vrijdag en zaterdag tot en 
met 14 augustus start een bus om 
14 u. op het Muntplein onder de 
boomkes. 

Met een bezoek aan de Noord-
wijk, Marollen, St-Katelijne, Cen
trale Boulevards, Warande. 

Kijken naar stadsgroei en afbraak, 
stadsvernieuwing en promotoren-
geweld, politiek en buurtwerk, 
openbaar vervoer en parkings, 
handel en cafe's. 

Hoogtepunt van de tocht Is een 
bezoek op de hoogste toren van 
de stad, de Zuidertoren. 

Voor deze Mallemuntbruksels be
taalt men 100 fr. per persoon. Re
serveren kan door te telefoneren 
(stellig aangeraden). 

Na de zomervakantie loopt op
nieuw een reeks Tematoers. Nor
maal elke eerste zaterdag van de 
maand (behalve in september: 
zondag) van 10 tot 17 u. 30 en per 
bus. Start op het Muntplein. Prijs: 
200 fr. Reserveren kan per tele
foon. 

Zondag 4 september „van parken 
en markten". 
Zaterdag 1 oktober „werken in de 
stad". 
Zaterdag 5 november „stede
bouw, steen des aanstoots". 
Zaterdag 3 december „Marollen, 
retro of progro". 

Inlichtingen en reservaties: Leon 
Lepagestraat 9 te 1000 Brussel, 
02-511.78.83. 

Brukselbinnenstebuiten 
Een zomerzoektocht 

in en rond 
Oostende 

Gtedurende de maanden juli en augustus kan iedereen mee 
doen aan de speciaal uitgestippelde autozoektocht „WIJ 
zoeken aan zee". Kuierend over de Vlaamse wegen, in een 
straal van 20 km omheen Oostende, kan met de hele familie 
van deze autozoektocht een ware vakantiedag worden ge
maakt Tijd speelt hierbij geen rol de zoektocht kan zowel in 
een dag, of over en hele tijd worden gespreid 

Voor de luttele som van 250 fr. per persoon ontvangt U van 
ons een volle dag zomers genot 

De pientere vinders worden door „WIJ aan zee" en „WIJ-
nationaal" beloond naast een video-recorder als hoofdprijs is 
nog voor ruim 150 000 fr aan prijzen voorzien 

De prijsuitreiking, waarop wij uiteraard iedereen verwachten, 
gaat door op zaterdag 10 september as vanaf 16 u in het Pa
rochiaal Centrum, Breendoncklaan te Bredene-Sas 

Overtuigd'' Schrijf dan vlug in op onderstaande adressen, 
waar U het volledig wedstrijdreglement, alsmede het parcours 
zult ontvangen 

— Oostends Trefcentrum, P. Benoitstraat 58, 8400 Oosten
de, tel. 059/50.52.77. 

— Toerismebureau De Haan, Tramstation De Haan. 

\^ky jr A^ 
DE KEIZER 

VAN HET GOEDE 
ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R » 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openinssuren: Di.. woe., vrij. van 13 tot I9u.30 
Do., zat. van lO tot 19 u. 30 
Zondaar v a n 14 tot i t u . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERN AT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrumJ 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-423636 

(Adv. 54) 

VU-Buggenhout nodigt uit op 

1ste kwak- en bos-
schijntjestochten 

(7 - 14 - 21 km) 
WAAR: Gemeentelijk speelplein. Schoolstraat te Buggenhout 
WANNEER: Zondag 11 september 1983 Vanaf 9 tot 15 uur. 
Inschrijvingen: 100 fr voor volwassenen, VWB-lid 90 fr., 
kinderen tot 12 jaar gratis 

Bekers voor sterkst vertegenwoordigde afdelingen en klubs 
Inlichtingen en inschrijvingen vooraf bij Jos Willem, Hopveld 11 
te 9360 Buggenhout, tel 052-335486 

^ 

lepel & vork... 
^ 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 40 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertsiraat 145-147 
2:20 Scfioten, 03/65841 76 

Wi | verzorgen al uw feesten 

Café- res tauran t 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwiinen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

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

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-6757 12 

WEKELIJKSE RUSTDAG S e d e r t 1 9 1 0 9328 SCHOONAARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG Oude Brugstraat 16 
18 UUR 052-42 3246 
JAN PAUWELS-. 
DE BRAUWER JAARLUKS VERLOF 
„ . ,. . . . j . DECEMBER De familiezaak met traditie 

Kof f iebrander i ) 
S A N O 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

FEESTZALEN - S A L O N S 
DE L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderslraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/2374572 

Hote l - res tau ran t -pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
fiest zondag gesloten • Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
A N T W E R P I A 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maur i ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per 'e le i 51 
DORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 
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Sierpleister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolaties 

A.B.D. 

(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

Glazenwasserij pvba ALLOO 

9300 AALST - Tel. 053-21.86.60 

Voor het wassen van alle ruiten van winkelzaken, bureaus, 
fabrieken en ook privé. Het beste adres. 

Firma met 30 jaar ervaring 

Vrijblijvende prijsopgave. (Adv. 21) 

/?ioi:>^ 

OCMW-Nijlen 
Het O C M W v a n Nijlen m a a k t 
b e k e n d d a t vo lgende be t rek
k i n g e n te begeven zijn: 
a a n w e r v i n g voor é é n j a a r op 
proef w a a r n a b e n o e m i n g in 
vas t d i ens tve rband : Vier half-
tijdse betrekkingen van werk-
vrouw (20uyweek); Een part
time betrekking van werkvrouw 
(I5uyweek3. 
De aanwervings- en benoe-
mingsvoorwaarden kan men be
komen bij de sekretaris van het 
OCMW Louis Schoofs, Kessel-
dorp 54 te 2508 Kessel (Nijlen), 
03-480.12.87 - 480.56.76. 
De eigenhandig geschreven kan
didaturen dienen aangetekend 
gericht aan de voorzitter van het 
OCMW, de heer Bruno Van 
Camp, Ringstraat 15 te 2508 Kes
sel (Nijlen), uiterlijk tot 20 augus
tus 1983. 
Namens het OCMW van Ni|len, 
de sekretaris, de voorzitter, 
L. Schoofs. B. Van Camp. 

• Welke tandarts op de lijn 
Gent-Aalst-Asse-Brussel heeft 
part-time-werk voor een jonge 
vrouwelijke tandarts ' 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Volksv Dr J. Valkeniers - Tel 
02-569.1604 

inkn 
^ 

drukken] copy-service 

m a a k t fo tokopieën 

op gewoon papier 

(xerox-procédé) 

t egen 2 F r . 

NIEUW 
XEROX 9500 

1,5 i 1 Fr. per kopie 

Koningstraat 13, Antwerpen 

Tel.: 03/233.22.11 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v z w 

Opstel en èannenstelling 
het komitee van redakteurs 
(H De Schuyteneer, Johan Ar-
tois, Pol Van Den Driessche, M" 
Van Liedekerke en Toon van 
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Vakantie '83 

leper loopt storm voor 
het beleg van 1383 
O p za te rdag 20 en zondag 21 van he t „Be leg van Y p r e in 1383". 
augus tus leeft leper onde r de ban O p ve rsche idene h is tor ische 

(^ -K^^)vuv Ilc jiiinCJ' UT) iml n? ^ 
1̂11) f'Cct 111. _̂{pivllK<ïHr lc^cn^Le(? 

mculh (bit liVViftc b\)pi^ 
A f beelding van het „beleg van Ypre", een oude miniatuur uit de biblioteek 

van Angers. 

m 
plaatsen van de s tad w o r d e n dan 
versch i l lende ta fere len uit d e 14de 
e e u w u i tgebeeld. 

leper he rdenk t 600 jaar O.-L.-
V r o u w van Thuyne, aan w ie de mi-
raku leuze redd ing w o r d t toege
sch reven . Na 9 w e k e n be leger ing 
b raken de Engelsen en Gen te 
naars het be leg op. leper k o n met 
w o r d e n ingenomen O p 20 augus
tus (vanaf 17 u ) en o p 21 augus
tus (vanaf 16 u.) a.s. w o r d t al les 
n o g eens overgedaan . G r e g o 
r iaanse gezangen weerk l i nken in 
de katedraal en in d e kapel van d e 
Godel ieve, een levend schaakspe l 
en een jaarmark t h e b b e n plaats 
o p d e Carote Mark t , de leperse 
boogschu t te rsg i lden o e f e n e n te
gen de k o m e n d e s tn jd , terwi j l mid
de leeuwse muziek zal weerk l in 
ken in d e o u d e Vleeshal le. En d a n 
w o r d t het e rns t ig : d e Engelsen 
naderen d e s tad , de Ri jse lpoor t 
w o r d t ges lo ten. Mar ia Fierin goo i t 
z ich in de g rach t e n dn j f t o p e e n 
bunde l s t ro naar d e s tadsmuren 
w a a r he lpende leperse handen 
haar naar b o v e n hi jsen, d e Engel
sen s teken d e ves t i ngswa te ren 
ove r en b e s t o r m e n de Leeuwe to r 
re... D e g r o e p e n Pandora en 't 
K l iekske zi jn eveneens o p de af
spraak en b rengen m idde leeuwse 
muz iek o p autent leke ins t rumen
ten. 

O m 1 9 u . 30 is het pleit be
slecht, alle k l okken luiden en e e n 
dankp rocess ie t rek t naar d e kate
draal w a a r zeven p)oorters t o t r id 
de r w o r d e n ges lagen. In d e laken
halle w o r d t vanaf 20 u. een middel 
e e u w s fees t georgan izeerd dat to t 
m iddernach t d u u r t Z o w a t 500 f i 
gu ran ten in m idde leeuws k o s t u u m 
n e m e n aan deze h is tonsche evo 
cat ie deel . D e t oegang to t he t 
p a r k o e r s is vol ledig grat is. He t 
o u d e s tadscen t rum is o p be ide 
dagen verkeersvr i j . 

15 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukker i j typ)o - o f fse t 
fabr ikat ie omslagen - zakoms lagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 

tel 052-423304 - 423916 

J.CERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

« " 

Beleef een gezellig „Dagje-uit" te 

_ JDDELKERKE-WESTENDE 
M^ IWM'ï^ Euro-badplaats in het centnun van 

\ \ ' / de Kust met direkte uitrit (nr. 4) 
^ '̂" op de E5 

De Dienst voor Toerisme richt voor groepen ook 
tijdens het seizoen begeleide DAGTRIPS in van 
de riante Zeedijk tot het schilderachtig Polder
land. 
Dit voor de inclusief-prijs van 325 fr. (met koffie, 
pannekoeken en middagmaal) 
Prospektie en reservatie: 
Dienst voor Toerisme 
J. Casselaan 4 
8430 MIDDELKERKE - Tel. 059-30.03.68. 

Aanbevolen huizen 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 051-412589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

s ^ ^ ^ ato«̂ ^ 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 

014-3113 76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

rroii 
Littoral 

urtgebrerde keus bemeubelde villa's - apparl en studio s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD II-IAAN 1205 
8458 00STDUINKtRKE 
TEL 058/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten. 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

G r o e n s t r a a t 8 4 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N 

T e l . 0 3 / 2 3 6 . 4 5 . 3 1 
Open v.iii 10 tol 19 30 Zondog en mniinda^ gcslotcfi 

GELD 

onmlddelli|k te bekomen 

b i j 

Frans V A N M O O R T E R 

Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Drukkerij A.D.B. 
Kerks t raa t 222 

G r i m b e r g e n - H u m b e e k 

Al le d r u k w e r k e n 

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

l u s t r e r l e 

mare 
de vriesê 
bar n iz fc l te l . i jn ^fic tirugi 
0S0/3S /4Ü4 
baan brugtje kortnjK 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 21 0896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tu i t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektr ische ii stallatie ook in
dustr ieel - ver l icht ing - elektr i 
sche ve rwarming . 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/353 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

Loodgieter i j sanitair, zink, gas, 
roof ing, w a t e r v e r w a r m e r s , 
s c h o u w v e g e n en rege len 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19J9 

G e o r g e s D E R A S p v b a 

Autocars, autobus, 
ceremonlewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 
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16 m Mensen van bij ons 

Alfred den Ouden: 

/ / Volks- en folkmuziek op flessen getrokken 
/ / 

DRANOUTER - ,Wat in 
1975 begonnen is als een 
groot tuinfeest is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een 
fameuze gebeurtenis, die 
zijn weerklank vindt tot ver 
over onze landsgrenzen. Het 
folkfestival van Dranouter 
— dat nu reeds voor de 
negende keer plaatsvindt 
tijdens het eerste weekeind 
van augustus — is een on-
miskenbaar monument ge-
worden op het gebied van 
volksmuziek bij ons en in de 
ons omringende landen.' 
Alfred den Ouden en zijn 
eerste viool Kristien (Dehol-
lander) waren destijds de ini
tiatiefnemers. 

Zij hebben een verdienste 
die in de muziekwereld duide
lijk toch jammerlijk diep on
der de korenmaat wordt ge
houden. Er zijn nogal wat 
andere festivals die* gratis 
barnumreklame meekrijgen, 
terwijl de folkliefhebbers nog 
immer al te veel op hun eigen 

avontuurlijke vindingrijkheid 
aangewezen zijn om het ver
afgelegen Dranouter in het 
Westvlaamse Heuvelland te 
vinden. 

Nochtans is dit Dranouter-
festival een merkwaardige in
ternationale reputatie aan het 
opbouwen. Getuige daarvan 
IS dit jaar de uitgebreide deel
neming van gerenommeerde 
folkgroepen als „Fairport 
Convention" uit Engeland, de 
Ierse Chieftains, Swam Arca
de, de Chileense groep Can
to Libre, de Amerikaan Tu
cker Zimmerman, Juan Ma-
sondo en Dirk Van Esbroeck, 
de Nieuwe Snaar, de nieuwe 
Vlaamse groep Zakdoek... La 
Fanfafonie uit Canada, Lo Jai 
uit „Le Limousin" in Frankrijk, 
én, jawel, de ouders van de 
Dranouter-folk-familie Alfred 
den Ouden en Kristien. Des
ondanks wordt Dranouter dit 
weekeinde „geen sing-song"-
bedoening. Alfred den Ou
den vertelde ons waarom. 

w "f K n'^- '. '-.y " 

^?/V' 

Alfred den Ouden: „De bekende 
Britse sing-songs hebben onver
minderd hun wezenlijk sociaal as-
pekt Het is niet zomaar een amu
sante bedoening gedurende enke
le uren, maar de manifestatie ka
dert in de levenswijze van het 
volk. Bij ons bestond er vroeger 
ook iets dergelijks. Wat Walter De 
Buck met zijn „Gentse Fleste" ge
tracht heeft terug op te rakelen. 
Maar daar slaag je uiteindelijk toch 
niet in. Dat neemt niet weg dat 
onze festivals en jaarlijkse feesten 
toch voor duizenden een biezon-
dere attraktiepool blijven vormen. 
In Dranouter is het er ons om te 
doen de goede folk-songgroepen 
bijeen te brengen, een podium te 
geven waar vooral door het inspe
len op mekaar een apart festijn op
borrelt 

Ik heb het zelf niet uitgevonden 
maar naar verluidt heeft Dranou
ter een enorm goede faam bij de 
Britse folkartiesten verworven. 
In onze beste jaren hebben we tel
kens toch zo'n 5.000 folk-liefheb-
bers bij mekaar gebracht 

Om interne strubbelingen is het 

even wat kalmer geweest Maar 
dit jaar wordt het zeker een uit
schieter, en dan als aanloop tot 
onze tiende editie volgend jaar." 
— Is er nog een jong publiek 
voor folksongs, of Is het een 
gezellige troep van senioren van 
de generatie '60 aan het worden? 
Alfred den Ouden: „Het is inder
daad zo dat bij de getrouwe Dran-
outer-fans er nogal wat dertigers 
rondlopen. Trouwens, dat we heel 
even wat minder volk hadden 
heeft duidelijk ook met die genera
tie van jong-getrouwden te maken. 
Kleine kinderen en huisjeszorgen 
maken dat de fans van vroeger 
een tijdje huisratten worden. Maar 
eens de kinderen wat groter wor
den komen die ex-jongeren weer 
buiten. 
We trekken ook — gelukkig maar 
— veel jongeren aan. En ik moet 
zeggen dat die zeer kritisch zijn; 
tenminste als ze voor folkmuziek 
interesse hebben. 
De ouderen die zoeken eerder 
naar groepen die ze kennen. Het is 
wel niet gemakkelijk telkens nieu
we groepen erbij te t>etrekken. Je 
vindt ze zo weinig. En ook: ze 

spelen nogal technisch perfektio-
nistisch. Zonder „een basis". Het is 
geen muziek meer die onder het 
volk leeft, zoals bij de Britse folk-
zangers. 
En dat vind ik wel jammer Maar, 
wat doe je er aan? 
Nu hebben we ons wel voorgeno
men om volgend jaar een echt 
uitdagend programma te maken. 
D^ aanloop nemen we trouwens 
al dit jaar Aan zo'n festivalpro
gramma werkje overigens een vol 
jaar Volgend jaar wordt Dranou
ter het grote festival van de nos-
talgieke (folk)muzlek. In deze tijd 
klinkt dat wel dwars. Maar ik vind 
dat de beste verdediging de aan
val is. We hopen een troep groe
pen bijeen te krijgen die eind van 
de zestiger en begin zeventiger 
jaren zeer suksesrijk waren. Daar
mee hopen we dan ons geëigend 
Dranouter publiek eens extra in de 
watten te leggen. 
— Alfred en Kristien treden zelf 
nog zo bitter weinig o p -
Alfred den Ouden: „Het ritme van 
vroeger konden we echt niet meer 
volhouden. Stel je voor: enkele 
jaren tot honderd optredens. We 
hebben ook in het buitenland nog
al wat festivals afgedweild. Daar 
houden we trouwens een enorme 
ervaring aan over voor de organi-
zatie van ons eigenste festival. 
Maar natuurlijk is het ook zo dat 
wat de folksongs betreft de tijd 
duidelijk niet blijft stilstaan. Ik 

vrees een beetje dat de volksmu
ziek op flessen is getrokken. Er 
zijn enkele jaarlijkse weerkerende 
folkfeesten, maar daarmee is de 
kous ver af 
Wat niet wegneemt dat er een 
vast publiek is gevormd. Maar het 
is duidelijk wel anders dan vroeger 
geworden. Trouwens tot en met in 
Engeland merk je die evolutie. Een 
evolutie die ikzelf wel jammer vind, 
maar wat doe je eraan.. ? 

Krulletje in de hersens 
En Alfred en Kristien? Ja, er zijn 
ook nog andere amusante dingen 
in het leven dan uitsluitend muziek. 
Hoewel we zullen blijven zingen 
natuurlijk. Maar, eten maken is ook 
iets prettigs. Het zal je wel niet ver
wonderen dat we hier in onze 
folkklub ook een eethuisje én een 
drankhuisje gebrouwd hebben. 
Dat barst trouwens uit zijn voeg-
ten zodat we in september met 
„De Zon" aan een verhuis toe zijn. 
We blijven in Dranouter, dat wel." 
— Alfred den Ouden heeft In dit 
verafgelegen Heuvelland zijn 
hart verloren en Kristien gevon
den. Over hem Is eens zeer mooi 
geschreven: „.^/fred/s een levens
genieter, met bovendien het krulle
tje in de hersens dat hem in staat 
stelt zijn entoesiasme over te dra
gen op zijn omgeving via een 
medium dat hij deskundig han
teert: het volkslied." 

Programma 
Vrijdag 

Grote tent 20 u.- Opening fanfare; 
Alfred en Kristien -l- Vrienden; Lo Jai; 
De Nieuwe Snaar 
Kleine tent Nachtltoncert Swan Arca
de. 

Zaterdag 

13 u.: De Caramba's, St-Sebastiaans-
gllde van Westerio. Klakl<ebus, Vrij 
podium; Lo Jai; Dansateliers; Gomma; 
Zakdoek, Swan Arcade, Tango & an
dere Milonga's; The Chieftain's 
Kleine tentiNachtkoncert met oa. Vin 
Garbut 

Zondag 

12 u.: Fanfafonie; Canto Libre; Vrij 

Podium; Smoketown Strut; Tucker 
Zimmerman; Vin Garbut; Fairport Con
vention. 
Kleine tent Vanaf ± 22 u.: Instuif met 
o.a Smoketown Strut 

Informatie: 057-44.48.90. 

Kinderopvang gratis. 
Camping, voorzien van alle gemak en 
nog gratis ook. Open vanaf donder
dag 
Volop drank- en eetgelegenheid, ook 
natuurvoeding. 
Dranouter- op 15 km van leper en 
40 km van de kust 
Ingang: 3 dagen 700 BF; Vnjdag 
200 BF, Zaterdag 350 BF; Zondag 
350 BF 

Alfred is een Dordrechtenaar, en 
als tiener verzot op muziek van 
Donovan, Bob Dylan, Pete See-
ger. Hij bouwde zelf een Iers en 
Engels repertoire op. Maar na 
verloop van ti jd koos hij resoluut 
voor Nederlandstalige liederen. 
Ook maakte hij onder meer een 
LP met traditionele volksmuziek 
uit Frans-Vlaanderen; een plaat 
met oude Vlaamse liederen in 
een nieuw kleedje. 
Alfred zingt met een stem die aan 
de Dubliners doet denken. En 
waar Alfred zingt (ook thuis) 
speelt Kristien de eerste viool. 
Dat zal nu ook dit jaar voor het 
eerst gebeuren op het Dranou-
terfestival, een folkfestijn waar 
Alfred en Kristien de papa en de 
mama van zijn. 
Ook nu hebben beide nauwelijks 
t i jd voor musiceren omdat ze de 
handen vol hebben met de orga-
nizatie van het festival. „De Z o n ' 
in Dranouter is de weken voor 
het festival een bijenkorf van 
medewerkers, geïnteresseerden, 
telefoons en paperasserij zodat 
er geen voldoende ti jd kan vri j 
gemaakt worden om te musice
ren. 
Maar dit jaar zullen Alfred en 
Kristien toch ook zelf op het 
podium klimmen. Overigens: sa
men optreden met enkele art ies
ten waarmee ze in de loop der ja
ren gezamenlijk muziek maakten. 
Bij voorbeeld Ron Cottam en Jan 
De Wilde. Dat wordt een evene
ment Een reünie vol ambiance 
met Vlaamse liederen, en volks
muziek uit Nederland en Frans-
Vlaanderen. 
En, zoals gemeld, werd dus ook 
gezocht naar nieuwe groepen. 
„De Nieuwe Snaar" is de blikvan
ger van de kleine maar toch 
kwalitatieve oogst 
En inmiddels worden ook andere 
smakelijke ingrediënten gebrou
wen. Alfred den Ouden heeft nu 
ook sinds kort smaak gekregen 
in ambachtelijke bieren. Het is 
het ingrediënt dat in Dranouter 
nog ontbrak, benevens het pan-
nekoekenhuis, de folkklub en het 
vegetarisch restaurant Voor wie 
op het eerste weekeinde van 
augustus naar Dranouter toogt: 
proost Het wordt een smakelijk 
folkfestival. (hds) 
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