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Geknoei met cijfers 
De eerste-mlnister heeft deze week weer zijn 11e-

velingsspeelgoed, de Blstel-computer, gede
monstreerd aan de pers. Het behoort tot zijn 
image-building: de staatsman die de nieuwste ver
worvenheden van de techniek ten dienste stelt van 
het beleid. Maar Is het niet om te gieren dat vlak 
voordien de bekentenis moest vallen dat men op 
geen 20.000 na weet hoeveel leerlingen er In het 
franstalig secundair onderwijs zitten? Waar Mar
tens voor computer-deskundige poseert, blijkt de 
meest elementaire statistiek niet te bestaan of ver
valst te zijn. 

Terwijl straks de direkties en leerkrachten van 
de Vlaamse scholen zich de haren uit het hoofd 
zullen rukken omwille van de chaos die door de 
laattijdige Instrukties wordt veroorzaakt, heeft de 
regering een volle vakantiemaand besteed aan 
het cljfergeknoei van het franstalig onderwijs. 
Met als gevolg dat aan dit geknoei voortaan een 
einde zal worden gesteld? Niets is minder zeker! 
De wijze waarop Waalse ministers reeds nu het 
„akkoord" interpreteren, wijst niet op beterschap. 
Dat men het door franstalig geknoei gemaakte gat 
nu tracht te vullen met de hopeloos-geïmprovi
seerde maatregel Inzake de universitaire trissers 
en bissers, gebeurt gewoonweg omdat men niet de 
moed heeft het franstalig secundair onderwijs se
rieus te doen inleveren. 

De Volksunie heeft deze week bij het Hoog Ko-

mitee van Toezicht klacht neergelegd omtrent ver
duistering van gemeenschapsgelden en eventuele 
valsheid In geschrifte. Ze wil dat er een onderzoek 
wordt ingesteld naar de wijze waarop in het 
franstalig onderwijs geteld — of niet geteld — 
werd, met als resultaat de vervalsing van de offi
ciële statistieken met ongeveer 20.000 franstalige 
leerlingen. Het gaat hier om een verduistering 
van minstens 5,6 miljard. 

In afwachting van dit onderzoek, of van de be
kentenis dat het Hoog Komitee dit onderzoek niet 
aankan of -mag, kan niet genoeg herhaald wor
den dat de huidige chaos en de afbraak van het 
Vlaamse onderwijs het gevolg zijn van de niet-
federallsering van Nationale Opvoeding. Men zal 
zich herinneren dat de mogelijkheid om te fede
raliseren vorig jaar voor de verkiezingen stuitte 
op het veto van de PSC. Dit veto was trouwens een 
van de mede-oorzaken van de val van Martens-
V. De CVP heeft zich toen neergelegd bij dit 
Waals veto. Martens en de Vlaamse kristen-
demokraten wezen hooghartig het aanbod af van 
de oppositiepartijen, die bereid waren om met het 
oog op grondwetsherziening en federalisering van 
het onderwijs een wisselmeerderheid zonder de 
PSC te leveren. Enge partijpolitieke berekening 
kreeg aldus voorrang op kennelijk Vlaams be
lang. De wrange vruchten van deze kapltulatie 
worden thans geoogst. De kans om de lat defini

tief gelijk te leggen werd verkeken. In de plaats 
kwam het communautair touwtrekken rond de on-
derwijsbepalingen van het St.Annaplan. 

Het steekt nochtans de ogen uit dat Vlaanderen 
voor zijn eigen onderwijs eigen verantwoordelijk
heid moet kunnen dragen, met eigen centen. Het 
Vlaams onderwijs ontbeert thans niet alleen jaar
lijks vele miljarden, het moet bovendien in hoofd
zaak opdraaien voor de opgelegde besparingen en 
voor de verhoogde werkloosheid van jonge leer
krachten. 

Zou een autonoom Vlaams onderwijs dan ont
snappen aan inleveren en besparen? Het zou on
eerlijk zijn, de vraag bevestigend te beantwoor
den en dit antwoord als axioma te stellen. Dat de 
besparingen anders en minder zouden zijn, is ech
ter duidelijk. Alle statistieken die „bewijzen" dat 
het onderwijs in ons land duurder is dan elders, 
zijn statistieken die de opgeblazen gefraudeerde 
franstalige cijfers bevatten en de kostprijs van het 
Waals onderwijs. Voor het Vlaams BNP is het 
Vlaams onderwijs niet te duur. Bevrijd van de 
franstalige fraude en schriftvervalsing zou de 
Vlaamse scholengemeenschap, sober en spaar
zaam beheerd zoals dat nu reeds het geval is, niet 
moeten inleveren aan kwaliteit en zou het Vlaams 
lerarenkorps niet leegbloeden. 

tvo 



Wi\ 

... en WIJ 
Wi] ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbne-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

CHIR0(1) 

De Vlaamse zaak heeft geen priori
teit, dixit de nieuwe Chiro-voorzitster in 
WIJ van 17 juli 11 Sinds een halve eeuw 
hoorik steeds zeggen dat andere zaken 
belangnjker zijn van de ziel van '1 kind 
tot de ekonomische toestand De voor
zitster voegt er een nieuwe aan toe on
derdrukking en geweld, een onderwerp 
waar men veel woorden kan aan beste
den zonder iets te doen 

Ondertussen worden wij voor hon
derden miljarden bedrogen, die we zeer 
nuttig zouden kunnen gebruiken, on
dertussen wordt het armzalig stukje fe
deralisme langs alle kanten terugge
schroefd 

Maar dit alles vindt geen belangstel
ling bij de jeugd, omdat het sistematisch 
doodgezwegen wordt, o a door de 
mensen die er van uit hun funktie zou
den moeten op wijzen 

Vroeger werd in jeugdbewegingen 
leiding gegeven en belangstelling op
gewekt voor de Vlaamse problematiek 
en belangen en daar werd hard aan ge
werkt Nu volgt de leiding alleen nog 
wat bij de basis tot uiting komt. Natuur

lijk heeft de jeugd geen belangstelling 
meer voor de romantische Vlaamse be
weging, die inderdaad achterhaald is 

Maar men verwaarloost die jeugd er 
op te wijzen dat de huidige Vlaamse be
weging ekonomisch, financieel en so
ciaal IS en dat het om de macht in de 
staat gaat Het zijn deze elementen die 
de toekomst van de jeugd bepalen i 

Daar voortdurend de aandacht op 
vestigen is dat te moeilijk voor de Chiro-
leiding"? 

G.S., Mechelen 

Chiro(2) 

In het artikel ,,Mensen van bij ons" 
van 17 juli 11 heeft U een gesprek met 
Christine Dierckx, de nieuwe Chiro-
voorzitster Waarom wordt in een blad 
dat in de hoofding ,,Vlaams Nationaal" 
draagt, plaats gegeven aan een bewe
ging die het Vlaams-nationalisme als af
tands beschouwt' Chiro heeft dit reeds 
20 jaar verworpen en heeft in de begin
fase gedweept met Camillo Torres, Che 
Guevarra, nu wordt het patroon voort
gezet in groen- en vredeskomitees 

De geïnterviewde is vertrouwd met 
de Wereldwinkel e a Samen met leken 
en klerus van het H Hart kollege te 
Heist-op-den-Berg achtten deze vere
nigingen het nodig voor enkele jaren 
edukatieve paketten met boeken en 
anti-kapitalistische spelletjes zoals 
,, Marx, erger je met'' naar alle katolie-
ke scholen te versturen 

Op 5 oktober viert het Vlaams Natio
naal Jeugdverbond zijn 25-iarig 
bestaan Zal „Wij" hier ook plaats voor
zien voor een jeugdbeweging waar 
Vlaamse Beweging wel interessant is 
en waar onderdrukking en geweld hier 
en niet ver van ons wordt besproken'' 

L.D., Berlaar 

Red.: Het is niet aan ons om de Chi-
ro in deze diskussie te verdedigen, 
toch zou het verkeerd zijn een bewe
ging die 50 jaar bestaat te beoorde
len op basis van tijdelijke standpun
ten. Wat het VNJ betreft heeft ons 
weekblad op 1 oktober '81 een uitge
breid vraaggesprek gehad met de 
toenmalige VNJ-verbondsleider J. 
Van Haerenborgh. Het VNJ bestond 
toen 20 jaar. 

HET IS NOG MOGELIJK! 

Ziehier mijn ervanng van 11 juli jl die 
ik opdeed bij een sollicitatie te Antwer
pen Op deze dag bood ik mij bij de fir
ma Perner, Visestraat 1 aan voor een 
vakante betrekking, die mij via de RVA 
was meegedeeld Toen ik mij aanmeld
de gaf men mij een eentalig frans solli
citatieformulier Op mijn vraag naar een 
nederlandstalig formulier werd deze ne
gatief beantwoord en werd ik door de 
andere sollicitanten uitgelachen Zij za
ten allen braaf, met of zonder hulp, hun 
gegevens te noteren Eentje zei zelfs 
dat ik nadien nog een klacht kon indie
nen bij de RVA Alsof men na alle moei
te om aangenomen te worden, zou 
gaan vragen om ontslagen te worden 
De receptionist kon met aanders mee
delen dan dat hij tot zijn spijt geen ne-
derlandstalige formulieren had, omdat 
alles van Brussel kwam Ik vermoed 
nochtans dat het in 1986 met meer zou 
mogen voorkomen dat men de taal van 
de meerderheid in dit land negeert le
dere zichzelf respekterende Vlaming 
zou hier de nodige gevolgen moeten 
aan geven T.V., Hove 

OOKIN WEMMEL! 

Dat de Vlamingen met alleen in de 
Voeren en in Kraamem vernederd wor
den, maar ook in Wemmei is in Vlaan
deren met altijd geweten 

Ondanks het feit dat de burge
meester van Wemmei en zijn schepe
nen reeds vroeger op de vingers wer
den getikt voor het rondsturen van 
tweetalige overschrijvingen en oproe-
pingsbneven, schijnen zij zich van de 
opmerkingen van de vice-gouverneur 
van Brabant mets aan te trekken 

Niet alleen leggen zij deze opmerkin
gen naast zich neer, alsof er mets ge
beurd IS, nu, hebben zij zelf het lef een 
VU-raadslid op de receptie ter gelegen
heid van 21 juli uit te nodigen met een 
eentalige Franse brief 

Ik ben van mening dat Vlaanderen 
van zulke praktijken mag op de hoogte 
gebracht worden 

Tevens heb ik een klacht ingediend 
bij de vice-gouverneur van Brabant en 
de minister van Binnenlandse Zaken, 
de heer Nothomb 

Guido Deschuymere, 
VU-raadslid te Wemmei 
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Adeswijziging 
De nationale VU JO-voorzitter, die 

onlangs in het huwelijksbootje stap
te, verzoekt ons melding te willen 
maken van zijn nieuw adres Voor
taan kan men Bart en Colette Tom-
melein bereiken op de Derbylaan 7c 
te 8400 Oostende 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF Amerikalei 237 
2000 Antw/erpen 

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 ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

Guido NUYTTENS 
Longtlnstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekennen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 

VOLKSWAGEN-AUDI 

q Z T ) STUDIO 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

ZO€K€K3€ 
D 24-jarige jongeman, licentiaat Ro
maanse Filologie, talen N F Sp D 
en E., zoekt een passende betrek
king. Voor inlichtingen zich wenden 
O. Van Ooteghem, senator, Arm Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 
091/30.72.87 

DAMN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

D Tolk Frans, Engels, Duits, zoekt 
thuiswerk als vertaalster Inl Vic An
ciaux tel 219.49 30 

D Jonge man (20).), met een diploma 
van humaniora, vrij van legerdienst, 
zoekt een betrekking Hij komt graag in 
kontakt met mensen, is meertalig en 
een langdung verblijf in het buitenland 
vormen geen bezwaar Inlichtingen Vic 
Anciaux, tel. 02 219 49 30 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommetgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

PVBA 

I. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 
WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven) 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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Bissers 
Tijdens het weekeinde werden 

de voorlopig-definitieve resultaten 
van de zoveelste besparingsronde 
bekend gemaakt. Men moest en 
zou 900 miljoen fr. vinden. Na af
loop erkende men dat er nauwelijks 
800 miljoen fr. gevonden waren. 

Eén van de in het oog springen
de beslissingen betreft het niet lan
ger subsidiëren van bissers in de 
geneeskunde en trissers in de an
dere universitaire richtingen. Alle 
Vlaamse universiteitsrektoren rea
geerden afwijzend. 

KUL-baas Dillemans was erg 
scherp in de verwoording van zijn 
afkeer. Het is inderdaad ondenk
baar dat een student geneeskunde 
omwille van een eenmalig falen zelf 
moet opdraaien voor de kosten om 
zijn jaar over te doen (een bedrag 
dat in de honderdduizenden kan 
oplopen). Dit zou hoogst ondemo-
kratisch zijn, vermits alleen de be-
goeden zich deze luxe nog zouden 
kunnen permitteren. Zichtbaar ver
rast door deze uitval, haastte on
derwijsminister Coens zich om de 
maatregel af te zwakken en te zeg
gen dat dit slechts zou gelden voor 
de gebuisden in hun eerste akade-
miejaar. Hoedanook blijft dit een 
onduldbare bepaling, vermits dit 
slechts op één studierichting van 
toepassing zal zijn. 

Belangrijk was ook de bewering 
van de KUL-rektor over het weten
schappelijk onderzoek in ons land. 
Relatief bekeken wordt er in België 
het minst uitgegeven aan weten
schappelijk onderzoek. Wat voor 
een land zonder echte grondstof
fen, op het kruispunt van Europa 
en op de drempel van de 21ste 
eeuw ronduit dramatisch is. 

Manager 
Onze personeelsadvertentie van 

enkele weken geleden heeft einde
lijk resultaat opgeleverd. De Shell-
manager Thyle Gheyselinck wordt 

V\^\ 
de, ,Gandois'' van en voor de Kem-
pische Steenkoolmijnen (KS). 

Deze 45-jarige oliedeskundige 
staat voor de zware opdracht bin
nen enkele maanden klaar te zijn 
met een rapport, waaruit de rege
ring haar konklusies moet trekken, 
teneinde te weten waar het met de 
KS moet heengaan. Gheyselinck 
dient dus na te gaan hoeveel mijn-
nijverheid er moet blijven en welk 
verlies de gemeenschap dient te 
betalen. 

Gheyselinck zegt geboeid te zijn 
door de uitdaging en beweert over 
voldoende kapaciteiten en soepel
heid te beschikken om deze taak 
naar behoren te vervullen. Daaren
boven zal hij de KS ook leiden ge
durende drie jaar. 

Wij wensen Gheyselinck sukses 
toe en hopen dat hij bij zijn becijfe
ringen ook rekening houdt met de 
menselijke en sociale aspekten 
van het zeer belangrijke dossier. 

DEZE 
>NEEK DJTJgL 

Naar 
Antillen 

Annemie 
spreekt 

Van de nieuwe PVV-voorzitter, 
Annemie Neyts, kan men niet zeg
gen dat zij zich in de kijker werkt. 
Of dit een gevolg is van het feit dat 
zij weinig weet te vertellen dan wel 
omdat de PVV-ministers dit van 
haar eisen, laten wij in het midden. 

Maandag verscheen niettemin 
een lang vraaggesprek met me-

De tafel van de woonkamer ligt 
vol wegenkaarten en reisfolders. 
De vakantiesfeer is 
binnengedrongen. Buiten zingt 
ze in de korenvelden onder een 
stralende zon. Eigenlijk was het 
normale dagelijks leven al 
enkele weken uit zijn gewone 
gang geschud. De school heeft 
immers haar poorten reeds een 
kleine maand gesloten. De 
kinderen zijn op bivak. Bij de 
geburen is er geen beweging 
meer. Ze zijn al een tijdje 
geleden vertrokken. 

Waarschijnlijk al terug op weg 
naar huis. Zelf had ik het nog 
maar half beseft. Het 
parlementair gedoe draaide 
immers de jongste weken nog op 
volle toeren. We werden steeds 
maar voortgedreven in de 
onzinnige sleur van het politieke 
raderwerk. Zelden werd zo veel 
over onderwijs geschreven en 
gewreven dan in deze 
vakantietijd. Zoals de vorige 
jaren dienden zo nodig heel wat 
onaardige dingen nog gestemd. 
Gelijk het spreekwoord zegt: 
,,Tegen avond en noen, gaat een 
luierik wat doen". Zo is het met 
de regeringen gesteld. Wanneer 
de gewone sterveling, na hard 
werken, de rust neemt, komt de 
regering veel te laat op de 
proppen. En dan maar jagen, 
dag in dag uit, tot in de 
morgenuren. Dan moet en zal 
plots het land gered worden. 

Gewoonweg idioot, maar helaas 
reëel. 
Thans heb ik er mijn buik van 
vol. Martens mag op zijn poten 
of op zijn kop vallen, 't Kan me 
voorlopig geen barst schelen. Ik 
trek er enkele weken op uit. Ook 
een politikus is een mens van 
vlees en bloed. Het is hartstikke 
nodig de geest en het lichaam 
wat frisse lucht te geven. Ik hoop 
dat je mij deze schijnbare 
onverschilligheid zal vergeven. 
Ik wens Je trouwens allemaal 
een prettige vakantie. Waar je 
ook naartoe trekt, ergens in ons 
mooie en voor velen nog 
ongekende Vlaanderen, naar het 
nabije of verre buitenland, of 
zelfs in je eigen tot vakantieoord 
omgevormde thuis, ik hoop dat 
je erin slaagt je dagelijkse 
zorgen te vergeten. Daar komt 
het in de eerste plaats op aan: 
het doorbreken van de 
traditionele gewoonten, een 
andere ,.slenter" organiseren 
die je wegtrekt uit de 
gedachtengang van elke 
werkdag, zo mogelijk wat 
bewondering opdoen voor de 
prachtige natuur of het historisch 
patrimonium uit de eigen of een 
vreemde kuituur, de ledematen 
wat meer strekken en buigen, je 
geest rust geven en verruimen 
over bredere horizonten. Kortom, 
met volle teugen genieten en 
een nieuwe mens worden. Dit 
wens ik al onze kaderleden en 

militanten. Ze hebben het dubbel 
en dik verdiend. 
Dan staan we in september 
paraat. Met verse moed. Met 
wakkere geest. Voor de nieuwe 
slag. Bij de heropening van de 
scholen, zullen we aan de 
poorten staan. Om de jeugd 
onze Vlaams-nationale 
boodschap te brengen. Niet 
deze van een rommelige 
Belgische regering. Of ze 
omvormd, hervormd, her- of 
anders geschikt is, heeft weinig 
belang. Aan het traditioneel 
geknoei van welke Belgische 
macht ook, hebben de jongeren 
geen boodschap meer. Omdat 
dit bestel gewoonweg niet meer 
in staat is enig hoopgevend 
uitzicht of perspektief te bieden. 
We zullen in september klaar 
staan om eensgezind de jonge 
mensen op te roepen samen met 
ons te bouwen aan een nieuwe 
Vlaamse gemeenschap in een 
nieuw eigen Vlaams huis. 
Met de ene hand wuif ik je goede 
reis en toffe vakantie. De andere 
hand reik ik je toe om de 
afspraak vast te leggen: tot in 
september! 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

vrouw Neyts in ,,La Libre Belgi-
que". Veel nieuws verneemt men 
niet, alhoewel haar uitpsraak over 
de Voerense kwestie toch tot na
denken stemt: ,,Happart est plus 
dangereux que trois Cockerill et 
cinq charbonnages flamands." 

Mallemunt is alweer aan een lustrum toe. Gedurende enkele weken 
wordt vaak steengoede muziek gebracht in het hartje van de hoofdstad. 
Een prachtig initiatief, bovenal bedoeld voor de Brusselse Vlamingen en 
de duizenden Vlamingen die dagelijks naar Brussel pendelen en al eens 
een uurtje willen verpozen. Lees hierover meer op onze kultuurbladzij-
de. (foto: studio Dann) 

Ook ZIJ eist dat het te verwachten 
arrest van de Raad van State wordt 
toegepast, maar een krisis over 
Happart vindt zij niet de moeite. 

Voor het overige vernemen we 
dat er in de rand van de besprekin
gen in de Sint-Anna-priorij onder de 
eksellenties over voetbal werd ge
praat, dat zij niet houdt van schok
kende verklaringen evenmin als 
van de arrogantie a la Van Rompuy 
en dat Annemie straks op vakantie 
vertrekt naar de Franse Antillen. 

Studiedag 
Na het kolloquium over ontwik

kelingsbeleid organiseren de beide 
VU-Europarlementsleden op 5 
september een studiedag over 
,,Europa: vrede, vrijheid en veilig
heid". 

Het voorgestelde programma 
lijkt erg aantrekkelijk. Na een inlei
ding door Maurits Coppieters over 
zijn opstellen omtrent vrede en vei
ligheid in Europa is een diskussie 
gepland rond hettema,,Deangsf-
psycose tussen Oost en West". 
Hieraan zullen Bartocek — onder
tekenaar van ,.Charta '77" en na 
de Praagse Lente uit Tsjechoslova-
kije gezet — en Verleye — me
destichter van het Brugse Europa

kollege en direkteur van het Euro
pees centrum Ryckevelde — 
deelnemen. 

Na de middag volgt een gesprek 
tussen het Nederlandse D'66-ka-
merlid Doeke Eisma en VU-
Europarlementslid Jaak Vande-
meulebroucke over ,,De totstand
koming van een Europese vre
despolitiek". Coppieters houdt het 
slotwoord. 

De deelname aan deze studie
dag is gratis, maar vooraf inschrij
ven blijft noodzakelijk. Een briefje 
naar of een telefoontje met de EVA. 
ArdennegebDuw 3.04. Belli-
ardstraat 79-81 te 1040 Brussel 
(02/234.30.40) volstaat. 

Coppieters: 
inleiding 
en slot 

Kabinets-
voorrang 

VU-kamerlid Jan Caudron geeft 
staatssekretaris Paula D'hondt-

Vanopdenbosch bij een recente 
schriftelijke vraag aardig wat wre
ven uit de pan. „Tengevolge van 
de jongste aktie ,,soldenverkoop-
telefoonaansluitingen" staan nu 
duizenden kandidaten op de 
wachtlijst die met tijdig gediend ge
raken", aldus Caudron, ,,omdatze 
voorbijgestoken worden door kan
didaten die kabinetsvoorrang ge
meten." 

Precies tengevolge van die kabi
netsvoorrang moeten bepaalde 
werken, die netjes en oordeelkun
dig gepland waren, plots onderbro
ken worden om elders de vriendjes 
bij voorrang van dienst te zijn. Dit 
veroorzaakt een enorm tijd- en 
geldverlies waardoor een groot 
aantal aansluitingen hopeloos ach
terop geraken. Zonder kabinets
voorrang zou dus elke kandidaat 
op zijn beurt aangesloten kunnen 
worden en zouden ook duizenden 
telefoonaansluitingen méér kun
nen verwezenlijkt worden, wat het 
deficiet gevoelig zou drukken. 

Jan Caudron onthult trouwens 
dat er in de RTT-Aalst op 23 juli 
liefst tweehonderd kabinets
voorrang-aanvragen zijn binnenge
komen ! In zijn vraag eist Caudron 
dan ook een stopzetting van het 
verderfelijke systeem van de kabi
netsvoorrang, zodat elke aanvraag 
op zijn tijd aan de beurt komt en 
met moet wachten tot eerst de 
vriendjes bediend zijn. 

Caudron: 
stop 
vriendjes
politiek 
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Het unitarisme van de daad 

Veekeuringen 
blijven unitair! 

De oprichting van het Instituut voor Veterinaire Keu
ring heeft vele voeten in de aarde gehad. Jarenlang is 
er voor en tegen gewroet. In 1981 geraakte de desbe
treffende wet eindelijl< door het parlement, maar het 
duurde nog tot 14 juni 1985 voordat organisatie en wer
king van dit Instituut bij koninklijk besluit werd vast
gelegd. 

O p 1 juli 1986 werd tenslotte 
een ministerieel besluit ge
nomen tot vaststelling van 

het aantal, de gebiedsomschnjving 
en de administratieve zetel van de 
keurknngen van het Instituut voor 
Veterinaire Keuring. 

CVP-signatuur 
Het IS in het Belgisch Staatsblad 
van 12 juli verschenen onder de 
verantwoordelijkheid van Jean-Luc 
Dehaene, ministervan Sociale Za
ken en van Wivina Demeester-de 
Meyer, staatssekretaris voor Volks
gezondheid. 

En wat zet ons nu aan, op dit 
technisch lijkend ministerieel 
besluit de aandacht te vestigen? 

Twee vaststellingen. 
De eerste: in Brabant wordt 

geen inspanning gedaan om reke
ning te houden met de tweeledig
heid van deze provincie. De twee
de : het Duitse taalgebied wordt als 
onbestaande beschouwd 

De 3 Brabantse keurkringen 
werden als volgt samengesteld' 

* De keurkring Asse omvat het 
grondgebied van de gerechtelijke 
kantons Anderlecht 1 en 2, Brussel 

1 tot 9, Halle, Herne, Jette, Sint-
Genesius-Rode, Sint-Gillis, Sint-
Jans-Molenbeek, Sint-Kwintens-
Lennik, Ukkel, Vorst, Vilvoorde en 
Wolvertem; 

* De keurknng Leuven omvat het 
grondgebied van het gerechtelijk 
arrondissement Leuven en van de 
gerechtelijke kantons Eisene 1 en 
2, Etterbeek, Kraainem, Ouder-
gem, Overijse, Schaarbeek 1,2 en 
3, Sint-Joost-ten-Node, Sint-
Pieters-Woluwe en Zaventem; 

* De keurkring A/;yVe/omvat het 
grondgebied van het gerechtelijk 
arrondissement Nijvel en van de 
gerechtelijke kantons Anderlecht 1 
en 2, Brussel 1 tot 9, Oudergem, Et
terbeek, Eisene 1 en 2, Jette, Sint-
Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-
Joost-ten-Node, Kraainem, 
Schaarbeek 1,2 en 3, Vorst, Ukkel, 
Sint-Genesius-Rode met uitzonde
ring van het grondgebied van de 
gemeente Alsemberg, het kanton 
Sint-Pieters-Woluwe en het grond
gebied van de gemeente Wemmei. 

De derde indeling is wel de 
grofste: z\\ verplicht mensen uit de 
ten noord-westen van Brussel ge
legen Vlaamse faciliteitengemeen
te Wemmei naar het Waalse stad-

Net zoals kwasi iedereen vernamen de VU-politici vrijdag om 11 47 uur via een teleksbericht dat de bandenfa
briek Michelin inZuun (St.-Pieters-Leeuw) haar deuren sluit. Waardoor zomaar 1034 arbeiders en bedienden 
op straat komen te staan. l\Aaandag reageerde voorzitter Anciaux ontsteld en verontwaardigd op de onmen
selijke manier waarop deze multinational haar beslissing uitvoert. ,,De aankondiging van de sluiting, van de 
ene dag op de andere, tijdens een weekeind, vlak voor de jaarlijkse vakantie, getuigt hoe bedroevend het gesteld 
IS met de bedrijfsdemokratie en de korrekte en menselijke toepassing van de arbeidswetgeving." 
Senator en gemeenteraadslid Daan Vervaet verzocht meteen om een spoedzitting van de gemeenteraad Hij 
richtte tegelijkertijd een dringende vraag aan de ministers van financiën en tewerkstelling. Daarin dringt hij 
erop aan deze nefaste beslissing ongedaan te maken, of toch minstens de rampzalige gevolgen ervan onge
daan te maken. 

je Nijvel af te zakken of van daar
uit toeicht te krijgen. 

Brabant splitsen! 
Het had toch voor de hand gele
gen, een eentalig-Waalse keur
kring te maken, twee eentalig-
Vlaamse (1 ten westen, 1 ten 
oosten van Brussel) en een twee
talige voor de Brusselse agglome
ratie. Dit kon of mocht blijkbaar 
niet. Er zou eens een Waal of frans
kiljon uit een Brusselse randge
meente onder een Vlaams gezag 
kunnen komen. En de hele indeling 
had een voorafbeelding kunnen 
zijn van de hoogst nodige splitsing 

Werk-gever? Werk-nemer? 
mmm ERKGEVER?Werkne-
^^U mer? In gangbaar Ne-
WW derlands is de werkge

ver, zo dachten we tot vandaag, 
de bedrijfsleiding. Terwijl de 
werknemer de arbeider is of de 
bediende die in het bedrijf zijn ar
beid verricht. 

De vunzige banden-vetzak van 
Michelin doet zelfs het gangbaar 
Nederlands geweid aan. Een 
werkgever, dat? Bah, een geme
ne werkdief, een werk-nemer in 
de afgrijselijke-letterlijke beteke
nis van het woord. Degenen die 
hun werkgegeven hebben soms 
twintig-vijfentwintig jaar lang, de 
werk-gevers die hun arbeid en 
hun zweet in het bedrijf in
vesteerden, dat zijn de mensen 
die vandaag-de-dag weggegooid 
worden zoals men een onder
broek bij de was gooit. Met dit 
verschil dat de was per definitie 
leidt naar her-bruik. Terwijl er 
van de 1200 te Zuun heel wat 
zijn, wier laatste dag op het be
drijf meteen de laatste werkdag 
in heel hun leven is geweest. 

Wettelijk zal alles wel in orde 
wezen! De opzegtermijnen zul
len wel gerespekteerd worden. 
En kijk maar, de bandenvetzak 
betaalt zowaar een volle maand 
september uit, helemaal niet ver
plicht, pure naastenliefde. Naar 

verluidt heeft een multinational, 
wiens zaken decennia lang zo 
goed floreerden dat hij nooit be
roep moest doen op de overheid, 
naar verluidt heeft zo 'n multina
tional het recht om over zijn 
werknemers te beschikken zoals 
de bandenhansworst zopas deed 
met zijn werk-gevers. 

Het recept is eenvoudig. Mid
den juli plaatste men een nieuw 
ijzeren hek aan de ingang van het 
bedrijf. Kwestie van buiten te 
houden wie niet binnen moet. 
Einde juli deelt men mee dat 
voortaan niemand meer binnen 
moet, dat de zaak potdicht is, 
eens en voorgoed. Men spiege
le zich daarbij aan de eerste-
minister, die vanuit hoogste 
hand het voorbeeld geeft hoe 

men een vakantiemaand best 
kan benutten om sociale herrie in 
de hoogstmogelijke mate te ont
lopen. 

Ondernemingsraad? Wat 
heeft de ondernemingsraad zich 
te moeien met open of dicht? 
Vooropzeg ? Ze zullen wel over 
de radio of in de krant vernemen 
dat ze niet meer moeten komen. 

steek een passer met zijn punt 
op het centrum van Zuun en trek 
een cirkel van vijf ot tien kilome
ter daarrond. Stel je voor dat in 
die cirkel zeven-achthonderd, 
misschien wel duizend mensen 
wonen die bezig zijn met het af
betalen van hun autootje, het bij-
eenstotteren van hun bouwle
ning, het betalen van studie
kosten voor de kinderen en 
noem maar op. Mensen die van 
vandaag op morgen uit het aktie-
ve sociale leven naar de werk-
loosheidsstatistiek worden ge
vaagd. 

God geeft God neemt zijn hei
lige naam zij geprezen, zegde 
men in vromer tijden. De banden-
blaaskaak geeft, de banden-
blaaskaak neemt, een gruwelijke 
afgod gelijk. Maar verdomd als ik 
ooit in mijn leven nog op Miche
lin rij. Men zegge het voort, aan 
iedereen en heel nadrukkelijk. 

van de provincie Brabant (de ver
kiezing van VU-senator van Over-
straeten is daar nochtans om het 
aan te tonen). Dat hebben de twee 
Vlaams-Belgische gezagdragers 
ofwel niet gewild ofwel was het hen 
geen zorg. 

Zoals het hen natuurlijk nog veel 
minder een zorg geweest is, de 
Belgische Duitsers althans in deze 
praktische, bij uitstek landelijke, 
aangelegenheid aan de overal aan
wezige Waalse voogdij enigszins te 
onttrekken Die Duitse veeboeren 

Hoog komitee... 
Vic Anciaux, Paul Van Grember-

gen en Jaak Vandemeulebroucke 
vragen in een aangetekend schrij
ven aan het Hoog Komitee van 
Toezicht een onderzoek in te stel
len bij de administratie van het de
partement Nationale Opvoeding — 
Franstalige sektor — i.v.m. de ja
renlange mistoestand betreffende 
het leerlingenaantal. 

Vandaag zijn 15 inspekteurs-
verfikateurs belast met het tellen 
van het aantal leerlingen in het 
Franstalig onderwijs. Het resultaat 
van deze tellingen vormt de basis 
voor het toekennen van wedden, 
vergoedingen, omkaderingen en 
toelagen. Blijkens officieel toege
geven feiten werden gedurende de 
afgelopen zeven schooljaren deze 
tellingen niet meer verricht en ver
valsen ongeveer 20.000 llerlingen 
in min of in meer de officiële onder-
wijsstatistieken. ,,Deze onwettige 
feiten gebeurden wellicht in al of 
niet passieve samenwerking met 
direkties van het Franstalig sekun-
dair onderwijs." 

Vermits het financierings
systeem in hoofdzaak gebaseerd is 
op het leerlingenaantal, gaat het 
volgens de VU inderdaad om het 
frauduleus misbruiken van ge
meenschapsgelden. Een onder
zoek is meer dan gewenst, aange
zien het een verduistering betreft 
van ruim 5 miljard fr. gemeen
schapsgelden. 

In verband daarmee herhaalt de 
VU de eis om ook op financieel vlak 
volledige verantwoordelijkheid aan 
de gemeenschappen toe te ken
nen Deze noodzaak was reeds vo-

en -handelaars blijven gevangen in 
het arrondissement Verviers en 
zullen al blij mogen zijn als ze een 
veearts op hun dak krijgen die wat 
Duits krabbelt... 

In elk geval werkt deze toestand 
hun afhankelijkheid van Waals ge
zag verder in de hand. 

Op dit soort problemen is de in 
CVP-kringen vaak gehoorde,,me
demenselijke verantwoordelijk
heid" blijkbaar niet toepasselijk. 

(K.J.) 

rig jaar gesteld. De federalizering 
werd belet en ook nu wordt de lat 
tussen Vlaanderen en Franstalig 
België met gelijk gelegd.,,Toen zo
wel als nu, heeft de CVP zich ezel
soren laten aannaaien door de 
Waalse zusterpartij." 

...voor 
Onderwijs 

Daardoor ontbeert het Vlaams 
onderwijs jaarlijks vele miljarden 
en moet het bovendien in hoofd
zaak opdraaien voor de opgelegde 
besparingen; meer in 't bijzonder 
wat betreft de verhoogde werkloos
heid van jonge leerkrachten. Voor
ts zullen de direkties en leerkrach
ten van de Vlaamse onderwij
sinstellingen het komende 
schooljaar starten in de grootste 
onzekerheid en wanorde, omdat 
de Vlaamse administratie laattijdig 
haar instrukties kan versturen om
wille van het geknoei in het 
Franstalig onderwijs. 

Eigenlijk komt voortdurend aan 
het licht dat elk beleid stoot op het 
verschil in mentaliteit tussen de 
beide gemeenschappen. Dit blijkt 
uit alle cijfergegevens. In Wallonië 
zijn meer zieken, meer werkverzui-
mers, meer invalieden, meer oor-
logsinvalieden en nu ook meer zit-
tenblijvers. De VU gelooft niet dat 
de Waalse gemeenschap onge
zonder en dommer zou zijn; de cij
fers getuigen echter van een ande
re levenschouding. 

,,Het gaat niet langer op dat de 
Vlaamse Gemeenschap de hoge 
kost van deze verspilzieke menta
liteit in Wallonië blijft dragen." 
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AKANTIE 
O NGEVEER gelijktijdig met de dames en heren 

parlementsleden doen wij de boeken voor 
enige tijd dicht. De neonlampen in ons redaktielo-
kaaltje en de groenkleurige lichtjes van onze per
sonal computers zullen tot maandagochtend 25 
augustus niet meer branden. 

Oe telefoon op „de WIJ" zal vruchteloos rinke
len ; de overige diensten van het partijsekretariaat 
blijven echter wel bemand. 

De nazomer belooft trouwens erg druk te wor
den. Op 1 september openen de scholen hun poor
ten en dit zal vermoedelijk het begin betekenen van 
een hete politieke herfst, waarbij de Volksunie niet 
kan ontbreken. Maar ook in de partij zelf staan be
langrijke weken voor de deur. Op 27 september 
worden de interne verkiezingen immers afgesloten 
met de aanduiding van een nieuw partijbestuur met 
aan het hoofd een nieuwe algemene voorzitter. 
Waarop kaderdagen, akties en manifestaties el
kaar razendsnel zullen opvolgen. 

Wij hopen dat allen die hun jaarlijkse vakantie 
reeds achter de rug hebben intens genoten van de
ze rustperiode. Aan hen die dit nog te goed heb
ben wensen wij heerlijke, kommerloze en zonover
goten dagen toe. 

Met oprechte dank voor het vertrouwen en bie-
zonder genegen groeten, 

uw redaktiekomitee. 

VU-poiïticï en vakantie 
Waar ga ie heen? 

Poiitict zijn ook maar men
sen ., Bijgevolg snakken zij 
evenzeer naar vakantie, naar 
enkeJe weken rust, naar stiHe 
zonder stress. 

Voorai de VU-politio, waar
van vriend en tegenstrever er
kennen dat tiet onvermoeibare 
werkpaarden en noeste wroe-
ters 2ijn, hebben dit ruim
schoots verdiend. 

Wij stelden aan enkelen on* 
der fien een zestal vrageri, 
Daarujt brengen wtj volgende 
selekfie. 

Volksvriendelijk 
De VU-fraktieleider in de Kamer, 

Jaak Gabriels, trekt sinds jaren 
met zijn gezin naar een Katalaans 
dorpje op 20 km van Tarragona; de 
inv\/oners van Salomo ontving hij 
als burgemeester in zijn stad Bree. 
Hij verblijft daar in een uniek ge
restaureerde Fuica Mas Baronet. 
De laatste w/eek brengt hij door in 
Madrid. 

Gabriels houdt van rust, sport 
(lopen, zwemmen, wandelen, ten
nis) en lezen. Waarbij hij alle druk
te poogt te vermijden. 

Ook deze VU-toppolitikus neemt 
boeken mee en laat alles wat met 
politiek te maken heeft rustig thuis. 
Het ergste dat hem kan overkomen 
IS dat één van zijn gezinsleden ziek 
zou vallen. 

Dit soort vakantie noemt Ga
briels zijn droomreis: een rustig, 
zonnig en volksvriendelijk plekje 
om op adem te komen. Als vakan-
tietip adviseert de VU-ondervoor-

2es vragen 
1. Blijft ü dit jaar in eigen land 

of trekt U erop uit? 
2. Hoe ziet een Ideale vakan-

tle<^ag ervoor U uit? 
3. Wat neemt U zeker mee in 

uw reistas en wat laat U on-
getwijletd thuis? 

4. Wat is het ergste dat U tij
dens uw vakantie kan over
komen? 

5. Welk is uw droomreis? 
6. Vakamietlps voor WIJ-

lezers? 

zitter zoveel mogelijk het binnen
land te verkennen en 's avonds een 
babbel met mensen van ter plaat
se. ,,Interesse en respekt tonen 
voor wat zij zijn en doen." 

Rocky 
Mountains 

Het jonge kamerlid Hugo Cove-
llers blijft in eigen land. „Mijn echt
genote verblijft als Westvlaamse 
graag in haar heimat. Als breed-
denkend Antwerpenaar vervoeg ik 
mijn gezin tijdens de weekeinden 
in Knokke." 

Coveliers houdt van een uurtje 
langer slapen, het lezen van de 
krant en enkele uren rustig paar
drijden. Het ergste wat hem kan 
overkomen tijdens zijn vakantie 
heet kort en duidelijk' diaree. 

Hij hoopt ooit eens een weeklang 
met één paard in de Rocky Moun
tains van Canada te kunnen rond-
zwermen. 

Ketters 
Paul Van Grembergen trekt op 

vakantie naar Zuid-Oost-Vlaan-
deren, vlakbij de Vlaamse Arden
nen, inBalegem.Destreekvande 
beroemde wit-steen en van de 
graanjenever. De fraktieleider in de 
Senaat verblijft daar met het gan
se gezin op een oude hoevetje dat 
gerestaureerd wordt volgens een 
tienjaren-plan. 

De Ertveldenaar drinkt rond 
9 uur zijn kopje koffie met enkele 
kleine broodjes en kaas. Daarna 
leest hij de krant, scheert en wast 
hij zich. En dan begint hij met de 
kleine handenarbeid, afgewisseld 
met een beetje lektuur, een mid
dagdutje en het tijdig roosteren van 
het avondvlees. 

Ook hij laat elk aktueel politiek 
stuk in zijn lade thuis liggen en 
neemt integendeel een stapeltje 
boeken mee. Over ketters, katha
ren en middeleeuwse kooplui. 
Slecht weer, de plotseling opdui
kende noodzaak tot vergaderen en 
de verplichting om een kostuum 

aan te trekken bestempelt Van 
Grembergen als erg. 

Zijn droomreis gaat naar Grie
kenland of Egypte, het land van 
Achetaton: „...geboren uit een 
zucht naar de Nijl". Als tips voor 
thuisblijvers stelt de f raktievoorzit-
ter de Oostvlaamse Polderstreek 
en het krekengebied van Assene
de tot Waterland-Oudeman voor. 
Ook Frans-Vlaanderen valt niet te 
versmaden en iets verderaf lacht 
de heerlijk klassieke stad Salzburg 
elke toerist toe. 

Dromen 
Westhoek-senator Michel Ca-

poen trekt met zijn gezin voor één 
weekje naar een hotel aan de kust. 
Een ideale vakantiedag moet er to
taal anders uitzien dan een door-
de-eekse werkdag. „Mijn goede 
voornemens reizen mee, mijn zor
gen blijven thuis." 

Voor Capoen zou het erg zijn 
mocht zijn vakantie letterlijk en fi
guurlijk in 't water vallen. En van 
zijn ,,droomreis" wil hij alleen nog 
maar dromen... 

Zeilen 
Hugo Schlltz, fraktieleider in de 

Vlaamse Raad, trekt er per auto en 
met de hele familie op uit naar de 
Atlantische kust van Frankrijk. In 
een huisje met een zeilboot vlakbij 
blijft hij daar heel de maand au
gustus. 

Zijn vakantiedagen beginnen 
met heerlijk uitslapen en een ont
bijt in open lucht. Dan kiest Schiltz 
voor urenlang varen en 's avonds 
neemt hij een afzakkertje na een 
wandeling in de dorpskroeg 

In Schiltz' reistas steken onge
twijfeld een aantal niet-politieke 
boeken (thrillers, spionage- en 
detektive-romans), terwijl hij de 
parlementaire dokumenten en het 
aanslagbiljet van de belastingen 
ongetwijfeld thuislaat. „Mijn 
droomreis", aldus de Antwerpse 
politikus, „IS diegene die wijergge-
zellig vinden, ook in herinnering." 

Schlltz suggereert onze lezers 
de luxe, de druk, de menigte en de 
,,musts" te mijden. 

Lees door biz. 7 
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37 km tussen Oostduinkerke en Veurne 

Tiende Bachten 
de Kupezoektocht 

Het estaminet de Peerdevisscher te Oostduinkerke 
is sinds 10 jaar het knooppunt van de Bachten de Ku-
pe auto- en fietstocht. Reeds 10 jaar, zodat de organi
satoren met terechte fierheid kunnen zeggen dat ze in 
die rijd ruim 10.000zoeklustige op Westhoekse paden 
stuurden. Midden juni werd het startschot gegeven voor 
deze lustrumzoektocht van zo'n 37km lengte. Tot 15 
september is de jacht open. 

DE belangstelling van toe
risten en de plaatselijke be
volking is dermate groot dat 

de initiatiefnemers genoodzaakt 
werden de tijdsduur waarbinnen de 
tocht kan gereden worden over de 
hele zomertijd — 15 juni tot 15 sep
tember — uit te smeren. Men kan 
de zoektocht in één geut rijden, in 
meerder stukken afmalen en zelfs 
gedeelten overdoen. 

Fietsen... 
Om de fietsende deelnemers te 
plezieren werd de omloop dit jaar 

op een wegenkaart aangeduid zo
dat fietsers vooraf het aantal kilo
meters kunnen bepalen dat ze die 
dag willen rijden. 

De tocht begint aan het Visserij
museum te Oostduinkerke en ein
digt op de Grote Markt te Veurne, 
daartussen liggen — op een paar 
100 m. na — 37 km rustige lande
lijke wegen waarop vooral fietsers 
het naar hun zin zullen hebben. 

Goed uitkijken en nuchter rede
neren volstaan om de antwoorden 
op de gestelde vragen te vinden. 
Daarom zullen, zoals de voorgaan

de jaren, de afgebeelde foto's op 
het fotoblad langs de omloop eerst 
moeten gevonden worden. Pas 
dan kan men de juiste vraag terug
vinden, die terplaatse — zonder 
naslagwerken — kan beantwoord 
worden. 

Milieuvriendelijk 
Wat elke deelnemer moet weten: 

— Omdat het om een feestzoek-
tocht gaat dachten de inrichters 
een biezonder stikker uit die tijdens 
de tocht gedragen een verras-
singsprijs kan opleveren (te verkrij
gen in de Peerdevisscher). 

— Een speciale herinne
ringspostkaart met postzegel en af
stempeling. 

— Voor elke deelnemer ligt een 
gratis tikket voor het Bachten de 
Kupe-museum te Izenberge klaar. 

— De inrichters houden ook bij 
deze uitgave de goede traditie aan, 
hun tocht een opvoedkundig tintje 
mee te geven en vragen uitdrukke
lijk ,,oog te willen hebben voor de 
mooie natuur en beschadiging van 

LOST 
UW 
PROBLEMEir 
OP! 
En natuurlijk hebt u die 
kledingsproblemen als de naald 
van uw weegschaal rond de 150 
kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

^ 
is werkelijk de enige speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN in België met 
6 meester-kleermakers doorlopend tot uw dienst. 

U moet echt met naar Holland of Duitsland wanneer u een extra grote 
maat bezit en toch een ruime keus wenst, een goede kleermakers-service 
verlangt en graag de juiste prijs betaalt. Schenk dan uw vertrouwen aan 
Succes Kleding Meyers, meester-kleermaker sinds 1870 

met zijn 1 000 m2 winkelruimte - zijn parking voor 200 wagens, 
zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd worden terwijl 
u in de gezellige koffie-shop wacht 

^ S U C C E S K L E D I N G M E Y E R S 
JULJ B a a M 5 E S T E E N \ A / E G 3 5 - A A R T 5 E L A A R 

OPEN : all* w«rkdaa«n van 9 tot 19 uur - vrijdag koopjasavond tot 21 uur - zatardag van 9 tot U uur 

openbaar en privé-bezit ten stel
ligste te mijden... 

— Voor de gelegenheid werd 
een prijzentafel tot 170.000 fr. op
getrokken. 

— De deelnameprijs bedraagt 
300 fr., VTB-VAB-leden 270 fr. 

Deelnemingsformulieren zijn 
verkrijgbaar in alle ASLK-kantoren 
van de streek, bij de socio-kulturele 
medewerkers van de VTB-VAB uit 
Koksijde en Oostduinkerke, in 
kamping ,,De Blekker" in Koksijde 
en VKT-kamping ,,Zeeberm" in 
Oostduinkerke, café Flandia, Gro
te Markt Veurne, de Diensten voor 
Toerisme in Oostduinkerke, Koksij
de, De Panne en Nieuwpoort, ook 
aan de start in herberg,,Estaminet 
de Peerdevisscher" aan het Visse
rijmuseum in Oostduinkerke. 

De antwoordbladen worden bij 
Maurice Bouquez binnengebracht 
ten laatste op 20 september 1986. 

Alle info bij Pierre Nolf, Fara-
zijnstraat 15,8458 Oostduinkerke. 
Tel.: 058/51.41.44. 

Bali-expo 
te 
Oostende 

W IE in augustus-septem-
ber in de buurt van Oost
ende vertoeft kan er een 

indrukwekkende Bali-expo gaan 
bekijken, georganizeerd door 
VOVO, het Oostendse Vlaams
nationaal. 

De manifestatie loopt in het 
kader van het projekt ,,Kontakt 
met andere kuituren". De ten
toonstelling brengt zowat 500 au-
tentieke houtsnijwerken, batik en 
schilderijen. Tijdens de weekein
den zullen Balinese houtsnijders 
ter plaatse hun kunsten tonen. 

Men kan zich ook kunstwerken 
aanschaffen, de opbrengst hier
van wordt besteed aan de kulture-
le werken van VOVO. Vooral voor 
de verspreiding van de Neder
landse kuituur in Frans-Vlaande-
ren, een aktie die VOVO sinds 
enkele jaren volhoudt. 

De Bali-tentoonstelling is tus
sen 14 augustus en 7 september 
dagelijks toegankelijk van 10 tot 
12 u. en van 14 tot 18 u.. Het 
Vormingsinstituut is gemakkelijk 
te bereiken aan de uitloper van de 
autosnelweg, richting Westkust 
ter hoogte van de St.-Janskerk. 

Butterblomme van de Westhoek 

'n Dagje 
Alveringem 

De Westhoek is als een 
mooie, ongenaakbare 
vrouw: je kunt er nooit ge
noeg de lof van zingen... 
Zeker niet als we het over 
de zg. butterblomme heb
ben, Alveringem. 

SINDS de Volksunie mee de 
lakens uitdeelt in deze ge
meente wordt er echt werk 

gemaakt van een gedurfd en krea-
tief toeristisch beleid. Dit blijkt uit al
le folders, persmededelingen en 
aktiviteiten. 

Negen dorpen 
Alveringem is nu een fusie van ne
gen polderdorpen met ronkende 
namen. St.-Rijkers liet 22 jaar ge
leden zelfs zijn gemeentehuis naar 
Bokrijk overbrengen en vormt 
sindsdien een dorp zonder kerk 
noch wethuis. Het kerkje van Oe-
ren daarentegen wordt nu als ten
toonstellingsruimte gebruikt. Op 
het militair kerkhof staan nog 4 Hel-
denhuldezerkjes (de anderen wer
den na WO I kapotgeslagen...) In 
de Colaertshillehoeve van 
Hoogstade werden tijdens de 
16de eeuw gewapende Geuzenbij-
eenkomsten gehouden. 

De wijk Weegschede is de kern 
van Gijverinkhove. Hier was het 
dat de wegen van de drie legenda
rische ridders zich scheiden (het 

fraaie gasthof draagt die naam). 
Izenberge werd de jongste jaren 
echt omgetoverd tot een museum
dorp, dankzij het prachtige open
luchtmuseum ,,Bachten de Kupe". 
Het grensdorpje Leisele roept her
inneringen op aan de smokkelge-
schiedenissen en de gotische hal
lenkerk is beschermd. Beveren 
aan de IJzer met zijn prachtige mo
len en de abdijhoeve Eversam te 
Stavele zijn al evenmin te ver
smaden. 

Anton van Wilderode zegt het 
zo: ,,Geen schoner streek in de 
ganse wereld dan die van Alverin
gem". Men vindt er zelfs sporen 
van vluchtburchten die werden op
geworpen tegen de plundertochten 
van de Noormannen. En natuurlijk 
het graf van de geliefde, omstreden 
en idealistische priester
kunstenaar Cyriel Verschaeve. 

Rustige ontspanning 
Alveringem biedt naast kunst en 
kuituur ook rekreatie voor iedere 
leeftijd. Talrijke dreven, rustieke 
wegen, wandelpaden en stüe slo
ten maken van deze landerijen met 
kleine dorpskernen een ontspan
ningsoord bij uitstek. Een bezoek 
aan dit vlakke land, waar ieder zin
tuig nog steeds een hoogdag be
leeft, loont ongetwijfeld de moeite. 

Meer inlichtingen zijn te verkrij
gen bij de dienst voor toerisme, 
Dorp 1 te 8190 Alveringem (tel.: 
058/28.81.57). 
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Vervolg van biz. 5. 

Cobra 
PartijdirekteurToon van Over-

straeten gaat naar Niger, de hon-
gergordel van de Sahel, waar zijn 
dochter en schoonzoon aan ont
wikkelingssamenwerking doen. 
Normaal moet het daar nu regen
seizoen zijn. „Ik hoop dan ook uit 
het diepste van mijn hart dat het 
daar tijdens mijn vakantie iedere 
dag regent. Anders mislukt er de 
oogst." 

Dagelijks staat hij op tussen 4 en 
5 uur 's morgens; hij zorgt ervoor 
reeds een aktieve dag gehad te 
hebben vóór het 11 uur is (met de 
prauw de stroom op gaan vissen, 
naar een dorp wandelen, één der 
grote markten in de omgeving 
bezoeken, ontbijten op de ,,hoek 
van de straat"). Vóór de middag 
zwemmen met de kleinkinderen 
en tijdens de namiddag siësta, 
's Avonds praten of lezen. 

De senator neemt vistuig, een 
geologenhameren allerlei lektuur 
over het land van bestemming 
mee. ,,lk laat alles thuis wat 
zweemt naar orde en regelmaat, in-
klusief de Vlaamse eetgewoon
ten. " Het ergste dat hem kan over
komen is gebeten te worden door 
een cobra. 

De specifieke droomreis bestaat 
niet, aldus Toon. ledere reis laat 

voldoende gelegenheid om dat wat 
men beleeft in nauwe relatie te 
brengen met je bloedeigen droom. 
Aan de lezers raadt Van Overstrae-
ten aan naar een land te gaan 
waarvan men de taal kent, of des
noods de taal ervan leert. „Essen
tieel bij iedere reis is het menselijk 
kontakt ter plekke." 

Elsschot 
Roza Lernout, VU-schepen in 

Wervik en partijbestuurslid, ver
trekt naar het Spaanse binnenland. 
Zij hoopt lang te kunnen slapen, 
voldoende sport te kunnen doen en 
nog enkele oude zaken te gaan be
zoeken. 

Ontspanningsboeken en enkele 
werken van Willem Elsschot reizen 
mee, de belastingsformulieren blij
ven thuis. Ziek worden zou erg zijn. 
Indien zij de lotto wint, dan reist zij 
ongetwijfeld eens naar Mexico. 

Verleden 
Europarlementslid Jaak Vande-

meulebroucke gaat tijdens de 
tweede helft van augustus naar de 
Griekse eilanden. Uiteraard per 
viegtuig en per boot, met tussen
door een verbijt in enkele gezellige 
hotelletjes. 

„Ideaal", aldus de Oostende-

naar, „is een kombinatie van zalig 
rusten, genieten van de zon en ge
zelligheid. En een zoektocht door 
het Griekse verleden." In zijn 
reistas zitten een paar werken van 
Umberto Ecco en wat achterstal
lige lektuur, maar de partijstatuten 
laat hij thuis. 

Het ergste wat Vandemeule-
broucke zou kunnen overkomen is 
vaststeling dat zijn hotelkamer, 
door een verkeerde boeking van
wege het reisagentschap, ingeno
men werd door de CVP-er Eric Van 
Rompuy. Onze man in Europa 
droomt voorts van een reis naar In
donesië. Hij wil een zoektocht naar 
het eigen aanvoelen van het we
reldgebeuren meemaken, tegeno
ver wat traditioneel Oost-West-
gegevens heten. 

Aan onze lezers stelt hij voor een 

paar weken er tussenuit te knijpen, 
weg van het massatoerisme; een 
brok innerlijke verrijking gekoppeld 
aan het heropladen van de batterij
en voor een goed, nieuw werkjaar. 

Oeroud 
Samen met een deel van zijn ge

zin gaat voorzitter Vic Anclaux per 
auto naar de buurt van het Italiaan
se Venetië. Dne dagen door en drie 
dagen terug en een weekje ter 
plekke. 

's Ochtends blijft hij niet te lang 
liggen. Anciaux probeert bovenal 
een kombinatie te vinden tussen 
rusten en het gaan bekijken van in
teressante kultuurhistorische za
ken. Voor de rest besteedt hij veel 
tijd aan wandelen, kaartspelen en 
lezen. Geen te zware of zwaanwich-

tige boeken, maar enkele vlotte 
detektive-story's en een boeiende 
biografie. ,,Mijn dagelijkse zorgen 
hoop ik te kunnen thuislaten..." Het 
meest dramatische dat hem kan 
overkomen is een dodelijk ongeval 
of een overlijden bij familieleden of 
vrienden. 

Het Verre evenals het Midden-
Oosten : daar droomt de voorzitter 
van . „ Op zoek naar andere en oer
oude kuituren." 

'n Tip voor de lezers? ,,Zich 
geestelijk een tijdlang in een ander 
klimaat onderdompelen. Dit kan 
ook thuis..." 

Konklusie? De meeste VU-
politicl smachten vooral naar 
rust, lezen vlotte romans en ba
len van politiek. Tijdens hun va
kantie wel te verstaan... 

nen en tanks van het nieuwe Vlis-
singse industrieterrein, de kern
centrale van Borsele en, schijnbaar 
op een boogscheut van ons van
daan, de DowChemical-fabrieken 
langs het kanaal van Gent naar 
Terneuzen? Toch veranderingen 
dus, het kan ook met anders. 

„Vergeten hoek" 
Overheersend is niettemin m dit 
puur Vlaamse stuk Nederland de 
kalmte, de rust van de ,,vergeten 
hoek" zoals men het boven de 
Moerdijk wel eens noemt. Op de 
akkers zijn de boeren aan het werk, 
nu zonder de landarbeiders van 
destijds, maar met kolossale ma
chines, oranje en gele monsters 
die de oogst verwerken. In de dor
pen, sommige sterk vergrijsd zoals 
we vernemen, ziet men nauwelijks 
mensen buiten. Zo was het vroeger 
al, het IS zo gebleven. Een streek 
om er eens een vakantiedag te ver
toeven. Om over de markt in Groe-
de te slenteren bij voorbeeld, een 
fraai dorpsplein met huizen van 
meer dan 350 jaar oud. 

Hoe beperkt van omvang West-
Zeeuws-Vlaanderen ook is, wie de 
stilte van het land weet te waarde
ren, kan er een onvergetelijke dag 
doorbrengen. Sluis hoefje op zo'n 
dag niet noodzakelijk aan te doen, 
wél Cadzand en zijn omgeving, 
waar wel veel toerisme is met kam
peerterreinen en een prachtig 
strand, maar waar — voor Hollan
ders althans — niet de lawaaierige 
sfeer heerst van Scheveningen, 
Zandvoort en dergelijke. 

Beklim in Hoofdplaat ook eens 
de dijk zonder al te veel te letten op 
de industriële,,verworvenheden" 
die we hierboven noemden. Dan 
begrijpt u iets van het heimwee en 
de melancholie van iemand die na 
enkele generaties het land van zijn 
voorvaderen terugzag. 

(jeeveedee) 

Weerzien met het 
WEST-ZEEUWS-VLAAN-

DEREN was het gebied 
waar we als kind jaarlijks 

in augustus met vakantie gingen. 
Mijn vader kwam er vandaan, na
dat diens voorouders er — van 
grootvaderzijde uit de buurt van 
Wachtebeke, van de kant van 
grootmoeder uit Brugge — heen 
waren getrokken. Ze woonden in 
Hoofdplaat, een stil dorpje aan de 
Wester-Schelde. 

De rust was zo vanzelfsprekend 
dat mijn neefjes die er woonden, 
soms opgewonden kwamen mel
den: „Een auto op het dorp!" 
Paarden, Zeeuwse boerepaarden, 
zag je er des te meer. Forse hofste
den, als burchten gelegen temid
den van de graan- en vlakakkers, 
tekenden het vlakke land. Klaaglijk 
klonk twee of drie keer per dag de 
fluit van het stoomtrammetje dat 
naar Breskens vertrok, de enige 
verbinding met de rest van Neder
land want van daar kon je met de 
txrat naar Vlissingen en dat was het 
,,vasteland" of in de taal van de 
Zeeuwsvlamingen ,,de overkant". 

Die boot, enkele malen groter 
dan de ferry van omtrent 1930, 

bracht ons nu, in de zomer van '86, 
weer eens terug in het Landje van 
Cadzand. overheersende indruk: 
wat is er in meer dan vijftig jaar wei
nig veranderd. De stille dorpjes die 
we ons herinnerden, ze liggen er 
nog even vredig bij als toen. De 
kasseien, bestrooid met paardevij-
gen, hebben plaatsgemaakt voor 
egale, propere straten, en de hui
zen — in menig geval huisjes — 
kregen nieuwe gevels, want de oor
log hield hierin het najaar van 1944 
vreselijk huis. Maar dat vreedza
me, stille melancholisch makende, 
wat me altijd was bijgebleven, ik er
voer het weer, niet alleen in Hoofd
plaat, ook in Biervliet, Waterland
kerkje, Schoondijke, IJzendijke. 
Niet meer in Sluis, volgelopen met 
Vlamingen en omgeven door een 
ring van parkeerstraten en -
pleinen. Oók niet meer in de han
delsplaats Oostburg, al daalt daar 
elke dag na werktijd mét de avond 
ook weer de rust en stilte neer. 

Dijken en kreken 
Die vreedzaamheid omgeeft je op 
de bescheiden weggetjes tussen 
de dorpen. Daar zie je op een af-

Landje van Cac 
Het „Landje van Cadzand" heet vanouds het weste

lijk deel van (Nederlands) Zeeuws- Vlaanderen. Welbe
kend voor, ja soms overstroomd met,, Belgische'' Vla
mingen, zoals vrijwel dagelijks in Sluis, in de zomer in 
de strand- en rekreatieplaats Cadzand. Wat ervaar je 
als je deze streek na ruim een halve eeuw terugziet ? 

Nostalgie en melancholie 
in Zeeuws-Vlaanderen 

stand, geleund tegen een vroege
re binnendijk en altijd dichtbij een 
val de vele tientallen kreken, rijtjes 
van vier, vijf woninkjes staan, ge
huchten als Slijkplaat, Sasput, 
Driewegen, Nummer Een. Nostal-

Inkom van Hoofdplaat in Zeeuws-Vlaanderen, een halve eeuw geleden. Rechts de rails van het stoomtram
metje dat zo klaaglijk floot... 

gie overviel ons bij het weerzien 
van plaatsjes waar we in lang ver
vlogen verleden heenfietsten. Aar
denburg bij voorbeeld met zijn drie
dubbele Westpoort, overblijfsel van 
wentiende-eeuwse vestingen. En 
met zijn Sint Bavo-katedraal die no
dig gerestaureerd zou moeten wor
den. Althans te oordelen naar de 
steunoproepen die voor de ramen 
van tal van huizen te lezen waren. 
En natuurlijk dwaalden (maar wat 
heet dwalen in een dorp waarvan 
de straten op de vingers van één 
hand te tellen zijn ?) we nog eens 
door Hoofdplaat. Het vroegere ha
ventje voor beurt- en bietenschip-
pers bleef opgeslurpt door de ver
hoogde Scheldedijk die als een 
groene muur de hoofdstraat afsluit. 
Maar boven op de dijk is het uitzicht 
nog zo weids al we het ons van 
vroeger herinnerden: aan de over
kant de kraan-staketsels van VI is-
singse werven, de voor Antwerpen 
bestemde schepen op de rede, en 
vaag de,, Lange Jan ", de hoge to
ren van Middelburg. ,,Zo liep JIJ hier 
vroeger met jouw grootvader" zei 
mijn kleinzoon Tuur. Jazeker, maar 
er IS toch aan het panorama van 
toen hardhandig geknutseld. Zien 
we immers óók niet de schoorste-

Donkrecreatie & Zwembad 
OVERMEnE Palend aan het Donkmeer «. $ 

• • • 

• WATERGLIJBAAN 
• Verwarmde Zwembaden 
• Ligweide • Speeltuin 
Uitstekende pleisterplaats 
voor de ganse familie 
Het domein is volledig omheind 

Een PARADIJS voor 
oud en jong 

m open vanaf 11 u 

. ^ a Cafetaria met 
?̂  ^ V uitgebreide 

zonneterrassen 

Donklaan 93, Berlare 
(aan Donkkapel) 

tel. 091-67.59.39 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 2 aug. 

D BRT1 - 16.00 
Het nichtje in de Bronx, film 
D BRT1 - 18.00 
Tik talc en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Fllmbrieven, serie 
D BRT1 - 18.37 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
De geketenden, film 
D BRT 1 - 21 50 
Het Egypte volgens Romer, dok. serie 
D BRT1 - 22 30 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 17 05 
New wilderness, natuurserie 
D Ned. 1 - 17 35 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop en rock 
D Ned. 1 - 20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.15 
The story of... Cliff Richard 
D Ned. 1 - 21.55 
American Gigolo, film 
D Ned. 2 - 19.12 
Peyton Place, serie 

Zondag 3 aug. 
D BRT1 - 15.30 
De Groenlandvliegers, jeugdfilm 
D BRT1 - 16.45 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT1 - 17.15 
De kolderbrigade, serie 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Liegebeest 
D BRT1 - 18 20 
De Tripoden, serie 
D BRT1 - 18.50 
De dag dat de wereld veranderde, 
dok. serie 
D BRT1 - 20.00 
Bloemetjes buiten, tips 
D BRT1 - 20.35 
De jacht op D.B. Cooper, film 
D BRT1 - 22.15 
Het hart van de draak, dok. serie 
D Ned. 1 - 17.00 
Zoo 2000, serie 
D Ned. 1 - 17.35 
Tocht door de Middeleeuwen, dok. 
sene 
D Ned. 1 - 19.30 
Lou Grant, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
Heksenwerk, sene 
D Ned. 1 - 21.35 
Mijn dochter en ik, sene 
D Ned. 1 - 22.00 
De eeuw van de barok, dok. serie 
D Ned. 2 - 20.47 
Het Basileus kwartet, nieuwe sene 
D Ned. 2 • 21.40 
I love $, nieuwe serie 
D Ned. 2 - 22.32 
Prix de beauté, film 

Lauren Hutton, de verwaarloosde senatorsvrouw, zoekt troost bij gigoio 
Richard Gere in ,,American Gigolo". Vrijdag 2 aug. om 21 u. 55 op Ned. 2. 

Maandag 4 aug. 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma 
D BRT1 - 18.35 
De poema, jeugdfilm 
D BRT1 - 20.10 
Lovejoy, sene 
D BRT 1 - 21 00 
Mijn grote liefde heeft muziek. Dirk 
Blanchart 
D BRT1 - 21.40 
Vreemde krachten, reïncarnatie 
D Ned. 1 - 15 00 
Sneeuwwitje en Rozerood, jeugdfilm 
D Ned. 1 - 17.40 
Mask, serie 
D Ned. 1 - 18.55 
Bassie en Adriaan, strip 
D Ned. 1 - 19.00 
The Fall Guy, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Te land, ter zee en in de lucht 
D Ned. 1 - 21 20 
Lotgenoten, film 
D Ned. 1 - 23.00 
Tros aktua 
D Ned. 1 - 23.30 
Stil, Jan Arends moet schrijven; film 
D Ned. 2 - 19.27 
Een wintersprookje, teater 

Dinsdag 5 aug. 
D BRT1 • 18.00 
Tik tak, Plons en Carolientje ~ 
D BRT1 - 18.25 
Mika, sene 
D BRT1 - 18.50 
De zeven van Blake, SF-serIe 
D BRT1 - 20.20 
Mike, praatstiow 
D BRT1 - 22.00 
Anneliese Rothenberger, koncert 
D Ned 1 - 17 45 
Het geheim van de vuurberg, sene 
D Ned 1 - 18.10 
Kate & Maggie, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Winnie de Poeh, strip 
D Ned 1 - 19.25 
De vluchteling, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Ik hou van Hollands, show 

D Ned 1 - 21.20 
Alles draait om Martin, sene 
D Ned. 1 - 21.50 
Hier en nu, info 
D Ned. 1 - 22.45 
Dertien persoonlijke ontmoetingen 
D Ned. 1 - 22.50 
Sherlock Holmes, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Eilanden, film 
D Ned. 2 - 19.27 
Kenmerk, info 
D Ned. 2 - 20.00 
De wereld in het jaar 2000, nieuwe 
dok. serie 
D Ned. 2 - 20.40 
De ballade van Mamlouk, film 

Woensdag 6 aug. 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Keromar, serie 
D BRT1 - 18.35 
Dromen, serie 
G BRT1 - 19.15 
Onze merkwaardige wereld, dok. 
serie 
D BRT1 - 20,10 
Bill Cosby, sene 
D BRT1 - 20.40 
Valstrik te middernacht, film 
D BRT1 - 22.25 
Wie schrijft die blijft, literair magazine 
n Ned. 1 - 15.15 
De film van Ome Willem, gevarieerd 
kleuterprogramma 
D Ned. 1 - 17.40 
Da's lachen, om te lachen 
D Ned. 1 - 19.00 
De smurfen, strip 
D Ned. 1 - 19.24 
Vijf tegen vijf, kwis 
D Ned. 1 - 20.33 
Vara's zomertijd, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 21.25 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 - 21.50 
Het leven van Verdi, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
Breek me de bek niet open 
D Ned. 2 - 15.30 
De noodgolf, film 
D Ned. 2 - 19.12 
Van gewest tot gewest, regionale Info 
D Ned. 2 - 20.10 
Groei, film 

D Ned. 2 - 21.30 
Muziek te water, show 

Donderdag 7 aug. 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak, Plons en de Snorkels 
D BRT1 - 18.35 
Doorzetters, serie 
D BRT1 - 19.20 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20.20 
Dempsey and Makepeace, serie 
D BRT1 - 21.10 
Panorama, over Vietnam 
D BRT1 - 22.00 
Hotel, serie 
n BRT2 - 20.10 
Sjobis-Mundial, sfiow 
D BRT 2 - 2 0 . 4 0 
Baccara-beker, reportage 
D Ned. 1-16.30 
Vissers in het gezin, dok. sene 
D Ned. 1 - 17.40 
Het kleine huis, serie 
D Ned. 1 • 18.55 
De zeevaarders van de Stille Zuidzee, 
dok. 
D Ned. 1 - 19.45 
De kauwgomballenboom, show 
D Ned. 1 - 20.28 
Zandkastelen, film 
D Ned. 1 - 22.20 
De smeltkroes van Europa, dok. 
D Ned. 2 - 19.12 
The A-Team, sene 
D Ned. 2 - 20.00 
Simonskoop, filminfo 
D Ned. 2 - 20.25 
Tros-aktie-verzoekfilm 
D Ned. 2 • 21.55 
Elisabeth Scharzkopf, dok. 
D RTB1 - 21.40 
Marcinelle: Bois du Cazier; dok. 

Vrijdag 8 aug. 
n BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT1 - 18.25 
Dol op dansen, nieuwe serie 
D BRT1 - 19.15 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT1 - 20.15 
Callan, film 
D BRT1 - 22.00 
George Stevens, fllmportret 
D Ned. 1 - 15.45 
Country camera, nieuwe dok. serie 
D Ned. 1 - 17.20 
Ontdek je plekje, tips 
D Ned. 1 - 18.05 
Wind in de wilgen, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Bas Boris Bode, serie 
n Ned. 1 - 19.25 
Blokletters, kwis 
D Ned. 1 - 20.28 
Penmarric, serie 
D Ned. 1 - 22.15 
Massada, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
Terrorisme, dok. 
D Ned. 1 - 23.30 
Avro's sportpanorama 
D Ned. 2 - 19.12 
Magnum, sene 
D Ned. 2 - 20.00 
Nederland muziekland, show 
D Ned. 2 - 20.50 
Double take, nieuwe sene 
D Ned. 2 - 22.45 
Tussen modelrevolutionairen en 
wormen, dok. 
D RTB1 - 20.55 
Marcinelle: Bois du Cazier, dok 

Een film 
per dag 

Zaterdag 2 aug. 
American Gigoio 
De Amerikaans film van Paul Schra-

der uit 1980 speelt zich af In de dekan-
dente zelfkant van de Amerikaanse up-
perclass. Het zijn de avonturen van Hol
lywood gigolo Richard Gere, die een 
verhouding begint met de verveelde 
vrouw van een senator (Lauren Hutton). 
(Ned. 1,om21u.55) 

Zondag 3 aug. 
De jacht op D.B.Cooper 
Amerlk. avonturenfilm uit 1981. In 

1971 kaapte D.B.Cooper een vliegtuig 
en ging ervandoor met 200.000 dollar. 
Noch van D.B., noch van het geld werd 
sindsdien iets vernomen of terugge
zien.. (BRT1,om20u.35) 

[\/laandag 4 aug. 
Lotgenoten 
In de film „Two of a Kind" van Roger 

Young uit 1983 zijn wij getuige van het 
televisiedebuut van de 83-jange Geer-
ge Burns als eenzame, in zichzelf ge
keerde oude man. (Ned. 1, om 21 u.20) 

Dinsdag 5 aug. 
De ballade van Mamlouk 
Tunesische film waarin Mamlouk, 

een arme boer het leven van de koning 
redt. Als beloning krijgt hij al het land 
dat hij tussen zonsopgang en zonson
dergang kan doorkruisen. Hij begint vol 
moed aan zijn tocht, maar de hindernis
sen stapelen zich op... (Ned. 2, om 
20U.40) 

Woensdag 6 aug. 
Valstrik te middernacht 

Toen In 1960 de film ,,lvlidnlght Lace" 
werd gedraald, waren Doris Day en Rex 
Harrison Ingehuurd als grote sterren. 
I^yrna Loy was toen negentien jaar ou
der dan de bruisende Dorls, die de rol 
speelt van Kit Preston, een rijke Ame
rikaanse vrouw van een Brits zaken
man... (BRT 1, om 20U.40) 

Donderdag 7 aug. 
Le bar du telephone 
Franse politiefilm uit 1980 met o.a. 

Daniel Duval en Frangois Périer. De 
35-jarlge Tom Veronese is een wrede 
misdadiger die korte metten maakt met 
zijn slachtoffers. Hij verdenkt een aan
tal kollega's uit de onderwereld van ver
raad en zint op wraak... (RTBF1, om 
20u.) 

Vrijdag 8 aug. 
Callan 
Hunter, het hoofd van een ultra-

geheime Britse dienst vertelt ex-
geheimagent Callan dat hij opnieuw in 
dienst kan komen wanneer hij in Lon
den de Duitse zakenman Schneider 
doodt. Thnller uit 1974. (BRT 1, om 
20U.15) 
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Gasthof Sankt 
Georg had iets 
van een eindsta
tion. Natuurlijlc 
kon je nog hoger 
de bergen In, 
maar hoefde dat 
wel? Hier in dit 

^ ^ ^ ^ ^ ^ hoogland voelde 
^ ^ l ^ ^ l je de Almacht in 

^ ^ ^ ^ ^ V zijn meest tast-
^ ^ ^ ^ ^ bare afwezlg-

r ^ ^ k held. Deelgenoot 
^ j werd je hier in 
^ ^ ^ r het grote wonder 

waarmee handi
ge vertellers je jeugdboelcen 
hadden gevuld. Weet je wel: het 
licht In de bergen, de zuivere 
luchten, de reine sneeuw. En 
tenslotte de goddelijice Alpen 
waarop, slechts grijpbaar voor 
de grootste durvers, de edel
weiss, simbool van eeuwige zui
verheid schitterde. 

Sanl(t Georg had sinds genera
ties de stalen reputatie opge
bouwd een thuishaven te zijn 
voor wie gekneusd aan de moei
lijke weg van het leven tim
merde. 

GrüssGott! 
Wie het niet meer zag zitten 

gespte de rugzak aan en klom 
naar boven. Het gastpaar, Vati en 
MuttI, omkaderde diskreet, met 
ingetogen levenslust, vroeg on
der het dons en er weer vroeg on
der uit. Wij hadden het er naar 
onze zin. Met de zon als wekker, 
de gevarieerde havervlokken, de 
Süsmost en Grüss Gott beenden 
wij langzaam bij. 

Voor wie dén nog niet jedat 
bleek had VatI enkele truuks in 
de mouw. Een tochtje In de open 
koets, een avondmaal In fami
liekring, een borrelbabbel nog 
even voor het slapengaan. De 
hardnekkigste gevallen pakte 
MuttI aan. Zo van: ,,En hoe gaat 
het In het leven?" Met het leven 
duidelijk de liefde bedoelend. De 
nukkigste klant ging zo door de 
knieën. Banjogetokkel flakkerde 
hoog op... 

Toen allen weer opgelapt en 
wel tegen het leven aankeken 
sneed Vati het laatste stukje te-
rapie aan: een avondwandeling 
naar het meer. Deze tijd van het 
jaar was de zonsondergang er 
adembenemend. „Liefst fotoap
paraten en verrekijkers mee" 
had hij ons onderaan de trap nog 
nageroepen. En Inderdaad. Zon, 
meer en bergen zorgden voor 
een onvergetelijk schouwspel. 
Onmerkbaar traag gleed de vuur-
ballon naar de groenblauwe wa
terspiegel en werd één oogver
blindende gloed. 

,,Men eert d'opgaende zon, 
bedacht Vondel, en niet d'onder-
gaende" wond hij erbij. Hier was 
slechts plaats voor angst, want 
aan onze voeten kantelde de we
reld aan diggelen en toonde de 
ondergang van het avondland In 
zijn meest apokallptische kleu
ren. Tot er nog slechts bangelijk 
donker overbleef. 

,,Als we nu eens naar Sankt 
Georg terugliepen?" stelde Va
ti voor. We deden maar... Foto
apparaten hadden niet geklikt, 
verrekijkers niet gediend... In 
Sankt Georg waren alle lichten 
aan en klonk een vrolijke alpen
tango. Op de bovenste trap van 
het gasthof wachtte Mutti, breed-
lachend... • 

—ŵ  

C\A/èten 

Ja, ook voor de wijnboer is augustus een relatieve 
vakantiemaand. De druif moet nu zelf het werk doen: 
rijp worden, volume halen, suiker opslaan... stoven, zo 
zegt men in het jargon. Daarbij moet ze natuurlijk ge
holpen worden door flink veel zon. En wat misschien 
verwonderlijk lijkt, in de helft van de maand ook door 
een dagje stevige regen. 

EGENT het niet dan blijven 
de druiven te klein en leve
ren dus aanzienlijk minder 

wijn. En gaat het later regenen, bv. 
begin september dan Is het nog er
ger. De druif is dan zo goed als rijp 
en heeft een taai vel gevormd, dat 
een plotse, grote vochtopname niet 
kan weerstaan en knapt. Het drui-
vesap stroomt verloren en de druif 
verdroogt. 

IVIen zou geredelijk kunnen ver
moeden dat de druiveboer in au
gustus rustig de oogsttijd van ein
de september kan afwachten. Toch 
is dat niet helemaal waar. Een aan
tal eetdruiven kunnen al best ge
oogst worden. En meeste wijndrui-
ven beginnen ook al aardig zoet te 
worden. Vooral vele insekten we
ten dat en zoeken naar krachtig 
voedsel voor hun larven. 

Maar wie dat eveneens ontdek
ken zijn lekkerbekken als vossen 

en dassen en de in sommige 
wijnstreken voorkomende wilde 
zwijnen. Diverse jachtverboden 
hebben er trouwens voor gezorgd 
dat de genoemde diersoorten in ve
le regio's weer in aantal toenemen. 
Vooral in gaarden in de nabijheid 
van bossen kunnen deze viervoe
ters heel wat ravage aanrichten. 
Soms gebeurt het zelfs dat er geen 
druif meer aan de ranken blijft. Dit 
wil zeggen dat er vaak 's nachts de 
wacht moet gehouden worden. 

Ja, de wijnboer geniet door
gaans wel van een bevoorrecht kli
maat, maar kan zelden echt met 
vakantie. Als we bij een lekker 
maal, tijdens een receptie of zo
maar op een zonnig terras het glas 
heffen, laat ons dan ook even een 
welgemeende toast uitbrengen op 
de producent van de inhoud van 
onze fles. Hij verdient het tenvolle. 

(/leeipekn^^ 

Tientallen juiste inzendingen voor onze 136ste op
gave. Het mystieke gedicht,,Alle dinghe..." van Hade-
wijch geniet ruime bekendheid in onze kringen. 

Ons wekelijks geschenk gaat trouwens naar een le
zer die trots dezelfde naam draagt: Hadewijch Uyt-
tersprot die langsheen de Kluisberg 40 te 9310 Lede 
woont. Proficiat. 

D EZE WIJ-abonnee vraagt 
trouwens of er een gedich
tenbundel van Hadewijch 

verkrijgbaar is. Zij zegt daar reeds 
jaren op zoek naar te zijn. Wie kan 
mevrouw Uyttersprot helpen ? 

Ondertussen gaan wij door met 
dit spelletje. Wie kent de titel en de 

auteur van onderstaande verzen ? 

Mits enig speunwerk ligt de 
oplossing voor de hand. U hebt tijd 
tot zondagavond 24 augustus om 
uw antwoord op de bus te doen: 
WIJ, „Meespelen (139)", Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. 

Veel geluk. 

Als ik vannacht weer dobbel met de vrienden, 
het lamplicht over onze bleke gezichten, 
zal in hun helle ogen haat weer lichten 
om 't lot, dat mij steeds slafelijk diende, 
mij, die rad en folterbank verdiende, 
om 't laaiend vuur, dat ik om mij stichtte, 
om 't spel met valse maten en gewichten, 
dat ik schaterend leid met mijn beminden. 
Weten zij, hoe ik in mijn weke keel de pijn, 
lichamelijk, de pijn der angst weet vreten ? 
Want wie der bleke vrienden zal met mij zijn, 
na het spel, als ik nuchter aan de tafel zit? 
Zich alleen en onveranderlijk te weten, 
als door het raam de morgen komt, verblindend wit. 

zov£/t Z'jti we PA/y 
EirrD£L'JK I 

HSKWTie ' 
fift ££ti Jf\m zwce&&i Eh 
zwETETf, IS Her nu TUD 
Otl fiiF TE KOELEti ... 

...Otl nmen MEER HET EEN 
rKisse SEes-T TE Kunntn 

EJ1, WftM [itIK JE 
3 IHE VEKKISSOiPe 

WELTE TE VINDEtt ? 

m 'T zuioen ! I 

fe?j-

In tegenstelling tot de Chinese en Japanse heeft de 
Indische keuken in het westen nooit veel kulinair aan
zien verworven, tenzij misschien in Groot-Brittannië dat 
naast tee ook chutney in vele variëteiten uit het koloni
ale subkontinent importeerde. De belangrijkste gastro
nomische inbreng uit India was evenwel het vegetari
sche eten dat daar vaak met grote zin voor verfijnheid 
bereid wordt. De Hindu eten geen vlees uit voorname
lijk religieuze overwegingen. Wellicht ook omdat vlees 
in India zelden van voortreffelijke kwaliteit en ook het 
klimaat het keukenwerk ermee niet vergemakkelijkt. 
Hier kent het vegetarime vooral adepten uit gezond
heidsredenen. 

O PMERKELIJK is wel dat 
het aantal vegetariërs 
voortdurend toeneemt, 

maar ook de massa veeleisende 
fi jnproevers. Hieruit kan men 
besluiten dat naar alle waarschijn
lijkheid dus ook de groep fijnproe-
vende vegetariërs numeriek be
lang wint. Al lijken voor velen de be
grippen vegetarisme en gastro
nomie eerder tegenstrijdig. 

Men moet dan wel onderscheid 
maken tussen de verschillende 
soorten vegetariërs. Sommigen 
eten geen vlees, maar ook geen 
vis. Anderen doet dat laatste wel. 
Nog anderen onthouden zich 
slechts incidenteel van dierlijk 
voedsel. Een kleinere groep be
hoort tot die maniakale gezond-
heidsfreaks die alleen zweren bij 
een puriteinse keuze van produk-
ten die de makrobiotische keuken 
zo vervelend en smaakloos maken. 

Zij die momenteel de ,,nieuwe 
generatie van vegetariërs" ge
noemd worden, zorgen uiteraard 
voor een dagelijks gezond menu 
dat oordeelkundig en evenwichtig 
van samenstelling is, maar wijzen 
het konsumeren van eieren en zui-

velprodukten niet van de hand en 
zijn geenszins wars van een lekke
re maaltijd en ook niet van een 
goed glas wijn. En ach, zij hebben 
tenslotte keuze genoeg. Immers, 
zelfs de chefs van tal van grote 
restaurants hebben vaak verras
send smakelijke schotels op punt 
gesteld voor gasten die vlees- en 
visloos willen tafelen. Zo bestaan er 
heerlijke gerechten die bestaan uit 
paddestoelen, oesterzwammen, 
asperges, andijvie of andere 
groenten. Maar ook kwarteleitjes, 
courgettebloemen, truffels, enz. 
kennen meer en meer bijval. En ja, 
die zijn zelden goedkoop. 

Voor de thuiskok geldt het door
gaans de angst dat goed vegeta
risch koken vrij duur en ingewik
keld is. Een groot aantal recepten 
is inderdaad nogal bewerkelij. 
Maar ja, wie iets bezonders wil op
dienen, moet nu eenmaal enige tijd 
in de keuken doorbrengen. Daar
enboven is een bewerkelijk recept 
niet noodzakelijk moeilijk. Er 
bestaan trouwens voortreffende 
vegetarische kookboeken die deze 
alternatieven telkens aangeven. 
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Van het ene festival naar het andere 

Een zomer vol muziek 
We zijn bijna lialfweg en een resem jubilerende festi

vals hebben opnieuw festivalitis veroorzaakt. Hoogte
punt voor velen was het dubbelfestival van Tor-
hout/Werchter, waarvoor 120.000 mensen opdaagden. 
En er waren tien dagen Gentse Fleste, een sfeervol tien
de Brosella Folk en Jazz in de schaduw van hetAtomi-
um, en er was kwaliteitsvolle blues op het eveneens ju
bilerende festival te Peen Sfinks te Boechout had last 
van het minder goede weer.. 

|ALLEMUNT viert dit jaar 
zijn vijftiende (!) uitgave, 
en biedt een smaakvol 

programma van teater en veel mu
ziek op het Brusselse „malle" 
Muntplein. 

Veelzijdig 
We zijn inmiddels aan de twee

de week, en de formule van drie
maal een driedaagse doet het bij 
het publiek. Gratis dus van woens
dagavond (19u.) tot en met vrijdag
nacht op het Brusselse Muntplein 
en in de Ancienne Belgique (AB) 
van 22u. tot middernacht. Een 
greep uit het veelzijdige aanbod. 
Nog tot 1 augustus in de Beurs
schouwburg om 22u.15 een teater-
slapstick-programma door Jan De 
Corte en Het Trojaanse Paard. In 
de AB zijn de gekke fratsen van 
Johnny Melville en de jazz van het 
Patricia Beysens-kwartet te zien of 
op hetzelfde uur op de Oude 
Graanmarkt, waar ex-Radeis Pat 
Van Hemelrijck zijn ,.Terracotta" 
op solotoer brengt (tot 8/8). 

Vandaag donderdag, staan op 

het Muntplein volksmuziek en aan
verwanten op het programma. Het 
lunchkoncert om 12u30 brengt ons 
Wannes van de Velde met zijn 
nieuwe groep en om 13u30 het 
klowneske duo Funambules. Om 
19 uur stellen ex-Rumleden Juan 
en Dirk (van Esbroek) samen met 
Altrede Marcucci hun ,,Tango al 
Sur' '-programma (en dito plaatop
name) aan het grote publiek voor. 
Achteraf is het tijd voor de aanste-
lijke tex-mexklanken van Flaco Ji-
minez. Vrijdag staat op het lunch-
programma One Race, en het En
gelse vokale kwartet Mint Juleps, 
die ook na 23 uur in de AB komen 
optreden na de gekke 3 Mustapha 
3. Het avondkoncert brengt moder
ne inlandse pop met Dirk Blanchart 
en Raymond van het Groenewoud, 
die zijn elpee ,.Ontevreden" live 
voorstelt. 

Uitschieters voor de derde 
Mallemunt-driedaagse volgende 
week lijken ons woensdag (6/8) om 
19u. de Potato 5 en onbetaalbare 
Hank Wangford Band, donderda
gavond de soulmuziek van Ruby 
Turner, en vrijdag het lunchkoncert 

door Belcikal, het avondkoncert 
van de groep Dudo Pukwana en 
natuurlijk na 22 uur het Mallebal 
met de Gigantjes in de AB. 

Binnen-Vlaanderen 
Het Seaside-festival, dat van De 

Panne naar Veume (Koksijde) ver
huisde zet in met onze steeds meer 
suksesvolle Skyblasters, en La Mu-
erte, The Mission en Redskins, 
Steelpulse en de Yeh Yeh's, de Ra-
mones (N.Y.) en P.I.L en „onze" 
Arno. 

In het Westvlaamse Heuvelland 
is er dan ook weer een Dranouter-
driedaagse (van vrijdag 1 tot zon
dagnacht 3 augustus), met weer 
een hele lijst bekende en opkomen

de namen uit de wereld van de 
volksmuziek. 

Op de eerste dag ondermeer de 
Oyster Band er\ Flaco Jiminez, za
terdag vanaf 14 uur de Hasseltse 
Stoopkens, 3 Mustaphas 3 en Tan
go al Sur (recht van Mallemunt), 
Byron Berline en de Battlefield 
Band, en zondag de Lowland Pi-
pers, Caminando, From us to You, 
en de Kanadese folkzusjes Kate en 
Anna Mc.Garigle, in come-back. 

Zaterdag kan je eveneens naar 
Eekio (op het marktplein) voor het 
countryfestival met onze Antwerp
se Rawhide en Ranch D. waarna 
zondag Mansana Salsa de Eeklo-
se feesten afsluiten. Het Oostende 
Festival brengt dit jaar vanaf 11 uur 

de Kreuners, Gary Moore. Cock 
Robin, Dr. en de Medics, Joe Coc-
kerer\ de hese charmeur Rod Ste
wart (720 fr.). Van dinsdag 12 tot en 
met donderdag 14 augustus Urba-
nus in het Casino van Oostende, 
telkens om 21 uur (350 tot 500 fr.); 
Will Tura, woensdag 13 aug. in 
Middelkerke en Jo/7an Verminnen 
en Tars Lootens op donderdag met 
hun ,,Zeilers" (400 fr.). Voor een 
definitieve programmatie van de 
Marktrock te Leuven (13 tot 15 
aug.) houden wij ons hart vast, en 
de hieropvolgende feesten en festi
vals te Hoogstraten. Linkhout, 
Testelt, Zedelgem en Arendonk 
pikken meestal uit de toernees van 
voormelde artiesten. - . ^ 

Sergius D. 

Van 14 tot 23 augustus te Brugge 

Vernieuwd reiefeest 
Het driejaarlijkse Reiefeest, dat in '63 voor het eerst 

werd opgevoerd, is aan zijn tiende uitgave toe. Een fa
scinerend festijn dat zich van 14 tot 23 augustus acht 
keer afspeelt, telkens tussen 21 uur en middernacht. 

,IT Reiefeest is uniek. De 
charme van Brugge heeft 
veel te maken met de reien, 

ooit eens de slagaders van een flo
rerend handelscentrum en nu het 
schilderachtige dekor van deze we-

relfdbefaamde Vlaamse stad. Een 
feeërieke belichting haalt iedere 
avond de huizen en monumenten 
uit de duisternis weg. 

Het Reiefeest voegt daar even
wel nog een dimensie bij: het geeft 

^ ^ lepel & vork... 

T\^(istautant „ K:JLassaLtbat^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-2697045 

Kom eens bij ons! 
Gesloten van 14 t.e.m. 30 juli 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
B e r i n g e n , Mark t 1 7 - 0 1 1 / 4 3 , 2 0 . 5 1 
B russe l (u i tb . J a a k Vervae t ) , N ieuwbrugs t r . 28 
Hu l s te , B r u g s e s twg 1 - 056 /71 .15 .36 
K o n t i c h , K o n . As t r i d laan 85 - 034 /57 .30 .32 
L e u v e n , 1 . D o r t m u n d e r Th ie r B raü Hof 

Te rvuu rseves t 60 - 016 /22 .86 .72 
2. B ie rke lder , O u d e Mark t - 016 /22 .68 .69 
3. Pal l ie ter , O u d e Mark t 7 

T o r h o u t , S t w g nr. L i ch te rve lde - 051 /72 .28 .22 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten - Dortmunder 
Thier van 't vat. Levende Water Tonisstelner Sprudel, goed en goedkoop eten. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16 9328 Schooriaarde Tel 052 423246 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof det ember 

De fam'liezaak met traditie 
r.ndv 23) 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaal(voerder 

1030 Brussel 

RESTAURANT 

[ l ^ T O i W o l v e n g r a c h t 

r ^ r n f . S : . ^ - Leopoldstraat 
Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn... 
in 't hartje van Brussel 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGÈBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

de gevels hun vroegere bezieling 
terug, het laat een geschiedenis 
waar Brugge trots op Is herleven. 

Wandeling door 
geschiedenis 
Als boeiend schouwspel met wis
selende taferelen wordt de toe
schouwer, die zich al wandelend 
van het ene tafereel naar het ande
re moet begeven, inderdaad terug
gevoerd naar de heroïsche Midde
leeuwen, de verrassende Renais
sance, de frivole barok, de Belle 
Epoque en naar het Brugge onder 
Frans regime. Voor deze jubileum
editie werd het oorspronl<elijk sce-
naria overigens grondig ver
nieuwd. Bestaande taferelen wer
den aangepast, terwijl ook vier to
taal nieuwe taferelen gekreëerd 
werden. 

Nieuw is bv. het Burgtafereel, 
waarin de beeldenstorm uit 1792 
geëvokeerd wordt en waardoor de 
stadhuisbeelden vernield werden. 
Eveneens nieuw is het tafereel 
langs de Rozenhoedkaai, dat ge
vangen wordt in een betoverend 
spel van licht en muziek die Brug-
ges maritiem verleden en toekomst 
symboliseren; blikvanger is deze 
keer de prachtige praalboot die vo
rig jaar werd ontworpen voor de 
feesten rond de Zeebrugse haven. 

Praktisch 
Alle taferelen worden doorlopend 
en onafhankelijk van mekaar opge
voerd tussen 21 en 24 uur. De toe
schouwer is dus niet gebonden aan 
het aanvangsuur en evenmin aan 
een bepaald parkoers. Wil men 
echter alle tafereeltjes beleven, 
dan is het niettemin aangewezen 
voor 22 uur het parkoers te be
treden. 

Het Reifeest, naar een idee van 
Florent Machiels, o.l.v. Frans 
Vromman en Tony Willems en op 
advies van prof. Yvan Van den 
Berghe, wordt opgevoerd op 14, 
15,16, 20, 22 en 23 augustus. De 
toegangsprijs werd op 180 fr. ge
houden, maar groepen vanaf 10 
personen betalen slechts 150 fr. 
Kaarten kunnen op de avond zelf 
gekocht worden, ofwel voor door 
een bestelling via de Dienst voor 
Toerisme op de Markt 7 (tel.: 
050/33.07.11). 
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Vakantiepuzzel 

11 

Net zoals verleden jaar publiceert WIJ ook nu weer 
een reuzevakantiepuzzel met een daaraan verbonden 
prijsvraag. 

De gebruiksaanwijzing: Los eerst het grote raadsel 
op, dan breng je de letter van het vakje 93 over naar 
deelnemings formulier. Zo doe je ook met de vakjes. Als 
alle letters naar het aparte roostertje overgebracht zijn, 
verschijnt er een zin van zes woorden. 

Tot 25 augustus kan uw deelnemingsformulier onder 
gesloten omslag naar Weekblad WIJ, Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel worden gestuurd. 

Het reuzeraadsel hoeft niet opgestuurd, het invulka-
dertje volstaat! 

Drie winnaars ontvangen een leuke attentie ? 

Horizontaal: 
1 Europ hoofdstad,6 Doctorandus 

(afk), 8 Krampachtige snik, 11 Germ 
zeegodm.U Niet laat, 19 Land in Eu
ropa, 21 Keukenkruid, 23 Aanhou
dend klokkengelui, 26 Slede, 28 Keu
kenkruid, 29 Op stal zetten, 31 
Geestelijke,32 Muzieknoot,33 Huid, 
35 Zwaar, 36 Afgeneden takje, 37 
Smeersel, 39 Latwerk, 40 Straatsteen, 
41 Stad tus Toulouse en Bordeaux, 
43 Van omhulsel ontdoen, 46 Bij el
kaar, 48 Kleurschakenng,49 Diertje, 
51 Vetvd melk,52 Boom,54 Slank, 
55 Dapperheid, 56 Klaagzang, 58 Srt 
onderw ,59 Verbinding v zuurenalc , 
61 Antw bet , 62 Bij voorkeur, 64 
Maanstand,65 Lusthof,67 Wijnsoort, 
69 Wel, 71 Loods op bouwwerf, 
72 Huwde pa, 73 Gelige verf, 75 Hou
ten kom, 77 Bedenken, 78 Tovergo-
din,79 Vetlaagv varken,81 Dier,82 
Toevluchtsoord, 84 Achter, 85 
Maanstand,86 Op enige afstand, 88 
Fuikopening, 89 Filmtitel, 90 De da
to, 91 Het knijpen, 93 Niet dik, 94 
Mestvocht,95 Buislamp,97 Voorz , 
98 Zeven dagen, 100 Mythol moeder, 
102 Teken boven Spaanse n , 104 
Doel, 106 Verhoging voor huis, 108 
RechtopMIO Honingdrank, 111 Af
richter, 113 Hertog v Venetië, 114 
Menig, 116 Deelgem v Lanaken,119 
Honzon, 120 Hongaarse stad, 122 
Kraai, 123 Eenzekere, 124 Opperwe
zen, 125 Telw ,126 Franse ezel, 127 
Plaats bij Aalst, 128 Lijkbus, 129 Sport 
V ladder, 131 Omlaag, 133 Ital dich
ter, 135 Loop, 136 Niet uit, 137 De-
rek, 138 Riv in Siberië, 140 Zandheu
vel, 141 Ploegsnede, 142 Ingenieur, 
144 Neon (symb), 145 Samenge
perste menigte, 147 Toespraak, 149 
Witte plek bij paard, 150 Levenslucht, 
152 Vrouw V landbouwer, 153 Sie
raad, 154 Wimpel, 155 Begeng,157 
Niet ene, 158 Voertuig, 160 Zoon v 

Adam, 162 Niet eruit, 164 Ludolf ge
tal, 166 Eng pnnses,167 Zielig, 168 
Groente, 170 Zeevis, 172 Dub klin
ker, 173 Schuif, 174 Loot, 176 Inge
dikt sap, 178 Krachtig, 180 Fier, 182 
Deelvd mond, 183 Uniek, 185 Troef-
kaart,186 Kijk, 187 Geladen atoom, 
188 Speelvloer,189 Pastei, 190 Se-
kretarisv Cicero, 191 Slordige vrouw, 
192 ZijkantV voorhoofd, 194 Geite-
bok, 195 Diertje, 196 Inhoudsmaat, 
198 Ardenswater,200 DeSaedeleer, 
203 Hetzelfde,206 Europeaan, 207 
Voorstelling, 209 Pa, 211 Stad aan 
Nete,213 Spil, 215 Boksterm,216 
Wit bouwmatenaal,217 Hulde, 218 
Lelieachtige, 220 Oude lengtemaat, 
221 Vrijde met pa, 222 Jong varken, 
224 Studenteneetplaats, 226 Publ 
rel , 227 Letters uit por, 229 Klient, 
231 Draaikolk,232 Begrip,234 Kor
te slaap, 235 Vesting, 237 Woest en 
schraal,238 Heilige,239 Editie,240 
Aardewerk v klei, 242 Zoetwatervis, 
243 Leren band, 245 Zeestraat tus 
Denem en Zweden, 247 Boksterm, 
248 Wettig, 250 Geluid v e schaap, 
251 Land m Azie, 253 Reeds, 255 
Avondmaal, 257 Omlijsting, 258 
Graanpoeder, 259 Daarenboven, 261 
Onderdeel v e uurwerk, 263 Eerste 
begin, 264 Onbegroeid, 265 Beroep, 
267 Puntige uitwas, 269 Plezier, 271 
Niet moedig, 272 Reuzeslang, 273 
Deelvd voet,275 Ordinair,276 Pit, 
278 DochterV Cadmius(myth),279 
Spaans lidw , 280 Broekas, 282 
Doopvader,284 Uitspansel,286 Te
genover, 287 Getal tus tien en hon
derd, 289 Kanselrede, 290 Verma
ning , 292 Tegenslag met de auto, 293 
Wisk opgave, 294 Hevig, 295 Bitter 
vocht, 296 Negat geladenion 

Vertikaal: 
2 Masthout, 3 Bergweide,4 Zoon 

V Adam, 5 Snelle loop, 6 Spijstafel, 

Antwoordformulier 
93 I20|l27 103 18 137 iZ8 \5 104-53 174 (5/ 105 30 230 2Dè 

110 \6 A% 106 233 \5i 68 m 261 84 2071 62 m 154 123 185 

Naam 

Adres : 

7 Noot, 8 Gebogen kram, 9 Vloeit 
door Straatsburg, 10 Gewicht 12 Zil
ver (simb) 13 Bedrog, 14 Nestel, 15 
Mestvork, 16 IJzerhoudende grond 
17 Daar, 18 Indonesisch eiland, 20 
Stroomin Afnka, 21 Machinepistool 
22 Verhardingvd huid,24 Loods,25 
Herkauwend dier, 27 Ordelijke opeen
volging, 29 Menselijk geluid, 30 Or
gaan, 32 Opbrengst, 34 Geen volle, 
36 Kussenovertrek, 38 Ontzag, 40 
Stad in S U ,42 Telw , 44 Leute, 45 
Zangstem, 47 Ned persbur, 48 Deel 
v klavier, 50 Aangeslotene, 52 Ver
hoging in zaal, 53 Deel v cirkel, 55 
Ohm vermicelli, 56 Inkom, 57 Een 
keer, 59 Huldigen, 60 Kraai, 62 
Smart, 63 Deugniet, 66 Plaats waar 
JC 'n wonder verrichtte, 68 Riv in Si
berië, 70 Voegw , 71 Eng graaf
schap, 74 Zoogmoeder, 76 Wortel, 
78 Wachtende rij, 80 Onmeetb getal, 
82 Bloedvat, 83 Middeleeuws lied, 86 
Echtgenoot, 87 Niet kunnende spre
ken, 90 Haar voorn isBo,92 Inzet bij 
spel, 94 Bier, 96 Dun metalen plaat
je, 98 Gewicht bepalen, 99 Man dier, 
101 PersoonV adel, 103 Altijd, 104 
Oude vlaktemaat, 105 Krijgsmacht, 

106 Gramschap, 107 Geweven ka
toen, 109 Merk op gewichten, 111 
Randv muur, 112 Beweeggrond, 113 
Vrucht, 115 Bereide dierenhuid 117 
Paradijs, 118 Koppig dier, 119 Staaf 
was, 121 Grote zure appel, 129 Zeer 
boos, 130 Van dezelfde soort, 132 
Roeipen,133 Leegloper, 134 Vrouw 
die vordert, 137 Wijd, 139 Vaarwel 
(Fr), 141 Bui, 143 PlaatsbijTurnhout, 
145 Hondesoort, 146 Afk v Marie, 
148 Eenzekere, 149 Bewaarplaats, 
150 Vlaktemaat, 151 Niet plus, 156 
Pen met stukjes paling, 158 Hij ver
sloeg R Moens in'60,159 Spaanse 
roep, 161 Bont, 163 Bedehuisje, 165 
Van harte, 167 Striptekenaar, 168 
Paar, 169 Lied, 171 Fijne huidope-
ning,173 Inhoudsmaat, 175 Dwinge
land, 177 Bijbelse stad, 178 Bladve
zel vd agave, 179 Vlees vd kokos
noot, 181 Hijstoestel, 182 Niethoger, 
184 Rechte sabel (Ind), 189 Bode aan 
unief, 193 Plaats in Limb , 197 Vad
sig, 198 Muziekteken in psalmen, 199 
Klevenge zwarte stof, 201 Berg op Kre
ta, 202 Deel ve bloem, 204 Inge
wand, 205 Wankelbaar,207 Schors, 
208 Getal tus tien en honderd, 209 

Overeenkomst,210 Kleur,212 Broer 
V Pollux 214 Tweem lange slangach-
tigevis,216 Behaaglijk,219 Helden
dicht, 221 Gebrek, 223 Pers vnw 
225 Voortreffelijk, 226 De weerman, 
228 Waterstand, 230 Liefdesgodje, 
231 Konmg/keizer, 233 Gelijk, 235 
Centiliter, 236 Fr lidw ,238 Samen
trekking V d spieren, 241 Teken v d 
dierennem, 242 Wreed man, 244 
Frans schilder, 246 Deelvh dak, 249 
Onbeschadigd,250 Vrucht,252 Duw, 
254 Waterdoorlatend, 256 Gevleugel
de geest (Perz overlev),258 Maand, 
259 Geslepen, 261 Deel v d boom, 
262 Weefsel met diagonale strepen, 
264 Tetanus, 265 Papegaai, 266 
Zwaar touw, 267 Teug, 268 Devies, 
270 Toonbank, 272 Skandinavier, 
274 Bladader, 275 Vijvertje, 277 
Veeknecht in Z-Amerika, 280 Jap 
munt,281 Vordenng,283 Eur trein, 
284 Lijdensplaats,285 Dun gesteen
te, 287 Vanaf (afk), 288 Japans 
bordspel, 290 Fr firmavorm, 291 En
gelse ontkenning 

N.B.. De IJ telt voor een letter 
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Het scenario zat grandioos in ell̂ aar 

Tour: de beste won! 
Greg Le Mond, de Amerikaan uit Marine, heeft zijn 

eerste Ronde van Franl<rijl< gewonnen en dat is maar 
goed ool<. Greg was immers de beste en de sterl<ste en 
wij zijn van mening dat hiij l-linault ,,een gat in zijn lijf" 
zou gereden hebben indien zij niet de belangen van de
zelfde werkgever hadden moeten verdedigen... 

ET heette dat de Tour de 
beste was sinds tientallen 
jaren Dat kan natuurlijk 

Het scenano zat meesterlijk in el
kaar Twee coureurs die een stuk 
sterker waren dan de rest — de 
Zwitser Zimmerman was een goe
de derde maar ook niets meer — 
en mekaar nooit openlijk mochten 
bekampen 

Aanvaller en cijferaar 
Laten we duidelijk wezen ook voor 
ons was, is en blijft Hinault een 
groot kampioen De grootste wel
licht van zijn generatie Hinault won 
vijfmaal de Ronde en dat zegt ge
noeg HIJ was een carrière lang te
gelijk aanvaller en cijferaar Hij 
bundelde vele kwaliteiten en werd 
gedreven door nooit aflatend eer
gevoel, door de zelfzucht en zege
drift die de allergrootsten altijd 
heeft gekenmerkt Dat Hinault in de 
afgelopen Tour anders reeds dan 
gewoonlijk geloven we niet Ook nu 
klopten zijn rekeningen Normaal 
zou hij gewonnen hebben 
Normaal 

Maar Le Mond, alleen in een vij
andige wereld, was sterker dan ie
mand durfde veronderstellen De 
wekenlange zenuwoorlog, het da
gelijks gesar en geplaag het 

bracht Greg op de rand van de af
grond, m de nabijheid van de door 
tevelen verhoopte instorting De 
Amerikaan, die al vroeg de heime
lijke bedoelingen van zijn ploeg
maat doorzag, zweeg dagenlang 
Te lang misschien Hij had er de 
wielerwereld mogen aan herinne
ren dat hij vorig jaar met de handen 
op de remmen reed om kopman 
Bernard met uit het geel te fietsen 
Hinault, dat is geweten, beloofde 
hem toen dat hij in 1986 onvoor
waardelijk op hem zou mogen re
kenen Dat IS dus even anders ge
weest en het mag een klem wonder 
heten dat Greg Le Mond alsnog 
won Er werd zoveel druk op de 
f reel ogende Amen kaan gelegd dat 
men kon venwachten dat hij zou be
geven 

Hinault wachte immers onsterfe
lijke roem met een zesde Tourover
winning Die kwam er, gelukkig 
durven we zeggen, met Hinault is 
immers met uit beter hout gesne
den dan Anquetil — destijds ook 
een meesterlijk cijferaar — of Ed
dy Merckx, die nog altijd, en veruit, 
de grootste en kompleetste blijft 
Eddy, we herhalen het graag, was 
de enige kampioen uit de jongste 
decennia die van de eerste tot de 
laatste dag van het wielerseizoen 

ASLK-scrvice 
stopt niet 
aan de grens. 
De souvenierwinkel in Pisa aanvaardt je Euro 
cheques In restaurant "Le Sphynx" te Perros 
Guirec reken je af met Eurocard Te Marbella 
helpt je Bancontactkaart je uit de geldnood 
Het moderne bankcomfort van je Universele 
Rekening volgt je naar je vakantiebestemming 
En heb je wissel, reischeques of een veilige 
vakantieverzekering vandoen, ook daar kan de 
ASLK je aan helpen Snel en voordelig 
Loop even langs bij je ASLK agentschap en 
vraag meer inlichtingen Prettige reis alvast 

mm 
we doen met je mee 

op overwinningen joeg, die uit
blonk op alle parcours en in alle 
specialiteiten Van Hinault, die al
tijd naar de grote rittenkoers toe
leefde, kon nooit hetzelfde gezegd 
worden Vandaar 

En WIJ, dappersten aller Galliërs, 
wat bleef er van ons over"? Weinig 
of mets, laten we eerlijk zijn Klas
sementsrijders bezitten we met 
meer Natuurlijk reed Claudy Cri-
quielion een sterke ronde In zijn 
beperkte veelzijdigheid sloop hij 
naar een verdienstelijke vijfde 
plaats HIJ redde de eer maar ook 
mets meer De wielerbond moet 
dan ook maar eens konklusies 
gaan trekken en,,wil len" inzien dat 
er wat schort aan ons opleidings-
systeem Want zoveel staat vast, 
ondanks er altijd periodes zullen 
zijn waarin toptalent eerder 
schaars, of zelfs helemaal met, 
aanwezig is Overigens vinden wij 
ook geen troost in de bedenking 
dat de Hollanders, de Italianen en 
de Spanjaarden nauwelijks in het 
stuk voorkwamen 

Schrale troost 
De ploeg Post kon zich inderdaad 
met herstellen van een mislukt 
voorseizoen Millar en Winnen, de 
rondecracks, werden,.gesloopt" in 
de moordende Touraanhef en zon
der Planckaert en Vanderaerden 
zou Peter zelfs met lege handen 
naar huis zijn teruggekeerd Ene 
won groen, wat op zichzelf wel 
mooi is, maar heeft duidelijk 
scherpte verloren in de laatste me
ters Een ritoverwinning zat er voor 
hem met in en dat vonden we toch 
wel onrustwekkend 

Dagzeges waren er wel voor 
Dhaenens, Verschuere, Peeters, 
Hoste en Planckaert En daar 
mochten we al blij mee zijn 

Een schrale troost is natuurlijk 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezondheidseigensohappen van Toms-
steiner Sprudel 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tonisstei 
ner Ze presen het ntet alleen aan als een heerlijk 
dorstlessend middel maar ook en vooral om zijn samen 
stelling met magnesium en calcium Hun lovende rappor 
ten werden zelfs teruggevonden tot in vierhonderd jaar 
oude oorkonden 
BIJ de bron vindt men oude schriften als Ions anilatis 
effectu mirabillis (= gezondheidsbron wonderbaar in 
haar inwerking en de beroemdste bron onzer tijdreke 
ning ) 
Tonissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor 
1 ziekten der urine afvoerkanalen 

a) reinigen der nieren urinewegen blaas en voor 
standerklier (prostatis) 

b) reinigen bij nierstenen ook fosfaat en karbonaat 
stenen 

2 chronische maagslijmvliesontsteking Herstellen na 
darmontstekmg Zenuw en funktionale storingen 

3 chronische ontsteking der luchtpijpen (pharynglitis tra 
chelitis chronische spastische bronchitis allergische 
huidaffectie) 

4 ziekteverschijnselen bij de stofwisseling Unnezuur 
diahese met haar gevolgen Jicht 

EN... TER GELEGENHEID VAN HET „JAAR VAN HET BIER": 
MONSEIGNEUR 

1. Ambachtelijk bier waarop men wachtte. 
2. Biezonder fijn gedekoreerde bollige glazen. 
3. Aantrekkelijke glazen met handgreep verpakt met een fles 

„MONSEIGNEUR", bier en glas 81 fr. 
4. Een vernuftig uitgevonden deelbare plastiekbak om de helft 

aan elke arm te dragen. 
Nu te bekomen bij alle bierhandelaren, m alle blerwinkels, 

cafes, restauranten en In de ,,Thler Brau Hoven". 
En zeker m het nu heropende ,,Dortmunder Thier Brau Hof", 

Uitbater Jaak Vervaet, Brussel, Nieuwbrugstr. 28. 

Import ABTS - Tiensesteenweg 63 
Tel 016/46.03.11. 

3040 Bierbeek Korbeek-Lo 

dat Greg Le Mond in West-
Vlaanderen zijn Europese tenten 
heeftopgeslagen DeAmenkaan, 
die de mundialisering van de wie
lersport veel eerder en serieuzer op 
gang heeft gebracht dan de ont
goochelende Columbianen, aardt 

best in onze kontreien Dat is lo
gisch ook want het is niet omdat we 
momenteel geen superkampioe
nen kunnen naar voor schuiven dat 
we met wielerland bij uitstek 
blijven 

Flandnen 

De sportweek 
Kasparov 
en Karpov 
IN Londen zijn ze er dus weer aan 

begonnen Kasparov, nu de ti
telverdediger en Karpov zitten er 
voor de derde keer in vierentwintig 
maanden tegenover elkaar in een 
schaakduel om het wereldkam
pioenschap Dat die twee elkaar 
maar met kunnen ontlopen is voor 
een stuk te wijten aan de relatieve 
zwakheid van de konkurrentie 
Beiden zijn immers zoveel sterker 
dan andere mogelijke uitdagers In 
dit verband sprak de Engelsman 
Miles, die van Kasparov in een ver
edeld oefenduel een pak slaag 
kreeg, over ,,een monster met ze-
ventwintig ogen dat alles ziet" 

Dit derde duel loopt over vierent
wintig partijen waarvan er twaalf in 
Londen en twaalf in Leningrad zul
len worden gespeeld In de Britse 
hoofdstad wordt de zaak uiteraard 
commercieel aangepakt Er is een 
flinke prijzenpot maar daar bekom
meren de twwe antagonisten zich 
nauwelijks om Ze hebben al aan
gekondigd dat hun prijzengeld aan 
de slachtoffers van Tsjernobyl te 
zullen overmaken Hen is het om 
de eer te doen En om de macht in 
de schaakwereld In dit verband 

heeft de altijd spektakulaire Kaspa
rov nog maar eens verklaard dat de 
huidige wereldschaakbond syno
niem IS van de maffia Kasparov wil 
aan de tienjange heerschappij van 
Karpov definitief een einde stellen 
om zo binnen die,,maffia" machts
verschuivingen te veroorzaken 

Derde keer, 
laatste keer? 
KARPOV weet echter waar hij 

voorstaat Hij was altijd al een 
moeilijk te maneuvreren tegen
stander en het zal nu zeker met an
ders zijn Verliezen betekent voor 
hem de definitieve teruggang Voor 
zo'n half jaar verloor hij met 13-11 
van zijn aartsvijand die veel attrak-
tiever, veel avontuurlijker schaakt 
Kasparov is geen schaakcom
puter 

HIJ houdt van risiko's, van 
vondsten Daarom spreekt hij de 

(schaak)massa weer aan Daarom 
IS hij voer voor de gespecialiseer
de pers die elk van zijn stappen, elk 
van zijn zetten ontleedt en analy
seert Kan Kasparov de koele kik
ker, de computer tegenover hem 
een tweede keer ontregelen "̂  

Het was de allesoverheersende 
vraag toen de beide meesters 
maandag aan hun drieenzeven-
tigste partij begonnen Wanneer 
ons volgende nummer verschijnt 
zullen we er wellicht al meer over 
weten 

Tegen die tijd zal de zomerse 
sportwereld alweer van aanschijn 
veranderd zijn De kompetitie-
voetballers zullen dan opnieuw in 
de kleedkamers zitten en we zullen 
een jaarlijkse balans kunnen op
maken van het in- en uitgaand spe-
lersverkeer, van de droomwinkel 
waar al zoveel voetbalilluzies wer
den verkocht 
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HET zittingsjaar 1985-86 
zit er zo goed als op. 
Waarschljnlijl< nog van

daag of morgen in de vroege 
uurtjes mal<en Kamer en Se
naat komaf met de rijksbegro
ting en de fiskale bepalingen. 
Over de afloop kan geen twij
fel bestaan. Financieminister 
Eyskens schroomde zich 
trouwens niet, om via radio en 
televisie de burgers reeds 
voor te lichten over de ingre
pen in de bouwsektor. Ingre
pen die dus nog moeten 
gestemd worden. 

Aan lef ontbreekt het de he
ren dus niet. Of moet gezegd: 
aan minachting voor het Par
lement. De verklaringen van 
de Eerste minister aan „Vrij 
Nederland" wijzen trouwens 
eerder in de laatste richting. 

Een jaar lang hebben de 
VU-f rakties, vooral onder im
puls van Jaak Gabriels, geij
verd om de wetgevende ka
mers meer aanzien te geven. 
Hij kreeg wel steun-met-de-
lippen van CVP'er Vanden 
Brande, maar daden bleven 
uit. 

Klagen 
helpt 
niet 

Het afdwingen van eerbied 
zal nochtans van de verkoze-
nen zelf moeten uitgaan. Op 
de eksellenties dient hiervoor 
niet gerekend. Is het bvb. niet 
ergerlijk dat heet de onder
wijsproblematiek van het 
ogenblik ontsnapt aan het 
Parlement? Het verzoek van 
Nelly Maes om de bevoegde 
minister te interpelleren, 
werd afgewezen. Tijdsge
brek. Snel zag ze vorige don
derdag nog de kans een 
vraagje in te lassen. Maar 
Coens wist van niets. Daags 
nadien vond een ministerraad 
plaats en stond alles in de 
kranten te lezen... 

Maar klagen over de on
macht helpt niet. Terecht stel
de André Geenszijn kollega's 
de vraag, wat hen belet zelf in
itiatieven te nemen. Meerder
heid en oppositie gezamen
lijk. Over de afschaffing van 
het dubbel mandaat, de in
voering van een legislatuur-
parlement, de verbetering 
van de informatie en de zelf
discipline bij vragen en inter
pellaties. 

En dat men dan niet meer 
komt aanhollen met efficiën
tie en hoogdringendheid. Die 
laatste term wordt nu reeds 
sedert de verkiezingen van 
oktober 1985 te pas en te on
pas gebruikt. Ondertussen is 
het eind juli en de rijksbegro
ting moet nog groen licht 
krijgen. 

Dat het er in het Parlement 
degelijk en efficiënt kan aan 
toegaan, werd trouwens deze 
week bewezen. Tal van wets
voorstellen en -ontwerpen 
werden hoogstaand gewikt 
en gewogen.Het hangt dus 
écht van de volksvertegen
woordiging zelf af. (j.a.) 

Kamerlid Hugo Coveliers: 

„Strafrecht, 
kind van inquisitie" 

Ook de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn aan de gekende 
laatste loodjes toe. Tijdens de voorbije debatten troffen ons vooral de tussenkomsten 
van de Antwerpenaar Hugo Coveliers. 

Deze 39-jarige jurist bouwde zich in amper tien maanden reeds een benijdens
waardige parlementaire reputatie op. 

C OVELIERS greep de nood
zakelijke opheffing van de 
besluitwet van mei '44 aan 

om een gedokumenteerd, sereen 
en intelligent pleidooi ten gunste 
van amnestie te houden. „Het is 
spijtig dat men weigert ook de logi
sche konsekwentie te trekken, nl. 
het wegnemen van de gevolgen 
die door deze slechte wet zijn ver
oorzaakt. " In de turbulente naoor
logse jaren werd geen recht 
gesproken, maar enkel voedsel ge
geven aan primitieve haatgevoe
lens van een deel van de bevolking. 
De repressie was er vooral op ge
richt het Vlaams-nationalisme uit te 
roeien. 

De geschiedenis 
Uit Coveliers' gesprekken met 

een aantal kollega's leerde hij dat 
er venwarring bestaat omtrent het 
begrip amnestie: dit betekent het 
vergeten van wat is gebeurd en be
helst geenszins de goedkeuring 
van verkeerde gedragingen, laat 
staan de verheerlijking ervan. Hij 
wees er ook op dat velen, die na
dien als zwarten werden gebrand
merkt, eigenlijk hun verantwoorde
lijkheid niet hadden ontvlucht, in te
genstelling tot zij die gevlucht 
waren. „Voor het overgrote deel 
van deze mensen was het belang
rijkste motief hun ideaal: het leiden 
en ordenen van de gemeen
schap. " Nieuw was Coveliers' be
schouwing dat ook de gemeen
schap zelf mee verantwoordelijk
heid draagt voor de kollaboratie. 

Alle specialisten zijn het er voorts 
over eens dat het ,,oog om oog en 
tand om tand"-principe de slecht
ste basis is om een gemeenschap 
op te richten. Vandaar zijn amen
dement om na 45 jaar te komen tot 
het vergeten en vergeven. „Ik 
wens mij niet uit te spreken over de 
vraag of de kollaboratie een fout 
was of niet. Dat zal de geschiede
nis moeten uitmaken. Maar ik ben 
er heilig van overtuigd dat het in 
stand houden van de haatgevoe

lens, van de gevolgen, van het ver
der teren op een militaire overwin
ning, een fout is." 

Daarop replikeerden de Fransta-
ligen Kamerleden dat zij bij hun ou
de standpunt blijven. De verstandi
ge jurist van de SP, Luk Van Den 
Bossche, erkende dat er een ter
reur heerste tijdens de repressie 
maar steunde het amendement 
van Coveliers niet. De zg. specia
list van de CVP, Bourgeois, vertel
de wel mooie praatjes („een gunsW-

ge kentering in de geesten") en 
kondigde een inventaris aan van 
de speciale werkgroep van de 
Vlaamse Raad; het VU-voorstel 
een handje helpen zat er niet in. 

Los van socialisten 
Bourgeois' verwijzing naar de 

Vlaamse Raad is trouwens onge
loofwaardig. Omdat elke wetgever 
heel goed beseft dat het Vlaams 
parlement geen amnestiemaatre-
gelen kan afkondigen, vermits het 

Hugo Coveliers: „Gemeenschap 
mee aansprakelijk voorgedrag van 

haar leden..." 

een ,,nationale materie" betreft... 
Tot besluit liet Coveliers merken 
dat hij voor niemand een blad voor 
de mond neemt: „Ik wens te be
treuren dat diegene die altijd een 
grote voorstander van amnestie is 
geweest en zich overal te land als 
de zuiverste der zuiveren voorstel, 
de enige éénmansfraktie, hier 
vandaag niet aanwezig is.". Mooi 
zo. 

Hugo Coveliers kwam nog eens 
verrassend in het nieuws toen hij 
namens de f raktie aankondigde dat 
hij de vertragingsmaneuvers van 
de socialisten niet zou steunen. 
Wat op dreigend gebulder van de 
man der strontvliegen werd ont
haald. 

Vrij van angst 
IWAS lang geleden dat ze 

de degens nog hadden 
gekruist, mi raster No-

thomb van de Waalse CVP en 
Walter Luyten De bevlagging 
op 11 juli was evenwel de ge
kende druppel. Een zoveelste 
maal werden de zo vefe wetso
vertredingen van Happart op 
een rijtje gezet. 

En dat rijtje wordt alsmaar in
drukwekkender. Betedigende 

Walter Luyten in de clinch met 
minister Nothomb over 
Happart 

uitlatingen aan de kerkelijke 
overheid. Verbod aan het î ôde 
Kruis om een bloedinzamei»jk 
kenbaar te maken. Arrogante 
behandeling van de Vaste Kut-
tuurpaktkommissie Bespotte-
iijk optreden ais voorzitter van 
eksamenkommissies voor de 
kennis van het Nederlands. 
Verscheuren van stembrieven 
Ontzegging van het inzage
recht van gemeenteraadsle
den Schending van de wet op 
de overheidsaanbestedingen 
Ongehoorde zittingen van het 
schepenkotlege. En nu, op 11 
juli, eens te meer het steeds 
weerkerend vtaggenincident 
En dan gewagen we nog niet 
van zijn dagelijks provocerend 
optreden ten opzichte van de 
Vlaamse Voerenaars en zijn 
weigering Nederlands te 
praten 

Het antwoord van Nothomb 
op al deze aantijgingen de Lim
burgse Gouverneur werd om 
een verslag verzocht over de 11 
julf-gebeurtenissen Waarop 
Jef Valkeniers reptikeerde- u 
hebt al een hele btblioteek met 
dergelijke verslagen. 

Over al de andere wetsover

tredingen • niets ofte niets. Be-
hatve dan dat hij als minister 
van Binnenlandse Zaken de 
wet moet doen naleven 

..Met uitzondering van 
grondwet, gemeerrtewet, taal
wet, kuttuurpaktwet, ktesweten 
wet inzake overheidsopdrach
ten? Trouwens, herinnerde 
Luyten, de minister — t)ehoe-
der van wet en grondwet — 
stemde mede de demokrat'isch 
gekozen Toon Van Overstrae-
ten uit de Waalse Gewestraad 
en de Franse Gemeenschaps
raad ' „Men kan dusbezwaartijk 
beweren dat minister Nothomb 
een demokraat is." 

Guido Van In legde een mo
tie neer, om Nothomb hel ver
trouwen te ontzeggen Maar 
hoop zeker niet op een goed
keuring hiervan, 't Zal wel wor
den wal de initiatiefnemer van 
de interpellatie stelde, de 
CVP'er Didden. We zulten toe
kijken. . Wat zijn partij dan ook 
reeds jaren doet. 

Het wordt wachten op de 
Raad van State. Ondertussen 
blijft angst regeren in Voeren 
En is vrijheid ntet, zoals Goethe 
dichtte, vrij zijn van angst ? 
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zo noon he 
Kwalitatief hoogstaande produkten en aktuele 
vormgeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 m^ toonzalen te Edegem en te Brussel 
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 130 biz. ideeën en 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

Te veel om op te noemen. Zonder de minste 
verplichting. Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor Uw belangstelling. 
P.S. Ons Domino-gamma (zie illustratie) alleen al is 
Uw bezoek overwaard. Tot kijk. 
Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186, B-2520 EDEGEM 
Tel. 03-455.75.51 (20 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, B-1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (5 lijnen) 
Toonzalen open: 
— in Edegem (ma. t/m zat. van 9 tot 18 uur) 
— in Brussel (ma. t/m do. van 8.30 tot 17.30 uur 

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

- ' S ^ 

°"-^--»iir" 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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ANTWERPEN 
AUGUSTUS 
3 GEEL: Volksspelen in en rond Ta
veerne „Molenhof", Wildersedijk 3 te 
Geel Aanvang 14 uur Org VU-Geel 
3 WOMMELGEM: Fietsen in en rond 
Wommelgem AloisSledsens Vertrek, 
lokaal Keizershof om 14u.15 stipt 
9 GEEL: Samenkomst op het markt
plein, 7 uur Frans- Vlaanderen week
eind Org VUJO-arr Turnhout Inl 
JonsSels 014/58 20 89 
10 WOMMELGEM: Familie-zoek
tocht doorheen Wommelgem met 
volksspelen Begin 14 u in Kastanje
laan 4, bij Rita Herbosch 
16 GEEL: Tropicana-fuif met exoti
sche cocktails Molenhof, aanvang 
20 u Org : VUJO-Geel 

23 PUURS: Eerste barbecue op het 
fort van Liezele vanaf 17u Deelname' 
250 fr Inschrijven tot 16/8 bij K De 
Prijcker 03/889 09 48, of storting op re-
keningnr. 401-6013361-58. Org VU-
Puurs. 

30 MERKSEM :24ste Kunst-en Hob
bytentoonstelling 1986 in de turnzaal 
van de gemeentelijke basisschool, 
St Bartholomeusstraat79 Van 15 tot 21 
uur Org Vlaamse Knng Groeninghe 
Ookop31/8van10tot21 uur, 1/9 en 2/9 
van 15 tot 21 u. 

BRABANT 
AUGUSTUS 
3 LEUVEN: Zomerwandeling Ver
trek om 14u45 aan de Oude Kantien te 
Heverlee o.l.v een gids Inschr • Her-
w/igSchrevens tel. 44.72 75 Org Dos-
felknng Leuven 
24 OPWIJK: 4de grote barbecue in 
het Spechteshof om 18 u 30 
30 KAPELLE-O/O-BOS: Mossel
feesten. Zaal Palmhof, School
straat vanaf 12 uur. Ook op 31/8 vanaf 
12 uur. Org : VU-Kapet-H le-o/d-Bos 

SEPTEMBER 
6 OPWIJK-MAZENZELE: VU-
Barbecue-feest in het Hof ,,Ten Hemel-
ryck" Toegang: 200 fr. 

12 KAPELLE-O/D-BOS: Bal van bur
gemeester en schepenen Zaal ,,ln 't 
Witte paard". Met Sandra Kim. 

OOST-VL. 
AUGUSTUS 
29 KRUIBEKE: Eerste VU-Houts-
koolfestijn in Gasthof Schelderust om 
19u30 Deelnamepr 300 fr Inschr tot 
24/8 bij de bestuursleden. 
SEPTEMBER 
6 MERELBEKE: Reuze Barbecue in 
Hof ten Bos, Burg Maenhoutstr Om 
19u30 Deelname 300 fr Org VU-
Merelbeke 

WEST-VL. 
AUGUSTUS 

2 STENE: 3de VU-Barbecue in „De 
Vlasschaard", Oudstnjdersplein te 
Stene- Dorp. Vanaf 19u. Deelname
prijs: 250 f r. 

4 DAMME:Om10uurindeOLV-
kerk, herdenkingsmis voor onze over
leden bestuurslid en oud-VOS-lid, 
Chnstiaan Heyneman Deze mis wordt 
opgeluisterd door het R Veremanskoor 
uit Brugge 

9 IZEGEM: Vlaams HUIS 6de kaar
ting Organizatie Kaartersklub Vlaams 
HUIS Tot en met 11 augustus 

11 HOEKE-DAMME: Zomerse bar
becue Lekkere hapjes bereid op hout 
uit Vlaamse bossen door barbecuespe-
cialist Jef Proot Aanvang 15 uur, in 
een tent te Hoeke 

24 IZEGEM: Daguitstap naar de 
Kluisberg en omgeving o I v Wilfned 
Lagae Organizatie Wandelklub 
Vlaams Huis en FW 

24 WAREGEM: 1 ste groot tuinfeest 
vanaf 12 uur tot , in de tuin van Enk 
De-H roose, Churchilllaan 14, Ware-
gem Aperitiefkoncert, gastronomisch 
braad-H feest, jeugdvijfkamp, cavia
koers, waarzegster, schiettent, dansa
vond Inkom lOOfr (2konsumptiesin-
begr) Org VU-Waregem. 

30 IZEGEM: Sint-Tillotoren, om 20 
uur beiaardkoncertdoorMilfordMyh-
re (USA) voorzitter Wereldfed Beiaar
diers Voordragen van poëzie van A 
Van Wilderode 
30 WAREGEM: 2de Groot Roose-
tuinfeest van 's middags tot na midder
nacht Spektakel, ontspanning, spel 
Churchillaan, Waregem, bij EnkDeroo-
se 100 fr (1 nuttiging inbegrepen) 

LIMBURG 
AUGUSTUS 
2 HASSELT: Provinciaal bestuur 
VUJO-Limburg In het zaaltje van de 
b rrelbar in Hasselt, om 19 uur 
2 MUNSTERBILZEN: Groot voetbal-
tornooi ,,Johan Sauwens", aan de 
speeltuin te Munsterbilzen Tijdens tor
nooi ook volksspelen Ook op 3/8,9/8, 
10/8 Finale 10/8 om 18u 
10 TONGEREN: Busreis naar de Mö-
neseeen Bas Sassendorf Deelname: 
500 f r, gratis voor kinderen -12j Vertrek 
om 5u30 aan de school te Henis en om 
6u aan station Tongeren Inschr.. An
nie Lambrechts-Wils 012/23.87 50. 

Op zaterdag 6 september in De Nekker 

VU-Sport- & Gezinsdag 
te Mechelen 

Het wordt een traditie waar niemand meer onderuit 
kan: de VU-Sport & Gezinsdag. Nu, net na de vakan
tiemaanden en wel op zaterdag 6 september in het 
schitterende domein De Nekker op Nekkerspoel-Borcht 
te Mechelen. 

Opnieuw zullen tientallen VU-families met mekaar in 
het sportieve strijdperk treden en er ook tal van nieu
we sporten kunnen beoefenen en/of aanleren. Hier het 
programma maar let wel: inschrijven wordt nude drin
gende boodschap I 

OEI het nog herhaald, 
geen enkele politieke par
tij in dit land doet zo haar 

best om sport zow/el op het terrein 
als in studiekommissies een men
selijke gestalte te geven. In de 
voorbije jaren gingen de Sportda-
gen steeds gepaard met studie-
gesprekken en de uitgave van een 
dokumentatiemap die telkens een 
of ander aspekt van het sportge
beuren behandelde. 

„Sport in beweging" 
Dit jaar pakt de immer bedrijvige 

sportkommissie uit met een VNS-

brochure onder de titel ,,Sport in 
beweging". Een voor zich spreken
de titel want in het eerste gedeelte 
bespreekt de uitgave hoe de sport 
in Vlaanderen evolueerde van eli
taire bedoening tot een tijdverdrijf 
voor de massa. De rol die de 
Vlaams-nationalisten daarbij heb
ben gespeeld komt ruim aan bod. 
Het tweede deel behandelt het 
sportbeleid van vandaag. 

Het programma van zaterdag 6 
september is niet alleen afgestemd 
op de echte sportievelingen maar 
ook op de vele VU-afdelingen, fa
milies, vriendenklubjes en Vlaam

se Kringen die het iets rustiger wil
len doen. Tevens zijn er tal van 
nieuwigheden die wij onze lezers 
ten zeerste aanraden. 

Programma 
10 uur. Vanaf dat uur gaan de 

schiftingen door voor de voetbalen 
volleybalploegen. 

Eveneens de proeven voor de 
vierkamp bestaande uit 60m. spurt, 
verspringen, l<ogelstoten en 
1500m. lopen. 

12 uur. Volgende sporten kun
nen gratis beoefend worden: ten
nis, squash, windsurfen, aerobic, 
vissen, zwemmen, volkssporten en 
tafeltennis. Al deze sporten zijn niet 
alleen gratis maar kunnen tevens 
onder toezicht van bekwame moni
toren gehouden worden! 

Kleine kinderen die nog niet 
sporten kunnen hun hart ophalen 
in de speeltuin. 

Nieuwigheid! 
Sinds kort beschikt De Nekker 

over de langste waterglijbaan van 
het land. Tussen 12 en 15u. is de
ze gratis ter beschikking van de 
deelnemers aan de VU-Sport- & 
Gezinsdag. 

vijl de plankzeilers zich klaarmaken vertrekt een eerste „lading" wandelaars. 

14U.30. Nu vertrekken twee wan
delingen, een korte van -H - 4 km en 
een lange van -i-- 7 km. 

Tevens zal er kans zijn tot 
volksdans. 

In de prijzen! 
Wie alleen maar wil kijken naar 

sport komt tevens aan zijn trekken 
Op aanpalende terreinen heeft op 
6 september a.s. het kampioen
schap aflossing van de Vlaamse 
Atletiekliga plaats, ingericht door 
Racing Mechelen. 

Verder staan 2 cafetaria de hele 
dag klaar om hongerigen en dorsti-
gen te gerieven. 

18 uur. Rond die tijd worden de 
prijzen uitgedeeld aan de kompe
titiesporters (voetbal, volley, vier
kamp). Er is natuurlijk de wisselbe-
ker van de Sportkommissie, maar 

ook deze van voorzitter Anciaux. 
De vierkampwinnaar(es) sleept de 
beker van het weekblad WIJ in de 
wacht I 

Oriëntatie
cross 

De grote onbekende van 
deze manifestatie zal onget
wijfeld de oriëntatiecross blij
ken. Wat is nu zo'n oriënte
ringsloop? Een cross waar 
het op aankomt een niet voor
af gekende omloop in een zo 
kort mogelijk tijd af te leggen. 
Men moet echter een zeker 
aantal verplichte kontrole-
punten in een vooraf bepaal
de volgorde aandoen. Tijdens 
de ganse loop mag de loper 
vrij zijn volgweg kiezen. Elke 
deelnemer beschikt over een 
kaart, een kompas en een be
schrijving van de kontrole-
punten. 

Wie avonturen wil beleven 
en uit zijn/haar jeugdbewe
gingstijd nog met kompas en 
stafkaart kan omspringen ra
den wij deze oriënteringsloop 
ten zeerste aan! 

INSCHRIJVINGSBON 
Sport & Gezinsdag 

G vu-afdeling 
D Sportklub (voetbal, volley, 4kamp) 
D Vlaamse Kring 

D Wandelklub 
D Familie, andere 
D Volksdansgroep 

schrijven in voorde Sport & Gezinsdag en sturen dringend deze bon 
naar 

Stan Philips, 
voorzitter VU-sportkommissie, Panorama 36 te 1810 Wemmei. 

Naam: 

Adres : . . . . 

Gemeente: 

Tel: Aantal personen: 

Handtekening 

-I- 500 fr. alleen voor voetbal- en volleybalploegen te betalen op het 
sekretariaat De Nekker te Mechelen of een gekruiste cheque op het 
adres van Stan Philips. 
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Mike Verdrengh over televisie 

„Straks komi 
BRUGGE. — Steeds minder mensen gaan op vakan

tie naar het buitenland (met uitzondering van Wallonië). 
Vroeger werden de thuisblijvers bovendien geteisterd 
door het aan elkaar naaien van biezonder vervelende 
televisie-avonden. Gelukkig kwam daar verandering in. 

Niet in het minst sinds Mike Verdrengh wekelijks een 
praatshow op de buis brengt vanuit ergens een bad
plaats langsheen de Vlaamse kust. 

MIKE VERDRENGH vierde 
onlangs zijn veertigste 
verjaardag. Sinds jaren 

kan men deze vlotte kerel-met-
blauwkleurlge-brilglazen aan het 
werk zien of horen op het scherm, 
via de radio en soms vanop de to
neelplanken. Presentator, akteur, 
interviev\/er, man van de tv-
spelletjes met de mooie prijzen, 
ooit zelf muzikant,... Verdrengh 
voorstellen hoeft dus eigenlijk niet: 
samen met Boudewijn en Jean-
Marie behoort hij tot het uitgelezen 
klubje van mensen wiens voor
naam volstaat. 

Ten huize van producer Guido 
Depraetere kreeg ik een half uur
tje om onderstaand gesprek in te 
blikken. Ruim voldoende zou na af
loop blijken: Mike spreekt vlug, 
niettemin berekend en onbe
vangen 

WIJ: Als ik de jongste uitzen
dingen van ,,Mike aan zee" be
kijk heb ik de indruk dat U door 
het lijstje van de gekende Vla
mingen heen bent? 

M. Verdrengh: „Om te begin
nen IS er het beperkte taalgebied. 
Ik vergelijk dit altijd met wat de En
gelstaligen bv. kunnen doen: zij 
kunnen uit tientallen miljoenen 
mensen kiezen en ook het aantal 
kijkers is een veelvoud van ons cij
fer. Het ligt dus bijna voor de hand 
dat het aantal gekende namen en 
gekende gezichten in Vlaanderen 
beperkter is. 

Ik denk nochtans dat de tijd ge
komen was om stilaan ook enkele 
andere opties te nemen met dit pro
gramma, en alles dus minder te 
gaan vasthangen aan vedetten. 
Die kunnen volgens mij nog altijd 
terugkomen, want ik vind dat wij 
dat nog veel te weinig de gekende 
personen laten verschijnen op de 
tv. Toch gaan wij meer en meer 
naar onderwerpen toe, waarop we 
dan proberen namen te plakken " 

WIJ: Soms wordt U verweten 
dat de vraaggesprekken niet 
echt diepgaand zijn, niet tot op 
het been doorboren? 

M. Verdrengh: ,,lk hoor het je 
graag zeggen tot op het been. De 
vraag is echter altijd of we dan nog 
werken voor een ruim publiek? 
Trouwens, wie boort er door tot op 
dat gekende been ? 

Ik vind dat we ons met de preten
tie moeten toemeten om program
ma 's te maken die naast,, Konfron-
tatie" kunnen staan. Tot nader or
der zijn WIJ in de ontspannings-
sektor tewerkgesteld; daar moeten 
WIJ ons altijd van bewust zijn. We
ten dat we voor een zo ruim moge
lijk publiek werken Nu denk ik met 
datje kunt zeggen dat wij in dit pro
gramma echt alleen maar opper
vlakkige dingetjes brengen en dat 
we nooit eens inpikken op aktuali-
teiten " 

Hugo Schiltz 
„Neem nu dat gesprek met Hu

go Schiltz. Natuurlijk kan je met 
Schiltz uren en uren over vele pro
blemen praten, maar het feit alleen 
dat ik dat hier en daar enkele te-
ma's aangeraakt heb, acht ik vol
doende. Dat Schiltz dingen gezegd 
heeft die sommige Vlamingen zul
len verbaasd hebben, dat bv. po
tentiële kiezers van de partij van 
Schiltz, die om één of andere 
ekstreme reden afgehaakt hadden, 
nu toch dingen herkend hebben en 
na afloop zegden:,, Tiens, dat van 
Schiltz te horen is voor ons aange
naam verrassend".. Wat uiteraard 
niet mijn bedoeling mag zijn. Kij
kers die daar dieper willen op in 
gaan, moeten het boek van Schiltz, 
waar ik naar verwezen heb, lezen 
Of diegaan maar eens naar debat
ten wat dat betreft. 

Of het uitbenen van een onder
werp de brede massa interesseert 
durf ik erg betwijfelen. Bovendien 
IS het vakantietijd, draait de klok 
rond 21 uur en moeten wij opbok
sen tegen het aanbod van elf-twaalf 
andere televisiezenders, waar 
films, feuilletons, spelprogram-
ma 's, kwissen enz. bezig zijn. Je 
mag bijgevolg het kind met met het 
badwater weggooien. Ik ben de 
eerste om te zeggen dat gespeci
aliseerde programma 's nodig zijn, 
doch ik meen dat ,,Mike" daartoe 
niet het geschikte middel is. 

Wanneer je de vergelijking met 
Nederland maakt, dan mag je daar
bij toch niet vergeten dat men daar 
met een zuilensisteem werkt. Dat 
Sonja Barend rode praat kan ver
tellen en bijgevolg geen tegenwind 
moet inkalkuleren, tenzij de eigen 
rode tegenwind Als je bij de NCRV 
werkt, dan weet je dat je bij een 
knstelijke omroepvereniging zit. En 
ga zo maar door. Zij ontsnappen 
aan een heleboel vragen, omdat de 
kijker sowieso weet vanuit welke 
hoek de interviewer vragen stelt. 

WIJ zitten met de objektiviteits-
verplichting: zeggen ze a, dan is 
het aan mij om wat b bij te geven 
Zeggen ze b, dan moet ik weer wat 
terug naar a trekken Wij moeten in 
Vlaanderen altijd proberen de kerk 
in het midden te houden Bijna let
terlijk en figuurlijk." 

WIJ: Hebben wij in Vlaanderen 
dan nood aan een kommercieel 
of konkurrerend televisie-net? 

M. Verdrengh: ,,Kommercieel 
en konkurrerend zijn twee verschil
lende dingen Ik ben tegen elke 
vorm van monopolievorming, dus 
ook tegen een omroepmonopolie 
Ik vind de BRT met het meest idea
le. Ik meen dat onze televisie an
ders zou moeten funktioneren. Het 
IS aan de politici om uit te maken 
hoe dat moet gebeuren Dit pro
bleem IS evenwe zó kompleks, en 

het verbaast mij altijd hoeveel men
sen de juiste oplossing kennen... 

Vandaag vloeien er echter via de 
publiciteit grote kapitalen naar het 
buitenland af. Dat is een gegeven 
waar rekening dient mee gehou
den worden. Ik ben van oordeel dat 
het huidige tv-monopolie moet kun
nen doorbroken worden. En daar
bij gaat het hem niet alleen over de 
informatie. Want als ik de politici 
hoor praten, dan lijkt het of televi
sie alleen maar nieuwsuitzendin
gen, duidingsprogramma 's, uit
zendingen door derden, enz. zijn. 
Terwijl de meeste andere mensen 
vooral op ontspanning, in de 
meeste brede betekenis, tippen. 

De BRT zou moeten gerationa
liseerd worden, zoals momenteel 
gebeurt in vele bedrijven. Het moet 
anders aangepakt worden. Ik weet 
dat er een hele boel BRT-mensen 
zijn met ontzettend veel talent, 
maar door het systeem — sommi
gen noemen het de burokratisering 
— kunnen zij niet tot volle ontplooi
ingkomen. Maar desondanks vind 
ik dat er plaats is voor een kommer
cieel net." 

Kommerciële tv 
is nodig 

,, Eigenlijk erger ik mij aan het feit 
dat wij hier zonder kommerciële te
levisie zitten, dat wij geen reklame-
boodschappen kunnen geven, of 
het nu via de BRT of via een ander 
net is. Vaak wordt een publicitaire 

boodschap op de Nederlandse tv 
ondertiteld met de mededeling: 
,,Ook in België verkrijgbaar" Dit is 
oneerlijk twee identiek dezelfde 
bedrijven, het éen in Vlaanderen, 
het ander in Nederland, krijgen nu 
immers met dezelfde kansen. Van
uit dat oogpunt beschouwd zeg ik 
inderdaad • er moet kommerciële tv 
komen. 

Of kommerciële tv alle proble
men van de BRT zal oplossen blijft 
een vraagteken. Daar heb ik ook 
mijn twijfels over. Het volstaat mis
schien dit bedrijf te reorganiseren 
en anders te struktureren. Wij er

ven alsmaar bestaande toestan
den van vroeger en er wordt verder 
geïmproviseerd op dat gegeven 
stramien. Er is niemand die durft 
zeggen: „Laat ons eventjes met 
dat stramien breken, ons herbron
nen, herdenken, herstruktureren, 
rationaliseren en we beginnen te
rug vanop een propere lei." Dat 
kan met kommerciële televisie, en 
misschien ook binnen de BRT. 

Volgens mij moet er bovenal een 
serieus mediagesprek komen, en 
dan kunnen we hopelijk aan een 
mediabeleid gaan denken. Want 
dat is er voorlopig nog niet. 
Hoedanook blijk ik er als staatsbur
ger bij dat er naast de BRT kom
merciële tv dient te komen. Alhoe
wel dit voor mij als televisiemaker 
geen verschil uitmaakt." 

WIJ: U interviewt geregeld po
litici, van elke kleur eentje. Hoe 
ervaart U deze lui? 

M. Verdrengh: ,,Dat valt best 
mee. Ik heb het gevoel dat politici 
helemaal niet lastig doen. l\/lijn er-
vanng is dat dit heel gemakkelijke 
praatgasten zijn. Zeer bereid tot..." 

WIJ: Misschien een beetje té 
bereid... 

M. Verdrengh: „Dat verschilt 
van politikus tot politikus. Alhoewel 
ik weet dat ze een gemeenschap
pelijk gevoel en doel hebben, en 
dat betreft inderdaad de zendtijd. 
Wat op de keper beschouwd niet 
onbelangrijk voor hen is. Maar dat 
is voor velen zo. Dat geldt eve

neens voorde artiest die wat komt 
vertellen over zijn teaterstuk, of 
over zijn nieuwe tour-de-chant, of 
over wat dan ook. Die dus het me
dium op één of andere manier kan 
bespelen. Dat heeft er allemaal 
mee te maken. Ik vind dit overigens 
met vies, zolang iedereen maar ge
lijke kansen krijgt. En zolang je in
derdaad met de kleurtjes werkt. 

Over het algemeen zijn politici 
mensen die zeer goed ter tale zijn 
Die het klappen van de zweep ken
nen en die waarschijnlijk op 90 % 
van de vragen pasklare antwoor

den hebben, omdat zij deze vragen 
verwachten." 

Het verbaal 
waarmal<en 

WIJ: Ergert U zich vaak aan uw 
gesprekspartners ? 

M. Verdrengh: ,,Dit gebeurt 
zeer weinig omdat je, alleen reeds 
door de keuze van de partners, een 
vorm van censuur doorvoert. Tij
dens de voorbereidende vergade
ringen letten we daar heel sterk op. 
Niet dat bepaalde personen min
denvaardig zouden zijn. Maar ze 
moeten voor ons, voor het medium 
televisie, boeiend zijn. Dat heeft 
met charisma te maken, de good-
looking boy, of de echte afstotelijk-
looking boy. Er zijn zovele f akteren 
die meetellen. 

Grijsheid, ongrijpbaarheid, af
standelijkheid: dat zijn oninteres
sante gegevens voor het medium 
televisie. En dan mag dit de meest 
beslagen en verstandige man zijn 
die er rondloopt, maar als hij het 
verbaal niet kan waarmaken heb je 
daar niks aan. Dat is wetenschap
pelijk of ideologisch misschien on
eerlijk, maar geldt dit ook met voor 
politici? 

Het zijn niet altijd de knapste bol
len die aan de leiding van partijen 
staan. Het zijn veelal de volkstribu
nen die het halen, mensen die het 
ook tegenover het publiek kunnen 
waarmaken." 

WIJ: Wat zijn de plannen voor 
de nabije toekomst? 

M. Verdrengh: ,,Geen idee. Ik 
zit nog vast met dit programma tot 
september. Verder speel ik mee in 
een televisiefeuilleton — ,,De Dwa
ling" in vier afleveringen naar een 
scenario van Roger Van Ransbe-
ke en geregisseerd door Vincent 
Rouff aer — met zo 'n dertig-veertig 
draaidagen. Daarvan zijn er nog 
maar een vijftiental achter de rug 
zijn. Daar ben ik dus nog een tijdje 
zoet mee. 

Wat dan volgt weet ik nog niet. Ik 
ben wel één en ander aan het voor
bereiden voor teater, maar weet 
nog niet hoe of wat. Il< hoop dat er 
niet te veel werk komt in oktober, 
november en december. Want 
mocht er een wintersene komen 
van ,,Mike", dan betekent dit dat 
de maand december ook al weer 
zoet is. 

Evolutie 
nauw volgen 

WIJ: Hebt U televisie-plannen 
op langere termijn? 

M. Verdrengh: ,,lk weet met of 
er een winterserie van ,,Mike" 
volgt. Er staat immers zoveel te ge
beuren. 

Men heeft de mond vol over 
kommerciéle televisie Wat er ook 
van kome, ik denk dat televisie in 
Vlaanderen er over pakweg twee
drie jaar kompleet anders zal uit
zien. En als er inderdaad kommer
ciële televisie komt, dan zal de BRT 
toch ook wat moeten gaan doen ? 
Het IS dus normaal dat wij daar oog 
voor hebben en dat op de voet vol
gen. 

Het zal altijd wel wat met radio, 
film, televisie of teater te maken 
hebben. Denk ik. Want je weet het 
natuurlijk nooit zeker " 

(pvdd) 

/MENSEN 
"^ONS 

Mike Verdrengh: ,,Het zijn met altijd de knapste bollen die aan de leiding 
van partijen staan " (foto: Peter Lorre) 
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