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Opdat ons volk 
nooit zou vergaan... 
,JIet erkenbaar en herkenbaar maken van Vlaanderen op het 

internationale vlak is geen overbodige luxe. Het is een nood
zaak: niet alleen voor het voeren van een specifieke aanwezig-
heidspolitiek op alle terreinen, maar ook voor de algemene poli
tieke bevestiging van de rol die Vlaanderen te spelen heeft op 
hietlnternationale forum, zowel op het Europees als op het mon-

-oiaal vlak." Dit citaat komt woordelijk uit de inleiding van een 
merkwaardig dokument dat door de leden van het Vlaams 
ministerkomitee voor buitenlands beleid besproken en in grote 
lijnen reeds aangenomen werd. Bedoeling was het opstellen van 
een beleidsnota met het oog op het uitwerken van een echt 
Vlaams buitenlands beleid. 

Bij de aanvang van deze eerste en proportioneel samengestel
de Vlaamse regering werd gelukkig vooropgesteld dat moest ge
streefd worden naar een samenhangend buitenlands optreden 
van Vlaanderen. Met name VU-minister Hugo Schiltz bleef niet 
bij de pakken zitten en zette deze mooie woorden in daden om. 
Niet zelden tot ergernis van de Belgische minister voor buiten
landse betrekkingen en de unitaire cenakels om en rond de 
„Quatre Bras". Een aantal kollega's uit de Vlaamse regering 
volgden echter Schiltz, en gingen eveneens Vlaanderens gelaat 
aan de wereld tonen. 

Het bestaan van Vlaanderen als politieke entiteit op het 
internationale forum kenbaar maken is immers noodzakelijk 
om het onderliggende doel, nl. een maximale belangenverzor
ging, te verwezenlijken. De specifieke ekonomische positie van 
Vlaanderen vraagt een doorgedreven en permanente promotie 
van onze ekonomische belangen en mogelijkheden op interna
tionaal nivau. Iets wat vandaag te weinig of slecht gebeurt door 
de Belgische instanties! Opmerkelijk is dat ook deze werkgroep 
besluit dat het fonds voor buitenlandse handel geregionaliseerd 
moet worden en dat de decentralizering van de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel evenzeer gewenst is. 

Dit ontwerp van beleidsnota verrast voorts door zijn brede vi
sie. Er wordt nadrukkelijk herhaald dat het noodzakelijk is om 
tot een vruchtbare koördinatie te komen tussen kulturele en 
ekonomische initiatieven, teneinde een algemeen Vlaams kwali
teitsimago te scheppen dat spontaan als zodanig in de wereld 
(h)erkend wordt En tevens wordt gewezen op het verlangen en 
de opdracht om als volk een wezenlijke bijdrage te leveren in de 
strijd tegen honger en armoede, in het streven naar meer 
rechtvaardigheid, solidariteit en vrede. 

Kruciaal is natuurlijk de vraag of men deze heerlijk-klinken
de beleidsintenties van de ministeriële werkgroep in de praktijk 
wil omzetten en politiek gestalte zal geven. Uit de resultaten van 
de verschillende missies, die verscheidene gemeenschapsminis
ters tijdens de voorbije drie jaar ondernamen, blijkt overduide
lijk de behoefte om op belangrijke kultureel-ekonomische tref
punten in de wereld een blijvende vertegenwoordiging van de 
Vlaamse Gemeenschap op te richten. Het inzetten van perma
nente afvaardigingen is immers de logische konsekwentie van 
de gemaakte keuze. Het samengaan van overheid en privé is 
daarbij onontbeerlijk: de Vlaamse overheid en het Vlaams 
bedrijfsleven moeten een gemeenschappelijke strategie uitwer
ken en gezamenlijk de kosten dragen. De baten van de inplan
ting van Vlaamse Huizen zijn immers ook dubbel: een handels-
prospektor komt hoofzakelijk het bedrijfsleven ten goede, maar 
bovendien is de aanwezigheid van gemandateerde Vlamingen in 
politiek-kommercieel strategische centra ontzettend belangrijk 
voor de uitstraling van Vlaanderen in de ruimste betekenis. 

Wij kunnen enkel hopen dat dit gefundeerde en zinrijke 
dokument binnenkort wordt onderschreven én uitgevoerd door 
de voltallige Vlaamse Exekutieve. Opdat eindelijk het kader en 
de mogelijkheden zouden bestaan om als Vlaamse Gemeen
schap naar de wereld toe te treden. Wat overigens de enige kans 
op overleven is voor ons volk in de wereld van morgen! 

(pvdd) 

Limburg moet „wachten" 

Hét verschil 
Het laatste huiswerk dat deze regering-in-ontbin

ding dinsdagochtend, net vóór zij met vakantie ver
trok, afleverde is slecht en betekent een nieuwe kaak
slag aan Vlaanderen. 

MAANDEN geleden dien
de VU-senator Rik Van-
dekerckhove, samen 

met vertegenwoordigers van de 
drie overige Vlaamse partijen, een 
wetsvoorstel in waardoor de Eko
nomische Hogeschool van Lim-
burgCEHU zou geïntegreerd wor
den in het Limburgs Universitair 
Centrum(LUC). De studiepro
gramma's en het wetenschappe
lijk onderzoek van de EHL zijn 
immers gelijkwaardig aan deze 
van „echte" universiteiten. Daaren
boven is het kommunautair even
wicht zwaar verstoord, aangezien 
Wallonië over meer universitaire 
studiemogelijkheden beschikt al
hoewel Vlaanderen veel meer stu
denten telt. Dit wetsvoorstel wou 
dus in feite alleen recht doen 
geschieden. De Senaat keurde dit 
voorstel reeds goed. 

De franstaligen gingen in de 
Kamer echter dwarsliggen en met 
aktieve medewerking van vice-
premier Gol werd de zg. alarmbel 
geluid. De regering diende bijge
volg een oplossing uit te dokteren 

Het resulteerde in een Belgische 
kompromis, wat altijd neerkomt op 
een achteruitstelling van de 
Vlaamse belangen. De regering 
zal eind augustus een gewijzigd 
ontwerp indienen dat de integratie 
van alle ekonomische hogescho
len in universitaire instellingen mo
gelijk maakt, op eksklusieve voor
waarde dat deze ingreep geen 
frank mag kosten. 

In mensentaal betekent dit dat 
Limburg naar deze integratie mag 
fluiten. Dit uitstel komt in de prak
tijk neer op een regelrecht afstel. 
Het nieuwe ontwerp moet nu im
mers opnieuw naar de Senaat en 

vandaar naar de Kamer. Maar 
zoals bekend vergadert het par\e-
ment straks nog hoop en al één 
week, en die zal proppensvol zit
ten met het debat over de even
tuele grondwetsherziening. 

De CVP en PVV zijn voor de 
zoveelste keer gezwicht onder de 
Waalse druk. Alle voor Vlaande
ren belanghebbende dossiers 
werden en worden met vaste re
gelmaat verdaagd, ad Kalendas 
Graecas, tot met Sint-Juttemis. Dit 
in schrille tegenstelling tot de 
Waalse eisen. Zo voerde men de 
regionallzering van de vijf nationa
le sektoren af, maar om de Waalse 
industrie ter wille te zijn werden de 
onnodige F-16's wel besteld. Het 
principe om straks te mogen pra
ten over de federalizering van het 
onderwijs is nog steeds niet aan
vaard, maar de participatie in de 
kerncentrales van Chooz kreeg 
toch het fiat Het RTT-kontrakt van 
de eeuw blijft liggen, opdat de 
Walen een strategie tegen de 
Vlaamse bedrijven zouden kun
nen uitbouwen... Het verhaal is 
eentonig en lang. 

Dit verschil in behandeling én 
beslissing naar gelang het Vlaam
se of Waalse dossiers betreft is 
hemeltergend. Geen ander volk 
die naam waardig zou dit aanvaar
den, (pvdd) 

Afspraak op 31 augustus 
in Bonheiden! 

(Zie biz. 2) 
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Zaterdag, 31 augustus in de Krankhoeve te Bonheiden doorlopend van 9u. tot 21 u. en later 

Tentoonstelling 
VU-propagandamateriaal 

De Volksunie staat in de startblokken. Haar schema 
voor een krachtige, stevige en voldoende verkiezings
campagne is uitgewerkt 

U kan er kennis mee maken op 31 augustus. U moet 
er kennis mee maken indien u mandataris of kandidaat 
bent, indien u zich bezighoudt met de propaganda van 
uw afdeling en/of uw arrondissement. 

HEEL wat propagandamate
riaal zal er reeds te be
zichtigen zijn. Affiches 

vers van de pers. 
Heel wat tips zullen u visueel 

getoond worden Zo de mogelijk
heden van rijdende affichage. 

Krankhoeve 
Dit alles in het rustige kader van 

de Krankhoeve te Bonheiden, 
Grote Doelstraat nr. 1 (Bonheiden 
ligt nabij Mechelen en vanaf het 
kerkplein is bewegwijzering voor
zien). Op zaterdag, 31 augustus. 
Vanaf 9 u. tot 21 u. en later. 

Met uiteraard mogelijkheid tot 
een gezellige babbel met partij
verantwoordelijken en deskundi
gen over de eigen arrondissemen-
tele of persoonlijke campagne. 

Ik, ondergetekende (naam, voornaam en adres) 

bestel hierbij eksemplaren van de 2 m2-opbouw 
voor personenwagens. 
Het verschuldigde bedrag van x 5.000 fr zal ik 
voldoen door 
D Overschrijving op rekening 435-0259601-12 Van Volks
unie, Barrikadenplein 12,1000 Brussel met vermelding „Rijden
de affichage". 
D Betaling bij de afhaling tijdens de tentoonstelling van 3i 
augustus a.s. te Bonheiden. 

Handtekening, 

Gelieve zo sne\ mogeJijk terug te zenden aan: Algemeen 
Sekretariaal Volksunie, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

Tegen kostprijs 
Op de tentoonstelling zullen 

heel wat tips en raadgevingen 
worden verstrekt over de rijden
de affichage en de speciale tijde
lijke 2 ni2-borden die op zoveel 
mogelijk plaatsen, bij zoveel mo
gelijk leden en sympatisanten 
aangebracht worden. 

Omwille van de enorme propa
gandistische impakt van de rij
dende affichage wil het Alge
meen Sekretariaat hier een stap 
verder gaan: tegen kostprijs le
vert het een stevige en afgewerk
te opbouw voor de bevestiging 
van twee 2 m2-affiches op het 
dak van uw personenwagen. 

Voor het bedrag van 5.000 fr. 

ontvcingt u een bagagerek (twee 
metalen staven die op elke wa
gen bevestigd kunnen worden), 
twee houten panelen van 2 m2 en 
de bevestiging van deze panelen 
op het bagagerek. De houten 
panelen zijn afgeschermd tegen 
de regen, geschilderd en aan 
mekaar bevestigd bij middel van 
een pianoscharnier (aldus vergt 
het opbergen nauwelijks enige 
ruimte). 

Bestellen kan met bijgevoeg
de bestelbon. Op 31 augustus 
ligt de opbouw dan te uwer be
schikking in Bonheiden. Bagage
rek en stelling worden op uw 
vlagen bevestigd, beplakt met 
twee 2 m2-affiches. 

Eurocheques of Eurocard niet vergeten? 
Euro Travellers Cheques in orde? 

Genoeg vreemd geld op zak? Bancontact mee? 
Reisverzekering O.K.? Zonnebril teruggevonden... 
goeie reis! KB-Vakantiepakket 
Als u weet waar u naartoe gaat en door welke 

landen u reist, loop dan eerst eens langs bij de KB 
voor uw vakantiepakket. Alles zit erin, maar dat 
betekent niet dat u alles nodig hebt. 
Eurocheques en eurochequekaart. 
Euro Travellers Cheques. De veiligste manier om er 
met veel geld op uit te trekken. 
Eurocard. Om rekeningen te betalen zonder biljet
ten en zonder cheques in hotels, restaurants en 
winkels. 
Vreemde Munten. 
Bancontact. Ook in Spanje. 

Reisverzekeringen. U kunt kiezen uit een aantal 
reisverzekeringen die verschillen in duur, dekking 
en prijs. 

Zonnebril er nog bij, koffers dichtklappen en 
wegwezen ! Met een gerust gemoed, want de 
Kredietbank zorgt voor u, ook 
als u héél ver weg bent. 

Beter bij de bank 
vanhier 

50 JAAR 

De stier 
bij de horens 

Heel wat militanten en leden 
investeerden reeds in de VU-ver-
kiezingsoverwinning. Dank aan 
hen allen die het varkentje mee 
hielpen wassen... Reeds twee-en-
een-kwart miljoen is vandaag, half 
juli, ingezameld. 

Nu echter is het ogenblik aan
gebroken om de stier definitief bij 
de horens te vatten en de 3 
miljoen, nodig voor de sponsoring 
van één boodschap in de 2 miljoen 
Vlaamse huisbussen, rond te ma
ken. 

De 3 miljoen ligt zeker voor het 
grijpen. Maar de tijd dringt de 
verkiezingen komen twee maand 
vroeger dan gepland. 

Investeer vandaag nog. Aarzel 
niet langer en neem kontakt met 
het Algemeen Sekretariaat (tel. 
02-219.49.30). Alle inlichtingen 
worden u toegezonden. 

Agenda 
Noteer alvast in uw agenda: 

VU-VERKIEZINGSKONGRES 
Zondag, 22 september 1985, 
in „deSingel" te Antwerpen 

• 19 j . 3-tallge (Nederlands, Frans en 
Engels) juffrouw, met diploma hoger 
secundair onderwijs, bedrijfsekonomi-
sche informatica, zoekt een gepaste 
betrekking in Brussel of op de as 
Brussel-Halle. 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr. J. Valke
niers, tel 02-569.16.04 
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„Men hoeft de wereld niet rond te reizen om te begrijpen dat de hemel overal blauw is." (Goethe) 

Even afhaken... 

WIJ met 
vakantie 

Inderdaad. De redaktie van uw weekblad legt eventjes de 
riem af. Wij muizen er voor twee weken van tussenuit. Aeuivan-
kelijk was onze eerste vakantiedag een week later gepland, 
maar „gezien de politieke toestand" is alles met een weeïge ver
vroegd. We vallen terug in uw bus op donderdag 22 augustus. 

Deze WU-editie steekt trouwens in een zonnig vakantiekleed
je. Behalve de eerste en laatste twee bladzijden hebben wij uw 
blad voor één keer „gevrijwaard" van politieke artikels. Wij sta
ken het boordevol toeristische tips, afgewisseld met enkele 
puzzels. 

De tijdelijke afwezigheid van de WU-redaktie betekent niet 
dat het VCJ-partijsekretariaat zou gesloten zijn. De hele vakantie 
door is er permanentie voorzien en wordt er duchtig doorge
werkt aan de voorbereiding van de verkiezingen. Deze verkiezin
gen zullen uiteraard hét hoofdtema vormen van de WU-
nummers die straks van de persen rollen. Acht weken scheiden 
ons dan nog van die 13de oktot>er. En hoeft het herhaald dat 
deze verkiezingen voor de Volksunie, en bijgevolg voor Vlaande
ren, van ontzettend groot belang zijn? Het wordt dus heel hard 
werken en knokken. 

In afwachting daarvan wensen wij allen die nog vakantie te 
goed hebben veel zon, rust en plezier. Rust behoort immers bij 
het werk ais de oogleden bij de ogen, zei Tagore reeds. Voor hen 
die al opnieuw aan de slag zijn nemen wij een minuut stilte in 
acht en heffen wij deemoedig het glas. Ér wordt immers be
weerd dat werk het mooiste is wat er bestaat. Laten we er dus 
altijd over waken dat we iets overiaten voor de volgende dag... 

uw WU-redaktieploeg. 

3 vakantiewedstrijden 

Deze vakantie-WIJ bevat drie 
wedstrijden waaraan tal van 
mooie en waardevolle prijzen ver
bonden zijn. 

Meespelen 
De 92ste aflevering van onze 

wekelijkse prijsvraag Meespelen 
wordt deze week extra uitgebreid 
en IS iets moeilijker dan gewoon
lijk. Met de nodige speurzin zullen 
de trouwe meespelers en hopelijk 
vele anderen de optossingen vin
den. Lees bladzijde 11. 

Reuzepuzzel 
Dat moet u zien op bladzijde 14! 

Voor het eerst in de geschiedenis 

van ons weekblad kunt u aan een 
gigantisch kruiswoordraadsel 
sleutelen. De oplossing moet uit
eindelijk leiden tot één bij flamin
ganten gekende slogan. U ziet wel 
op bladzijde 14. 

„Vlaanderen 
verkeerd" 

Jongelui tot 16 jaar leggen wij 
een kaart van Vlaanderen voor, 
getekend door onze huistekenaar 
Gejo. Maar hoe!? Kijk vlug op 
bladzijde 8. 

En de prijzen? 
Natuuriijk zijn aan onze wed-

11 r j 
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Speel 
mee 
en 
win! 

strijden tal van prachtige prijzen 
verbonden. Een greep uit de fxij-
zenpot: waardevolle boekenpak
ketten voor alle leeftijden, 20 walk-
men, 45-toerenplaatjes, een alles-
snijder (super de luxe), waardevol
le kogelperinen, enz_ 

De uiterste datum voor de drie 
inzendingen ligt vast op maandag 
26 augustus. De uitslag wordt be
kend gemaakt in ons weekblad 
van donderdag 29 augustus Bij 
gelijke juiste antwoorden zal de 
klassieke „onschuldige hand" de 
winnaars aanduiden Antwoorden 
slechts sturen naar Redaktie WIJ, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brus
sel. Veel speelgenot! 
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,,Hier spreekt men Nederlands!" 

Vlamingen 
en toerisme 
in de Ardennen 

Als je teruggaat tot in de tweede generatie leven er 
zowat vierhonderdduizend Vlamingen in Wallonië 
Vele onder hen verloochenen echter hun afkomst Dit 
verklaart waarom „Band", de kulturele vereniging van 
Vlamingen in Wallonië, maar een duizendtal leden telt 
„Band" geeft een maandblad uit en houdt jaarlijks een 
kongres te Namen-Wépion Volgens hoofdredakteur 
G. De Messemaeker verwijten de Walen helemaal 
mets aan de Vlamingen die zich daar als Vlamingen in 
Wallonië manifesteren. 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tonissteiner Sprudel . 
Bi) de bron vindt men 
oude inschriften als . fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis- (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking) 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een achttal )aar gereden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel 016/46 03 11 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
het de inhoud van dat fles
je grondig analyseren En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tonis-
steiner-drinker IS, bevestig
de dat 

Tonissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van 
1 ziekte der urine-afvoer-

kanalen 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis) 
b) reinigen bij nierste
nen , ook fosfaat- en 
karbonaatstenen 

2 chronische maagshjm-
vliesontsteking Herstel
len na darmontsteking 
Zenuw- en funktionele 
storingen 

3 chronische ontsteking 
der luchtpijpen (phai7n-
gitis tracheits, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie) 

4 ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen Jicht 

Wie meer wil weten over 
Tonissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 

huis krijgt 
(advertentie) 

HEEL wat mensen van bij 
ons hebben zich definitief 
in Wallonië gevestigd Ze 

werken er met alleen in de horeca-
sektor, maar ook in de landbouw, 
de industrie en de bouwnijverheid 

Ardeens 
Nu het vakantie is, gaat onze 

aandacht uiteraard vooral uit naar 
het toerisme meer in het biezon-
der in de Ardennen In de rubriek 
„Weekendje Anders" van Auto
toerist, het tijdschnft van de 
VAB-VTB werd een aantal Vla
mingen geprofileerd, dat in de 
Ardennen woont en werkzaam is 
in de toeristische sektor Enkele 
voorbeelden 

In Ciergnon een dorpje met een 
honderdtal inwoners in de Lesse-
valiei, ligt de „Auberge de la Col-
lyre" De uitbater Desire Fonteyne 
was vroeger eigenaar van de 
„Bierkelder" in Leuven en leeft nu 
in de stille Famenne met zijn Waal
se vrouw Nadine, die ook van 
Vlaamse afkomst is 

„Je ne suis pas Wallon, je suis 
Ardennais" is een uitspraak van 
Jacques Duruisseau de chef van 
de hostellerie ,Un Balcon en Fo-
rêt", gelegen op de weg van Ro-
chehaut naar Alle Zijn West-
vlaamse vrouw Beatnce praat Ne
derlands met een aksentje van 
Heule 

Langs de Franse grens aan de 
oevers van de Semois ligt Cor-
bion Midden in t dorp staat een 
grijs gebouw, het „Hotel des Ar
dennes" Het onthaal is er in per-
fekt Nederlands 

Mark Sterckx woont al elf jaar 
te Felenne-Beauraing Deze jonge 
Leuvenaar ontvangt haast uitslui
tend Vlamingen in zijn Auberge de 
Felenne 

De toeristische informatie over 
de Ardennen is op sommige plaat
sen gemonopoliseerd, waardoor 
bepaalde streken meer aandacht 
krijgen, zoals bij voorbeeld Dur-
buy en La Roche Andere fraaie 
hoekjes blijven daardoor in de 
kou De omgeving van Ortho is 
daarvan een schoolvoorbeeld 

Onbekend 
is onbemind 

Ortho ligt in het hart van de Ar
dennen, in de driehoek La Roche, 
Houffalize, Bastogne In de onmid
dellijke omgeving zijn er talrijke 
dorpjes waar de huizen gegroe
peerd zijn rond de kerk Huber-
mont Warempage, Floumont, 
Buisson, Roupage en Thimont 
Ook Herlinval, Mousny en Nisra-
mont zijn typische dorpen met 
eigen toeristische troeven Herlin
val heeft een schilderachtige kapel 
uit de 16de eeuw, Mousny legen
darische stenen uit wit kwartsiet, 
de zgn .Caillox de Mousny', en 
Nisramont een stuwdam op de 
Ourthe Rond het stuwmeer, dat 
een oppervlakte heeft van 47 ha, 
loopt een wandelpad van 13 km 

Ver* Wiltz 

door het gemend bos De natuurlij
ke plantengroei is hier nog over
vloedig aanwezig De oorspronke
lijke schoonheid van het Ardense 
woud vind je terug in de nabijgele
gen streek van „Herou' en in de 
buurt van de Romeinse vesting 
„Cheslin" 

De plaatselijke „Syndicat d'lni-
tiative" heeft met minder dan 
15 wandelingen uitgestippeld over 
een totale afstand van 70 km Er is 
een uitstekend hotel „La Ferme au 
Pont" langs de baan naar Basto
gne en een goed restaurant „La 
Pomme de Pm" te Warempage 
Wie kamers met ontbijt verkiest, 
kan terecht bij Pieter en Denise 
Decock te Nisramont Deze sym-
patieke Vlamingen hebben enkele 
jaren geleden hun werk opgezegd 
en hun huis te Antwerpen verlaten 
om hier te komen wonen en wer
ken Ze waren de stress het la
waai en de stank van de stad beu 
en vonden in deze streek met 
alleen rust en kalmte, maar ook 
nieuwe levensvreugde Wie per 
kano de Ourthe wil afvaren, kan 
eveneens bij Vlamingen terecht 
Gilbert en Jeanine Haesendonck 

(tel 062-28 83 25) verhuren het no
dige en geven deskundige infor
matie 

Een andere tip is een wandeling 
in de sprookjesachtige „Vallee des 
Fees" te Achouffe en een bezoek 
aan de plaatselijke etablissemen
ten Ook daar is de Vlaamse aan
wezigheid voelbaar 

Roeland Dirks 

Op dins
dag 6 augus
tus aan
staande 
brengt de 

Vlaams-Nationale Omroepstich-
ting om 21 u 30 op het eerste 
BRT-televisienet een reportage 
over Vlamingen en toensme in de 
Ardennen 

Een portret van „Band" en van 
Vlamingen werkzaam in andere 
sektoren in Wallonië komt later op 
het scherm 

OVERMERE Palend aan het Donhmeur 

• 33 meter lange watergll|baan 
• r«uze speeltuin met prachtige zar>dt>ak ̂  
• 2 verwarrmle zwembaden '^ 
• warme stortbaden 
• petarKiue banen 
• pln^por^ 
• ligwelde 

Cafetaria met 
uitgebreide 
zonneterrassen 

Donklaan 93 Berlare 
(aan Donkkapel) S 091-67 59 39 

Uitstekende 
pleisterplaats voor de ganso familie 

Het domein is volledig omhemd en de 
prijzen zijn er (diniliaat Gratis parking 

^ lustrerie 
25 jaaT̂  devrjese 

betaalbare prijzen! 
- 20 o/o 
— 1 0 % op spotarmaturen 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 
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Met een „Seapass" naar Groot-Brittannië 

in Bath en Wales 
Groot-Brittannie is een bij ons vaak terugkomende 

bestemming Deze eilanden hebben toenstisch zoveel 
te bieden dat wij er ons steeds over verwonderen dat 
er met meer Vlamingen naar toe trekken Een aantal 
vooroordelen zijn blijkbaar onverwoestbaar U kent ze 
wel in Engeland regent het altijd, het eten is er „oneet
baar" en links rijden is een hele klus. 

EEN reputatie die in hoofd
zaak door mensen die er 
nooit geweest zijn wordt 

uitgedragen Nu het weer is er 
zeker met slechter dan in de rest 
van West-Europa In Zuid-West-
Engefand en op de Kanaaleilanden 
Jersey en Guernsy is het dank zij 
de warme golfstroom beslist een 
paar graden warmer dan bij ons 

Best lekker! 
Wat het eten betreft, de Britten 

zijn er de jongste jaren — althans 
volgens onze maatstaven — ge
weldig op vooruit gegaan Men 
kan er nu best smakelijk eten 
zonder dat men aan een buiten
lands restaurant moet aankloppen 

Het Britse eetpatroon is trou
wens heel geschikt voor de rond
trekkende toerist Het Engels ont
bijt met vruchtensap cornflaces 
ham eieren worstjes gebakken 
tomaat en champignons toastjes 
met marmelade geeft voldoende 
energie om U een flink eind op 
weg te helpen s Middags heeft 
men meestal genoeg met een paar 
belegde boterhammetjes die net
jes in cellofaan verpakt overal 
verkocht worden Men kan ook 
een pub binnengaan — een must 
in Groot-Brittannie — waar men 
voor weinig geld koude of warme 
snacks kan verkrijgen s Avonds 
wordt er dan overal volledig en uit
gebreid gesoupeerd 

100 minuten! 
Oh ja het links rijden Toegege

ven dat het de eerste keer even 
raar doet Maar na een tiental 
kilometers (of liever miles ) blijkt 
ook dit geen probleem te zijn In te
genstelling met de Fransen en 
Italianen gaan de Britten ook met 
direkt toeteren wanneer je hen 
even hindert in uw aanloopperio
de Het was dus zeker met uit 
schrik voor links dat wij de trein 
namen Eerder een vorm van lui
heid die ons deed besluiten te 

tremen En omdat wij op zo korte 
tijd, zoveel mogelijk wilden zien 
voor zo weinig mogelijk geld koch
ten WIJ ons in Oostende een „Bnt-
rail Seapass Europe Link" Met dit 
pasje reist men onbef)erkt per 
trein door Groot-Bnttannie en dit 
gedurende acht, vijftien twee en 
twintig dagen of een maand Ook 
het zeeparcours Oostende-Dover 
(en terug) en de aansluitende boot 
(jetfoil) en trein naar en van Lon
den IS in die prijs begrepen Mits 
betaling van de gebruikelijke toe
slag (480 BF per persoon en per 
enkele overvaart) mag de over
tocht ook per jetfoil gebeuren zo 
IS men vanuit Oostende in hon
derd minuten het Kanaal over 

Na Londen was onze eerste 
nieuwe pleisterplaats Bath een 
histonsch pareltje een paar uren 

trein westelijk van Londen Op de 
plaats waar een warme minerale 
bron opborrelt bouwden de Ro
meinen hun beroemde baden, die 
uitzonderlijk goed bewaard geble
ven zijn, zowat het mooiste en 
interessantste wat Engeland aan 
de Romeinse overheersing over
gehouden heeft Tegenover de ba
den kan men de mooie abdijkerk 
uit de 16de eeuw bewonderen 
met indrukwekkende ingangsdeur 
en enig waaiergeweif De grootste 
bloei heeft Bath gekend in de 
18de eeuw toen al wat faam en 
naam had naar die kuurstad trok 
Voor al die prominenten werd een 
nieuwe stad gebouwd met brede 
straten en pleinen en stijlvolle wo
ningen 

Pulteneybrug 
De mooiste voorbeelden van 

Georgian-architektuur vindt men 
hier Waarschijnlijk is er in Groot-
Brittannie geen enkele stad die zo 
ongeschonden bewaard gebleven 
IS Van de ontelbare gebouwen die 
onder Monumentenzorg vallen 
zijn er toch een paar die afzonder
lijk dienen vernoemd Zo is er de 
Pulteneybrug met winkeltjes aan 
weerszijden en aan de rand van 
de stad het Royal Crescent In 

Beelden uit mooi Bath 

feite gaat het om een dertigtal 
njwomngen die een paleis vormer 
met een halvemaanvormige faga-
de van 184 meter en met meer 
dan 100 zuilen Niettegenstaande 
het historische karakter van Bath 
IS dit ook een levendige stad met 
mooie winkels en vertier Op de 
Avon, die door de stad vloeit 
kunnen boottripjes gemaakt wor
den terwijl de groene hellingen, die 
de stad omnngen tot wandelingen 
uitnodigen Na een p>aar dagen 
Bath zijn wij dan naar Wales ge
treind 

Naar Wales! 
Wales biedt de toenst een ge

varieerd maar overwegend gol
vend landschap Huizenhoge ha
gen verdelen de weilanden in gro
te groene vlakken, waann de hon
derden schapen verloren witte 
stippen zijn De kronkelende we
gen zijn vaak overkoepeld door 
een dak van loof bomen waardoor 
men als het ware door groene 
tunnels njdt terwijl boven de be
boste heuvels een puffend smal-
spoortreintje een rookpluim weeft 
Wales IS ontwafjenend mooi, af en 
toe zelfs groots maar het blijft een 
natuur op mensenmaat van waar 
rust en vredigheid uitstralen Tot 
plots de kantelen van een geheim
zinnige burcht opduiken als ver
steende getuige van een ver en 
doorgaans gewelddadig verleden 

Wales telt drie nationale parken 
In het zuiden het Brecon Beacons 
Park en het Pembrokeshire Coast 
Park dat de westelijke zuidkust 
omvat De kustlijn is er woest met 
gnilige rotspartijen talrijke kleine 
baaien en kreken en enkele verlo
ren eilandjes Hier bleek Tenby 
een uitgelezen verblijfplaats te 
zijn Een hoog gezellig plaatsje 
nog gedeeltelijk ommuurd 

Het pittoreske haventje ver
deelt de kuststrook in twee Aan 
de ene kant een langgerekt strand 
met duinenrij aan de andere kant 
een zandstrand dat als een amfi-
teater door rotsen omsloten is 
Vanop de dijk — waar een aantal 
goede hotels staan — kan men 
van een prachtig uitzicht genieten 
Van hier uit worden bustripjes 
georgamzeerd 

Tweetalig 
Met onze Britrail Seapass Eu-

rop Link zijn we met een stop)-
treintje dwars door centraal Wales 
naar Noord-Wales getrokken Een 
lange nt maar ideaal om ten volle 
van de natuur te genieten 

In het Noorden worden de heu
vels echter bergen In het Snow-
donia National Park — het derde 
nationale park — ligt het ruige 
Snowdon-massief (1 085 m) met 

bergen uitgesneden dalen uitge
strekte bossen en wilde bergbe
ken Maar ook hier is de kust nooit 
ver af De grootste en meest 
bekende badplaats van de Noord-
kust van Wales is Llandudno een 
familiebadplaats met veel vertier 
en van waaruit men eveneens het 
ganse gebied kan ontdekken 
Maar dat moet U zelf eens doen 

Naast het Engels wordt hier 
meer en meer Welsh gesproken 
dat nu ook in de scholen onderwe
zen wordt Wegwijzers en plaats
naamborden zijn er dan ook twee
talig Maar dat is voor ons geen 
onoverkomelijke zaak Wij vooral 
weten welke stnjd de Welshmen 
voeren Dat is een van de redenen 
waarom wij hen en hun land (ook) 
zo sympatiek vinden' 

Bijkomende 
toeristische in
formatie bij 
STA (Britse 
Toeristische 
Dienst), Berg-
straat 52 te 
1000 Brussel 

De Britse 
Spoorwegen BR (British Rail)op 
hetzelfde adres 

Over de zeevaartiijn Oosten
de-Dover kom je alles te weten 
bij Regie voor Maritiem Trans
port, Belliardstraat 30 te 1040 
Brussel 

Eng&tmtÊ? Met de OostenOe-Doveriljn 
spaart u tijtÊengeM / 
Het andere Europa net aan de 
overzijde Zo vlakbij en toch zo 
verschillend in vele opzichten 
Met de wagen echt gemakke 
lijk en voordelig te bereiken 
Neem nu bvb ons 60 u 
excursiebiljet (21/2 dagen in 
U K) U betaalt alleen voor de 
heenreis wagen en inzitten 
den brengen wij gratis terug 
naar Oostende zelfs in het 
hoogseizoen 
Tot 10 afvaarten daags en 
natuurlijk evenveel om terug 
te keren Er is er dus zeker éen 
die U past 
in minder dan 4 uur brengen 

WIJ U in Engeland Net gepast 
voor een lekker etentje of een 
drink aan boord aankopen te 
doen in de taksvrije shops (zo 
wordt uw reis nog goedkoper) 
of voor een gezondheids 
wandeling op het dek 

Kortom uw vakantie of uw 
uitstap begint reeds bij het 
aan boord rijden Dus waarom 
ver enduur zoeken wat 
dichtbij en goedkoop kan 
gevonden worden' Stuur de 
hiernaast staande bon in en u 
ontvangt meteen onze gratis 
brochures met alle mogelijke 

gegevens omtrent tarieven 
dienstregelingen enz aan de 

RECIE VOOR MARITIEM TRANSPORT 
BelliarastraatSO 1040 BRUSSEL 

(graag m drukletters) 

Postnummer 

SEALINK Oostende Dover 

I 
I 
I 
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Manu Ruys: 

„De Vlaamse natie 
wordt een realiteit! f # 

WIJ: Is de bewering, dat kom
mentatoren regeringen kunnen 
doen vallen of In het zadel hou
den, juist? Of: hoe groot Is de In
vloed en macht van de pers? 

M. Ruys: „Kommentatoren 
doen geen regeringen vallen. Al
thans niet direkt Het behoort niet 
tot hun bevoegdheidsdomein. In 
de Leuvense kwestie won de 
CVP-Kamerfraktie het advies in 
van drie Vlaamse kommentatoren 
(Emiel van Cauwelaert, Karel de 
Witte en Manu Ruys) over het 
ontwerp-antwoord dat premier 

Meise. — Die zaterdagochtend in juli reed ik anders dan gewoonlijk richting 
Brussel Het zou een zomerse dag worden, ongetwijfeld. Ik voelde me onzeker en 
toch ook overtuigd. Bewondering en ergernis, afgunst en ambitie-drang, geloof en 
twijfel. Het kan je niet onbewogen laten wanneer je, als jonge journalist, op inter
view gaat bij Manu Ruys, hoofdredakteur van de belangrijkste krantengroep van 
Vlaanderen. 

Tegen de middag had de zon het pleit gewonnen; de E5 kon amper de vlucht 
naar de kust slikken. Ik waande me duizend man sterk. 

MANU is 61 jaar. Studeer
de na zijn humaniora bij 
de Antwerpse jezuïe

ten germanistiek aan de Leuvense 
universiteit Sinds 1949 werkt hij 
als parlementair redakteur bij „De 
Standaard", waarvan hij in 1975 
hoofdredakteur wordt In '82 
treedt hij toe tot de raad van 
bestuur van de Vlaamse Uitge
versmaatschappij (VUM), die be
halve „De Standaard" ook „Het 
Nieuwsblad" en „De Gentenaar" 
onder haar hoede heeft Samen 
goed voor pakweg 400 000 exem
plaren per dag. 

Niemand zal ontkennen dat 
Manu Ruys een groot journalist is 
met een schitterende pen en enor
me invloed. En dus macht Waar
voor hij ook gevreesd wordt.. 

Hij woont in een prachtig huis 
met een heerlijke tuin. Ons zomers 
gesprek vindt plaats op het aanpa
lend terras, met veel koffie en 
verrukkelijke sigaartjes. Ruys is 
een rijzige, grijzende man die ge
zag en rust uitstraalt 

Golfslag, 
Vive Ie Gueux, 
Opstanding, e.a. 

WIJ: Uw eerste journalistieke 
stappen zette U In „Golfslag"? 

M. Ruys: „Vlak na de oorlog 
bestond er bij de nationialistische 
jeugd, die eigenlijk geen spreek
buis had op dat ogenblik, de be
hoefte om een blad te hebben. De 
ouders zaten doorgaans in de 
gevangenis en de jongeren waren 
min of meer ontredderd. Er werd 
gezocht naar een mogelijkheid om 
via een kultureel tijdschrift ook 
politieke tema's aan te snijden. Ik 
had mijn bewijs van goed zedelijk 
gedrag en was niet gekompromit-
teerd geworden. Ik studeerde 
toen in Leuven en kon als hoofdre
dakteur optreden. 

„Golfslag"werd gedragen door 
een kleine ploeg. Dit blad had 
overigens een vrij hoge oplage en 
hield het ongeveer vijf jaar vol. 
Toen de nummers klaar waren 
gingen wij die ophalen in de druk
kerij. Ik vertrok de maandagoch
tend per trein naar Leuven, bela
den met grote pakken. Daar 
wachtten een zevental „porre-
kens" mij op en zij gingen die 
nummers verspreiden. Een zalig 

avontuur! In „Golfslag" kwam die 
nationalistische jeugd Inderdaad 
aan bod. Onder het motto: „jong-
durvend-gelovend". Ik denk daar 
met voldoening aan terug. Nu nog 
zeggen sommige mensen mij: 
„Waar Is de tijd van „Golfslag"? 
Wij hadden daar veel aan.". 

Ik werkte ook nog mee aan een 
reeks nationalistische publikaties, 
zoals „Wit en Zwart", „Opstan
ding", „Vive Ie Gueux"en andere. 
Het was een prettige tijd." 

WIJ: Hoe bent U dan bij „De 
Standaard" gekomen? 

M. Ruys: „Reeds tijdens mijn 
studies in Leuven dacht ik aan de 
journalistiek. Ik vond dit boelend 
en Ik was ook politiek geïnteres
seerd. Toen ik afstudeerde was er 
een vacature voor een pariemen-
talr redakteur op de nieuw gestar
te „De Standaard". Na een ge
sprek en een examen mocht ik 
beginnen, februari 1949. 

In die tijd was het allemaal nog 
zeer bescheiden. Een redaktie van 
amper 20 mensen, waaronder Ma
ria Rosseels, Louis de Lentdecker-
,...de oude garde van vandaag." 

WIJ: Waarover handelden uw 
prilste artikeltjes? 

M. Ruys: „Ik herinner me nog le
vendig de allereerste dag. Ik kroop 
schuchter achter mijn schrijfma
chine. De redaktiesekretaris 
kwam binnen en zei: „Kan jij dit 
vertalen en samenvatten?". Hij gaf 
me een Duits artikel. Met de me
dedeling dat het bestemd was 
voor bladzijde 3 of 4. Het was 10 
uur in de morgen en om 12 uur 's 
middags was ik daarmee klaar. Ik 
ging die kopij afgeven. Een half 
uurtje later kwam de chef-buiten-
land, Leo Picard, bij me binnen en 
zei: „Jonge man, jij moet toch gaan 
oppassen, hoor! Als jij tenminste 
carrière wilt maken. Want wat jij 
hier gedaan hebt op twee uur, 
daar werkt de heer Oscar Vander 
Hallen drie dagen aan. Men zal dit 
als een vorm van heiligschennis 
beschouwen." 

's Anderdaags kwam de chef 
van de redaktie, dr. Uytterhoeven, 
zeggen dat Bert D'Haese ziek 
was. D'Haese schreef toen de 
„Feiten en Beschouwingen" op 
bladzijde 1. De redaktiechef vroeg 
of Ik dit kon doen. Ik ging daar op 
in en schreef een stuk over de Jo
den van Antwerpen, een protest 
tegen het anti-semitisme. Dat arti
kel verscheen, en toen waren we 
vertrokken." 

WIJ: U schrijft reeds decennia 
lang kommentaarstukken. Sinds 
wanneer precies? En wordt dit na 
verloop van tijd geen karwei? 

M. Ruys: „Ik kreeg onmiddellijk 
de kans om kommentaarstukken 
te schrijven. Ik zei U daarnet dat 
de redaktie in '49 erg dun bezet 
was. Wanneer Bert D'Haese of Eli 
Serruys om één of andere reden 
wegvielen, dan sprongen de jonge 
redakteurs In en zorgden zij voor 
een kommentaar op de frontpagi
na. Op andere dagen verscheen 
een ekonomisch of buitenlands 
hoofdartikel. 

Meer en meer ontstond de be
hoefte om kommentaarartikelen te 
schrijven over de Wetstraat Dit 
was een taak voor de jonge jour
nalisten. Ik volgde Jos Grauwels 
op en kreeg de kans om In kursief-
vorm een kommentaar te brengen. 
Vanaf '58-'59, toen Serruys weg 
was, mocht ik het hoofdartikel 
verzorgen. Ik koos onmiddellijk 
voor de kortere formule, de zg. 
„short leader". De lezer leest zo
iets makkkelijker en bovendien 
ben je zelf verplicht om datgene 
wat je wil zeggen heel kompakt te 
formuleren. Dit doe ik nu, nage
noeg dagelijks, sinds 1958. 

Het is nooit tot een karwei 
geworden. Ik beschouw het als 
een voorrecht, een unieke kans 
om me in te zetten voor iets 
belangrijks." 

Ik deins 
niet terug 

WIJ: Het lijkt mij geen eenvou
dige opdracht: jaarlijks ruim 150 
hoofdartikels. En dit nu reeds 
bijna 30 jaar lang. Wordt dit 
nooit vervelend? 

M. Ruys: „Ik probeer een brede 
waaier van problemen, gegevens 
en dossiers te benaderen. In de 
aktualitelt steken voortdurend 
nieuwe wendingen. Eén probleem 
heeft veel schakeringen en kan 
langs diverse invalshoeken beke
ken worden. Hoeveel honderden 
artikels hebben wij bijvoorbeeld al 
niet gepubliceerd rond de staats
hervorming? Nu is de federalize-
ring van het onderwijs aan de 
orde, enkele maanden geleden 
was het vooral de ekonomische 
dimensie, straks zal daar mis
schien het probleem van de ziek-

ome^ 
teverzekering bijkomen. De vraag 
of Vlaanderen dat zal blijven beta
len? 

Ik ga er vanuit dat ik elke dag 1 
miljoen potentiële lezers heb. Dit 
gegeven is gebaseerd op weten
schappelijke enquêtes. Het hoofd
artikel blijkt immers de meest gele
zen rubriek van de krant te zijn. 
Voor mij was dit trouwens een 
verbijsterende vaststelling. Maar 
als je dit weet dan kan dit toch 
nooit een karwei zijn? Het is inte
gendeel een verschrikkelijk inte
ressante job. Dat je zoiets kan 
doen." 

WIJ: In feite draagt U een 
enorme verantwoordelijkheid. 
Weegt dit niet op U? De weten
schap dat uw artikels de situatie 
heel erg kunnen beïnvloeden. 

M. Ruys: „Geldt dit niet voor 
vele dingen in het leven? 't Klinkt 
bijna banaal, maar een piloot van 
een Boeing, een geneesheer die 
een chirurgische ingreep moet uit
voeren, enz.... Er zijn zo vele jobs in 
het leven waar een grote verant
woordelijkheid mee gemoeid is. Ik 
ben me bewust van mijn verant
woordelijkheid. 

Soms treedt een kommentator 
op als een moralist, wat onvermij
delijk is wanneer hij bij de analyse 
van de maatschappelijke situaties 
beginselen hanteert en normen 
aanlegt Elke kommentator, die 
naam waardig, is in feite een mora
list, wat nog niet wil zeggen een 
zedepreker." 

WIJ: Bent U nooit bevreesd 
over wat de reaktie zou kunnen 
zijn op een stuk dat U geschre
ven hebt? 

M. Ruys: „Neen, die vrees heb 
ik niet Ik heb mij als stelregel 
voorgenomen mij echt weinig aan 
te trekken van „Ie qu'en dira-t-on". 
Ik probeer In eer en geweten te 
schrijven wat ik denk te moeten 
schrijven. Ik kan me natuuriijk ver
gissen. Maar ik deins niet terug 
omdat die of die meneer niet te
vreden zou kunnen zijn. Dat speelt 
voor mij geen rol. 

Ik ben wel permanent bezig met 
wat ik schrijf. In ons beroep ben je 
d'r altijd mee bezig. Van 's och
tends tot 's avonds. En wanneer ik 
's avonds naar huis rij, dan blijf ik 
er nog mee leven. Je overweegt 
wat die dag allemaal gebeurd is, en 
je vraagt je af wat morgen bren
gen zal. Ook tijdens het weekein
de blijf je ermee begaan." 

Vanden Boeynants had opgesteld 
m.b.t de interpellatie-Verroken. 
Toen het advies negatief was, ging 
de fraktie dwars liggen en viel het 
kabinet Maar de kommentatoren 
hadden duidelijk gezegd: het ant
woord aan VdB is een pariemen-
taire zaak en dus jullie verant
woordelijkheid. 

De pers heeft natuurlijk macht 
op het politieke vlak, omdat zij 
dagelijks een publiek beïnvloedt, 
dat ook een kiezerspubliek is. Om
dat het politieke milieu niet onge
voelig is voor bezonnen en door
dachte analyses. En eigenlijk ook 
omdat men heel dikwijls belangrijk 
nieuws eerst verneemt via de 
pers, en pas daarna via de infor
matie verstrekt door de regering. 
Maar is het ook niet zo dat de pers 
vaak de nagel op de.kop slaat? 
Soms halen „waarschuwingen" 
ook echt iets uit..." 

Een krant 
is een produkt, 
bijgevolg... 

WIJ: Hoe valt het te verklaren 
dat, met uitzondering van de libe
rale visie, het overgrote deel van 
de Vlaamse kranten van kristen-
demokratlsche strekking zijn en 
andere opinies er nauwelijks in 
slagen te overleven? 

M. Ruys: „Ik bekijk dit heel 
primair. Een krant is een produkt 
bestemd voor een verbruiker. Dus 
moet het produkt goed zijn. Als 
het goed is wordt het gekocht 
Indien het door een groot aantal 
mensen gekocht wordt dan ko
men de advertenties. Als je dus 
een goed produkt maakt krijg je 
een sterke ekonomische basis, en 
dan kan je verder gaan. 

Mijn verwijt tot de linkse pers is 
niet dat ze links is, maar dat ze pro
fessioneel niet goed gemaakt 
wordt „Le Peuple" is een slechtge-
maakte krant Of neem „Volksga
zet". Na de oorlog had deze krant 
alle troeven in handen, een enor
me oplage, een goed formaat en 
toch. Jos Van Eynde, afgezien van 
mijn persoonlijke sympatie voor 
deze genereuze man, heeft die 
krant echter verknoeid. Omdat hij 
verkeerdelijk meende dat zijn 
hoofdartikel samen met enkele 
partijmededelingen voldoende wa
ren. Dit in tegenstelling tot bv. „La 
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Wallonië" die een professioneel 
knap gemaakte krant is, en bijge
volg standhoudt „De Morgen' is 
professioneel met 20 slecht maar 
ik denk dat dit blad zich vergist in 
doelgroep Een echte socialist 
vindt zich met terug in ,De Mor
gen" ,De Morgen" ncht zich tot 
een jong, progressief-denkend pu
bliek, vaak met grote aandacht 
voor het marginale aspekt van de 
samenleving Dit moet allemaal 
aan zijn trekken komen, maar dan 
mag je met denken daarmee een 
groot publiek te kunnen bereiken 

zijn Er IS dus een onmiskenbare 
evolutie, we gaan vooruit Die 
Vlaamse natie wordt een realiteit' 

Zal die Vlaamse natie ook een 
eigen Vlaamse staat nodig heb
b e n ' Ik weet het met Dat pro
bleem IS 20 kompleks Onloochen
baar blijft het feit dat het huidige 
België in hoge mate geleid wordt 
door Vlamingen waarbij de 
Vlaamse ekonomie dominant is 
België blijft alleen bestaan omdat 
Vlaanderen erin steekt' Ik meen 
dus dat onze houding tegenover 

een van beiden vindt dat het met 
meer gaat nou, dan ontbind je dat 
huwelijk Maar ik meen met dat wij 
dit mogen dramatiseren 

WIJ moeten onszelf zijn De 
Vlaamse belangen verdedigen 
vanuit ons Vlaams standpunt En 
tevens rekening houden met de 
belangen van de unie Ook in een 
huwelijk moet je geven en nemen 
Dat IS konfliktueel, maar zo is het 
leven Wij zullen, dunkt me, perma
nent in een konfhktsituatie zitten 
Maar daaruit moet je telkens op
nieuw formules halen om te kun
nen blijven samenwerken Zoniet 
komen wij in een destruktieve 
chaotische situatie terecht waar 
niemand belang bij heeft Maar die 
Vlaamse staat komt er, misschien 
binnen een Belgische staat mis
schien binnen het Europa van de 
staten of van de regio's" 

WIJ Er worden andere klemto
nen gelegd De ti jd van marsen 
op Brussel lijkt definitief voorbij 
De inbreng van de sociaal-eko-
nomische wereld is echter na
drukkelijker geworden Toch gaat 
het voor ons allemaal te t raag. 

M Ruys „Dat is het kenmerk 
van de jeugd Als twintiger ben je 

Vroeger ging de aktiviteit in de 
Vlaamse Beweging vooral uit van 
een milieu van intellektuelen, le
raars letterkundigen priesters ad-
vokaten ambtenaren Nu heb je 
de vakbondsleiders en de pa
troons die een Vlaamse refleks 
hebben Dat is nieuw Dat de 
Vlaamse Beweging bouwt op 
mensen die sociaal-ekonomisch 
denken En dat is volgens mij ook 
de grote kans van Vlaanderen Wij 
beschikken over fantastische 
troeven' Ook op politiek gebied 

Sinds tientallen jaren zijn de 
premiers Vlamingen Je kan toch 
met zeggen at hij nu ook moge 
denken over federalisme dat Wil-
fned Martens geen Vlaamse ref
leks zou hebben ' Hij treedt uiter
aard op als Belgisch premier, wat 
ook zijn funktie is" 

WIJ Het verlies aan historisch 
besef beangstigt mij Bent U ook 
van oordeef dat de kennis van de 
geschiedenis van ons volk erop 
achteruit gaa t ' Welke bedenkin
gen hebt U daarb i j ' 

M Ruys „Ik denk wel dat de 
mensen zich interesseren voor 
geschiedenis Er bestaat een be-

Zo eenvoudig is het Zeg dan 
met dat de linkse pers geen adver
tenties krijgt omdat ze links is, 
maar wel omdat ze met voldoende 
lezers heeft Het is een vicieuze 
cirkel Bovendien is het onlooc
henbaar dat Vlaanderen kultureel, 
in de diepte, meer konservatief-
kristelijk dan socialistisch is en 
bovendien heeft de rechtse pers 
meer traditie 

Weet je een journalist moet in 
de eerste plaats een journalist zijn 
HIJ mag geen ideoloog zijn Dit 
betekent vooral nieuws brengen 
dat de mensen interesseert Dit 
kan uiteraard in een politieke kon
tekst geplaatst worden met dui 
ding en kommentaar Maar geef 
de mensen in eerste instantie 
goeie professioneel-verantwoor 
de informatie 

WIJ U bent de auteur van „De 
Vlamingen Een volk m beweging, 
een natie in wording" Dit boek 
dateert van 72 Hoe ver staat het 
volgens U met die Vlaamse na
t i e ' 

M Ruys ,lk zie geen breuk in 
die opgang zelfs geen vertraging 
W I J zijn natuurlijk geneigd om te 
zeggen dat het met snel genoeg 
gaat We zijn altijd ongeduldig 

Ik was eens in Taiwan te gast bij 
een oude kunstschilder en filo
soof Het was de tijd van Tsjang 
Kaï Sjek en Mao Ik vroeg hem 
hoe hij een oplossing zag voor het 
probleem van de opdeling tussen 
de Chinezen O zei die oude 
Chinees wait another century 
Toen begreep ik de Chinese ge 
schiedems 

//' 

Vlaamse Beweging 
kreeg 
andere dimensie 

Daarmee bedoel ik met dat wij 
ook in Vlaanderen met eeuwen 
moeten rekenen maar toch wel 
met decennia De staatshervor
mingen volgen elkaar steeds vlug
ger op 70 '80 en straks misschien 
die van 87 Bedenk daarbij even 
waar we stonden in 1800, in 1860, 
in 1914 Dan merk je toch een se-
neuze evolut ie ' Dertig jaar gele
den stond het woord federalisme 
inderdaad gelijk met staatsgevaar
lijk Vandaag is men als federalist 
eigenlijk een gematigd umtarist 
Nu moet je minstens konfederalist 

Manu Ruys „Ik vind het verschrikkelijk dat men de jongeren praktisch mets meer vertelt over de geschiedenis 
van hun eigen volk" 

België ook positiever kan zi jn" 
„Indien die andere gemeen

schap, waarmee wij samen unie 
moeten maken afhaakt dan zal dit 
enorme gevolgen hebben Een hu
welijk hou je slechts samen als 
beide partners akkoord gaan Als 

biezonder ongeduldig Eenmaal de 
zestig voorbij besef je hoe het 
dertig jaar geleden was De opstel
ling van de patroonsorganisatie 
VEV, van de banken en van de 
vakbonden is toch ingrijpend ge
wijzigd In Vlaamse nchting 

hoefte om het verleden te kennen 
Die behoefte wordt vrees ik met 
bevredigd in het onderwijs 

Ik denk dat een aantal leraars 
die uit de generatie van '68 komen, 
zich bewust afzetten tegen de 

Vlaamse Beweging Omdat de 
Vlaamse Beweging voor hen een 
rechtse stroming is Ze zijn aller
gisch voor rechtse stromingen, 
Vlaanderen dat is de IJzertoren, 
dus de IJzerbedevaart dat is Cy-
riel Verschaeve, dat is de kollabo-
ratie, dat is eigenlijk het fascisme, 
en dat is Bergen-Belsen Als we 
het nu even kankaturaal bekijken 
Ze zwijgen over Vlaanderen En 
ze gooien met het badwater ook 
het kinrf weg Wat natuurlijk mee
brengt dat men de kinderen prak
tisch mets meer vertelt over de ge
schiedenis van hun eigen volk Dat 
vind ik verschrikkelijk 

Minder 
tolerant klimaat 

WIJ U volgt sinds zeer vele ja
ren en van heel nabij de werk
zaamheden in het Parlement Is 
de kwaliteit van het zg politiek 
personeel werkelijk verminderd ' 

M Ruys Het parlement is ont
zettend belangrijk Er zijn tenslotte 
weinig niveaus waar men mensen 
kan samenbrengen waarmee men 
alles kan bespreken Men kan een 
kamerlid nooit verhinderen van te 
spreken Dat vind ik zeer waarde
vol Dat je ergens een forum hebt 
waar iemand kan komen vertellen 
wat in het volk leeft Als die per
soon het met doet dan is dit zijn 
fout Maar hij krijgt de kans De 
struktuur bestaat 

Het jongste decennium is de 
macht van de partikratie op de 
regering iets afgenomen en is de 
uitvoerende macht steeds sterker 
geworden wat nog met wil zeg
gen dat ze echt opgewassen is te
gen haar taak Het managemant 
van de staat is erbarmelijk bij 
gebrek aan moderne beheersme-
todes In het Parlement is een 
geleidelijk modermsenng bezig 
van de werkwijze Een aantal jon
gere leden doet hard zijn best om 
de Kamers te valorizeren 

Vraag is natuurlijk wie de struk
tuur bemant Dat is bepalend voor 
de kwaliteit van het Parlement Als 
je goede mensen hebt in het Parle
ment dan IS dat de meest ideale 
instelling die er bestaat Het pro
bleem betreft dus de werving de 
rekrutering De partijen zelf moe
ten in zich de kracht hebben, de 
moed opbrengen om de goede 
mensen te kiezen en deze naar 
het Parlement te sturen Vroeger 

_waren er meer parlementsleden 
met zin voor syntese dialoog-be-
reidheid staatszin Het klimaat is 
minder tolerant geworden 

Manu Ruys vindt werken in de 
tuin een zalige ontspanning, alhoe
wel hij daar weinig tijd voor heeft 
HIJ leest ook veel bij voorkeur 
geschiedenis Hij houdt van een 
goed etentje met leuke vnenden 
maar haat zakendiners recepties 
en zg cocktail-parties Zijn kinde
ren en kleinkinderen liggen Ruys 
heel nauw aan het hart en daar
voor probeert hij voldoende tijd 
uit te trekken 

Voor de gemeenschap waann 
hij leeft heeft Manu Ruys slechts 
een wens dat zij een tolerante 
beschaving moge opbouwen 
waann ieder mens de ruimte en de 
middelen heeft om, op zijn manier 
gelukkig te worden Voor zichzelf 
hoopt hij de hem toegemeten t j d 
te mogen uitdoen in het bezit van 
al zijn geestesvermogens, in vrede 
met zichzelf en met zijn omgeving 
,lk hoop ooit de vnjheid van de to
tale onthechting te mogen ingaan" 
besluit deze merkwaardige, boei
ende man Cpvdd) 
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Wedstrijd voor jongelui tot 16 jaar 

„Vlaanderen verkeerd'' 
Opgave 

Gejo koos 12 Vlaamse steden 
uit en situeerde er „iets" bij dat er 

duidelijk niet hoort. Om het even
tjes gemakkelijk te maken welk 
„iets" waar hoort hebben wij de il
lustraties een nummertje gegeven. 
U moet dus bij elke stad het 
passende cijfertje vinden. Het ant
woord moet ingevuld worden in 

het bijhorend raam (een fotokopie 
mag ook) en opsturen naar Re-
daktie „Wij", Barrikadenplein 12 

te 1000 Brussel ten laatste tegen 
maandag 26 augustus. 

Er bestaat geen twijfel over dat 
onze tekenaar Gejo in zijn vak de 
beste van 't land is, maar wanneer 
hij het over torens en monumen
ten heeft die ons land zo herken
baar maken zit hij totaal in de fout 
Daarom verzoeken wij onze jeug
dige lezers tot 16 jaar hem en ons 
een handje toe te steken. Wie 
helpt en beter weet vult onder
staande opgave in en kan boven
dien een prachtige prijs winnen 
waaronder 10 walk-men, 45-toe-
renplaatjes, boekenpakketten. Bij 
zelfde juiste inzendingen zal de 
klassieke „onschuldige hand" de 
winnaar aanduiden. 

Oplossing 
„Vlaanderen verkeerd" 
Diksmuide = 
Brugge 
Kortrijk = 
Gent 
Antwerpen = 
Mechelen = 

Brussel 
Geraardsbergen 
Uer 
Olen 
St-Truiden 
Tongeren 

Naam: 
Straat: 

Gemeente: _ 
jGeboren op: 

VERZEKERINGEN MAURETUS 
UW IDEALE PARTNER 

Augustus vol 
animatie en muziek 

Na Torhout-Werchter, Brosella folk en jazz, de 
Gentse Flesten en andere festivals en feesten kan je 
In augustus elk weekeinde elders terecht In het 
Vlaamse land zijn „brood en spelen" meer dan ooit de 
boodschap. De organizatoren zijn zeker niet de 
enigen die er baat bij hebben. 

VANDAAG donderdag 1 au
gustus is Mallemunt op 
het Brusselse Muntplein 

aan zijn voorlaatste dag toe met 
„Arbeid Adelt" en Luk van Acker 
Vrijdag 2 augustus komt Ray
mond van het Groenewoud naar 
Brussel met een speciaal Malle-
muntprogramma, waarna een 
„stijlvol Mallebal" in de Ancienne 
Beigique deze veertiende uitgave 
van Vlaamse aanwezigheid te 
Brussel afsluit 

Inmiddels is er van vrijdag tot 
zondagavond te Dranouter het 
jaarlijkse folkfestival, met weerom 
een resem bekende en minder 
befaamde muzikale goden. Vrijdag 

is Luther Allison met blues de 
lokvogel, en zaterdag komen on

dermeer t'Kliekske, Drie Heren, is 
er de (reeds besproken) première 
van de „Ijslandsuite", en rondt de 
Albion Band af. Zondag belooft 
eveneens denderend met Brenda 
Wootton, onze groep Cro Mag
non, de folkgroten Ossian, en de 
meeslepende cajun uit Louisiana 
door Richard Zachary, die even-
ens Mallemunt aandeed. 

Van 3 tot 11 augustus zijn er de 
Lokerse Feesten, waarvan het 
programma ons bij het te perse 

gaan nog niet bekend was. De 
driedaagse van het Faux te Maas-
mechelen brengt zaterdag onder
meer jazz van Maxwell Street en 
de Fondy Riverside Bullet Band, 
en zondag Wannes van de Velde, 
Claude Flagel, de groep Kornog, 
en Kabberdoech. Van 9 tot 11 
augustus. Seaside te De Panne is 
het festival voor punk en newwa-
ve, met ondermeer TC Matic die 
op internationale toer zijn en 
Siouxie en de Banshees, Anne 
Clark en de Aswad-reggea. 

Grote nieuwkomer is evenwel 
het festival op de luchthaven van 
Oostende-Raversijde, waar je op 
de hoogdag van 15 augustus van 
's middags kan meedeinen op de 
swingende tonen van opnieuw TC 
Matic, het supertrio ZZ-Top, de 
Kinks, de Blasters en Screaming 
Blue Messiah, mits een inkom van 

650 fr in voorverkoop en 750 aan 
de kassa. De traditionele afsluiter 
is weer het Heusden Festival, van 
23 tot en met 25 augustus. Vrijdag 
met Fairport Convention, zaterdag 
de talentvolle nieuwkomer Billy 
Bragg, Richard Thompson en 
groep, en zondag sluiten niemand 
minder dan Kolinda en de Dubli-
ners af. Jazzliefhebbers komen 
eveneens aan hun trekken. 

Na het befaamde Northseafesti-
val is ook Jazz-Middelheim er te
rug, van woensdag 14 tot zondag 
18 augustus, in het Park Ten 
Brandt Inzet is de kinderjazzband 
Bakuba, die woensdag tussen 14 
en 16 u. rechtstreeks op antenne 
van BRT-2 gaat en waarin de 
geschiedenis van de jazz door Jan 
Hautekiet van Studio Brussel 
wordt belicht 

S.D. 
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marcheerden, een 
bloem in het ge

weer. Haar twee broers die geroepen 
werden de Pruisische pletwals tegen 
te houden sneuvelden in het IJzers-
lijk langs de spoorweg Nieuwpoort-
Diksmuide. Uit die pijn groeide de 
onverwoestbare wil om te vechten 
voor het leven en voor het ouderlijk 
erf. Tot vandaag, waarop ze krom als 
een sikkel en grijs als een duif, haar 
huisgenoten tot hard labeur aan
spoort Zonder zwakte doorstaat zij 
de nachten waarin koeien kalveren, 
met fonkelende aandacht volgt zij het 
nieuws van de dag en voorziet het 
van wijze kommentaar, ze peilt de 
seizoenen als een duivemelker de 
lucht 

Eens per jaar komt voor de oude 
boerin het uur dat ze naar de akkers 
loopt ze stapt het erf af, de lochting 
uit en speurt de weiden af of alles is 
zoals het hoort Met de wandelstok 
jaagt ze de koeien voor zich uit en 
dwarst de lichtheuvelende meersen 
recht naar de korenvelden. Ze wil er 
de aren wrijven, tussen de palmen 
van haar magere handen, de korrels 
tussen de benige vingers voelen, er 
aan ruiken, ze proeven, smaken hoe 
rijp ze zijn. 

De velden 
geschoren... 

Vanop de zandweg verdwijnt ze in 
de zee van graan, haar grijze haren 
waaien als een pluis gedragen door 
de wind. Hier vormt ze haar gedach
ten, zo zal zij het bevelen aan de boer. 
Aan hem, niet aan zijn vrouw die toch 
nooit een echte boerin zal worden. 
Niet aan de meisjes, hun handen 
staan niet om te werken. Niet aan hun 
mannen, die deugen slechts om met 
de traktor te rijden. 

Boven de korenvelden stapelen de 
wolken torens van zomergeweld. 
Daartussen klimt de leeuwerik onder 
hoog gezang. Als ze terugkeert is 
haar stap sneller en zekerder. Of is 
dat maar een gedacht dat geen steek 
houdt? 

's Anderendaags, nog voor de wek
kerradio het eerste gesproken dag
blad aankondigt rijden pikdorsers 
rondjes op het veld. 

Ik denk vanuit het open raam aan 
Cyriel Buysse die in zijn dagboek 
schreef: „Vandaag is de graanoogst 
begonnen. Dat is de dag waarnaar de 
boeren hunkerend verlangen maar 
die mij met stille weemoed vervult' 

Ook ik zucht bij dit schouwspel. 
Eens de velden geschoren, de winter 
geboren-
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Zaterdag 
3 augustus 
• BRT 1 16.00 
Zonder uitweg, film 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.05 
Sara en de straatrat, jeugdfilm 
• BRT 1 19.00 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 20.20 
Een erezaak, film 
• BRT 1 21.30 
De Gentse Feesten, reportage 
• Ned. 1 17.35 
De sprookjesbruid, serie 
• Ned. 1 18.04 
Nils Holgersson, strip 
• Ned. 1 1829 
Coronation street, serie 
• Ned. 1 18.55 
De jongen die de voetbalpool won, 
serie 
• Ned. 1 1921 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned. 1 2028 
Colditz, serie 
• Ned. 1 2120 
Klasgenoten, weerzien 
• Ned. 1 22.10 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 2320 
De rode cirkel, film 
• Ned. 2 18.40 
Sesamstraat 
• Ned. 2 19.40 
Elvis, that's the way it is; dok. 
• Ned. 2 2122 
Euro country music masters 1985 

Zondag 
4 augustus 
• BRT 1 14.15 
Grote prijs van Duitsland formule 1, 
autorennen 
• BRT 1 16.35 
Koken is kunst, heruitzending 
• BRT 1 16.50 
De vorstinnen van Brugge, heruitzen
ding 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.15 
Liegebeest 
• BRT 1 18.30 
De Tripods, SF-serie 
• BRT 1 18.55 
Vrijheidswolven en godspoppen in 
Koerdistan, dok. 
• BRT 1 20.05 
Sportweekend 
• BRT 1 20.35 
Zes weken, film 
• BRT 1 2220 
Mobiele mensen, show 
• Ned. 1 16.46 
Een koningin voor Blondel, jeugdfilm 
• Ned. 1 19.10 
Boulevard of broken dreams, reporta
ge 
• Ned. 1 20.10 
The Barber Shop, kortfilm 
• Ned. 1 20.30 
Boulevard of broken dreams, vervolg 
• Ned. 1 22.00 
Magnificent obsession, film 

Clint Eastwood in „De inspekteur geeft het nooit op" (The enforcer), een 
drieste gangsterfilm van James Fargo (1976). (Vrijdag 9 augustus, 

20 u 15. BRT1). 

U Ned. 1 23.45 
Boulevard of broken dreams, vervolg 
• Ned. 2 17.55 
Simon en Sarah, BRT-jeugdfilm 
• Ned. 2 21.10 
De kolonie, reportage over Vietnam 

Maandag 
5 augustus 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.10 
Tom en Tina, strip 
• BRT 1 1820 
De Edison tweeling, serie 
• BRT 1 20.10 
Reilly, meesterspion; serie 
• BRT 1 21.00 
Fresh fields, sene 
• Ned. 1 16.55 
Het toppop hitarchief, show 
• Ned. 1 17.40 
Wie waagt die wint, over stunts 
• Ned. 1 19.20 
Televizier magazine 
• Ned. 1 2028 
Sterrenslag: telelot, show 
• Ned. 1 22.45 
Avro's jazz podium. North Sea Jazz 
Festival Den Haag 
• Ned. 2 19.27 
Wereldmuziek concours Kerkrade 
• Ned. 2 20.15 
Flaming star, western 
• Ned. 2 21.50 
André Kertész, portret van een mees
terfotograaf 

• BRT 1 20.45 
Revolutie in de Stille Oceaan, dok. 
over huwelijksrituelen 
• BRT 1 21.45 
De Vlaams-nationale omroepstich-
ting 
• BRT 1 23.00 
EK. Zwemmen in Sofia 
• Ned. 1 16.00 
Het derde rijk, Duitsland 1940-1944 
• Ned. 1 16.45 
De beste Muppetshows 
• Ned. 1 18.10 
Alias Smith en Jones, serie 
• Ned. 1 19.00 
Natuur in eigen land, dok. over het 
ven 
• Ned. 1 2028 
Dagboek van een herdershond, serie 
• Ned. 1 22.00 
De nieuwe Pacific, dok. 
• Ned. 2 19.37 
De poppenmaakster, tv-film 

Dinsdag 
6 augustus 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.10 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 1825 
Candy, candy, strip 
• BRT 1 18.55 
Frank Buck, serie 
• BRT 1 20.20 
Bill Cosby show, serie 

Woensdag 
7 augustus 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.05 
Tom en Tina, strip 
• BRT 1 18.10 
Kapitein Zeppos, serie 
• BRT 1 19.15 
Boeroendi, dok. 
• BRT 1 20.15 
Met Mike in zee, praatshow 
• BRT 1 22.40 
E.K. Zwemmen in Sofia 
• Ned. 1 1623 
Erik, of het klein insektenboek, serie 
• Ned 1 17.40 
Natuurreservaten in de USSR, na
tuurfilm 
• Ned. 1 19.02 
Knight rider, serie 
• Ned. 1 21.05 
Max Havelaar, dramatische film 
• Ned. 2 18.40 
Sesamstraat 
• Ned. 2 19.12 
Idomeneo, opera 

Donderdag 
8 augustus 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 18.30 
De kinderen van Chocky, serie 
• BRT 1 19.10 
Geestenbaai, nieuwe serie 
• BRT 1 18.55 
Limburgse fruitvlaaien, kooktips 
• BRT 1 2020 
Dempsey and Makepeace, serie 
• BRT 1 21.05 
Panorama 
• BRT 1 22.05 
Mistrals dochter, serie 
• BRT 1 23.10 
EK. Zwemmen in Sofia 
• BRT 2 20.20 
Baccara-finale, show 
• Ned. 1 19.00 
Blue thunder, serie 
• Ned. 1 2028 
Worid war III, serie 
• Ned. 1 21.15 
Nederiand muziekland, show 
• Ned. 1 22.00 
Dirty tricks, komische triller 
• Ned. 2 19.12 
Omdat ik het zeg, jeugdfilm 
• Ned. 2 20.00 
Othello, tragedie 

VrijdagSaugustus 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.05 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 18.30 
Star trek, SF-serie 
• BRT 1 20.15 
De inspekteur geeft het nooit op, film 
• BRT 1 21.50 
Laurence Olivier, filmportret 
• BRT 1 2325 
EK. Zwemmen in Sofia 
• Ned. 1 1720 
Vrouwtje Teelepel, strip 
• Ned. 1 17.40 
De Carsons, serie 
• Ned. 1 1820 
Bobby Jones en New Life, festival 
• Ned. 1 1925 
Woody woodpecker, strip 
• Ned. 1 20.28 
Murder she wrote, serie 
• Ned. 1 21.55 
Hill street blues, serie 
• Ned. 2 20.00 
One night with you, dok. over Bvis 
• Ned. 2 22.45 
De weggestopte ooriog, dok. 
• Ned. 2 23.30 
Kublai Khan, film 
• RTB 1 21.00 
Het einde van de reis, Vlaamse film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 3 aug. 
Zonder uitweg 

Amenkaans liefdesdrama van Max 
Ophuls (1949-zw/w) met Barbara Bell 
Geddes („Dallas"), James Mason, Ro
bert Ryan e a 

Leonora trouwt met een zeer rijke 
maar wrede en gewelddadige man. Zij 
houdt het er niet bij uit en gaat weg 
van hem. Zij wordt verliefd op een 
innemende arts. Wanneer zij ontdekt 
dat zij zwanger Is van haar man, keert 
zij naar hem terug.. (BRT 1, 16.00 u) 

Zondag 4 aug. 
Magnificent obsession 

Melodrama van Douglas Sirk 
(U.S.A. - 1953), met Jane Wyman 
(mevr.Reagan), Rock Hudson, Agnes 
Moorehead ea. 

De playboy Mernck wordt na een 
ongeluk gered door dr. Philips die 
tijdens deze reddingsaktie er zelf het 
leven bij inschiet Mernck voelt zich 
schuldig en tracht Philips weduwe te 
helpen. Deze weigert hulp, maar stilaan 
groeit tussen haar en Merrick meer en 
meer genegenheid. 
(Ned. 1 (VPRO), 22 u) 

Maandag 5 aug. 
Flaming star 

Amerikaanse muzikale avonturen
film van Don Siegel (1960) met Elvis 
Presley, Barbara Eden, Dolores del Rio 
ea. 

In een ooriog tussen Indianen en 
blanken ziet de mesties Pacer Burton 
zich verplicht partij te kiezen. Maar hoe 
hij ook kiest, bij niemand is hij echt wel
kom. Bij een wraakaktie van de blan
ken op de Indianen wordt Pacers 
Indiaanse moeder één van de eerste 
slachtoffers.. (Ned. 2 (KRO), 20.15 u) 

Dinsdag 6 aug. 
De poppenmaakster 

Amerikaanse familiefilm van Daniel 
Petrie (1983) met Jane Fonda als 
Gertie, een kx)erenvrouw die met haar 
man en gezin naar een sloppenwijk 
van Detroit verhuist waar de vader 
werk heeft gevonden. Binnen het ge
zin groeien spanningen, die Gertie pro
beert te verwerken door zich kreatief 
bezig te houden... (Ned. 2 (EO), 19.37u) 

Woensdag 
7 aug. 
Max Havelaar 

Nederiandse film van Fons Radema
kers (1976) naar het boek van Multatu-
li over het leven in de Nederiandse ko
lonie Java in de 19e eeuw, wat tevens 
een aanklacht was tegen het koloniale 
sisteem van Nederiand.-

Met Peter Faber. (Ned. 1 (Tros), 
21.05u) 

Donderdag 
8 aug. 
Dirty Tricks 

Komische thriller van Alvln Rakoff 
(1980), met Elliott Gould, Kate Jackson 
ea 

Een student steelt een dokument en 
laat het onderzoeken door zijn leraar. 
Rotseling duiken verschillende geïnte
resseerden op De student wordt er 
zelfs om vermoord.. (Ned. 1 (VO), 
22.00 u) 

Vrijdag 9 aug. 
Kublai Khan 

Avonturenfilm van Denys de la Pa-
tellière (1964), met Horst Bucholz, An
thony Quinn e.a. 

Marco Polo, een intelligente en reis
lustige Venetiaan, wordt door de paus 
met een heilige missie naar Cihina 
gestuurd. Een avontuuriijke onderne
ming- (Ned. 2 (Avro), 2330 u) 
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Euritmie is een lichaamsexpressie die zowel als 
kunstvorm of als opvoedkundig en zelfs terapeutisch 
gegeven kan beoefend worden. In 1912 werd zij door 
Rudolf Steiner vanuit de antroposofie, als nieuw 
spiritueel beeld van de mens, ontwikkeld. De eerste 
euritmie-opvoeringen werden in 1919 in Zwitserland 
gegeven, waarna toernees doorheen heel Europa 
volgden. Momenteel is de discipline wereldwijd aan
vaard, hoewel bij het grote publiek nog eerder 
onbekend. 

AAN de basis van euritmie 
ligt het door middel van 
beweging openbaren van 

de wetmatigheden van taal en 
muziek. Zij maakt als het ware het 
gesproken woord en de toon
kunst zichtbaar. Meer zelfs, haar 
eigenlijke funktie ligt In het verui
terlijken van de innerlijke bewe
ging die verborgen in de kunsten 
leeft 

Zo situeert euritmie zich als een 
eigen, nieuwe kunstvorm in onze 
kuituur. Zij beantwoordt aan het 
verlangen van de mens naar een 
nieuwe geestelijke realiteit in de 
kunst en het leven. In een tijd 
waarin veel kulktuur-vernletigende 
krachten toeslaan, wil de euritmie 
vanuit de beweging de brug naar 
de geestelijke wereld weer opbou
wen. Zowel klassieke als moderne 
poëzie werden al geëuritmiseerd. 

evenals andere literatuurvormen 
en uiteraard ook muziek. 

Naast haar eigen bestaan als 
kunstvorm, verwant aan de dans, 
wordt de euritmie ook als opvoed
kundig element geïntegreerd in 
het leerplan van de Stelnerscho-
len, waar zij als harmonizerende 
faktor een belangrijke rol speelt in 
de geestelijke ontwikkeling van 
het kind. In een andere meer ge-
specializeerde vorm wordt eurit
mie ook terapeutisch toegepast 
Omdat haar bewegingen een veel
omvattend menskundig funda
ment hebben, is de helleuritmie in 
staat genezend te werken bij licha
melijke en psychische ziekten en 
afwijkingen. 

Wie over euritmie meer wil we
ten kan daarvoor terecht bij de 
Vrije Volkshogeschool, Nerviérs-
straat 2018 Antwerpen, telefoon 
03-239.66.13. 

Zoetstoffen zijn voor het menselijk lichaam van be
lang omdat ze energie voortbrengen. Zij behoren tot 
de chemische groepen van koolhydraten en koolwa
terstoffen. De belangrijkste is ongetwijfeld „suiker", sa-
charose gewonnen uit suikerriet of suikerbiet... pro-
dukt van een van de aanzienlijkste industrieën ter 
wereld. 

AANVANKELIJK won men 
sacharose enkel uit sui
kerriet waarvan de teelt 

zeer oud is op de Antillen, Cuba, 
Java. Toen In de 19de eeuw door 
het Kontlnentale Stelsel de Euro
pese havens gesloten werden 
moest wel een vervangmiddel 
voor het koloniale produkt gevon
den worden: de suiker gewonnen 
uit suikerbiet 

In de loop van deze eeuw heeft 
de suikerindustrie een hoge graad 
van perfektie bereikt Suiker is een 
doorgaans zeer zuiver produkt 
reukloos, makkelijk oplosbaar en 
duurzaam onveranderlijk van 
smaak. Hij wordt In de handen 
gebracht in velerlei vormen: klont
jes, griessulker, poedersuiker, bro
den, kristalsuiker. 

Bij de sulkervervaardiging ont
staat een belangrijk nevenpro-
dukt melasse. Daaruit wordt weer 
circa 5 % suiker gewonnen, ver-i 
der ook glutaminezuur (een voed-

selkonserveermiddel), ethylalko-
hol (gebruikt in likeuren) en bier-
gist Melasse is ook een veelge

bruikt veevoeder Maar er bestaat 
ook een meer inspirerende toe
passing. Rum wordt namelijk ver
kregen door melasse van rietsui
ker te laten gisten en de gealkoho-
liseerde vloeistof vervolgens te 
distilleren. 

Wordt suiker tot op 160° verhit 
d^n ontstaat een wat bruinige, 
glasachtige masse, caramel, die 
gebruikt wordt in de banketbakke
rij, bij de bereiding van bepaalde 
sausen en likeuren en jammer 
genoeg ook om bepaalde middel
matige wijntjes meer „corps" te 
geven. 

Honing is veruit de beste suiker
houdende stof met een hoge voe
dingswaarde die weliswaar afhan
kelijk is van de bloemen waaruit hij 
door de bij gepuurd werd. De 
lekkerste honing met een aange
name geur en veel aroma is af
komstig van lavendel, tijm en roze
marijn, vooral als hij In de bergen 
gewonnen word t 

w yMeehpelBn (92) 

Deze week dus een speciale editie van onze kwis. 
Twintig meer-keuzevragen over politiek, en andere 
leuke dingen. Net zoals voor de overige wedstrijden 
wachten wij uw antwoord in tegen uiterlijk maandag 
26 augustus. Veel plezier en geluk 

1. De namen Jan Latos en Va
leer Sclep herinneren U aan: 
a. betogingen in de Voer
streek 
b. Zwartberg 1966 
c. slachtoffers van de ko
ningskwestie 

2. De Vlaams-nationale letter
kundige Marcel Matthijs 
overleed in: 
a. 1974 
b. 1969 
c. 1964 

3. De memorabele brief van 
mgr. De Smedt uit 1958 
stelde dat stemmen voor de 
Volksunie: 
a. slecht was 
b. doodzonde was 
c. zwaar zondig was 

4. De Volksunie werd in 1954 
gesticht op de Brusselse 
Grote Markt uiteraard in een 
kroeg. Deze uitspanning 
heette: 

a. De Zwaan 
b. Roeland 
c. Sint-Michlel 

5. De Nederlandstalige tekst 
van de Grondwet werd pas 
definitief door de Senaat 
goedgekeurd in: 
a. 1936 
b. 1959 
c. 1947 

6. De Voerstreek is de verza
melnaam voor een aantal 
Vlaamse dorpen. Hoeveel? 
a. zes 
b. drie 
c. vier 

7. Van wie Is de opmerkelijke 
uitspraak dat hij het federalis
me zou verwezenlijken, „des
noods met de duivel"? 
a. Hugo Schlltz 
b. Frans Van der Eist 
c. Toon van Overstraeten 

8. Hoe laat (of hoe vroeg) was 
het toen formateur Tlnde-

mans aan de pers meedeel
de dat het Egmontpakt een 
feit was? Het was in de och
tend van 24 mei 1977: 
a. om 2.12 uur 
b. om 4.30 uur 
c. om 3.35 uur 

9. De ontmoeting tussen ben
deleider Happart en koning 
Boudewijn I vond plaats 
langs de autoweg. Dit was 
a. op 22 mei 1979 
b. op 4 juni 1980 
c. op 1 april 1981 

10. In februan 1983 besliste de 
regering Martens V tot de 
aankoop van overbodige F-
16-gevechtsvliegtuigen, om 
de Waalse industrie ter wille 
te zijn. Om hoeveel tuigen 
ging het? 
a. 34 
b. 52 
c. 44 

11. „The Voice of Europe" Is 
een eretitel die gegeven 
wordt aan: 
a. John Terra 
b. Eddy Wally 
c. Will Tura 

13. In juli 1955 begon te Gene
ve een konferentie van.de 
„Grote Vier". De vier van 
dat ogenblik waren Eisen
hower, Boelganin, Faure en: 
a. Churchill 
b. Eden 
c. Wilson 

14. De onafhankelijkheid van 
Kongo verliep niet vlekke
loos... Een week v'o'or de 
Dipenda kwam er dan toch 
een Kongolese regering, 
die geleld werd door: 

a. Kasa-Voeboe 
b. Loemoemba 
c. Moboetoe 

15.„Rode Leeuwen" is de naam 
voor: 
a. Vlaamsgezinde socialisten 
in Brussel 
b. linkse nationalisten in Brus
sel 
c. tegenstanders van het so
cialisme in Brussel 

16. Hoe heette de Chileense 
president die in '73 ver
moord werd tijdens een mi
litaire putsch? 
a. Peron 
b. Batista 
c. Allende 

17. In 1949 was reeds gepoogd 
een nieuwe Vlaams-natio
nale partij te stichten. Dit 

had geleid tot de oprichting 
van de „Vlaamse Concen
tratie". Dit gebeurde o.l.v.: 
a. Wim Jorissen 
b. Daniël Deconinck 
c. ir.DonckerwoIcke 

18. Hoeveel reflektoren moet je 
fiets tellen, Indien deze ten
minste reglementair in orde 
wil zijn? 
a. tien 
b. elf 
c. twaalf 

19. De mijnramp van 8 augus
tus 1956 te Marcinelle kost
te het leven aan 261 men
sen. De naam van die mijn 
was: 
a. André Dumont 
b. Baudoin 
c. Bois-du-CDazler 

20. Bovenstaande unieke foto werd genomen tijdens een tumul
tueuze VU-betoging in: a Voeren, b. Komen, c. Dllbeek. 
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Waar Rembrandt eens te vrijen ging... 

Op d'n buiten 
in Amsterdam 

Dat je in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam 
straatnaambordjes aantreft met de vermelding 
„Dorpsstraat" of „Kerkepad", is toch wel iets biezon-
ders. Maar je moet dan niet in het stadscentrum, rond 
de Dam of zo, blijven. Er ligt namelijk nog een ruim stuk 
Amsterdams grondgebied aan de overkant van het IJ. 
De stad is ook daar flink uitgebreid, maar in de richting 
van het IJsselmeer, de vroegere Zuiderzee, is er nog 
een volstrekt landelijk gebied met kleine „droom"-
dorpjes, stille wegen en vergezichten tot de einden 
Een streek om er minstens een dag rond te zwerven. 

WATERLAND is de naam 
van dit gebied, waar
over de geschnften 

van Tacitus en Plinius al repten 
Het moet er nu wel heel anders 
uitzien dan in de Romeinse tijd, 
want in de loop van de eeuwen 
hebben heel wat overstromingen 
het landschap aangetast Toch zijn 
de vier dorpen die hier liggen, 
honderden jaren oud de geschie
denis vermeldt ze met elks naam 
in het jaar 1426 toen ze beboet 
werden wegens hun trouw aan 
Jakoba van Beieren 

Durgerdam 
Het dichtst bij de stedelijke be

bouwing van Amsterdam ligt Dur
gerdam Je komt daar het gemak
kelijkst door vanuit de stad aan de 
uiterste oostkant de Scheiling-
wouderbrug over te steken en 
dan meteen rechts af te zwenken 
Durgerdam, wel eens „'t mirakel 
van Amsterdam-Noord" genoemd, 
levert vanaf de stadskant een 
heerlijk silhouet op Geen wonder 
dat de bekende schrijver Nescio 
(„Titaantjes") dat zo verwoordde 

„Daarachter lag Durgerdam, 
met z'n kleine huisjes aan de dijk 
en z'n twee kleine torentjes en wat 
kale bomen zwart daartussen ( ) 
Groot was God die middag en 
goedertieren Door onze ogen 
kwam Zijn wereld naar binnen en 
leefde m onze hoofden" 

Het plaatsje met zijn groen en 
grijs geschilderde houten huisjes 
ligt er in zijn netwerk van sloten in
derdaad poëtisch bij De weg er 
doorheen, met veel groen tussen 
de stenen (want het verkeer is 
schaars), is erg smal Je moet er 
met de auto stapvoets rijden, ze
ker in de zomer als bij de cafés de 
tafels en stoeien zijn buitengezet 
Veel van de huizen zijn aan de 
voorkant zo laag dat je gemakke
lijk de dakgoot kunt aanraken 

Ransdorp 
De Durgerdammers waren 

vroeger zeevaarders die vooral 
naar de Oostzeelanden en Frank
rijk vrachten vervoerden Van de 
haven maken nu in hoofdzaak 
watersporters gebruik, maar het is 
opvallend dat dit in Durgerdam 

niet geleid heeft tot de lawaaienge 
toestanden die men veelal in de 
buurt van jachthavens aantreft 
Wie er wandelt of fietst, kan in 
Durgerdam het hart ophalen aan 
een lange rij piekfijn onderhouden 
gevels, zeker zo mooi als in de iets 
noordelijker gelegen Zaanstreek 
waaraan de bouwstijl is ontleend 

Door Waterland trekkend met 
links en rechts veel vee in de 
weiden, hier en daar een stolp

boerderij zoals je die in de rest van 
de provincie Noord-Holland aan
treft, kom je in Ransdorp Dit is de 
vroegere hoofdplaats van de 
streek Er staat nog het gebouw 
waarin eens het bestuur van de" 
„Unie van Waterland" zetelde Aan 
de buitenkant ziet men nog de 
zilveren zwaan die het embleem 
van de unie sierde, met daaronder 
het devies 

„Eendracht doet cleyne saec-
ken bloeyen 
In maght en oock in welstand 
groeyen" 

Het meest opvallend in het stille 
plaatsje is de bijna vijf eeuwen 
oude stompe toren, die ook ver in 
de omtrek te zien is Hij is indertijd 
door Rembrandt in een ets vastge
legd Nederlands beroemdste 
schilder is trouwens in Ransdorp 
op vrijersvoeten geweest toen hij 
er Geertje Dircks had leren ken
nen nadat zijn eerste vrouw Sas-
kia van Uuienburgh was gestor
ven De toren, eerder log dan 
sierlijk, heeft nog als vuurbaken 
gediend voor de scheepvaart op 

Zunderdorp tóch Amsterdam 

de Zuiderzee Hij kan nu beklom
men worden, en dan heeft men 
van bovenaf een indrukwekkend 
uitzicht over heel Waterland en 
een stuk van het IJsselmeer 

Holysloot 
Holysloot IS nog het meest ku-

rieuze van de Amsterdamse dor
pen, namelijk in die zin dat het 
slechts langs één weg te bereiken 
IS Die weg eindigt plotseling in een 
straat waar dan ook de huizen 
ophouden! Veel huizen staan er 
met, want er wonen maar enkele 

^Kantlidaai 
Ons nieuw rubriekje schijnt sukses te 

oogsten. En bij de WIJ-lezers én onder 
de gekozenen-des-volks. Toch wachten 
wij nog steeds antwoorden in van een 
belangrijk aantal lijstaanvoerders. 

DEZE week is dr Walter Peelers aan de beurt 
Als uittredend senator voert hij de VU-
senaatslijst aan in de kiesarrondissementen 

Sint-Niklaas en Dendermonde 

Vraag: Veronderstel dat er een teletijdmachine 
bestaat waarover U kunt beschikken. Naar welke 
ti jd zou U zich laten terugflitsen en in de huid van 
welk personage? 

Antwoord: „Ik leef zo graag, zo intens en zo 
boeiend nu dat ik- zelfs na geruime tijd - bij deze denk
oefening tot geen antwoord ben gekomen " 

Vraag: U bent chef-kok van een Brussels restau
rant in de buurt van het parlement. Welke politici zou 
U graag eens In uw eethuis ontvangen en welke 
maaltijd zou U hen voorschotelen? 

Antwoord: „De Agaiev- en Ecolo-senatoren Zij 
krijgen van mij een hormoon-vrij biefstuk met knappe
rige frieten Een biefstuk van een vriend landbouwer 
uit de Moerheide en frietjes gemaakt van echte reuze 
„Moese patatten" 

Ik vind namelijk dat zij er nooit goed voorkomen, dat 
ZIJ er kronisch ondervoed uit zien Werkelijk geen le
vende voorbeelden om „anders" te gaan leven" 

Vraag: Een buitenlandse televisiezender biedt U 
drie minuten zendtijd aan. Wat zou U de buitenland
se kijkers vertellen over Vlaanderen? 

Antwoord: „Hoe Vlaanderen er in geslaagd is via 
„grendels, bijzondere meerderheden, faciliteiten" en 

andere stommiteiten zijn numerieke meerderheid om 
te zetten in een politieke minderheid 

En hoe ik kultuurhistorisch en sociologisch de 
ambivalentie van de „Vlaamse Beweging" meen te 
kunnen verklaren, die daarvan het gevolg is" 

Vraag: Welk is uw lievelingsdier? 

Antwoord: „Mijn hond, Max Hij verstaat, beter dan 
wie ook, mijn gemoedstoestand Wanneer ik aan mijn 
werktafel zit is hij voortdurend met mij in een boeien
de, stilzwijgende konversatie En hij spreekt nooit 
tegen 

Walter Peeters in Voerense dagen 

honderden mensen Maar de om
geving leent zich uitstekend voor 
wandelingen door een natuurge
bied met een njkdom aan be
schermde vogels reigers, roer
dompen, grutto's, enz 

Zunderdorp 
Als laatste van de vier Water

land-dorpen noemen we Zunder
dorp Dit ligt nog het dichtst bij de 
stedelijke bebouwing, maar heeft 
zijn dorps karakter goed bewaard 
Je ziet er ovengens wel aan af dat 
er nogal wat welstellende veehou
ders wonen Als wandelgebied is 
de omgeving van Zunderdorp 
(zunder is een verbastering van 
„sundel", de naam van de vaart die 
lang geleden naar het IJ voerde) 
toch aantrekkelijk omdat je spoe
dig weer in het echte Waterland 
fietst of loopt smalle wegen langs 
sloten waarin het water opvallend 
hoog staat, in het water (en in de 
lucht) steeds maar vogels van 
allerlei pluimage, en — als je maar 
met je rug naar de opdoemende 
grootstad gekeerd blijft — een 

^ ^ ^ ^ 0 Waterland 
^^^^KÊ Êf% ^B^^ zijn 

^ L ^ ^ ^ ^ y ^ ^ specialiteit: 
^ ^ ^ ^ ^ de duivekater. 

Het is een 
„koekebrood" dat er al eeuwenlang 
wordt gebakken (het wordt door de 
dichter P.C. Hooft genoemd in zijn 
toneelstuk „Warenar") en de naam 
herinnert aan de legende over het ten 
offer brengen van katers door de 
vroegste voorouders van de Water
landers. De lekkernij is overigens 
niet te koop in de dorpen waarheen 
onze zwerftocht leidt, maar wel in 
Nieuwendam en Schellingwoude, 
evenals ten noorden van het IJ, maar 
feitelijk opgenomen in de stedelijke 
bebouwing van Amsterdam. De ge-
specializeerde bakkers daar sturen 
zelfs de duivekaters op naar mensen 
die de lekkernij vanuit verre landen 
bestellen! 

verre horizon, rustgevend en je in 
de zoete waan brengend dat het 
geroezemoes van alledag afstand 
van je heeft gedaan En toch heb 
je tijdens een zwerftocht door 
Waterland geen moment het 
grondgebied van de gemeente 
Amsterdam verlaten' 
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Sanering wielerpeloton 
wordt voortgezet 

13 

Het einde van de Tour '85 werd overschaduwd 
door gebeurtenissen in de extra-sportieve sfeer Ter
wijl Hinault op het podium stond te glunderen om zijn 
vijfde overwinning in „La grand boude" verbeten een 
aantal renners en ploegleiders hun onrust omtrent de 
toekomst. 

OVER Hinaults Tourzege, die 
hem naast Eddy Merckx 
en Jacques Anquetil optilt 

tot één der grootste ronderenners 
aller tijden, nog dit: zij werd in de 
hand gewerkt door een onwaar
schijnlijk gunstige samenloop van 
omstandigheden. 

Eerstens was het parcours ge

tekend naar de mogelijkheden en 
de verlangens van de Bretoen, 
vervolgens beschikte hij over de 
beste ploeg waarin zijn potentieel 
gevaarlijkste tegenstander, de 
Amerikaan Greg LeMond, tot 
dienstbaarheid werd gedwongen 
en tenslotte verliep de wedstnjd 
volgens een door Hinault „ge-

droomd" scenario. Er werd weinig 
strijd geleverd. De aanvals- en 
ondernemingslust scheen kollek-
tief geblust Hinault won de Tour in 
een vroege tijdnt over vijfenze
ventig kilometer. Daarna kon hij 
puur defensief fietsen. Het was de 
reden waarom de Tour nooit tot 
de verbeelding sprak. De afwezig
heid van Fignon werd inderdaad al 
te zwaar aangevoeld. 

Hinaults verdiensten waren 
desondanks niet gering; voor 
twee jaar onderging „de das" (van
waar die toenaam komst is ons 
nog steeds een raadsel) een inge
wikkelde knieoperatie. Niemand, 
behalve hijzelf, geloofde nog in zijn 
terugkeer. Met ijver en geduld 
bouwde hij aan zijn come-back. 
Vorig jaar animeerde hij de Tour 
en in het naseizoen schitterde hij 
in de herfstklassiekers. Intussen 
bouwde hij zijn ploeg kwalitatief 
verder uit en deze zomer won hij 
de Giro en de Tour. Ongelooflijk 
eigenlijk en het beste bewijs dat 
we met een uitzonderlijk kam
pioen te maken hebben. 

Hinaults begnjpelijke vreugde 
stak evenwel schril af tegen de 
kommer van Cynlle Guimard en 
Rafael Geminiani. De ploegleiders 
van Renault en La Redoute verna
men inderdaad dat hun broodher
en er einde dit seizoen mee ka(> 
pen. De crisis en de daardoor 
gedikteerde bezuinigingen liggen 
aan de basis van deze ingrijpende 
beslissingen. Inzonder de sportie
ve afbouw van „de Régie" verras
te vriend en tegenstander. 

Renault beschikte immers over 
een van de suksesvolste forma
ties van de voorbije tien jaar. De 
Touroverwinningen werden als 
het ware opgestapeld. Maar de 
nieuwe president-direkteur-gene-
raal wil zelfs in het budget van het 
formule 1-circus snijden en dat 
zegt veel. Fignon en zijn maats op 
de keien en ook een Stephan 
Roche op straat- de wielersport is 
nog niet uit de problemen ook al 
melden zich reeds nieuwe kandi-
daat-sponsors aan. Langzaam 
maar zeker wordt de sanenng van 
het te ruime wielerpeloton doorge
voerd. Minder en hopelijk betere 
ploegen. Internationaal en., natio
naal. Want onze landgenoten 
schitterden weer niet in een noch
tans vlak verlopen Tour Natuurlijk 
pronkte Berten De Kimpe met de 
dne ntoverwinningen van Rudi 
Matthijs, ongetwijfeld de sterkste 
spurter van het pieloton In de 
Touraanhef en op de Champs 
Elysées, wanneer de belangstel
ling het grootst was, werd veel 
publiciteit binnengehaald maar 
daar stond wel tegenover dat 
onze renners het wedstnjdver-
loop nooit wezenlijk konden beïn
vloeden. Schepers eindigde veer
tiende en eerste Belg. voor de 
man in kwestie niet onverdienste
lijk maar op zichzelf wel veelzeg
gend. Ene Vanderaerden won 
twee ritten en ook Ludwig Wij-
nants bracht een dagzege mee 
naar huis Jef Lieckens pakte de 
rode trui: hij was de beste bij de 
knelspurten. Een een zijn geheel 
te magere balans Het zoveelste 
bewijs dat onze (zeldzame) cou
reurs met aanleg voor rondewerk 
hun seizoen verkeerd uitbouwen 
De Ronde van Frankrijk wordt er 
met „bijgenomen". Zij is het doel 
op zichzelf waar men een jaar lang 
naar toeleeft Men moet Hinault 
maar eens raad vragen. 
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Hier onze reuze vakantiepuzzel 

Niet zomaar een kruiswoordraad
sel! 

De gebruiksaanwijzing 
Los eerst het grote raadsel op, 

dan breng je de letter van vakje 73 
over naar de kleine raster in het 
deelnemingsformulier Zo doe je 
ook met de letters uit de vakjes 
197, 42, enz Als alle letters naar 
het aparte roostertje overge
bracht zijn, zul je een slogan zien 
verschijnen en deze slagzin is te
vens de oplossing van onze prijs
kamp 

Tot 26 augustus kan uw deelne
mingsformulier onder gesloten 
omslag naar Weekblad Wij, Barrl-
kadenplein 12 te 1000 Brussel 
gestuurd worden Het reuze-kruis
woordraadsel hoeft dus met opge
stuurd te worden, het invulkader-
tje volstaat 

Ook hier liggen tal van prachti
ge prijzen op de overwinnaars te 
wachten I 

Horizontaal 
1 Skandinav luchtv mi j , 3 Be
roep, 8 Streektaal, 13 Lidw, 16 
Gegroet lezer, 17 Aldus, 18 Huw
de oma, 19 NederI omroep zuil, 
21 Spinneweefsel, 22 Pers v n , 
24 Romeinse elf, 25 Gebalk, 27 
Telw,29 Kunstm waterkenng,31 
Voedsel, 33 We gaan met z'n 
allen naar 'n , 37 Pers v n , 39 
Vertrek', 40 Vakantie in de ,44 
Oude lengtemaat, 45 Danskoor, 
46 Uitv v h dynamiet, 48 IJzer-
houdende aarde, 49 Duizend m , 
50 Ten einde gebracht, 51 Ren
stal. 54 Loop, 55 Meisjesnaam, 
58 Autokent v d Bahamas, 60 
Nog te ontvangen, 61 Plaats bij 
Komen, 63 Gebergte in Peru, 65 
Groep varende schepen, 66 Daar, 
67 Europ tretn, 68 Aan zee spe
len WIJ met 'n , 70 Dandy, 71 Lu-
thetium (symb), 72 Neerslag, 74 
Afgelegen, 75 Herkauwer, 76 
Idioot, 77 Venijnig, 79 Verenigd 
81 Mondrand 83 Vrag v n , 85 
Ga te werk, 87 Optelling 89 
Gebabbel, 91 Gestorven Chi
nees, 92 Zie ommezijde, 95 
Reeds, 96 Achtergelaten tekens, 
98 Tor, 100 Afnk land, 102 Roep 
tot paard 103 Afgemat, 104 Deel 
v e boom 106 Wanneer, 107 
Kansbnefje 108 NederI omroep, 
110 In 't water spnngen, 113 
Masker, 115 Slaapplaats, 116 Be
rouw, 118 Pers v n , 119 Onder
wijs 120 Liggen nietsdoen, 121 
Weesgegroet (Lat), 122 Rijks-
grens (afk), 123 Geluidloze toe
stand, 125 Woud, 126 f r ig , firma-
vorm, 128 Koning der'Elfén, 13 
Zijnv Donau (Joeg), 132^Bijen-
stof, 133 Klem vertrekje, 135 Tijd-
seenh, 137 Hertesoort, 138 Bin
nen, 139 Deel v Oostenrijk, 141 
Laten zien, 143 Sober, 145 De 
oudere, 147 Zero, 148 Gevuld, 
149 Hok 151 Pasgang, 153 Zijriv 
v d Rijn, 155 Stuk doek, 157 
Onder, 159 Tijdperk 161 Jonge
ling, 163 Zestig minuten, 164 
Hulptaal, 166 Knaagdier, 167 Ge
reedschap, 169 Anders, 170 
Soort energie, 171 Een in de dui
nen, 174 Engels bier, 175 Rech
teroever, 176 Boterhamvulsel, 
177 Oefentijd, 178 Inzinking v d 
bodem, 180 Pos electrode, 181 
Daar, 182 Bederven, 184 Franse 
ezel, 186 Skandinavische, 188 
Letters uit bad, 189 Autokenteken 
NederI, 190 Plaatje, 191 Deel v e 
jaar, 193 Glansverf, 194 Letters 
uit bed, 195 Koningin der badste
den, 198 Reeds. 199 Uitgave, 
200 W I J gaan met , 203 Boven
been, 204 Het neerkomen, 207 
Zangkoor, 209 Bez v n , 210 
Maanstand, 212 Engelse pnnses, 
214 Lijdensplaats,215 Zoen, 217 
Bedrog, 219 Autokent Denemar
ken, 220 Lidw, 221 Vochtig, 222 
Hoeveelheid, 223 Rente, 224 
Stoot 

Reuze-puzzel 
Vertikaal 
1 Niet stijf, 2 Spil, 3 Boksterm, 4 
Nachtpot. 5 Vetlaag bij varken, 6 
A/lenig, 7 Godsdienst, 8 Muziek-
noot, 9 Papegaai, 10 Kameel
schaap, 11 Landbouwwerktuig, 
12 Dubbel popfestival, 14 Vroe
ger, 15 Telw , 17 Schaakterm. 20 

kinderen naar de , 88 Schadelij
ke vlinder, 90 Meisjesnaam, 91 
Snijwerktuig, 92 Dronken, 93 
Vergeet uw met, 94 Landbou
wer, 96 Kous, 97 Teken v d die
renriem, 99 Door de lucht voort
bewegen, 100 Opperwezen. 101 
Bovenste hoek v e zeil, 103 Voor
naam V Theodorakis, 105 Iets 

Zottegem, 160 Kleine vrucht, 161 
Japanse stad, 162 Oosterse tem
pel, 164 Wat volmaakt is, 165 
Plaats tussen Deinze en Ware-
gem, 167 Staat v d VS, 168 Dap
perheid, 172 Letters uit nog, 173 
Fr pers v n , 177 Grote leefge
meenschap, 179 Schiereiland in 
SU, 183 Voornaam v Turner, 185 
Achter, 187 Turkse brandewijn, 
189 Drug, 191 Patroon, 192 
Oostblokland, 194 Taks, 195 Toe
gankelijk, 196 na verloop van , 

197 Gehjk, 200 Telw . 201 Kuur 
202Wild zwijn, 205 Zangstem, 
206 Momenteel, 208 Loot, 211 
Aanlegpl v schepen, 213 Kwisop 
BRT, 24 Hectare (afk), 215 Dui
zend meter, 216 Muzieknoot, 218 
Letters uit pet 219 Debet (afk.), 
220 Muzieknoot 

NB de IJ telt voor een letter 

Egypt zonnegod, 23 Japanse 
munt, 25 Oorhanger, 26 Stad in 
Normandie, 28 Europeaan, 29 
Vallei, 30 De begoede stand, 32 
Fukopening, 34 Scheidsrechter, 
35 Spreken, 36 Leren band, 38 
Olifantenoppasser, 39 Barmhar
tigheid, 41 Bedwelming, 42 Stad 
inKaukasus(SU),43 Verstopping 
v d bloedvaten, 47 Geluid v e 
schaap, 50 Bloedvat, 51 De maat 
nemen, 52 Plaag, 53 Gebakken 
vloertegel, 55 Langzaam (muz), 
56 Kleine diamanten, 57 Immer, 
59 Onvnendelijk, 62 Daar, 64 
Nota Bene, 69 Dakrand, 73 Erfe
lijke factor, 78 Zonder verstand, 
80 Dierentuin, 82 Kostuum, 83 
Verwarring, 84 Betrekking, 86 
Omlijsting, 87 We gaan met de 

zeer groots, 107 Seizoen, 109 
Broeikas, 111 Buiten, 112 Ont
kenning, 114 Straavogel, 115 
Schel. 116 Voornaam v Van 
Damme. 117 Eigen ik, 123 Geluid
loos, 124 Dunne lange plank, 125 
Danspartij, 127 Ligpl v schepen, 
129 Hersenonderzoek, 130 Ro
meins keizer, 132 DierI prod , 133 
Bergovergang, 134 Waterdoorla-
tend, 136 Vochtig, 140 Wind
vlaag. 141 Spits. 142 NederI omr, 
144 Toestel om te vertragen, 146 
Gebak, 148 Grote hagedis, 150 
Gymnastische oefeningen doen. 
152 Kortelings. 153 Oord v helse 
verschnkkingen, 154 Niet hoger. 
155 Tegen de wind beveiligde 
plaats, 156 Lofzang, 158 Bajes in 
Cayenne, 159 Deelgemeente v 

H 

1 

73197 4Z 69 zoo 18 126 39 190 II 130 

1 

53 116 100 153 1̂ 7 87 183 S5 121 Mi 1/ 
Naamj 
Adres: 

1 1 

1 AUGUSTUS 198S 



Zó hoorf hd 
15 

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 . 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN NV 

UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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6-7-8-9 september 1985 

Een uniek 
bloementapijt te 
Zottegem 

Onder het tema „Een gemeente in Europa" wordt te 
Zottegem het grootste bloementapijt gelegd dat ooit 
ergens te zien is geweest Op 6, 7, 8 en 9 september 
van dit jaar wordt de markt van Zottegem overdekt 
met naar schatting 480.000 begonia's en 80.000 dalia's. 
Het wordt een enig gebeuren met naast het bloemen
tapijt talrijke optredens van binnen- en buitenlandse 
groepen, vuurwerk en allerhande nevenaktiviteiten. 

HET eerste groot Zottegems 
bloementapijt werd ge
legd in 1968 ter gelegen

heid van de 400ste verjaardag van 
de dood van de Graaf van 
Egmont; toen evenals vandaag 
werd het ontworpen door het Zot
tegems gemeenteraadslid Etienne 
Stautemas. De ontwerper is niet 
aan zijn proefstuk en was de 
ontwerper van talrijke bloementa-
pijten in binnen- en buitenland. Met 
het huidig ontwerp heeft de heer 
Stautemas zichzelf willen overtref
fen en zijn gemeente in het brand
punt van de belangstelling willen 
brengen. 

Onder het motto „Zottegem 
een gemeente in Europa" wil de 
Egmontstede nogmaals het bewijs 
leveren van haar vitaliteit De 
markt die 2.000 m2 groot is, zal be
dekt worden met begonia's en 
dalia's Centraal in die bloemen-
weelde staat Egmont het boeg
beeld van Zottegem. 

500.000 bloemen 
De ontwerper van het bloemen

tapijt heeft berekend dat het Ver
bond van Bloemisten 480.000 be
gonia's zal nodig hebben om het 
ontworpen tapijt samen te stellen 
alsmede 80.000 dalia's voor het 
„schilderen" van de blauwe kleu
ren. 

Elf fonteinen zullen op de tonen 
van Beethovens negende symfo

nie water spuiten. Ook recht op
staand tegen de kerkgevel en juist 
achter een groot podium van 16 
op 8 meter wordt een dubbele 
bloemenwand aangebracht die 
met minder dan 24 meter lang zal 
zijn en 9 meter hoog 

Op de honzonthjn van de bloe
menwand komen de onderschei
den kerktorens voor de elf Zotte-
gemse gemeenten. De Zottegem-
se bloemistenorganizatie staat in 
voor de verwezenlijking van de elf 
torens die in natuurlijke materialen 
(zaden, gedroogde bloemen, stro, 
bladeren..) worden uitgewerkt 

Op de Heldenlaan, die aanslui
ting geeft op de markt wordt over 
een lengte van 145 meter een 
mozaïek van bloemen, groenten, 
fruit en landbouwprodukten uitge
werkt In dit kader brengen de 
Nationale Dienst voor de Afzet 
van Land- en Tuinbouwprodukten, 
het Verbond van Bloemisten en 
andere verenigingen voorlichting 
aan de verbruikers. 

De realizatie van dit geheel is 
nog nergens ter wereld op een ge
lijkaardige wijze tot uitvoering ge
bracht 

Muziek 
Het Festival van Vlaanderen zal 

het Zottegemse bloemenfeest in
luiden op vrijdagavond 6 septem
ber om 20 u. en zal op zondagna
middag eveneens een koncert 

Dit was de bloemenwand tegen de kerk van Zottegem in 1968. In 1985 
wordt de bloemenpracht nog veel grootser 

verzorgen in het prachtige domein 
van het kasteel te Leeuwergem 
(zie feestprogramma in kader). 

Het IS de eerste maal dat het 
Festival van Vlaanderen te Zotte
gem te gast is met twee uitgelezen 
internationale koncerten. 

Wie betaalt? 
Het gemeentebestuur en de or-

ganizatoren die zich verenigd heb
ben in een „komitee bloementa
pijt" hebben zich sterk gemaakt 
dat de organizatie van dit groots 
geheel aan de gemeentekas niets 
zou kosten. Daarom werd een 
unieke penning uitgegeven met op 
de voorzijde een afbeelding van 
Graaf Lamoraal van Egmont een 
tekening otnworpen door de Zot
tegemse kunstenaar Rufin Ste
vens en op de keerzijde komt een 
gedeeltelijke afbeelding van het 
tema van het bloementapijt 1985 
„Zottegem een gemeente in Euro
pa" (pikant detail: ondertusen 
werd Zottegem door Kamer en 
Senaat erkend als stad). Het ont
werp voor de keerzijde werd ge
maakt door een ander Zottegem
se kunstenaar Germain Mange
leer. 

Er zijn 200 penningenin goud te 
verknjgen (30 mm diameter en 
11 gram) waarvan de kostprijs 
14.975 fr. bedraagt Daarnaast zijn 
er 500 stukken in zilver die elk 
1.695 fr. kosten en er zal nog een 
speciale uitgifte gerealizeerd wor
den van 10.000 penningen in mes
sing geplateerd staal. Deze pen
ningen zullen elk 100 fr. kosten en 
verkocht worden tijdens de dagen 
van het bloementapijt De overige 
penningen kunnen gekocht wor
den in de financiële instellingen 
van Zottegem of besteld worden 
op het stadhuis. 

Brochure 
Een speciale brochure zal ter 

gelegenheid van het bloementapijt 
worden uitgegeven Deze brochu
re wordt een luxe-uitgave waarin 
onder meer zullen worden opge
nomen de lijst van het erekomitee 
en het komitee van de steunende 
leden, informatie over Zottegem 
en zijn toenstische bezienswaar
digheden, de geschiedenis van het 
bloementapijt te Zottegem, het 
programma van het totale gebeu
ren, de voorstelling van de optre
dende groepen en een beperkt 
aantal publiciteiten. 

De organizatoren verwachten 
tienduizenden bezoekers uit bin
nen- en buitenland Het staat nu al 
vast dat de kwaliteit van het bloe
mentapijt en het land- en tuin-
bouwmozaïek alles wat we reeds 
eerder hebben gezien zal over
treffen. De ontwerper en gans zijn 
ploeg zijn van plan om van Zotte
gem gedurende vier dagen de 
prachtigste tuin van Europa te 
maken. Voor alle bijkomende In
formatie kan men zich nchten tot 
het komitee Bloementapijt Markt 1 
te 9620 Zottegem, tel. 
091-6003.02 of 091-60.60.61. 

De voor- en keerzijde van de 
Zottegemse penningen. 

Feestprogramma 

Vrijdag 6 september 

19 u.: beiaardkoncert. 
20 u: koncert door koor en orkest van La Chapelle Royale de Paris in de 
dekanale kerk (*) 

Zaterdag 7 september 

Vanaf 11 u. 15 doorlopend optreden van harmonie van Oud Beierland 
(NedJ; koncert met majorettenshow door de K.M. St-Cecilia van St-
Maria-Oudenhove; volksdansgroep Edelhart, amusementsorkest Harmo
nie; wandelkoncert K.H. Eendracht (Aalbeke); beiaardkoncert; Kata Kwaï 
Jurorevial-show. 
Om 20 u.. kunstgroep INCAR 

Zondag 8 september 

10 u. jubileummis opgeluisterd door het Gents Symfonisch Studio-orkest 
en Crescendo aangeboden door de Macekliers 
14 u. optreden volkskunstgroep Filia en de K H. Kunstknng, de Oekraïni-
sche volksdansgroep Oltava en de K.H. Moed en Volharding. 
16 u. klavecimbelrecital door John Whitelaw (*), kasteel van Leeuwergem. 
19 u.: Roland en de Centimeters, Egmontkasteel. 
20 u: TROS (koreografie, Wen/ik), Markt 

Maandag 9 september 

Vanaf 17 u • wandelkoncert. 
20 u: koncert door de Engelse militaire muziekkapel The Green Howards 
21 u. 30 prachtig vuurwerk met muzikale omlijsting 

(*) Deze beide koncerten behoren tot het festival van Vlaanderen 
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400 jaar geleden... 

Val van Antwerpen 
Verleden jaar werd Willem van Oranje groot

scheeps herdacht bij de vierhonderdste verjaardag 
van de moord op de leider van de vrijheidsoorlog van 
de Nederlanden tegen de Spaanse heerschappij Een 
goed jaar later werden de Nederlanden andermaal 
zwaar getroffen. Antwerpen, „het hart van de Neder
landen", viel na meer dan een jaar belegering in de 
handen van de troepen van de Spaanse aanvoerder 
Alexander Farnese. 

NA de intocht van Alva in 
1567 had het er jarenlang 
wanhopig uitgezien voor 

de vrijheidsstrijders in de Neder
landen „Men moet met lukken om 
te volharden", was noodgedwon
gen een houvast voor Oranje en 
de zijnen. Antwerpen had met de 
Spaanse Furie van 1576 een zwa
re tol betaald Die ramp werd ook 
een keerpunt. De Pacificatie van 
Gent bracht datzelfde jaar alle 
Nederlandse gewesten samen in 
wat nu bijna een legale opstand 
werd. 

De val 
van Antwerpen 

De achterdocht en het gebrek 
aan overtuiging van de „Waalse" 
gewesten, die zich verenigden in 
de Unie van Atrecht (1579) en 
opnieuw aanleuning zochten bij de 
Spanjaarden, gaven de nieuwe 
Spaanse opperbevelhebber Far
nese onverhoopte kansen. Vanuit 
dit Waalse bastion begon de her
overing van het huidige Vlaande
ren en Brabant, die zich in de Unie 
van Utrecht bij de militaire kernge
bieden Holland en Zeeland had
den aangesloten. Inspelend op het 
ongenoegen van veel katolieken, 
omwille van de calvinistische ex

cessen en steunend op sterke 
militaire krachten na de Spaanse 
vrede met de Turken, waren be
langrijke steden als Brugge, Gent 
Mechelen en Brussel door Farne
se veroverd Antwerpen bleef het 
koninginnestuk in het Zuiden 
Waar steden als Alkmaar en Lei
den het hadden kunnen houden in 
vroegere jaren zag men het wat te 
overmoedig als „oninneembaar". 

Oranje, sinds kort in de vesting 
„Holland" in Delft, had zijn vertrou
weling Philips van Marnix, heer 
van Sint-Aldegonde, tot hoofdbur
gemeester van Antwerpen aange
steld na zijn vertrek uit de haven
stad. Bij hun laatste gesprek in 
Delft hadden ze vele eventualitei
ten behandeld toen in juni 1584 de 
belegering van Antwerpen zich 
aankondigde. Oranje beloofde die 
12de juni '84 desgevallend met 
een groot ontzettingsleger zijn 
trouwe helper te komen bijstaan. 
Een maand later, op 10 juli 1584, 
vielen in Delft de moordende 
schoten. De man met de sterkste 
drijfveer voor de eenheid van de 
Nederlanden liet zijn familie en 
medestrijders verweesd achter... 

In juli 1584 begon Farneses 
wurgende greep rond de Schelde-
stad. Kleine oorzaken, grote gevol
gen. Denkend aan het ontzet van 

Leiden, waar de geuzen met hun 
platbodems over de ondergelo
pen weilanden de belegerde stad 
ter hulp waren gekomen, wilde 
Marnix de voornaamste dijken ten 
Noorden van Antwerpen vernie
len om zo blijvend het kontakt met 
Zeeland en het nog vrije Noorden 
te verzekeren. De woedende gil
den van slagers en bakkers we
zen dit af (de Schelde was een 
voldoende aanvoer-ader, meen
den zij) want er stonden nog 
12.000 koeien in de weide en de 
oogst was nog niet binnen. In een 
sistematische fortenbouw aan de 
Schelde-oevers en door zijn be
roemd gebleven scheepsbrug 
sloot Farnese op korte tijd de 
Schelde af, ..en waren de been
houwers hun koeien oók kwijt. 

Niets hielp nog: aanvallen met 
een soort drijvende forten op die 
scheepsbrug, vernielingstochten 
met buskruitschepen, ontzettings
troepen uit Zeeland. Spannende 
ogenblikken met wisselende kan
sen voor de beide partijen; het 
mocht al niet meer baten voor 
Antwerpen. „De peiswillers" of 
vredespartij binnen de stad werd 
steeds sterker, en na wekenlange 
onderhandelingen gaf burgemees
ter Marnix van Sint-Aldegonde op 
17 augustus 1585 de stad over 
aan Alexander Farnese. 

Philips 
van Marnix 

Zoals het met verrliezers 
steeds gaat kreeg Marnix zowat 
van alle kanten de volle laag als zo
genaamd hoofdverantwoordelijke 
voor deze zware nederlaag in de 
vnjheidskamp van de Nederlan
den. 

Dit alles wordt uitvoerig be
schreven in het zeer lezenswaar

dige boek over deze merkwaardi
ge figuur uit onze nationale op
stand, dat via het KVHV verspreid 
wordt ter gelegenheid van deze 
herdenking. De Noordnederlander 
C.E.H.J. Verhoef heeft inderdaad 
een zeer interessante levensbe
schrijving geschreven over deze 
„eerste-luitenant" van Willem van 
Oranje. Op basis van een ruime 
bronnenstudie wordt zijn leven 
geschertst met de duidelijke con
touren van het woelige tijdsgebeu-
ren en de verhouding tot Willem 
van Oranje 

Alle lof dus voor deze groots 
opgezette herdenking van de val 

van Antwerpen op 17 augustus in 
de stadsfeestzaal te Antwerpen. 
„Het is geen bijeenkomst van ro
mantische dwepers of nostalgie-
kers" zegt praeses Hans Brock-
mans in het speciale infonummer 
van het KVHV. Maar een bezin
ning in Europees perspectief over 
de noodzakelijke eenheid van 
N o o r d ' e n Zuid. Bezinning ook 
over fanatisme en tegenstellingen 
van bijkomstige aard, die zo dik
wijls de strijd van de Nederlanden 
en van de latere Vlaamse Bewe
ging maakten tot een „strijd van de 
gemiste kansen". 

Walter Luyten, senator. 

Programma Herdenking 
17 augustus 1985 - 15 uur 
Organizatie KVHV Antwerpen 
Sprekers 

1. Gaston Geens, voorzitter van de Vlaamse regering, zal spreken 
over de toekomstmogelijkheden van Vlaanderen en de Nederlanden. 

2. Prof. H. Brugmans, ere-rector van het Europa-college, zal spreken 
over het Wilhelmus als poëzie. Dit kultuurhistonsch tema wordt 
uitgewerkt vanuit het Grootnederlandse gedachtengoed. 

3. Prof. H. De Schepper wan de universiteit van Nijmegen zal spreken 
over de historische omstandigheden van de val van Antwerpen. 

4 C.E.J.H. Verhoef lic. hist (Nederland) zal spreken over Marnix van 
Sint-Aldegonde. 

5. Groet uit Frans-Vlaanderen door Frank Allacker, voorzitter „Men-
schen lyk wider". 

6. Slottoespraak. Hans Brockmans, praeses KVHV-Antwerpen. 

Historische evokatie 
Door de aloude rederijkerskamer „De Violieren" en andere kunste

naars. 
Bij deze gelegenheid geeft KVHV ook een boek uit dat een originele 

kijk geeft op de figuur van Marnix van Sint-Aldegonde. Voorwoorden 
werden geschreven door Karel Pome(vice-voorzitter van de Vlaamse 
Regering), door Bob Cools (burgemeester van Antwerpen), door Hugo 
Schiltz (gemeenschapsminister van Financiën), door Jan Devroe (sche
pen van Antwerpen) en door J. van Roey, ere-stadsarchivaris (Uitgeve-
nj de Vries-Brouwers, „Philips van Marnix, Heer van Sint-Aldegonde", 
Lic hist. C.E.J.H. Verhoef, 495 B.fr.) 

Inlichtingen en reservatie. ANZ, Vnjheidsstraat 30-32/B-14, 2000 
Antwerpen tel. 03/237.93.92 of op rekeningnr.: 001-1560469-09 van 
KVHV-herdenking. 

yc lepel & vork... 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenluncheOOaSOOfr. 
traiteurdienst 

Dortmnnder Ihier-Bran-hoTeii 
Tervuursev. 60, Leuven. • 016-22.86.72. 
Kon. Astridl. 85, Konüch. • 03.457.30.32. 
Brugse Baan 1, Hulste. - 056-71.15.36. 
Nieuw Brugstr. 28, Brussel • 02-218.74.89. 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e a Duttse speciali
teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

R E S T A U R A N T 

t z S B X l Hoek 
^ ^ p j Wolvengracht 

FAN»1LIE DEHERTOGM FAUT Leopoldstraat 

Tel 217 91.53 

Waar Vlamingen 
thuis z i jn -
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerio-Westerlo 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
S A N O 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bi) u thuisi 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67 57 12 

Het ^alm0ftutó 
Sedert 1910 

J A N P A U W E L S - D E BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel 052-42 32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Die Ĵ"̂'̂. 
Wynkrocg 

V 
KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van IBu to t m i d d e r n a c h t 

ZATERDAG vanaf n u 
ZONDAG 

van l l u - 13U / ISu 19u 

WOENSDAG GFSLOTEN 

Galerij "Ui: GAtPAbRT-

M O L E N S T R A A T 45 9300 AALST 0 5 3 - 7 8 36 95 

B R O O D - BANKETBAKKERIJ - D O O P S U I K E R 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

(adv 23J 

ANTWERPIA 
M A U R I T S G O S S Y E J O O S T G O S S Y E 

Geraardsbergseslraat 38 Dr Van Oe Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel. 053-21 35.33 Tel. 03-236.56.54 
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H^ 
èêd en Brochje 
in Friesland 

„Rólje, rölje wetterweagen", (Rol, rol watergolven) 
luidt de eerste regel van een bekend Fries lied dat de 
heerlijkheden van het waterland bezingt En of men nu 
wil zeilen, zwemmen, fierljeppen (polsstokversprin-
gen) of watersurfen, het is in Fryslan allemaal mogelijk 
en biedt, als het weer een beetje meezit, aan velen een 
betaalbare zomervakantie. 

DA N K Z IJ d e grat is rek lame 
van de E l fs tedentocht 
s t r o m e n deze z o m e r 

mee r t oens ten dan oo i t Frys lan 
b innen o m per boot , f ie ts of ze l fs 
te v o e t het land van de elf s teden 
te v e r k e n n e n M e t de au to of 
openbaar ve r voe r (wa t w i j nie
mand aanraden) kan natuur l i jk 
ook , maar is m inder leuk en be lem
mer t ook w a t een be te r kon tak t 
m e t land en Fr iezen 

Eigen gelaat 
En z o v ind t men , o p luttel v ier a 

vi j f uur t jes r i jden o f t re inen van 
V laanderen e e n nog v lakker land 
vo l ve r rass ingen Een land e n volk, 
WIJ ve rme lden het hier nogmaals, 
me t een duidel i jk e igen a tmosfeer , 
taal, ku i tuur e n ident i te i t W a a r 
V lamingen o v e n g e n s n o g meer 
kans m a k e n o p een vnendel i j k 
onthaal d a n de vaak w a t mee r 
a r rogan te Hol landers en lu idrucht i 
g e W e s t d u i t s e r s 

D e popula i rs te vakan t i eoo rden 
zi jn z o n d e r mee r d e v ier Fnese 

Waddene i l anden Vl ie land (dat van 
o o r s p r o n g Hol lands is), Tersche l 
ling, A m e l a n d en Sch ie rmonn iken -
o o g Sky lge (Terschel l ing) heef t 
onge tw i j fe ld het mees t te b ieden, 
maar bedenk v o o r d e ove rs teek 
van t w e e uur w e l dat in het hoog 
se izoen ( to t half augustus) zo 'n 
der t igdu izend anderen die men ing 
de len Flylan (Vl ie land) en Skier-
mün tseach (Schier ) z i jn g o e d e al
ternat ieven, ook al daar autover
keer er IS v o o r b e h o u d e n aan eilan
de rs „Schier" leent z ich v a n w e g e 
de ko r te re en g o e d k o p e r e boot 
t och t be ter v o o r ko r te ui tstapjes, 
me t als be lon ing een g rand ioos 
k i l omete rb reed N o o r d z e e s t r a n d 
Al le e i landen h e b b e n vele over-
nacht ingsmoge l i j kheden, maar bel 
w e l van te v o r e n 

Sportparadijs 
O o k o p het vaste land is meer 

dan g e n o e g wa te r in de v o r m van 
meer dan der t ig meren , he t g ro te 
IJsselmeer en tal loze kanalen, 
p lassen, nv ier t jes en vaa r ten Een 

w a a r Walhal la v o o r d e wa te rspor 
ter In alle maten , van sur fp lank to t 
p la tbodem, zi jn ook in het hoogse i 
z o e n bo ten t e huur He t mees t 
popula i re w a t e r s p o r t e v e n e m e n t is 
s inds d e ja ren zest ig het „sküts je-
si len", spectacu la i re ze i lwedst r i j 
den me t aangepas te Fr iese t ja lken 
van rond d e eeuwwisse l ing Het 
skü ts je — (u i tspraak skoe ts je ) — 
c i rkus t rek t g e d u r e n d e de maand 
juli d o o r gans Fryslan 

Een andere popula i re zomer -

spo r t me t e e n Fnes karak te r is het 
o o k in V laanderen met o n b e k e n d e 
kaatsen. D e Waa lse kaatsk lub van 
Bra ine- le-Comte Cs-Gravenbrakel ) 
s coo r t voor t re f fe l i j k dank zi j de 
inspanningen van d e Fr iese prof
kaatser Jehannes B randsma D e 
d e r d e spo r t is het „ f ie r l jeppen" 
(po lss tokverspr ingen) ove r water , 
da t hoog tepun ten ken t in de v o r m 
van inter lands t egen Hol land en 
kamp ioenschappen in augus tus 

B & B 
O v e r n a c h t e n kan in Fr iesland 

beha lve in hote l le t jes o f o p cam
pings o o k in het s teeds aan popu -
lanteit w i nnende „ b ê d & b roch je " 
( bed & breakfasO, B & B is met duu r 
en heef t d e voo rde len dat m e n bij 
een Fnes gez in ove rnach t en bo
vend ien vaak in do rp j es die geen 
ande re voorz ien ingen hebben 
M o c h t het nu, na d e ve le nat t ig

he id die in juni al viel, t o c h n o g een 
dag je — waarschi jn l i jk langer - -
gn j s en g r a u w zi jn, t reur dan met 
e n bedenk da t m e n Fryslan bek i jk t 
zoals het éch t is Bovend ien her
be rgen de elf s teden en tal loze 
do rp jes een scala aan mee r o f 
minder merkwaard ige beziens
waard igheden 

N o e m e n s w a a r d i g zi jn Eise Ei-
singa's p lane tanum te Fr jents jer 
(Franeker, die hol landstal ige 
p laa tsnaamborden zi jn langzaam 
aan het verdwi jnen) , de „sponta
ne" m u m m i e s onder het ke rk je 
van W ieuwer t , w a t e r p o o r t e n te 
Sni ts en Sleat en musea in onder 
andere L j ouwer t (Leeuwarden ) , 
B i rdaard, D o k k ü m , D r a c h t e n en 
Sni ts (Sneek) G r o t e r e natuurge
b ieden v indt m e n behalve o p d e ei
landen bij W o l v e g a (de Lindeval-
lei), Ossenzi j l (de Weer r i bben ) , 
Ee rnewoude (de A ide Feanen) en 
Haskerd i j ken (de Dee len) 

O o k w ie e v e n g e n o e g heef t van 
het wa te r kan in Fryslan te rech t 
BIJ Appe l scha en B a k k e v e e n v indt 
m e n u i tges t rek te zandvers tu iv in
g e n en bossen OPF 

Folderma
teriaal, adres
sen en andere 
Informatie is 
te verkrijgen 
bij het V W , 

Stasjonsplein 1, 8911 AC, Ljouwert, 
tel. (0031) (0)58-132224. Vlaamse fe
deralisten die kontakt met en/of ad
vies willen van Friese geestverwan
ten kunnen terecht op de volgende 
telefoonnummers: 05126-1995 (Roel 
Falkena, EVA-kontakf), 058-151276 
(partijhüs FNP), 058-885813 (Clara de 
Boer-de Jong), 058-129539 (Wieke de 
Haan) en tot slot 058-138623 (de 
auteur van dit artikel). 

De Brandans, met twee wyfkes in klederdracht foto VW-Frysién 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie te r 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e r i n g s w e r k e n 

ALPANROOF Amenka le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

Tel. na 19 u. 03-238.88.40 

ZINK - LOOD - KOPER - PVC WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN - RIOLEN 
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZUGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRUSOPGAVE 

Vakantiehuis REIGERSNEST 
Pr Boudewijnlaan 39 

8460 KOKSUDE 
058512925 
fokJer op aanvraag 
Het huis waar VLAMINGEN 
THUIS zijn. 

(Adv. 96) 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegeslraat 33, 2400 Mo l 
014-31 13.76 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddel l i j k t e b e k o m e n bi j 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f h u i z e n 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75. 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101, Ternat 
TeL 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478.1993 

Import • Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gonlsestraat 238 
9500 G^raardsbergen 

Tel 054-412589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

h a n d e l s d r u k k e r i j t y p e - o f f s e t 

f a b r i k a t i e o m s l a g e n - z a k o m s l a g e n 

m i g r o s t r a a t 128 , 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
t e l . 0 5 2 - 4 2 . 3 3 . 0 4 - 4 2 . 3 9 . 1 6 

DE PRIJSBREKER 
v a n h e t g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-23645.31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gestoten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-213636 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas, 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
TeL 4261939 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven) 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-331751 

054-3311 49 
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vzw Trefpunt-Assebroek: 

Kinder-playback 
met „Ann" 

De V laams-na t i ona le soc i o - ku l t u re l e ve ren ig i ng T r e f p u n t - A s s e 
b r o e k o rgan i zee r t o p 31 a u g u s t u s een k i n d e r - p l a y b a c k s h o w . D i t in 
het kader van g e m e e n t e f e e s t e n en in aanwez ighe id van een heuse 
t v -vede t te . 

Het wordt met de zoveelste play-
backshow, maar een happening van en 
voor kinderen Precies ook daarom 
doet Trefpunt-Assebroek beroep op 
de erg populaire aktrice Mieke Bouve 
BIJ kinderen vooral ge- en bekend als 
de blonde detektive „Ann" uit het 
suksesvolle jeugdprogramma „Merli-
na" BIJ volwassenen is zij eveneens 
geliefd als toneelspeelster en filmaktri-
ce Zo verzorgde zij onlangs nog de 
presentatie op het jongste Volksunie-
kongres en op het Vlaams-Nationaal 
Zangfeest 

Sociaal doel 
De opbrengst van deze happening 

wordt trouwens geschonken aan twee 
instellingen met een uitgesproken soci
aal doel Met name het „Trefcentrum 
voor Mensen met Vragen", waarvan 
VU-arrondissementsvoorzitter Erwin 
Van Driessche voorzitter is en het 
opvanghuis voor adolescenten in krisis 
„'t Laar" Beiden gevestigd te Brugge 

Voorts zal de deskundige jury sa
mengesteld zijn uit bekende Brugse 
figuren van de sport-, toneel- en mu
ziekwereld En uiteraard is er ook een 
mooie prijzenpot voorzien, geschon
ken door handelaars uit Assebroek en 
omgeving 

Praktisch 
Deze kinder-playbackshow gnjpt 

plaats op zaterdagnamiddag 31 augus
tus om 14 uur in de zaal Rustenhove, 
Wantestraat te Assebroek Er zijn 
twee kategoneen voorzien kinderen 
tot 10 jaar en kinderen tussen 10 en 14 
jaar Deelnemers betalen 40 fr, vol
wassen toeschouwers 50 fr en kinde
ren 20 fr 

Deelnemende vedetten moeten wel 
vooraf inschnjven Dit kan bij Luk 
Grootaerdt, 't Leitje 56, 8320 Asse
broek (tel 050/362931), Dries De 
Rycke (tel 050/362769) en Pol Van 
Den Dnessche (tel 050/380243) 

Deze week 
in Knack Magazine 

Madonna over Madonna 
Over één zaak is iedereen het eens: Madonna is Amenka's 

rockster nummer 1 van het moment. Verder viert de 
polemiek hoogtij. In Knack geeft ze deze week tekst en 

uitleg over zichzelf. Madonna over Madonna, 
deze week in Knack. 

N e t h e m b e n h « l en«lerwi |s 

Na de Heizel-rel staat de PSC nu op
nieuw centraal in de diskussie over 
de communautarizering van het on
derwijs. Top-minister Charles-
Ferdinand Nothomb laat in een 
gesprek (met Knack) geen twijfel 
over de houding van zijn partij: het 
antwoord is en blijft neen. 

V r o H w e n in N a i r o b i 

Eind vorige week eindigde in Nai
robi de bijeenkomst van vrouwen, 
waarmee het decennium van de 
vrouw werd afgerond. Knack maakt 
een balans op van dat decennium, 
en van de vergadering in Nairobi. 

D o n a l d T . R e a g a n 

Sinds de operatie van Ronald Rea
gan heeft Donald Reagan het in het 
Witte Huis voor het zeggen. Wie is 
deze Don? Een portret. 

14 iwli in V e r d v n 

In de velden rond Verdun vielen in 
1916 honderdduizenden soldaten in 
een onzinnige oorlog. Er werd zo-

veel gifgas rondgestrooid dat er pas 
sinds kort weer bomen willen groei
en. Knack was op 14 juli, de Franse 
nationale feestdag, in Verdun. Een 
vakantie-reportage. 

Knack Weekend 

Exclwsiel i n t e r v i e w m e i 
K a t i i l e e n T u r n e r 

Patrick Duynslaegher interviewde de 
aktrice met de vele gezichten terwijl 
ze in Marokko draaide voor haar 
nieuwste film ,,Jewel of the Nile". 
De echte Kathleen Turner over de 
vrouwen die ze speelt. 

Sci ia t , s t a a t d e 
b a r b e c u e h e e t ? 

Feest rond de grill, het is een zomer
se manier van informeel eten. Maar 
gooi niet zomaar om het even wat 
om het even hoe op de barbecue. U 
krijgt raad van een professionele 
,,rótisseur". 

20 jaar VU 
te Waregem 

Met 250 
voor Hugo 
Schiltz 

De Volksunieafdeling Waregem 
vierde haar twintigjange bestaan met 
een feestavondmaal 
- Ruim 250 Volksunieleden en sympa-

tizanten waren op dit feest aanwezig 
Na het apentief werden de genodig

den, onder wie volksvertegenwoordi
ger Franz Vansteenkiste, de senatoren 
Oswald Van Ooteghem en Michiel 
Capoen, de voorzitter van de partij
raad Riet Declercq en gemeenschaps
minister Schiltz, verwelkomd door Jan 
Fonteyne Afdelingsvoorzitter dr Enk 
Deroose nam daarna het woord en 
wist in een overtuigd en overtuigend 
betoog duidelijk te maken dat Vlaande
ren enkel goed kan evalueren met en 
door de Volksunie, die daarvoor de 
enige garantie is en zal blijven 

Nadien kwam volksvertegenwoordi
ger Franz Vansteenkiste aan het 
woord voor een onverwachte en over-
verdiende hulde aan zijn eerste opvol
ger voor de kamer dierenarts Jozef 
Verhelst, die kort voordien afscheid 
had genomen uit de Waregemse ge
meenteraad Jozef Verhelst nam ver
rast en zichtbaar ontroerd een prach
tig boek en veel applaus in ontvangst 

De feestredenaar gemeenschaps
minister Hugo Schiltz besloot het „ora
torische" gedeelte van de feestavond 
met een boeiende analyse over verle
den, heden en toekomst van Vlaande
ren in België Meer bepaald over een 
zekere onmacht van de Vlaamse rege
ring, de mislukking van vier jaar CVP-
PVV-regenng en de voortdurende af
dreiging van de leiders van het Waalse 
gewest 

Indien de Walen voor hun Waals 
water een belasting van één miljoen 
frank per dag zouden heffen, dan zou 
de kraan van de jaarlijkse miljarden-
stroom van Vlaanderen naar Wallonië 
ook wel eens dichtgedraaid kunnen 
worden 

Na deze zeer gewaardeerde rede, 
kon het culinaire gedeelte van de 
avond beginnen en werd het prachtige 
koud buffet „aangevallen" doch in alle 
kalmte en stijl Het Vlaamse trombo-
nekwartet was hierbij muzikaal aanwe
zig op de achtergrond 

Een zeer geslaagde avond' Met 
dank aan allen voor de grote inzet 

Werkaanbieding 
De Volksuniejongeren zoeken voor 

hun BTK-projekt „15 jaar VUJO" een li
centiaat Vereisten politieke interesse, 
Vlaams engagement, inspelen op de 
politieke aktualiteit 

Kandidaturen doortelefoneren op 
nr 02/2194930, nu maandag 5 augus
tus '85 tussen 10 en 13 uur Vragen 
naar Tom Serkeyn 
V ó ó r 26 augus tus pos ten au .b . 

In 
memoriam 

Vorige zondag overleed plotseling 
Marinus Tolliers, bestuurslid Gent-
centrum en zeer aktief bij de Neutrale 
Mutualiteit. De begrafenis is voor
zien op donderdag 1 augustus om 9 
u 30 in de parochiekerk van Kristus 
Koning, Rerum Novarumplein, Nieuw-
Gent. 

Ook dit blad biedt zijn blijken van 
deelneming aan. 

ANTWERPEN 

Wij vernemen het overli jden van 
Mevrouw Coene - Preud'homme, zus
ter van de befaamde musicus. 

De uitvaart wordt gehouden over
morgen vri jdag om 10 uur in de kerk 
H. Familia van Elsdonk, Edegem. 

Wij sluit zich aan bij het rouwbe
klag. 

AUGUSTUS 
9 GEEL- Tropicana-fuif met muziek en cocktails uit de Caraibische ge

bieden In het Molenhof, Wiedersedijk 3, Geel Inkom 100fr Cocktail 
30 fr Organizatie VUJO-Geel 
WOMMELGEM: Fietstocht voor groot en klem door landelijk 
Wommelgem Vertrek om 14 u aan Den Klauwaert 
ANTWERPEN. Rommelmarktdag in het Oranjehuis, Hoogstraat 69, 
van 10 tot 17 uur Toegang gratis Organizatie Vlaamse Aktie- en Kul-
tuurgemeenschap 

11 

15 

BRABANT 
AUGUSTUS 
24 OPWIJK: 4de grote barbecue in het Spechteshof om 18 u 30 

LIMBURG 
AUGUSTUS 

2 HASSELT- Provinciaal bestuur VUJO-ümburg in het zaaltje van de 
Borrelbar in Hasselt, om 19 uur 

WEST-VU\ANDEREN 
AUGUSTUS 

11 

24 

24 

30 

31 

DAMME- Om 10 uur in de OLV-ke rk , herdenkingsmis voor onze 
overleden bestuurslid en oud-VOS-lid, Christiaan Heyneman Deze 
mis wordt opgeluisterd door het R Veremanskoor uit Brugge 
Innchters VOS-Groot-Damme 
IZEGEM. Vlaams Huis 6de kaarting Organizatie Kaartersklub 
Vlaams Huis Tot en met 11 augustus 
HOEKE-DAMME: Zomerse barbecue Lekkere hapjes bereid op 
hout uit Vlaamse bossen door barbecuespecialist Jef Proot Aan
vang 15 uur, in een tent te Hoeke 
IZEGEM: Daguitstap naar de Kluisberg en omgeving o l v Wilfned 
Lagae Organizatie Wandelklub Vlaams Huis en FVV 
WAREGEM: 1 ste groot tuinfeest vanaf 12 uur t o t , in de tuin van Enk 
Deroose, Churchilllaan 14, Waregem Apentiefkoncert, gastrono
misch braadfeest jeugdvijfkamp, caviakoers, waarzegster, schiettent 
dansavond Inkom 100 fr (2 konsumpties inbegr) Org VU-

Waregem . , , , , 
IZEGEM. Sint-Tillotoren, om 20 uur beiaardkoncert door Milford 
Myhre (USA) voorzitter Wereldfed Beiaardiers Voordragen van 
poëzie van A Van Wilderode Organizatie Stadsbestuur, m m v 
VSVK 
ASSEBROEK: Kinder-playbackshow Gepresenteerd door Mieke 
Bouve Aanvang 14 uur Deelnemers moeten vooraf inschrijven bij 
L Grootaerdt t Leitje 56, 8320 Brugge 4 f fe l 050/ 36 29 31) T v v 
sociaal doel Org Trefpunt-Assebroek 

WER 

Kom eens bij ons! 

Twee volksvnendelijke badplaatsen met een 8 km 
verkeersvrije wandeldijk en een all-round toeristische 
infrastruktuur bieden U een dagdagelijks programma 
van feesten voor groot en klein, voor zonnekloppers en 
sportleven 

Hierna een handgreep uit voor elk-wat-'wils 
— Dagelijks dijk- en strandspelen voor kinderen, sport-

initiatie op strand, in sporthal en zwemlessen 
— 4 augustus Hoevefeesten 
— 5-16 augustus Avondtennistornooi 
— 6-8 augustus Baccarabeker 
— 10-11 augustus Internationaal tornooi valscherm-
springen 
— 17 augustus. Antiek- en ambachtenmarkten Zeedijk 
— 18 augustus Sirene-Jogging & marathon van de kust 

Verder nog garnaalkruiersfeesten, folkloredagen 
(méér dan 20 groepen), elke zondag muziekkoncerten 

Uitvoerig feestprogramma te verkrijgen op de drie 
toensmekantoren (059-30.03.68). 

(AdvJ 
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„Unitaristische nobiljons hebben 
kommunautaire sleutel in handen" 

Brussel — „ Zoveel is overduidelijk: de ontslagnemende Belgische regering is 
de meest on-Vlaamse, om neUte zeggen anti-Vlaamse regering van de Jongste ja
ren. Ik denk hierbij niet alleen aan affaires zoals het schandaal van Happart en 
Cockerill-Sambre. 

Vooral wat betreft de grondwetsherziening dreigt het hier weer andermaal mis 
te lopen. 

Het komt er vooral op aan voor onze Vlaamse gemeenschap verregaande auto
nomie te verwerven om een geëigend sociaal-ekonomisch beleid te voeren (ook 
wat betreft de fiskale autonomie). 

De wartaal die premier Martens de jongste dagen uit kan ons slechts doen 
vrezen dat ook volgend jaar de zware inleveringen van de Vlaamse gemeenschap 
een pleister op het doodzieke Belgische bot zullen zijn." 

ALGEMEEN VU-voorzitter 
Vic Anciaux is lioege-
naamd niet te sprelien 

over het gevoerde beleid van 
Martens 1 tot en met nu 5 bis, 
met inbegrip van interimaris 
Mark Eyskens. 

Egels 
Vic Anciaux: „Na vier jaar rege

ren heeft Martens het gepres
teerd de staatshervorming niet al
leen hardnekkig te blokkeren, 
maar zelfs de uitvoering van wet
gevend werk te blokkeren. Erger
lijk is toch bijvoorbeeld dat de 
bevoegdheden van de Vlaamse 
regering, zo klein als ze blijven, 
telkens weer uitgehold worden. 

Daarbij blijft het mogelijk dat 
geregeld communautaire egels 
hun kop opsteken. Met José Hap
part en Cockerill-Sambre als blik
vangers. M^' 

Als Limburgse burgemeest^^ 
op 11 juli in Voeren de toepassing 
van de wetten gaan opeisen, na
melijk onze feestdag vieren met 
het uithangen van de Vlaamse 
leeuw aan de officiële gebouwen, 
dan worden die mandatarissen 
door de rijkswacht opgepakt 

Tegelijkertijd ook wordt het in 
dit onzalige land gepresteerd dat 
tijdens één regeerperiode (Mar
tens presteert inderdaad opmer
kelijk) liefst 200 miljard frank naar 
één Waals staalbedrijf gedrai
neerd wordt." 

Echternach 
De Vlaamse ontvoogdings-

strijd is alweer in een Echter-
nachprocessie terechtgeko
men.? 

Vic Anciaux: „Als we, globaal 
bekeken, de voorbije legislatuur 
overschouwen: inderdaad. Want 
er was en blijft niet alleen het 
dossier Cockerill-Sambre en de 
schandezaak Happart Er zijn ook 
de peperdure affaires zoals de 
bestelling van de F-16 vliegtuigen, 
de Chooz-kombinatie bij de uit
bouw van het kemenergiepark, 
RTT-bestellingen, teleksbestellin-
gen, Fabelta, Verlipack... Noem 
maar op. 

Wat mij dan zeker als parle
mentslid telkens weer ergert is dat 
volksvertegenwoordoigers van 
andere Vlaamse (regeer-)partijen, 
zoals een Luk Vandenbrande tel
kens weer eerst hoog van de 

-&•:• 

toren blazen om nadien weer stille
tjes hun triomftrompet op te ber
gen... 

Vlaams ministers, Vlaamse par
tijen, blijven het gedogen dat de 
frankofonen Nothomb, Goll en 
Maystadt de plak zwaaien. De 
Vlaamse premier Martens is ver
blind door zijn betrachting om hoe-
danook te blijvpn regeren. Het 
gevolg is dat er tijdens nagenoeg 
elke kabinetsraad van de centrale 
regering toegevingen van Vlaam
se kant gebeuren. Dat we al die 
tijd het verderregeren van Mar
tens zus-en-zoveel enorm duur 
hebben betaald." 

Politieke 
kuituur 

Al die tijd is er ook een Vlaam
se regering aktief geweest.met 
Flanders' Technology als één van 
de blikvangers. 

Vic Anciaux: „Die Vlaamse re
gering heeft goed werk gepres
teerd, met evenwel de handicap 
van ferm uitgeholde bevoegdhe
den. 

En het is inderdaad zeker hier 
niet in hoofdzaak de 'fout van de 
Walen'.De CVP- en PVV-excellen-
ties in de Vlaamse regering heb
ben zich bij herhaling aangediend 
als slaafse onderdanen van de 
centrale Belgische regering. 

Aanvankelijk was er goede 
hoop dat de Vlaamse regering, 
ondanks het ellebogenwerk bij de 
samenstelling, toch vernieuwend 
werk zou presteren. Mettertijd 
werd deze regering evenwel jam
mer genoeg een slechte fotokopie 
van de verziekte Belgische poli
tiek. Wie grote verwachtingen had 
omtrent een vernieuwend beleid 
werd duidelijk bedrogen. Er zijn 
onmiskenbaar veel goede bedoe
lingen. De Vlaamse regering ge
tuigt van toekomstgerichte visies. 

Maar wat kan men verwachten 
van een regering die slechts kan 
werken met 5 procent van het 
totale rijksbudget?... 

Er was de mogelijkheid een 
andere .politieke kuituur" op te 
bouwen. Ik stel vast dat men ook 
die gelegenheid heeft gemist 
Zelfs bij het uitspelen van de 
troeven van Flanders' Technohgy. 
Vandaag blijken die twee edities 
een nuttige show geweest te zijn. 
Veel goede bedoelingen, onmis
kenbaar Maar waar blijven de 
bevoegdheden en de gekimidde-
len om de beoogde perspektieven 
te verwezenlijken? Om de goede 
troeven ook daadwerkelijk uit te 
spelen?" 

Vlaamse refleks 
De dwarsliggers voor de ver

wezenlijking van een volwaardig 
autonoom Vlaams beleid dienen 
duidelijk niet alleen in het franko-
fone of Waalse kamp gezocht te 
worden? Er is ook de aanslepen
de miserie bijvoorbeeld met de 
uitbouw van het Vlaamse Kom-
missariaat voor Toerisme. 

Vic Anciaux: „Het ontbreekt 
nog immer duidelijk een aantal 
Vlaamse ministers met 'Belgische 
macht' aan een gedegen Vlaamse 
refleks. 

In de centrale regering vind ik 
bijvoorbeeld het gedrag ergeriijk 
van een De Croo, van premier 
Martens, van een Tindemans. 

De eerste houdt inderdaad de 
behoorlijke en spoedige organisa
tie tegen van het Vlaams Konfmis-
sariaat voor Toerisme. Tindemans 
heeft zijn sporen verdiend als 
dwarsligger wat betreft de be
voegdheid van de gemeenschap
pen inzake het buitenlands beleid. 
En Wilfried Martens, ja, die blok
keert kompleet de Vlaamse 
staatsvorming. Hij is bijvoorbeeld 
medeplichtig wat betreft de afrem
ming van de Vlaamse ekonomi-
sche expansie, van een geëigend 
Vlaams KMO-beleid. Waarbij, ze
ker niet te vergeten, minister Eys
kens de hoofdrolspeler op dit do
mein is." 

Hoe kunnen we nu uiteindelijk 
uit de aanslepende krisis gera
ken? 

Vic Anciaux: „Hoopvol is dat 
het besef bij onze mensen groeit 
dat al die Inleveringen van de 
jongste jaren, opgeëist door de 
Belgische regering, uiteindelijk 
hoegenaamd niet helend blijken te 
werken. 

Integendeel de schuldenkrater 
wordt alsmaar dieper De Vlaamse 
gemeenschap blijkt al die zware 
offers te blijven presteren zonder 
veel protest Ook met het besef 
dat het grootste deel van de offers 
geschieden voor de redding van 
één Waals staalbedrijf 

Maar, de gevolgen van die ne
faste politiek laten zich van langs
om meer gevoelen. Bijvoorbeeld: 
nieuwe armoede is troef Zelfs de 
lagere middenklasse sukkelt meer 
om meer in armoede. En de 'hoge
re'middenklasse geraakt gedemo
tiveerd. 

Zoals ook veel ondernemers 
bedanken voor het nemen van 
nieuwe initiatieven. Demotivatie is 
er zeker niet in het minst omwille 
van het besef dat een ernstige 
beheersing van de rijksfinanciën 
uitblijft 

Wij verzetten ons hardnekkig 
tegen het gevoerde beleid van de 
regeringen-Martens dat uiteinde
lijk niet alleen uitgesproken anti-
Vlaams was, maar ook opvallend 
goed gewerkt heeft ten bate van 
het grootkapitaal. 

Anderzijds is het ook zo dat het 
prpogramma van de socialistische 
oppositie geen afdoend antwoord 
geeft op de krisisuitdagingen. Er 
zijn teveel beloftes in hun pro
gramma die slechts kunnen waar
gemaakt worden met alweer ge
leend geld. Wij bieden de derde 
weg aan, die van het redelijk alter
natief Samenhorigheid in de Belgi
sche unitaire staat is reeds over
duidelijk sinds lang niet meer mo
gelijk. Maar het kan ook niet meer 
geduld worden dat de Vlaamse 
gemeenschap zich kromwerkt om 
vooral de schulden van de zuider
buur in dit land te blijven dekken. 

Volwaardige zelfstandigheid 
van onze Vlaamse gemeenschap 
is de enige remedie om ons volk 
uit de toenemende miserie te ha
len. Dat zal slechts verwezenlijkt 
worden als onze Vlaamsnationale 
stem nog sterker in de politieke 
wereld doorklinkt dan tot op van
daag." 

Er is nochtans door Martens 
en de Vlaamse ministers in de 
Belgische regering beloofd dat 
het morgen beter zal worden. 
Onder meer dank zij de fiskale 
herstelwet-

Vic Anciaux: „Het urgentiepro
gramma van de zomerregering-
Martens omvat twee luiken. Naar 
veriuidt om te beginnen een pro
gramma voor belastingverlaging. 
Die dringende noodzaak heeft de 
Volksunie reeds lang bepleit Maar 
dit luik van het urgentieprogram
ma is kompleet ongeloofwaardig 
aangezien de uittredende regering 
niets anders gepresteerd heeft 
dan tijdens de voorbije legislatuur 
de belastingdruk op gezinnen en 
ondernemingen aanzienlijk te la
ten stijgen. 

En dan de grondwetsherzie
ning: Martens spreekt wartaal. De 
verklaring tot herziening zou een 
zaak zijn van de regering, terwijl 
het wetgevend werk dan weer 
een bedoening van het parlement 
heet Er is duidelijk een maneuver 
aan gang om uiteindelijk een ingrij
pende grondwetsherziening op 
een sisser te doen uitdraaien. Eén 
van de knelpunten is de over
dracht van de bevoegdheden 
over het onderwijs naar de ge
meenschappen. Welnu, momen
teel — met de verkiezingen in het 
vooruitzicht — is het zo dat dé 
partij die nog oubolllige unitaristi
sche nobiljons herbergt de PSC, 
de sleutel in handen heeft 

Zij vragen, de Waalse kristen-
demokraten, waarborgen tegen 
diskriminatie van hun onderwijs in 
Wallonië. Maar er wordt met geen 
woord gerept over de diskrimina
tie van de Vlamingen sinds^ jaren. 
Elk jaar ontvangt het Vlaams on
derwijs liefst 10 miljard te weinig 
uit de unitaire staatskas. 

Happart, Cockerill-Sambre, Ver
lipack, Fabelta,...tot en met de fede-
ralizering van het onderwijsbeleid: 
het is hoogdringend dat wij Vla
mingen, zelf alle touwtjes van het 
beleid in handen nemen. Er zullen 
slechts minder zware lasten zijn, 
er zal slechts meer werk zijn in
dien de Vlaamse gemeenschap 
eindelijk vrijgevochten geraakt" 

(hds) 
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