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Banketbakkerij
AIMTWERPIA

lepel & vork...
FRITUUR - EETHUIS
INGRID
Olenseweg 41 Weslerio
(Voortknpel) tel 014 213696
Vrang pri|zen voor uw
feestmenu s
Specitiliteiten
Alle dnge» verse mosselen

Steeds welkom m

ZAAL VOOR
FEESTMAALTUDEN
E. DUY8TER8-MINNAERT
d e S n M t d« Naayartaen 86
8370 Blankanbarga Tel. 060-41.30.70
41.36.64

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken

SPECIALIST VOOR
A l UW FEESTEN
Verzorgde keuken
^!ltü\ Demokrafische pnizen
Uitgelezen d eiistbeloon
Kc'i'^eKtoeiiweg 38
2260 Ni;len Tel 031/8188 41

Rflttaurant
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO

Tel 014/544007
Maandag geskïten - Rustieke'
sfeer.

KEMPENLAND
Vlaamse gezelligheKi
Café Kempenland
Gemeentestraat 4 1 , Nijien
Tel 031/81 73.16

Voor uw feestgerechten
J. B O O N E N - K W A N T E N
Kampert>aan 24
3568Hectitel
Tel. 0 1 1 / 7 3 6 8 8 4

WIJ 1

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

« D e n Botaniek» verwacht alle volwaardige Vlamingen in zijn VlaamsBrabants restaurant in de Koningsstraat te Brussel Bar, restaurant en
tuin Buitengewoon kader, meesterkeuken, matige rekening Koningsstraat 328, 1030 Brussel (St-Mariakerk). Open van maandagmorgen tot
vrijdagavond Jaarlijkse vakantie van
14 juli tot 3 augustus. Tel. 21848.38

BRAKELHOF
Rondpfein 5 Brakel
Tel 055/42 4107

GontfOde Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091 3006 53

Fe r straal voOr aflfl
gelegenfterfe»

Drank en eetfiuis

WIJNIMPORT HERMAN

« WALTRA »

Menenstraat 376 WEVELGEM
Tel 056/412922

Arduinkaai 2 (bij KVS)
1000 Brussel
Tet 02/21952 12

Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder

De vier troeven van de W a l t r n
ƒ
2
3
4

Vlaams in t hart van Brussel
Je kan er altifd
parkeren
Je knigt er nitiid wat te eten
Oe pnizen zi/n sociaal

Toegankelijk
vrijdag van 17 tot 20 u.
zaterdag vazn 10 tot 13 uur

M a a k o o k eet^s k è n m s m e t
de gezellige sfeer tn
t IS een specialist
zoek hem op
voor vlees of toespijs
de Beauvoordse
pastei
t IS de meest
verteerbare
de meest
klassieke
de beste

D.M. IMPORT
voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's, ossestaartsoep, goulachesoep, jagerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen
üchapenstraat 43 2200 Borgerhoul Tel 031/360045

DE P U S
GEBROEDERS

Herberg 't STAMPKOT

Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel 052/21 1606

Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 055 4 9 9 4 7 6

Algemene voeding bieren wijnen likeuren Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnea

Restaurant

Lokml Volksunie

SPECIALITEIT
van WAFELS
en U S R O O M

Duitse
ten

Specialiteit dag vers fruit en
groenten
Dubbele Valois zegels aan alle
leden

W«ar Vlamingen THUIS zijn.

Dorpsplein Heusden Limburg

Kattestraat 20, AALST

P o l d e r s t n a l 12
8458 Ooslduinkerke

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel. 02-51325.64

Schilderstraat 33
2000 Antw/erpen
Tel 031 37 45 72

Elie Van Lnere IVtarcella IMaessens

Het Koffiehuis der
Denderstreek

VOEDING «DE POLDER-

Lokaal «T SCHUURKE«

Cafe VU lokaal

Grole Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

uw KOFFIEHUIS

Drankhuis met sfeer

Verzorgde keuken
Proef onze specieiiteiten

DE OUDE KRING

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief

rn

Vossemberg 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76

VISRESTAÜRANT

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

CO]^

KREKELHOF

Spijshuis Béarnaise

Wiifned BLANCQUAERT

Arogonstraat 6 Lier
Tel 031 8015 68

FEESTZAAL
« E D E L W E I S S ..

Brusselbaan 11 GCX)IK
Tel 054/33 48 57
Uw tweede thuis'

Roomijs

HOF VAN ARAGON

LINDENHOVE
Belleslraat 49
1970 HEKFLGEM
C ifp r( si «(r<inl sp<cll»in I t i r i s
Wucnsdat) en dond< rd.ic] qislotrn
Mnodicj t.tinsd<K) vrifd iq vamf 15 u
Z,it( rd H) c n /on((.K) vdo jf s mtd
d iqs
Tel 053 6687 40

Industriële
brood en banketbakkerij

Feestzalen

Gerdardsbergsestraat 38 Dr V a n De Peri-slei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u n t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053 21 35 33
Tel 031 36 56 54

St-Mana-Latem. Z W A L M

Dinsd gesloten
Vroeger uitbater Zwalmlandis

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
van Wijnegem

voltijds of deeltijds bezet worden.
De aanvragen moeten toekomen bij een ten laatste op 1-980 ter post aangetekend
schrijven aan de heer Voorzitter van het O.C.M.W. van
Wijnegem, Koolsveldlaan 94.
Rustoord Rustenborg biedt U Alle inlichtingen worden U
graag verstrekt via telefoon
een aangename werksfeer.
Kandidaten kunnen inschrij- 53.91.61 of op het sekretariaat,
ven voor een werfreserve Koolsveldlaan 94 te Wijnegem.
voor
— hulpkok(kin)
— gegradueerde
verple(e)g(st)er
— gebrevetteerde
— Vujo Halle-Vilvoorde zoekt
meutxlenng voor innchbng van
verple(e)g(stier
eigen sekretanaaL Verouderde
— verpleegassistent(e)
bureau's, stoelen en tafels zijn
— sanitaire help(st)er
van harte welkom Wij zijn albjd
— gezinshelp(st)er
t>ereid het overal te komen ophalen Zich wenden tot Luk Van
— bejaardenhelp(st)er
Biesen, Wiklerozenweg 1, 1950
— kinderverzorg(st)er
Kraainem (tel 02-731 01 78)
Deze betrekkingen kunnen

zoeKQge

Cafe-fiestaurant

iEtiUTTERitiQF
Dorpsstraat 10
2922 RAMS0ONK
Tel 01S-7n549

Jtet ^almelmtó
WEKELIJKSE RUSTDAG
V R U D A G TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWERl
D« familiezaak met tradlUe.

B«auvoor<teè «pe«ialiie(t
Pannekoekei» «« wafels
Mevrouw
Pauwelyn- Duquesne

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423246
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

Café «'t Leeuwke»
Kruittorenwrf 2
3690 BRÊE
Tel 01t-46.345f

Wulvej-mg«ffl«traat 18
8486 B E A U V O O R D E
tel 058/2994 91

Waar een Vlaming thuis is!

Gésiotert vrijdag behalve m seizoen

Maandag gestoten

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
Aalst

ter post aangetekende brief
worden gestuurd aan de
Voorzitter van het O.C.M.W,
de h. Van der Speeten M,
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst,
en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op maandag 18
augustus 1980 ter bestemming te zijn.

Overeenkomstig de bepalinDe Raad van het Openbaar gen van titel V van de wet tot
Centrum voor Maatschappe- ekonomische heroriëntering
lijk Welzijn van de Stad Aalst, van 4-8-1978, genaamd antiheeft bij het verplegend en krisiswet, zijn de opengestelverzorgend personeel vol- de betrekkingen toegankelijk
gende betrekkingen openge- voor mannen en vrouwen
steld:
tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien.
1 gegradueerde

verple(e)g(st)er en
1 vroedvrouw
De kandidaturen moeten bij

Bijkomende inlichtingen zijn
op dat adres te verkrijgen op
de personeelsdienst (tel 0532123.93 - binnenpost 104).
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De berg heeft een muis gebaard
De staatshervorming heeft zopas haar
beslag gekregen, na een eindeloos maratondebat in de Kamer. De werkzaamheden die de Senaat deze week nog heeft
te verrichten, zijn slechts een formaliteit! het tweekamerstelsel is verworden
tot een karikatuur.
De regering heeft, met de schuldige instemming van de meerderheidspartijen,
het parlement onder de voet gelopen.
Kamer en Senaat werden verlaagd tot
stemmachines.
Ondanks de onmogelijke omstandigheden heeft de Volksunie slag geleverd.
Haar frakties hebben zich uitgesloofd
in een gevecht zonder kans op sukses,
niet alleen ten gronde maar ook rond
een indrukwekkende lijst amendementen. Ze hebben daarmee het begrip zelve
van de parlementaire demokratie een
dienst bewezen. En ze zijn er in geslaagd, zelfs in deze periode van vakantie en van minieme publieke belangstelling, aan te tonen hoe slecht de staatshervorming is. De perskommentaren
zijn, ook in de kleurkranten, uiterst
voorzichtig en gereserveerd. Iedereen

beseft heimelijk of openlijk, dat Martens een rotte vis heeft opgediend.
De muis die door de parlementaire berg
werd gebaard, heeft van het federalisme slechts de schijn en het vocabularium. Het is in wezen een beperkte
regionallzering. De centrale regering
en het centrale parlement blijven de lakens uitdelen. De gemeenschappen en
gewesten krijgen slechts de kruimels
van de unitaire tafel.
Een echte staatshervorming, een diepgaande federalizering moet steeds getoetst worden aan twee criteria. Wat ge'beurt er met de centen, want centen zijn
macht? En wat gebeurt er met Brussel,
want Brussel is het wezenlijk probleem?
Op de eerste vraag is er een duidelijk
antwoord: de centen blijven unitair. De
gewesten en de gemeenschappen worden slechts uitbetalingsloketten voor
het geld, dat de centrale overheid zo
welwillend zal zijn hen uit te keren. De
nadelige dotaties en de rampzalige solidariteitsmechanismen zullen tot in de
verste toekomst het geld uit Vlaanderen
zuigen.
Op de tweede vraag is er helemaal géén

antwoord. Het probleem Brussel werd
niet eens aangeraakt. In het centrum
van het land blijft de voornaamste krisishaard verder onaangeroerd, in de
greep van de sterksten. En dat zijn de
Franstaligen. Als straks het gesprek
over Brussel moet beginnen — met een
grote «als», want wie weet of het ooit zo
ver komt? — beschikt Vlaanderen over
geen enkele troefkaart. En de Walen
hebben duidelijk gezegd, dat zij front
vormen met de Brusselse frankofonie.
Deze staatshervorming betekent geenszins het eindpunt van de Vlaamse beweging, wel integendeel! Ze heeft niets te
zien met het zelfbestuur, waarvoor in
tientallen jaren van strijd zoveel Vlaamse offers werden gebracht.
Het lichtpunt is, dat ze én naar de inhoud én naar de vorm zo door en door
slecht is, dat ze niet bestand zal zijn tegen de werkelijkheid van morgen. Ze is
onhoudbaar, ze draagt in zich de kiemen van haar ondergang. Na 1970, na
1980 komt een derde ronde. De weg naar
het echte federalisme, naar een diepgaande konfederale hervorming moet
ditmaal korter zijn dan tien jaar! .. ,

friciYjcfi ffii nci i«ici/ff
Nu ook Frans Baert

Paul
Van Grembergen
overvallen
Toen VU-fraktieleider Paul Van
Grembergen verleden maandag 's avonds van een korte onderbreking In de kamerdebatten gebruik maakte om een
luchtje te scheppen op de
Brusselse Grote Markt, werd
hij in de Zuidstraat overvallen
door een groepje hoofdstedelijke nozems In leren jekkers.
Met politiek had de rel niets te
zien; de Brusselse straatschenders hadden het duidelijk op de
portefeuille van de hen overigens onbekende volksvertegenwoordiger voorzien.
Paul Van Grembergen, die in
goede sportieve vorm bleek te
zijn, ontsnapte aan een omsingelingspoging en kon alarm
slaan op een nabijgelegen politiebureau. Twee van de aanvallers werden opgeleid, naar verklaring van de politieagenten
was het de eerste keer dat
zulks lukte, alhoewel overvallen bij klaarlichte dag schering
en inslag zijn in het Brussels
stadscentrum.
De VU-fraktieleider verscheen
terug in het parlementair halfrond met een blauw oog en enkele kneuzingen in het gelaat
En met zijn portefeuille.

Mathot en Komen
Van minister Mathot van Nationale Opvoeding, Franstalige
sektor, is dezer dagen geschreven «dat hij zo snel mogelijk een oplossing wil» voor
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het probleem van de Vlaamse
school te Komen.
In feite echter komt de metodeMathot neer op een vertragingsmaneuver. De Komense
gemeenteraad zal zich ten
vroegste einde van deze week
uitspreken over de aanvraag
voor een Vlaamse school. Indien de gemeenteraad neen
zegt, wil de minister een spoedadvies vragen aan de Raad van
State. Zelfs als dit advies onmiddellijk komt, zullen we op
dat ogenblik op minder dan drie
weken van het nieuwe schooljaar staan. In die drie weken
zou dan nog alles moeten gebeuren: gebouwen, benoemingen, enz.
In werkelijkheid zijn er, zowel
voor de regering als voor de
Komense gemeenteraad, zeven
maand voorbijgegaan sinds het
wettelijk vereiste aantal aanvragen voor 'n Vlaamse school
werd neergelegd.
Van een «snelle oplossing» gesproken-

Verleden week donderdag is
VU-volksvertegenwoordiger
Frans Baert uitgevallen bij het
kamerdebat Op doktersbevel
moest hij het werk staken om
enkele weken rust te nemen.
Vóór hem werd reeds de
groepsleider van de Franstalige socialisten, de Brusselaar
Hervé Brouhon, uitgeschakeld
door oververmoeidheid. De
week voordien diende minister
Geens enkele dagen het politiek terrein te verlaten.
Tijdens de laatste nacht van het
kamerdebat moest VU-voorzitter en volksvertegenwoordiger
VIc Anciaux, in zijn kwaliteit
van geneesheer, zorgen verstrekken aan een overwerkt en
oververmoeid
personeelslid
van de Kamer.
De kwaliteit van het parlementair werk bij dit alles?

sympatie voor een van de
meerderheidspartijen — is vrij
eensgezind In haar erkenning
van het voortreffelijk oppositiewerk dat door de VU-frakties In
Kamer en Senaat werd geleverd. De namen die daarbij het
vaakst geciteerd worden, zijn
die van Schlltz, Desaeyere en
Rob Van de Zande.
Dat is een meer dan verdiende
erkenning. De Volksuniefrakties in hun geheel hebben het
zware gewicht van de Vlaamse
oppositie gedragen. Ze hebben
daarmee in de mate van het mogelijke de eer van de parlementaire demokratie gered. Zonder
de nooit aflatende ijver van de
VU-frakties zou het parlement
helemaal herleid geweest zijn
tot een groep jaknikkers.

derheid grondig verdeeld. Politieke waarnemers zijn het erover eens dat, indien het ter
stemming zou gelegd zijn in
een normale periode en niet tijdens de politieke maraton van
de jongste weken, de meerderheid erop zou uiteengesprongen zijn.
Het gebeurt zelden dat een ontwerp van de oppositie voor
dergelijke politieke spanning
en voor dergelijke verdeeldheid bij de meerderheid zorgt
Naar aanleiding van de behandeling in de Kamer is duidelijk
de allergie van de CVP en de
SP voor de P W en omgekeerd
gebleken.
Het wetsvoorstel moet nog
naar de Senaat

Op geen enkel ogenblik tijdens
de debatten, die dan toch gingen over de staatshervorming,
werd volksvertegenwoordiger
Dillen in de Kamer gezien of gehoord.

WetsvoorstelAnciaux
Het wetsvoorstel-Anciaux, dat
een onverenigbaarheid instelt
tussen een funktie in de Orde
van Geneesheren en het lidmaatschap van een artsensyndlkaat, werd door de Kamer uiteindelijk aangenomen Tegen
het wetsvoorstel stemden de
Schlltz, Desaeyere,
PW, de PRL, het FDF en het
Van de Zande
RW; de PSC en al de ministers
De dagbladpers — ook de onthielden zich.
Dit wetsvoorstel heeft de meerkranten met een uitgesproken
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KOMM€liM4R
En de regering? Zij kijkt toe,
neemt zich nog ruim de tijd —
op drie weken afstand van het
nieuwe schooljaar — voor een
vertragingsmaneuver.
In plaats van kort en goed een
regeringskommissaris te sturen.

de week van Gej'

Geld voor
Fabelta-Tubise?
Fabelta-Tubise is een Waals
textielbedrijf dat volledig in
handen is van de staat en dat in
enkele jaren tijds voor meer
dan 1,3 miljard aan steungelden
heeft opgesnoept
Enkele dagen geleden kwam
Fabelta-Tubise terug aandragen met de vraag naar opnieuw
zo maar eens 350 miljoen.
Toen de regering niet geneigd
scheen om onmiddellijk aan die
eis te voldoen, werd er een
communautaire rel ontketend
door Waalse vakbondsleiders
en parlementairen.
Inmiddels ziet het er naar uit,
dat de regering opnieuw bereid
zal zijn om ettelijke tientallen
miljoenen verloren te gooien in
de bodemloze put van FabeltaTubise. De centen daarvoor zullen gehaald worden uit het textietplan Claes, dat nota bene
aangekondigd werd als de
Vlaamse tegenhanger voor de
steun aan de Waalse metaalnijverheid.

-4-

De heren zwegen
Gej'

De belofte
van Martens
Vorig jaar heeft eerste-minister
Martens beloofd — en hij engageerde zich persoonlijk voor
deze belofte — dat er bij het
nieuwe schooljaar in Komen
een Vlaamse school zou opgericht worden. We willen Martens geen intentie-proces maken en we schrijven (nog) niet
dat hij zijn belofte zal breken.
Maar kan hij ze houden?
Op drie weken van het begin
van het nieuwe schooljaar en
zeven maanden nadat het nodige aantal geldige aanvragen
werd ingediend, staat men nog
nergens. Zelfs als de beslissing
thans onmiddellijk zou komen,
blijft er zo goed als geen tijd
over om een schooldirektie aan

te stellen, om te zorgen voor
gebouwen en inrichtingen, om
leraars aan te duiden.
Zelfs indien de Vlaamse
school er komt — wat verre
van zeker is — dan zal zij moeten vertrekken met de zeer
zware handicap van vertraging,
tegenkanting en stemmingmakerij.

De politie-auto
Burgemeester Pieters van Komen heeft publiek toegegeven,
dat hij vijf gezinnen van aanvragers voor een Vlaamse school
persoonlijk bezocht en dat drie
van die gezinnen hem mededeelden, dat ze hun kinderen
toch maar niet naar die Vlaamse school zouden sturen.
Inmiddels is bekend geworden.

op welke wijze burgemeester
Pieters dat heeft klaar gespeeld. Hij liet zich met de politie-auto van de gemeente tot bij
deze mensen voeren. Gevolg:
overal in de buurt stonden de
mensen op straat, «want de politie was bij de flaminganten».
Vervolgens zette de burgemeester uiteen hoe kwalitatief
slecht het Vlaams onderwijs
zou zijn, hoezeer de mensen
daardoor de toekomst van hun
kinderen op het spel zetten. Hij
liet doorschemeren dat, als zij
niet onmiddellijk een papiertje
tekenden waarbij zij verklaarden dat hun kinderen niet naar
de Vlaamse school zouden
gaan, zij later wel eens last met
de politie zouden kunnen krijgen.

Terreur te Komen
Inmiddels gaan de terreur en de
bangmakerij te Komen ongestoord hun gang. Er worden hakenkruisen geschilderd op de
huizen. Vlaamsgezinden krijgen
dreigbrieven met bedreigingen.
Voetzoekers en knalbussen
worden in de bussen gestopt
Kinderen worden op straat uitgekreten voor sales flamins. Op de muren hangen affiches
met de tekst «pas d'école f lamande a Comines».
En burgemeester Pieters, nota
bene een Vlaamse renegaat die
al bijna volwassen was vooraleer hij zijn eerste woord Frans
kon praten, verklaart inmiddels
op de Luxemburgse televisie
dat hij «Wallon a part entière»
is.

Het is opvallend, hoe weinig de
grote tenoren van de Vlaamse
meerderheidspartijen zich hebben laten horen tijdens de debatten over de staatshervorming in Kamer en Senaat Iets
gehoord van Leo Tindemans?
De CVP-voorzitter is niet eens
op de tribune gekomen. Hij liet
het werk aan de mindere goden
van zijn partij.
Deze man heeft tien jaar aan
een stuk iedere poging tot
diepgaande staatshervorming
afgeremd, onder voorwendsel
dat ze te heet of te koud of te
licht of te zwaar was.
Nu de hervorming er in zeven
haasten op een schandalige
manier doorgejaagd wordt
zwijgt hij in alle nationale talen.
«Het parlement moet zijn zeg
hebben», verklaarde hij vroeger. Maar nu het parlement
monddood gemaakt werd onder de superkarwats van de regering, zweeg Leo Tindemans
zedig.

dio Genes in de dessa (5)
Een bezoek aan Indonesië is meteen een bezoek aan een stuk China. Alhoewel ze
slechts met drie miljoen zijn op een bevolking van 140 miljoen, kan je onmogelijk aan
de Chinezen voorbij kijken. Je eet vaak bij hen ook al heb je dat niet uitgekiend, je
slaapt in hun hotels, je koopt in hun winkels ook al weet je dat niet
Zoals overal in Zuid-Oost-Azië heeft de Chinese minderheid in Indonesië een belangrijke greep op de ekonomie en beheerst ze de hele handel Het beste merk van het Javaans genotsmiddel bij uitstek, de kreteksigaret, wordt door een Chinees bednjf op
de markt gebracht Tot diep in de binnenlanden, tot in de onbeduidendste vlek van de
dessa worden de goedlopende winkels en warongs door Chinezen gedreven. De Chinezen hebt>en doorgaans een hogere levensstandaard dan de Indone&ërs. Ze zijn
zichtbaar welvarender en dikker. Ondanks de regeringscampagnes voor geboortebeperking — die bij de Javanen sukses hebben — zijn hun families groot en vruchtbaar.
Want veel kinderen zijn een rijkdom. Die kinderen lopen beter gekleed dan de anderen en gaan naar betere scholen.
Twee-derden van de Chinezen zijn Indonesische staatsburgers. Een deel onder hen
heeft zich vermengd met de plaatselijke tievolking. Maar één miljoen, de zogenaamde
etnische Chinezen hebben tot nog toe de Indonesische nationaliteit hardnekkig geweigerd. Alhoewel hun families vaak reeds generaties lang op de eilanden wonen.
Over hun lot wordt waarschijnlijk zeer binnenkort te Jakarta beslist tegen de achtergrond van een eventuele normalisatie van de tjetrekkingen met de Chinese volksrepubliek. Voor de meesten zal het wel de vergemakkelijkte en min of meer gedwongen
toegang tot het Indonesisch staatsburgerschap wonden. Voor anderen de exodus.
Maar zij die Ijlijven zijn talrijk en machtig en vruchtbaar genoeg om de soort en de
groep onverminderd in stand te houden.

WIJ 4

De joden van Zuid-Oost-Azië. Net als de joden zijn de Chinezen in de diaspora zk:h
sterk van hun identiteit bewust en vormen ze een hechte gemeenschap, waarbinnen
ze mekaar steunen. Belangrijke handelsovereenkomsten, leningen en voorschotten
regelen ze onder mekaar zonder papier of handtekening. Miljoenentransakties lopen
gewoon over de telefoon. Net als de joden ondergaan de Chinezen in de diaspora lijdzaam, stoïcijns geworden door de bittere ervaring van generaties, de pogroms en de
plagerijen waarvan zij op gezette tijden het slachtoffer worden.
Je loopt door de handelsstraten van Oedjoeng Pandang op Soelawesi.Je stelt vast,
dat de meeste winkelruimten kapot gegooid zijn. Op je vraag krijg je het verhaal van
het Indonesisch meisje dat als winkeldochter in een Chinese zaak werkte. En dat twee
weken geleden plots gestorven is, zonder ziek te zijn. De kwade roep ging door de
stad dat daar hekserij achter schuilde, wie weet misschien wel een mensenoffer en in
ieder geval het tjoosaardig werk van de gele duivels. Even snel als de kwade roep
raasde de wraaklust door de straten. Toen vastgesteld werd dat het meisje aan de
ziekte zus-en-zo een natuuHijke dood was gestorven, had de tyfoon reeds zijn spoor
van vernieling getrokken.
Gelaten tjegonnen de Chinezen aan de zoveelste opruiming. Op een kartonnen plaat
tegen de kapotte ruit schilderen zij terbuka. De winkel is open.

dio Genas
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Met zonnige P-gfoeten...
In de nacht van maandag op dinsdag
hebben de volksvertegenwoordigers
hun parlementaire schup afgekuist; bij
nachtelijke stemmingen bleek
herhaaldelijk dat reeds vóór de
eindstemming over communautaire en
budgettaire wetsbeschikkingen-in-'slands-belang, zowat een dertig tot
vijftig kamerleden «andere oorden»
hadden opgezochtDe agentschap-getrouwe berichtgeving
over de weekend-zotte maratonzitting
van onze wetgevende kamers boeit
nauwelijks nog een bouwvakker die
net zijn drieweekse rustpauze achter
de rug heeft, en zeker al evenmin de
middenstander die veel beter dan
parlementsleden w«et te vertellen over
24-urenarbeld en nachtelijke prestaties.
Het heet dat wij nu echt toch wel
grote bewondering dienen op te
brengen voor de maratonprestaties van
vertegenwoordigers-des-volks die toch
ook weer niet van aard blijken te zijn
om in het «Guiness book of records»
op{;enomen te worden.

Toch was er de poging van socialistisch
kamerlid, tevens SP-verslaggever, Jos Van
Elewijck, om zijn financieel verlies van het
voorbije lang uitgelopen parlementair
weekend te laten boekstaven. Zoals nog
een paar handenvol andere kamerkollega's had socialist Van Elewijck geruime tijd
reeds zijn vakantievaliezen laten volsjouwen, en waren zijn reisplannen berekend
op een beëindiging van het kamerdebat in
de loop van zondag; al dan niet met maratonuurtjes tot in de vroege ochtend van
maandag.

het even welk parlementslid — op vakantie hoe en waar hij het zelf wikt en beschikt, maar die klaagzangen van politieke
verkozenen over hun overwerk in de voorbije weken brengt ons geen aarde aan de
dijk.
Immers, wat blijkt? Dit land wordt tot midden oktober door de kamerleden aan zijn
150-jarig lot overgelaten — en toch is er
de ergernis van sommige betrokken nietonderbetaalde mandatarissen dat zij bij de
staatkundige mutatie die aan gang heet te
zijn zelf ook in de kou gelaten worden... De
parlementaire demokratie zit op l i e t
scherp van het politiek mes.

Gemiste kansen
150 jaar Koninkrijk België betekent in de
Wetstraat een onzinnige-maraton-staatshervorming in het jaar 1980, die alleen
maar goed is voor een nieuwe oververhitte najaarsstrijd tussen Vlamingen, Walen
en Frankofoon-Brussel; tussen vakbondsafgevaardigden en VBO-woordvoerders.
Inmiddels is er maatschappelijk in dit land
geen fundamentele chirurgische ingreep
gebeurd. Want, bij voorbeeld de miljardenmiserie — en vooral de maatschappelijke
msierie — omtrent de sociale zekerheid
laait vandaag, en zeker in september, op)-

nieuw in alle zware onenigheid op; net alsof er geen funadamentele staatshervorming uit de bus van het koortsachtig overdreven parlementair werk is gekomen.
VU-kamerlid Hugo Schiltz benadrukte
dinsdagmiddag (in een BRT radiokonfrontatie met premier Wilfried Martens) nog
maar eens dat deze opgedrongen staatshervorming een zoveelste voor de Vlamingen plan-van-de-gemiste-kansen is.
Morgen zullen wij Vlamingen de prijs van
het met een superkarwats parlementair afgedwongen regeervergelijk betalen. Nauwelijks een mandataris van de Vlaamse
traditionele partijen liet gesmoord protest
horen. W e weten onderhand wat w e als
Vlaamse gemeenschap
communautair
meer dan ooit in de voorbije decennia
onze goede troeven (door de Vlaamse traditionele partijen) uit handen hebben laten
spelen.
Maar, er is blijkbaar veel meer dan die tergende en onophoudende communautaire
speldeprikken nodig om een volksgemeenschap wakker te maken. En zulks geschiedt dan wel dezer dagen (volgens
voorspellingen van studiebureaus en van
het ministerie van Ekonomische Zaken) in
toenemende mate. Terwijl kamerlid Van
Elewijck en zijn vakantiebeluste kollega's
(«tot ziens midden oktober») al dan niet

Na de Waalse siderurgie staat
nu ook de Waalse metaalbouw
aan de klaagmuur. Inmiddels
dreigt een groot deel van de
centen voor het textielplan afgeleid te worden naar het
Waals bedrijf Fabelta-Tubize.
De staatshervorming, zoals ze
in het parlement er thans werd
doorgejaagd, bestendigt tot in
de verste toekomst de miljardenstroom
van
Vlaanderen
naar Wallonië.
Inmiddels nijpt de krisis steeds
harder, ook in het Vlaams ekonomisch
leven. Vlaanderen
dreigt meegesleurd te worden
in de Waalse chaos.^ Terwijl
toch de Vlaamse ekonomie —
met als basis het middelgroot
Vlaams bedrijfsleven en de rijkdom aan Vlaamse kleine ondernemingen — de moeilijkheden
gemakkelijker zou te boven komen, indien ze niet schatplichtig was aan Wallonië.
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Grondwetswijziging
Tijdens de nachtzitting van zondag 3 augustus 1980 stelde de
meerderheid bij monde van de
CVP-PSC-fraktieleiders
voor
— tégen het Kamerreglement
in — de spreektijd van de minderheidsfrakties bij iedere tussenkomst te beperken tot 5 minuten! Enkel na zeer hevig protest van de oppositie, dat onmiddellijk weerklank vond bij
vele individuele leden van de
meerderheid, werd dit onreglementaire voorstel «verruimd»

De weinige al dan niet politiek deskundige
wraamemers en beleidsverantwoordelijken
die momenteel in de komkomnnerjaeriode
werkzaam gebleven zijn, weten te vertellen dat (zelfs in het kader van het huidig
unitair bestel) de sanering van de sociale
zekerheid r>iet alleen een kwestie van tijd
of van drastische tijdsgebonden ingreep is,
maar uiteindelijk vooral een zaak van gezond verstand is. Dit «gezond verstand»
betekent dat elke gemeenschap in dit land
haar eigen sociale bescherming — de becijfering van baten en lasten — ernstig
overweegt

Maar, zoals gezegd, het zal de meeste
Vlaamse verkozenen des volks een zorg
zijn: de kamerleden zijn vandaag zonnekloppers (en een paar dozijn wachtten
zelfs de parlementaire eindstemming niet
af om zonneklopper te spelen), en de senatoren worden nog tot het eind van deze
week aangemaand om parlementair niets
in de weg van het tot in de herfst uitgesteld
sociaal-ekonomisch en communautair dispuut op te werpen.

Hij ziet zich bovendien genoopt om zijn
met twee dagen verkorte vakantie 60.000
frank duurder te betalen omdat het voorbije weekendwerk van het achtbare kamerlid een gewone lijnvlucht naar de Caraibische Eilanden als extra-vakantiekost
vereist Die 60.000 frank was Van Elewijck
uiteindelijk geen zorg. Socialist Jos Van
Elewijck trekt uiteraard — net zoals om

Het is hoog tijd dat werkend
Vlaanderen zich de vraag stelt,
tot hoever het zich laat meesleuren. Deze vraag zou best
gesteld kunnen worden in een
breed Vlaams sociaal-ekonomisch overleg met alle sociale
partners en met de vertegenwoordigers van de KMO's. Een
dergelijk overleg zou door de
GERV kunnen op gang gebracht worden.

Begin deze week werd eens te meer bij
het zoveelste sociale topoverleg (maar
ook ACV-sxndic Houthuys nam zijn recht
op vakantie) vastgesteld dat de standpurv
ten tussen het Verbond van Belgische Ondernemingen, de syndikaten en de naar
verzoening strevende premier Martens,
zowel sociaal, communautair als politiekideologisch hemelsbreed uit mekaar bleven liggen. Wie had anders durven verhopen? En wie durft zich sociaal-ekonomische begoochelingen voor de herfst te
maken?...

Na wat een fundamentele staatshervorming heet te zijn, zal morgen meteen blijken dat zelfs op het gebied van gezondheidszorg de «Vlaamse staat» een doodgeboren kind is.

Maar, Jos Van Elewijck had echt wel grote
pech. Het debat over de staatshervorming
sleepte aan tot dinsdagnacht 5 uur; waarbij
het betrokken kamerlid de kans miste —
en dat ook meldde aan wie het in de parlementaire wandelgangen wilde aanhoren
— om een goedkop>e chartervlucht naar
de Caraibische Zee te halen.

Vlaams overleg

middels een charter-vlucht zogeheten zorv
niger oorden opgezocht hebben, blijft de
werklustige bevolking van dit landje aankijken tegen een (naar het volgens regeringsverklaringen moet blijken) budgettaire kater die alvast voor de Sociale Zekerheid volgend jaar in optimistisch perspektief minstens 34 miljard deficit zal omvatten.

De dames en heren van de praatbarak verdienen echt een bezinningsperiode over
herwaardering van hun parlementair werk.
Maar, of SP-kamerlid Jos Van Elewijck er
vandaag op de Caraibische Eilanden van
wakker ligt?„

tijdens de schorsing van de zitting.
Zij die destijds voorwendden
dat de «grondwet geen vodje
papier mocht zijn» en om de haverklap tremolo's ten beste gaven over de «herwaardering onzer instellingen» en «het teloorgaan van geordende praktijken» ondergraven nu op de
meest cynische wijze — beschermd door neutrale, kleurloze kamerverslagen in de klassieke pers — de demokratische parlementaire werking.

Het «debat»
Stemmingen werden aan de lopende band uitgesteld, terwijl
het debat verder ging tot 3 u. 30
in de nachtelijke morgen. Zodat
rond middernacht bijna allen
van de meerderheid thuis of in
het hotel een volledige nachtrust genoten! Deze fysische
«afvallingskoers»
had
niets
met demokratie te maken. Het
personeel van de Kamer had

nochtans reeds tweemaal in de
voorbije vijf jaar van het bureau
van de Kamer de verzekering
gekregen, dat tussen twee vergaderingen in zeker een onderbreking van 12 uur dient te worden gehandhaafd.

sioenen werd stelde de Waalse
liberaal Bertouille aan minister
Califice, toen minister van Sociale Voorzorg en Pensioenen
een vraag over de «truuks voor
het toekennen van een volledig
pensioen aan incivieken».

Na iedere zitting werden enkele
personeelsleden
«afgevoerd»
beschermd door een ziektegetuigschrift, het enige dat hen na
deze georganizeerde
reglementsovertreding
nog
beschermde. De anderen — elektriciens, chauffeurs, vertalers,
onderhoudspersoneel,
boden
enz. — werden in het vroege
van de morgen naar huis gebracht en dienden veelal dezelfde morgen reeds terug te
Brussel te zijn.

Het is waarschijnlijk dat er
truuks
aangewend
worden,
maar deze «truuks» verzinken
in het niet tegenover de willekeur en de haat waarvan vele
zogenaamde
incivieken
het
slachtoffer werden. Nu Bertouille zelf baas van de pensioenen is houden we ons hart
vast over de manier waarop
Bertouille over aanvragen van
«incivieken» zal oordelen. Zeker niet met de nodige sereniteit 35 jaar na de tweede wereldoorlog duurt in dit jubilerend koninkrijk de repressie
voort Dat er dit «feestjaar» al
evenmin sprake van amnestie
zal zijn ligt voor de hand. Voor
het overige is België een katoliek en humaan land.

Hatelijke
Bertoullle
Vlak voor hij staatssekretaris
van Sociale Voorzorg en Pen-
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Tocht en land

Origineel,
fascinerend
wel duur
br bestaan vele manieren om aan toerisme te doen. Gewoon
luierend, sportief aktief of op ontdekking
de wijde wereld in,
belust op kennismaking met volkeren,
kuituren
en
landschappen. Hoewel ik
de eerste twee formules geenszins versmaad, ligt de derde
me veruit het nauwst
aan het hart. Enkele
maanden
geleden
trok ik dan ook mee
op expeditie, de Sahel en Sahara in, op
bezoek bij de Toearegs en op zoek naar
neolitische restanten
(voorwerpen,
rotsgraveringen
en
-schilderingen)
die
moesten
getuigen
van een belangrijke
prehistorische
beschaving van vóór
het uitdrogingsproces, dat zowat drietot vierduizend jaar
geleden de mens
(hoewel niet helemaal) uit het Saharagebied verdreef.

WIJ 6 /:

Onze woestijntocht
werd met een vracht
aan beoogde foto's
en kleine vondsen
(pijlpunten, potscherven, enz.) beloond. Ik
ga daar hier niet over
uitweiden, allereerst
omdat mijn deskundigheid
desbetreffend meer dan gering
is, maar vooral omdat een andere kennismaking me nog
meer fascineerde: de
ontmoeting met een
zoutkaravaan.
Temeer daar de zoutkaravanen (waar een
hele sociaal-ekonomische kuituur mee
samenhangt)
zo
goed als ten dode
opgeschreven
zijn.
Want juist dat maakt
deze vorm van ontdekkend toerisme zo
uniek: het nog levensecht
ervaren
van 'n hele menselijke wereld die op het
punt staat opgeslokt
te worden door de
geschiedenis en de
technische vooruitgang.

Alvorens op de zoutkaravanen
zelf In te gaan, is een kleine situering van onze reis wel nuttig. De
Ténéré woestijn ligt in de republiek Niger (zowat 40 maal België,
ongeveer 5 miljoen inwoners) bezuiden Algerië en Libië, tussen Nigeria, Tsjaad, Mali en Opper-Volta.
Bijna het hele land is woestijn of
schaars begroeide sahel. En al
spreekt men wel eens van de tuinen van de Aïr, een vulkanisch plateau in de woestijn, het woordje
«tuin» is hier een massief eufimisme. Niger wordt bewoond door
verschillende, veelal negroïde volkeren, waartussen de Toearegs,
zowel naar kleurrijk allure als naar
mentaliteit een uitzondering vormen. De gemeenschappelike onderwijstaal is het Frans.

land onafhankelijk en heeft nog
nauwe bindingen met Parijs). Maar
de eigenlijke «poort» van de woestijn is het gastvrije stadje Agadez,
wat alweer honderden kilometers
vliegen betekent Van dan af kan
je alleen per gehuurde Landmver
verder. Noodzakelijk daarbij zijn
een ervaren gids, kundige chauffeurs en kookpersoneel. En dat
maakt de reis, zelfs in een kleine
groep (20 man verdeeld over 5
voertuigen), vrij duur. Met de
noodzakelijke aankopen vooraf,
moet men per persoon beslist op
'n kleine honderdduizend frank rekenen. Wel voordelig is het dat er
ter plaatse nauwelijks nog geld
kan uitgegeven worden. Immers,
eens men Agadez verlaten heeft,
heeft men ook finaal de rug toegekeerd aan zelfs maar de miniemste verleidingen van onze konsumptiemaatschappij.

Niger bereik je alleen vanuit PaDe 12-daagse tocht door de Ténérijs, per vliegtuig naar de hoofdstad Niamey (pat& in 1960 werd het ré en haar randgebieden was om

zandvlakte — die nog uit het landschap afleesbaar zijn. De Nigerse
regering heeft trouwens een beveiligingssysteeem uitgebouwd.
Alle woestijnreizigers moeten zich
in elke oase melden bij de militaire
overheid en hun volgende plek
van bestemming laten kennen, zodat bij niet aankomst de zoek-helikopter in de lucht gestuurd wordt
In de woestijn is uiteraard zelfs
het geringste komfort onbestaande. Je duwt de Landrovers mee
de zandduinen op, je slaapt onder
de sterren (heerlijk D, je eet konserven met in de zon gedroogd
brood en vlees, en je drinkt liters
water per dag om uitdroging van
de nieren te voorkomen. Dit water
is in de oases en putten wel voldoende beschikbaar, maar de
smaak en kwaliteit zijn variabel en
dubieus, vooral omdat het water
na amper een uur bewaring lauw
tot warm is (goede raad: neem 'n
fles pasfis fmee om het water toch
'n vertrouwd smaakje te geven, al
is alkohol in dit klimaat eigenlijk uit
den boze). Hoe Spartaans dit alles
ook klinkt, voor ons, verwende
konsumptieslaven, is zo'n kuur
een verademende, bijna euforische ervaring (al is de opluchting
groot na afloop in Agadez weer 'n
bierblikje te kunen openrukken).
Trouwens, wie nomaden, gazellen,
adaxen (de enige dieren die nooit
schijnen te drinken), arenden en
andere zeldzame planeetgenoten
juist daar in hun natuurlijk leefmilieu wil ontmoeten, moet er 'n beetje «aanpassing» voor over hebben.

Zout, waardevoller dan
goud
We waren onze tweede dag in
de Ténéré en hadden het kamp
opgeslagen tegen een rotsachtige

De zoutkaravaan
van de
Ténéré-woestijn
vele redenen een onvergetelijk
gebeuren. Voor alles is er natuurlijk de indrukwekkende, afwisselende pracht van de woestijn zelf
met haar adembenemende zonsondergangen, absolute stilte,
grootse vergezichten... en beangstigende eenzaamheid. Immers op
verschillende momenten ervaar je
de dreiging van de Ténéré — de
wreedaardigste van de Sahara
woestijnen — bijna lijfelijk. Wie
hier echt verdwaald geraakt is onder een loden, genadeloze zon
meteen veroordeeld. Jaarlijks gebeuren er trouwens nog van deze
dramatische rampen, zelfs onder
reizigers die met de woestijn vertrouwd zijn. Vandaar dat een deskundige gids absoluut nodig is, die
de expeditie feilloos kan richten op
de stand van de zon en de minieme aanwijzingen — zeker in de

bergflank. Ongeveer 20 km verderop was er een waterput De
gids reed er met een Landrover
vol jerrycans naar toe. Met enkelen gingen we mee. Rond de put
hadden zich een aantal nomadenfamilies gevestigd in een half-oase
waar aan wat schrale tuinteelt gedaan werd tussen een klein netwerk van kanaaltjes. Het water
werd door een koe, die in een primitief maar kundig gebouwd
kraanwerk liep, naar boven gehesen. Terwijl onze jerrycans gevukJ
werden, naderde in de verte een
karavaan, een van de zeer zeldzame zoutkaravanen die er nog bestaan... en het was dan nog de laatste van het seizoen, voor de zomerdroogte begon. Ik geloof dat ik
nooit een imponerender, fascinerender en op zijn manier ontroerender schouwspel gezien heb.

Rond de meeste van deze woestijnputten ontstaat door voortdurend "putten' vaak 'n kleine
oase. De nomaden maken soms
tochten van meer dan 50 kilometer om er het nodige water voor
hun familie en dieren te halen.

De aanblik van die lange rij statig
bewegende kamelen (dromedarissen die echter cliameaux genoemd worden) met hun lasten en
zwijgzame berijders is zo overweldigend dat men er wel van onder
de indruk moet komen. In een totale stilte schuift de karavaan majestatisch voorbij, een onmetelijke
ruimte achter zich latend, een on-
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De lemen moskee van Agadez,
ogenschijnlijk een fragiel bouwwerk, maar gebouwd in de 12de
eeuw en dus ouder dan onze katedralen.

van konische zoutstenen Ocantoüs) die in manden op de kamelen geladen worden en op transport gaan naar de sahel (Agadez,
en verder tot in Nigeria toe), waar
ze door de Touareg karavaanleiders in ruilhandel als betaalmiddel
gebruikt worden voor het levensnoodzakelijke gierst Deze handel
heeft strikt ekonomisch gezien
zo'n summiere waarde dat hij voor
het trouwens moeilijke, gemotorizeerde transport totaal onrenderend is. Vandaar dat de karavanen
enkel blijven bestaan omdat het
nu eenmaal moet als moeizaam
aanvoermiddel van levensnoodzakelijk voedsel in een land dat tot
een der armste ter wereld mag gerekend worden. Maar de Nigerse
regering maakt er sterk werk van
om andere oplossingen te vinden
en om het nomadendom drastisch
in te dijken, zodat het lot van de
zoutkaravanen in de nabije toekomst wel bezegeld lijkt

Karavanen en steden

metelijke aiimte tegemoet tredend. Boven deze minzame heersers en «schepen» van de woestijn straalt een verzengende, vernietigende zon. Het geheel straalt
zoveel kracht, misterie, waardigheid en dramatische geladenheid
uit, dat ik het bijna niet aandurfde
er foto's van te maken.
De karavanen die eertijds zelfs uit
meer dan 2.000 kamelen konden
bestaan, maken al eeuwen deel uit
van de sporadische menselijke aktiviteit in de woestijn. Vroeger waren ze gewoon het enige vervoermiddel in de Sahara en verbonden
over duizenden kilometers het
bekken van de Middellandse Zee
met de gebieden van zwart Afrika,
naar het zuiden trekkend met
koopwaren, weer terug met slaven (ook handelswaar natuurlijk).
De risico's en ontberingen moeten
verschrikkelijk geweest zijn. Nu
zijn er kwasi uitsluitend nog de
zoutkaravanen, die zelden uit
meer dan honderd dieren bestaan.
Om hun bedreigde voortbestaan
te begrijpen moet men weten dat
er in de woestijn maar één, maar
dan ook alleressentieelste noodzaak bestaat: te eten hebben. In
de streek van Bilma — De Kaouar,
aan de rand van de Ténéré — hebben de nomaden en sedentairen
gierst nodig om te kunnen overleven (naast wat schaarse dadels en

geitemelk hun enige voedsel).
Maar Bilma beschikt over zout(jannen waarin met nagenoeg on-

menselijk werk zout gewonnen
wordt Dit zout wordt vermengd
met klei en gedroogd tot een soort

Het leven in een karavaan is voor
ons Europeanen nauwelijks begrijpelijk. Van Bilma naar Agadez bedraagt de tocht zowat 600 km, de
grote traversée du Grand Erg du
Ténéré is een reis van ruim
700 km doorheen niets dan zand,
rots en zon. Om 6 uur wordt er dagelijks opgestaan, het slapengaan
gebeurt rond 23 uur Daartussen
liggen de maaltijden, de aanzienlijke tijden voor het laden en ontladen van de dieren, en natuurlijk de
rusturen in de middag wanneer de
zon te verzengend straalt om verder te reizen. Per uur wordt zowat
4 km afgestapt wat per dag (naargelang bodem en hitte) op 30 tot
40 km komt zodat een gemiddelde traversée 3 tot 4 weken eentonigheid, werken en halve ontbe-

ring betekent En uiteraard is het
leven in de karavaan gespeend
van elk komfort men reist op de
kameel en slaapt op de grond. Terwijl uiteraard de voeding ook problemen stelt zowel voor mens als
dier. Want al kan de kameel weken zonder water, hij kan nauwelijks enkele dagen zonder eten
(mens en dier zijn hier eikaars tegengestelden, wat de bevoorradingsproblematiek maar verdubbelt). Maar de Toearegs zijn niet
alleen heerszuchtig trots maar ook
keihard taai — bruisend van martiale levenslust als het kan, sober
ascetisch als het moet
De eigenlijke opzet van de expeditie (neotitische vondsten) belette
ons naar Bilma te gaan, maar Fachi, 'n ander zoutstadje, was een
goed alternatief. Merkwaardig aan
deze roodlemen stadjes is hun
struktuur. Ze leunen tegen een robuuste burcht aan en zijn ook inwendig doorkruist met een aantal
soliede muren. Deze dienden om
de stad als het ware op te splitsen,
om haar moeilijk in haar geheel te
veroveren te maken (door de
Touaregs die de stadjes geregeld
plunderden). Dat dit geen overbodigheid was, werd ons getoond
door twee dode woestijnsteden
DJado en Djaija (pas zeer onlangs
terug ontdekö, beide indrukwekkend van allure, maar er niet minder dood om. Over het lot van
deze steden tast men nog in het
duister. Sommigen beweren dat
ze uitstierven door de teloorgang
van de zouthandel, anderen stellen dat epidemies van moeraskoorts de oorzaak waren, maar de
meest waarschijnlijke reden is dat
de steden tijdens roofovervallen
gewoon uitgemoord werden, ook
in de woestijn was de mens dus
blijkbaar de ergste vijand, al getuigt elke menselijke ontmoeting
er nu van een opmerkelijke gastvrijheid en vriendelijkheid.

Tekst en foto's:
NIc van Bruggen

In de gevlochten buidels op de
kameelruggen zitten de 'zoutstenen; commercieel gezien nauwelijks van enige waarde- tenzij
in de levensnoodzakelijke ruilhandel.
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De grabbelton
^ ^
Vrijdag — V e r d w i j n p u n t , nul (Vanishing point), is een
^ ^ ^
meeslepende Amenkaanse avonturenfilm van Richard G
^ ^ /
Sarafian (1971) met Barry Newman in de hoofdrol Het is
een soort Easy-nder-film over een reusachtige autotrip met een
Dodge Challenger van Denver naar San Francisco Aanleiding
hiertoe was een dwaze weddingschap om in een rekordtjd die
onmetelijke afstand af te leggen De bestuurder, de ex-mannier,
ex-racerenner, ex-politieman Kowalski, veegt de wegkode en de
gevestgde orde aan zijn laars De politie voelt zich uitgedaagd en
wil hem levend of dood Sarafian maakt het nog spannender door
de wilde njder te laten begeleiden door een blinde zwarte disc-jockey die de politieradio afluistert en de informatie doorspeelt naar
Kowalski (BRT 1)

«

Zaterdag — BRT heeft met de TV-film Vlucht 401 antwoordt niet (The crash of Flight 401) weer een goeie
keus gemaakt Vlucht 401 antwoordt niet is een spannende rampenfilm met William Shatner, Eddie Albert, Adrienne Barbeau Enkele momenten voor de landing op het vliegveld van Miami
verdwijnt een reusachtig passagiersvliegtuig van het radarscherm Het IS neergestort in de ondoordnngbare moerassen van
de Everglades Een massale reddingsoperatie wordt op het getouw gezet Een ondernemende detective gaat met akkoord met
de officiële verklanng dat de oorzaak gelegen zou zijn aan de
wankele gezondheid van de kapitein O p die manier is immers
noch de vliegtuigmaatschappij, noch de konstrukteur verantwoordelijk_ - Norman Wisdom, de Engelse filmkomiek die in de jaren
vijftig grote furore maakte, is vanmiddag te zien in Je komt er wel
uit (Up in the world - z w / w J - Vara (Ned 1) - Vara herhaalt de populaire reeks Merijntje Gijsen naar het werk van A ^ de Jong
Als inleiding op die herhaling brengen zij een dokumentaire over
deschnjver (Ned 2)

^^k
Zondag — O p BRT om 11 uur wordt Wilfned Martens in
^ ^ ^
«Konfrontatoe» aan de tand gevoeld over het voorbije par^ ^ /
lementaire jaar Of het een relevante uitzending wordt zal
afhangen van de interviewers en aangezien wij die op dit moment
nog met kennen, durven wij geen voorspellingen maken Wij hopen echter dat de interviewers hun plicht doen en geen blad voor
de mond zullen nemen Dat zij hun vragen op voorhand gekregen
zouden hebben daar durven wij natuurlijk zelfs met aan denken
^^k
Maandag — Aan aHes komt een einde De Avro brengt
^ ^ ^
de laatste (zowat de 52ste) aflevenng van de Japanse te^ ^ /
kenreeks Alleen op de wereld naar de werken van Hector Malot over het weesjongetje Remi dat de wereld intrekt op
zoek naar zijn ware afkomst een pakkend verhaal dat echter te
lang uitgesponnen werd, zodat de kinderen er alle interesse voor
verloren (Ned 2) - Fans van Jean Gabin kunnen terecht op RTBF
Le baron de Técluse, een film van Jean Delannoy (1959-zw/w)
met Gabin en Micheline Presie - 35 jaar geleden gooiden de Amenkanen de atoombom op Hiroshima A R D wijdt een dokumentaire
aan de overgebleven, maar bestraalde mensen, zowat 300000
(Die Feuerbombenmenschen).
^ ^
Dinsdag — Liefde en pijn en al de rest (Love and pain
^^k
and the whole damned thing), een film van Alan J Pakula
^ J
(1972), met Maggie Smith, Timothy Bottoms en Don Jaime de Mora y Aragon (Fabiola's avontuurlijke broer) gaat over
twee onzekere, fragiele en eenzame mensen met een leeftijdsverschil van twintig jaar die elkaar ontmoeten en zich tot elkaar aangetrokken voelen (BRT 1)
^ ^ ' Woensdag — O p BRT 1 komt de luchtige opera van Al^ ^ ^
bert Lortzing Tsaar en Timmerman over een Tsaar die
^ ^ /
ten gevolge van een incognito-uitstapje naar Nederland
nogal wat verwarnng sticht - Wij betwijfelen of Scenarioschrijven in Hollywood een breed kijkerspubüek aanspreekt Toch vinden WIJ het een goed initiatief om een aantal bekende filmscenanoschnjvers aan de kjjkers voor te stellen en hen te laten
praten over het schnjven zelf van een scenario, hun werkmetodes, hun relatie met de regisseurs, de akteurs en eventueel de originele auteur (BRT 1) - De klauw en de tand is een fascinerende
Franse dokumentaire over nachtroofdieren in de jungle van OostAfnka (BRT 2) - In Countdowm, het popmagazine van Veronica
(Ned 2) wordt uitgebreid ruimte gemaakt voor The Kinks.
^ ^
Donderdag — De aflevenng van Hollywood, een reeks
^ ^ ^
dokumentaires over de beginpenode van de film in Holly^^J
wood, gaat over de eerste westernfilms (BRT 1) - In de
namiddag draait Tros (Ned 1) een spectaculaire film van de onderwaterfilmer en vorser Bruno Vailati Vriendelijke zeemonsters, over de zogenaamde zeemonsters - Het verhaal van Het
recht van Gideon, (Gideon's Trumpet) begint in 1964, een jaar dat
als histonsch in de Amerikaanse rechtspraak zal genoteerd worden Clarence Earl Gideon, een arme sukkelaar, wordt opgepakt
op verdenking van inbraak Hij kan zich geen advokaat permitteren en wordt veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf Gideon laat
het daar echter met bij Hij begint een langdung en verlieten gevecht tegen het Amenkaanse klassegerecht Regie Robert C>3llins (1964), met Henry Fonda, Jose Ferrer, John Houseman
NCRV (Ned 1) - Corne van Gorp komt pas tot voile uitbarsting
wanneer zij op het toneel staat Wanneer zij dan rond zichzelf een
show mag bouwen en daann ten tonele brengen, wie zij wil, dan
kan de lol met op In haar denderende show Gorrie en haar mannen Tros (Ned 1) verzamelde zij rond haar de mannen die in haar
teaterleven een grote rol hebben gespeeld Zoals André van Duin,
Willem Nijholt Frans van Dusschots In Auf, Teufel, komm raus!
wordt het leven van Georg Faust nagetrokken Deze mysteneuze
figuur (geb 1540 in Breisgau) heeft altjd al vorsers en onderzoekers gefascineerd Uit deze dokumentaire blijkt dat Faust die op
ongewone wijze ter wereld kwam — velen zijn vast in hun overtuiging dat hij door de duivel zelf op aarde werd neergezet — met
die idealistische zoeker naar de Waarheid was, maar een magier,
alchimist astroloog, genezer, hypnotizeur, enz (ARD)
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Vrijdag
AUGUSTUS

mals (Amenk slangen) — 1400
Nieuws — 14 30 Emmerdale Farm
- 2030 How's you father' CBntse
komische sene) — 21 00 Survival
special Karamoja (RepJ — 2335
The Innocents (Bntse suspensefilm)

ne — 21 00 Comment j'ai
aimer les femmes

ITV
1420 Paardenrennen, worstelen,
ea — 1930 The Crowther Collection (Bntse comedysene met Leslie Crowther en zijn gasten)

BRT 1
1830 Paulus de Boskatiouter (f)
— 18 35 De problemen van professor Popper (f) — 18 50 Klein klem
kleutertje - 1905 KTRC-kruispunt — 1945 Nieuws — 2015
Verdwijnpunt nul (film) - 2200
Zomeragenda — 2250 Puur kuituur, over dieren — 22 55 Nieuws.

BRT 2
2015 De Muppet show — 2040
Cassata (f) - 21 05 De Bankiers
(fJ

NED 1
1849 Musti (stnps) 1855
Nieuws — 18 59 Basie en Adnaan
(f) — 1922 Een rare vogel, of
niet' (dokJ — 1952 Simonskoop
- 2010 Banana split — 2035
Dream weaver (show) — 21 37
Nieuws — 2155 Humanistisch
vertxjnd — 22 25 Tros sport extra
— 2335 Nieuws.

NED 2
1855 Nieuws. — 1859 Zo vader,
zo zoon (speD — 1925 De vondelinge (O - 2000 Nieuws. - 2027
David Copperfield (f) - 2125 The
world's largest indoor country music show — 21 55 Kerkepad 80 —
22 20 The Streets of San Francisco
CO - 2315 Nieuws

RTB
2020 II était une fois le pouvoir
(dokJ — 2125 F. comme Fairbanks (film) — 2310 Nieuws "

ARD
2000 Nieuws — 2015 Abscheid
von Manzanar (film) — 22 CX) Plusminus — 22 30 Tagesthemen (reportage) — 23 00 Die Sportschau
- 2325 Der Chef (f) - 0010
Nieuws

ZDF
1600 Klowns Klowns, Klowns —
1645 Nieuws — 1820 Western
von gestem — 1900 Nieuws —
1930 Auslandsjoumal — 2015
Der Alte (0 — 21 15 De Jerry Lewis-show — 2200 Heute-joumal
— 2220 Kultureel magazine —
2305 Warlock (western) — 0050
Nieuws

D 3
18 30 De reuze-kreeften uit NieuwSchotland (dokJ — 1945 Journal
3 — 2000 Nieuws — 2015 De militaire eminentie — 2100 Hier
fuhl'ich mich frei De Don Boscoschool in Nizza (reportage) —
21 45 III nach neun

LUX.
1955 Nieuws — 2000 Les grands
explorateurs Jedeviah Smith —
21 00 Alerte aux mannes (film)

F1
1900 Een vrouw en jachtluipaarden CdokJ - 1920 Gewestelijke
aktualiteit — 2000 Nieuws —
2030 Jackson ou Ie Mnemocide
(tv-film) — 2200 Chateaux de
France (dokJ

A2
20 00 Nieuws — 20 35 Winnetou le
Mescalero (0 — 21 35 Literair programma — 2240 Nieuws — 2250
Hotel du Nord (film)

F3
2030 Vnjdagavondmagazine —
21 30 Le cheval dans le tieton (tvspeD — 2225 Nieuws

ITV
1030 The wild wild world of ani-

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN

Zaterdag
AUGUSTUS

Zondag

1

10 AUGUSTUS

BRT

BRT

1800 Paulus de Boskabouter —
1805 De broer van de beul (fJ —
1925 Lachertjes — 1945 Nieuws
— 2010 De dokter heeft het druk
(fj - 2035 Terloops - 2120
Vlucht 401 antwoordt niet (film) —
2255 Nieuws

1400 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden — 1430 Tweede
internationale
Swarowsky-wedstnjd voor dingenten in Wenen —
1600 Het meisje met de mooiste
ogen — 1800 Toerisme 80 —
1845 Paulus de boskabouter —
1850 Middellandse zee (dokJ —
1940 Mededelingen — 1945
Nieuws — 2000 Sportweekend
— 2030 Familiekroniek (fJ —
21 20 Opera en belcanto Oostende — 2250 Nieuws

NED 1
1532 Je komt er wel uit (fJ —
1700 Vara - 1849 Must
1855 Nieuws - 1859 KRO's wereldcircus — 1950 De kleine Willem Ruis show — 20 40 Gunsmoke (western) — 21 35 Nieuws —
21 55 üfeline (fJ - 2245 Algemene Lotenj Nederland — 2255
Nieuws

NED 2
18 30 Nederlandse kampioenschappen atletiek
— 1855
Nieuws — 1859 Sprookjes van
overal (fJ — 1908 Popkaravaan
- 2000 Nieuws - 2027 Beste
A M (dokJ — 2057 Man over de
vkier (fJ — 2122 Wij zoeken miljonairs (film) — 22 55 .en nog altijd
geen erkenning — 2355 Nieuws

RTB
1925 Lotto-uitslagen 1930
Nieuws — 19 55 Animaux du soleil
— 20 20 La bataille du Rio de la Rata (film) — 2155 Musicope —
2255 Nieuws

ARD
2015 Der Favont (film) - 2200
Nieuws — 2220 Toots - 2305
Der Reigen (film) — 050 Nieuws

ZDF
19 00 Nieuws — 19 30 Ein schlechtes Gewissen (film) — 2015 Tod
oder Freiheit (f) — 21 45 Nieuws
— 21 50 Das aktuelle Sport-Studio
- 23 05 Vegas (f) - 015 Nieuws

D3
2015 Parisduett - 2145 British
Movietone 585 vom 19 August
1940 - 2200 An der Schwelle
des Grauens — 22 30 Beethoven
Klavierkonzert nr 5

F 1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
19 45 Frederic - 20 00 Nieuws —
2030 Mosaique (vanete — 21 25
Starsky et Hutch (fJ - 22 20 C'est
arnve a Hollywood

A 2
1815 Moi aussi je fiarle Frangais
— 18 50 Des chiffres et des lettres
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten
— 19 45 Trente-six bouts de chandelles - 2000 Nieuws - 2035
Messieurs les jures — 2235 La
chanson de Tibier (vanete)

F 3
2030 Festivals d'eté - 21 30 Le
pays d'ou je viens (Guadeloupe)
- 2225 Nieuws - 2245 Hollywood USA

LUX.
1955 Nieuws - 2000 La chute
des aigles — 21 00 La regie du jeu

BBC 1
1810 Nieuws - 1820 Sport 1825 C^alifornia fever — 1915
Speelfilm — 2110 Summertime
special — 2200 Speelfilm

BBC 2
1545 Speelfilm - 1730 Cncket
— 1935 Dallas — 2020 Nieuws
— 20 35 Nine lives (Robert Lowell)
— 2135 Cncket - 2200 Hong
Kong beat - 2230 Golf - 2330
The beast from 20000 fathoms
(film) - 0050 News on 2 - 0055
Nighty of the Lepus

NED. 1
1905 Dirk Van Haveskerke (fJ —
1930 Een bezoek aan (dokJ —
19 55 Eigen vuur (fJ - 2215 Voetbal Amsterdam—Rotterdam —
2315 Nieuws

NED. 2
15 35 Johnny Cash, de eerste vijfentwintig jaar — 16 30 Dus het kan
ook anders (dok) - 1730 Atletiek - 1800 Studio Sport 1 1830 Musti (tekenfj - 1836 Igloolik-1 - 1925Studiosport2 —
2030 Humanistisch verbond —
2035 Nieuws - 2040 Mao Tse
Tung (dokJ - 21 25 Andy, bloed
en blond haar (fJ — 22 25 Nieuws

RTB
1930 Nieuws - 2005 Musicland
— 2050 L execution du soldat Slovik (fJ — 2235 Nieuws

ARD
1420 Die Bande der schwarzen
Feder (fJ — 1535 lm Fahrwasser
(tv-spel) - 1700 Lonot V
1745 Mit der Kamera dabei —
1830 Nieuws - 1833 Die Sportschau — 1915 Wir uber uns —
1920 Weltspiegel
2000
Nieuws — 2015 Exodus (fJ —
2330 Nieuws

ZDF
1600 Ein Fall fur Madame (fJ 1650 Danke schon — 1705
Nieuws — 1707 Die Sport-Reportage - 1815Tagebuch - 1830
Paradiese der Tiere (dok J — 19 (X)
Nieuws — 1910 Bonner Perspektiven — 1930DervierfacheNachbar — 2000 Der Thronfolger —
2220 Nieuws — 2235 Meisterwerke Franzosischer Impressionisten — 2330 Nieuws

D3
18 00 Lemmi und die Schmoker —
1835 Die Pralinen der Frau Mauser — 1905 Verschollen im arkbschen Winter — 1955 Journal 3
— 2000 Nieuws — 2015 Ein gutes Leben (f) — 21 00 Warum
nicht mal was besser machen —
21 45 Kolner treff

F1
1415 Le pnntemps de la chanson a
Bourges — 1515 L'energie c'est
nous — 1530 Tiercé — 1540 Le
monde merveilleux de Disney —
1630 Sport premiere - 1825 Le
temps des As (tv-sene) — 1930
Les animaux du monde — 2000
Nieuws — 20 30 La grande course
autour du monde (f) - 2300 Sonate «Appassionata»

A2
2000 Nieuws — 2035 Jeux sans
frontieres — 2200 A 2 pas de
chez nous — 2330 Nieuws

F3
2000 La flèche noire (fJ - 2030
Les merveilles de la mer (dok) —
21 00 Rue des Archives - 2200
Nieuws — 2215 Maison de Bambou (fJ

BBC 1

18 30 The mill on the floss
Nieuws — 1910 Appeal •
The light of expenence Home on Sunday — 201 £
film — 2215 Mart Gaine
Married — 23 30 Nieuws
The Sunday prom

BBC 2

1945 News review — 20
monds in the sky — 21 O
on 2 - 21 10 Peter Skel
2140 Rayhouse - 22 2S

ITV

10 30 Let the music take y
sene over volksmuziek)
The Pnme of Miss Jean
(Schots feuilleton) - 18
the bands played on (dar
ten) - 2215 Lady Killer
Bntse tv-spelen)

Maandag

11 AUGUSl
BRT 1

1830 Paulus de boskabo
18 35 Ma en pa kunnen me
ren (f) - 1920 De dolfi
1930 Kijk uiti - 1935 Mo
1945 Nieuws - 2010 D
man — 2015 Kijk uit en
21 00 Rotstad (fJ - 21 50
ve kunst (dok) - 2240

NED. 1

18 30 Demokrabsche k(
USA - 1849 Musti (fJ
Nieuws — 1859 De Flii
(f) - 1925 De avontui
Ivanhoe — 1950TheMuf
Hollywood - 2040 Life
21 35 Nieuws - 2155 Er
ven vol gevaar (dok)
Socutera (fJ - 2300 NM

NED. 2

18 59 Alleen op de wereld (
— 1925 Dirk Van Havesk
— 2027 Showbandpar,
2125Kaz - 2210Televi
gazine — 2255 Nieuws

RTB 1

1930Nieuws - 1955Lel
LEcluse (fJ - 2120 Gi
(dok) - 2215 Nuits d
(jazz) — 2305 Nieuws

ARD

2000 Nieuws - 2015 ^
vom Fneden (fJ - 21 15
erbiombenmenschen (de
2200 Ratselbox - 22 3(
themen — 2300 Kein Aus
Clark (f)

ZDF

1900 Nieuws - 1930 Di
kommt — 2015 Reklar
(repJ — 21 00 Heute-joi
21 20 Hoffmans Geschei
neel) — 2320 Nieuws

D 3

2000 Nieuws - 2 0 1 5 - 1
rer hat Ordnung ges
(dokJ - 21 15 Die gute
— 2225 Heimkino 80
Sommerjazz

F1

1945 Frederic (f)
Nieuws — 20 35 Le miroi
faces (fJ -2200Linstitui
de l'audiovisuel et TF 1 (

A2

20 35 Opera sauvage — 2
religions du Bresil (dokJ
Catch è quatre - 2300

F3
1940 Jeugdprogramma
Les jeux de 20 heures —
voleur de chevaux Cf)

LUX.
2000 La revolution nucl
21 00 Samedi dimanche

LUX.

BBC 1

2000 La petite maison dans la prai-

1840Nieuws - 1855Na
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lomment j'ai appris è
mes.

- 1920 Kick start - 19.55 Ask
the family. - 20.20 Star Trek. 21.10 Panorama. - 22.00 Nieuws.
- 22.25 Speelfilm.

on the floss. - 19.00
1.10 Appeal. - 19.15
sxperience. — 19.30
day. - 20.15 SpeelVlarti Caine. - 23.05
1.30 Nieuws. - 23.40
irom.

BBC 2

eview, - 20.15 Diasky - 21.05 News
O Peter Skellem. —
jse. - 22.25 Sport

music take you (dok.
ilksmuziek). - 17.00
f Miss Jean Brodie
eton). - 18.00 And
ayed on Cdansorkes5 Lady Killers (serie
en).

— 21.00 Double trouble.

F1
19.45 Frederic. — 20.00 Nieuwa —
20.30 Ahl La poice de papa —
22.45 Des courts métragea —
23.15 Nieuwa

20.00 Dallas (f J. - 20.50 Mid-evening news. — 21.00 Dokumentaire.
- 21.10 The Waltons. - 22.00
Rhoda. - 22.25 Brass tacks. 23.10 Rhythm on 2. - 23.45 Newsnight

A2
20.35 Les Bidasses sen vont en
guerre (fJ. — 22.00 Fenétre sur_
- 22.30 Jazz. - 23.05 Nieuv«.

ITV

F3

14.30 Crown court (Britse dramaserie in gerechtszalen). — 17.45
Clappertjoard (filmmagazine). —
20.30 Cksronation Street Brits familiefeuilleton met Harry H. Ckjrliett
Lynda Baron en Julie Dawn Cole.
- 22.00 Best Sellers: Studs Lonigan (2). James T. Farrell, met Harry
Hamlin, Charies Durning, e.a.

19.40 Jeugdprogramma — 20.00
Les jeux de 20 heurea — 20.30
Poussière d'étoile (konnedie). —
21.50 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuwa — 20.15 Frauen der
Welt - 21.00 Georg Thomalla —
22.15 Magisches Intermezzo. —
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Auf,
Teufel, komm raus. — 23.45
Nieuwe

Dinsdag

ndag

LUX.

\UGUSTUS

de boskabouter. —
a kunnen me niet h o
).20 De dolfijnen. —
— 19.35 Morgen. —
. — 2010 De weer3 Kijk uit en win. —
(D.-21.50 PrimitieO. — 22.40 Nieuws.

BRT 1
18.30 Paulus de boskabouter. —
18.35 Popeye. — 18.40 Rondomons. — 19.05 Gastprogramma. —
19.35 Morgen. — 19.45 Nieuvsre. —
20.10 Liefde en pijn en al de rest
(fJ. — 22.00 Tocht door de middeleeuwen^— 2250NieuwS;

BRT 2
20.10 Okavango (dokJ. - 21.00
Opera en belcanto Oostende.

NED. 1

kratische konventie
9 Musti (fJ. - 18.55
8.59 De Flintstones
De avonturen van
J.50 The Muppets go
- 20.40 Lifeline. —
. — 21.55 En een leer... (dokJ. - 22.45
— 23.00 Nieuws.

ip de wereld (tekenfJ.
Van Haveskerke (fJ.
howbandparade. —
22.10 Televizier ma.55 Nieuws.

. — 19.55 Le baron de
— 2120 Gros plan
!.15 Nuits du Brésil
05 Nieuvt^.

1. — 20.15 Abschied
CfJ. -21.15 Die Feunschen (dokJ. —
K)x. - 22.30 Tages5.00 Kein Ausweg für

,. — 19.30 Die Musik
?0.15 Reklamationen
00 Heute-joumal. —
ans Geschenke (to10 Nieuws.

14.00 Een eekhoorn op mijn schouder (f J. - 1425 Uit de praktijk van
een veearts (fJ. — 18.00 Nieuws.
— 18.30 Demokratische konventie
USA. - 18.49 Musti. - 18.55
Nieuws. — 18.59 De wraak van de
Rijn (dokJ. - 19.43 Het Blauwe
Kruis (dokJ. - 2021 Billy Graham
in Singapore. - 20.45 EO-Aktief.
— 20.50 Ars musica — 21.20 Ten
slotte. — 21.35 Nieuws. — 21.55
Sail '80. — 22.30 Nieuws.

NED. 2
18.59 Cijfers en letters. - 1925 De
verioren eilanden (fJ. — 20.00
Nieuws. - 2027 De Sullivans (fJ.
- 21.25 Brandpunt - 21.40 Leven op aarde (dokJ. — 22.35 Drie
hoog achter (fJ. - 23.05 Nieuws.

RTB 1
19.15 Antenne-soir. 19.30
Nieuws. — 19.55 Vos droits. —
20.00 Ciné-Tilt (spel). - 20.35 Le
troisième invite (fJ. — 21.45 Dans
le cadre des portraits wallons. —
22.30 Nuits du Brésil (jazz).

sauvage. — 21.35 Les
3résil (dokJ. - 2225
tre. — 23.00 Nieuws.

arogramma. — 20.00
!0 heures. - 20.30 Le
evaux (fJ

solution nucléaire.
Il, dimanche, lundi.

I. — 18.55 Nationwide.

18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwide.
- 19.25 Top sailing. - 19.55 Dokumentaire. — 2025 The tuesday
film. - 22.00 Nieuws. - 2225 The
spirits from the past — 23.15 Play
for today. — 0.30 Nieuws.

BBC 2
20.05 Dallas (feuilleton). - 21.35
My music. - 22.00 Henry VIII. —
23.30 Wnters houses. - 23.45
Newsnight — 030 Picket

ITV
13.30 Against the wind (feuilleton
over lerse bannelingen). — 14.30
Crown Court - 1525 Blithe Spirit
(komische film 1945). — 21.30 Robin's nest (Brise comedy serie).

Woensdag
BRT1
17.15 Johan en de Alverman. —
1815 Paulus de Boskabouter. —
18.20 Alias Smith en Jones
(western). — 19.10 Op zoek naar...
(DokJ - 19.45 Nieuws. - 20.10
De weerman. — 20.15 Vlinders (fJ
— 20.45 Tsaar en Timmerman
(opera). — 22.15 Scenarioschrijven in Hollywood (fJ. - 23.05
Nieuws.

BRT 2

20.00 Nieuws. - 20.15 Verstehen
sie Spass. - 21.00 Report 21.45 Detektiv Rockford (fJ. —
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Raum
für Traume. — 23.30 Sehr anhlich...
wer soil's denn sein. — 00.00
Nieuws.

20.15 Jonger dan je denkt — 20.55
De klauw en de tand (dokJ.

19.00 Nieuws. — 19.30 Abenteuer
in einem Russischen Hotelzimmer.
- 21.00 Heute-Joumal. - 21.20
Eine Frau der Pflicht.. - 22.00 Der
tödliche Kreis (fJ. - 23.40 Nieuws.

D 3

iric (fJ. 20.00
0.35 Le miroir a deux
!2.00 L'institut national
iel et TF 1 (fJ.

BBC 1

ARD

ZDF

1. - 20.15 «Der Fühdnung geschaffen»
15 Die gute alte Zeit
imkino 80. - 23.10

20.00 La corde au cou (fJ. - 21.00
Hokj-up ó la Milanaise.

20.00 Nieuws. — 20.15 Machte,
Markte und Moneten. - 21.00
Lord Peter Wimsey - Diskrete Zeugen. — 21.45 Von Sumerem und
Sozialisten (dokJ. - 22.30 Jules
Vernes Reisen.

F1
19.45 Frederic (fJ. 20.00
Nieuws. — 20.30 Mathias Sandorf
(tv-serie). — 21.20 Les Francais du
bout du monde (dokJ. - 22.15 A
bout portant.

A3
20.00 Nieuws. — 20.40 Bus stop
a<omedle). — 23.30 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Billy le Kid, le réfractaire
(western). — 22.00 Nieuws.
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NED1
15.30 Wollies werekl. - 15.35 In de
Soete SuykertKjI. — 15.55 Pommetje Horiepiep (jeugdfJ. — 16.45
Laurel & Hardy. — 17.05 Teelepelvrouvrtje. — 18.00 Nieuws. —
18.30 Demokratische konventie
USA. - 18.49 Musti. - 18.55
Nieuws. — 18.59 Van gewest tot
gewest — 19.50 Toeristische tips.
— 19.55 Nederiand 35 jaar vrij. —
21.05 Nederiands Indië 1940-1945.
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Oscar
De Wit tekeningen, teksten. —
2225 Studio sport extra — 23.45
Nieuws.

NED 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Het paard
van Troje. — 20.00 Nieuws. —
20.27 Socutera - 20.32 Ckxjntdown. — 21.10 De heilige koe. —
21.35 Starsky & Hutch (fJ. - 2225
Info aktualiteiten.

RTB
19.30 Nieuws. — 19.55 ( ^ t a c t s .
— 20.00 Les sentiers du monde. —
21.05 Dancing eros (toneeD —
22.15 Nuits du BrésiL - 23.(K
Nieuws.

ARD
20.00 Nieuwa — 20.15 Tote auf Ur-

laub. - 21.45 ARD Sport extra 22.30 Tagesthemen. — 23.00 ARD
Sport extra

ZDF
20.15 ZDF-magazin. - 21.00 Heute-journal. — 22.05 Sieh mal an. —
22.10 Damit wir me auseinanderbrechen. — 22.40 Das blaue Palais.

D3
20.00 Nieuws. - 20.15 Bei den
Otomi-lndianem in Mexfco. —
21.00 Kurt Tucholsky «...gegen alles, was stookt und trage ist..» —
22.00 Reichsadler roter stem. —
22.55 Ennnerung an Fritz Kortner.

_

19.45 Frédéic (feuilleton). - 19.55
Trekking Lotto. — 20.00 Nieuwa
— 20.30 Les dames de cceur. —
21.35 C^la s'appelait l'empire. —
22.30 Les grandes expositions. —
23.30 Nieuws.

A2
19.45 Trente-six bouts de chandelles (variété). — 20.00 Nieuwa —
22.15 Objectif demain. — 2325
Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (speO.
— 20.30 Le petit monde de Don
Camillo (fJ. - 22.15 Nieuwa

LUXEMBURG
20.00 Hit-parade. - 21.00 Si je te
rencontre, je te tue.

BBC1
18.40 Nieuwa — 18.55 Nationwide.
- 19.20 Dokumentaira - 19.50
TV-film. - 20.40 Mike Yarwood. 21.10 British Greata 2Z00
Nieuwa - 22.25 The good oW
days. — 23.15 Come daricing. —
23.55 Medical expresa - 025 Dokumentaire. — 0.55 Nieuws.

BBC 2
19.55 Dallas (feuilleton). - 20.45
Nieuwa — 20.55 Top Crown. —
21.40 Lost in the stars. — 23.15 Reportage. — 23.45 Newsnight
0.30 Cricket

ITV
14.30 Crown Ctourt — 17.45 Maggie's Moor (jeugdserie). — 22.00
Women of Courage (dok. serie).

Donderdag

— Timothy Bottoms en Maggie Smith In Liefde en pijn en
al de rest, een aangrijpende
prent van Alan J. Pakula
(1972). (Dinsdag 12 augustus,
20.10. BRT I J

ZDF
19.00 Nieuwa — 19.30 Der grosse
Preia — 20.50 Die grosse Hilfe. —
21.00 Heute-Joumal. - 2120 Liverpool (repJ. — 22.50 Die Leute
von üch-Stelnstrass (dokJ.

RTB

D 3

19.30 Nieuws. — 19.55 Autant-savoir. — 20.15 Dis bonjour è la dame
(komedie). — 21.40 Le carrousel
aux images (f J. — 22.40 Nieuwa

20.00 Nieuw». - 20.15 33 Grad im
Schatten (fJ. - 21.40 Wir machen
unsere Filme selbst — 2225 Sommer jazz.

NED 1

BBC 1

14.00 Vriendelijke zeemonstera —
15.20 Koning Boto (jeugdfJ. —
18.00 Nieuws. — 18.30 Demokratische konventie USA. - 18.49
Musti. - 1855 Nieuwa - 18.59
Wollies wer«W (fJ. - 19.05 Matt
en Jenny. — 19.30 Lucy en mr.
Mooney. — 19.55 Het recht van Gideon. - 21.37 Nieuwa - 21.55 Uit
alle (muzikale) macht - 22.45 Tot
besluit - 23.00 Nieuwa

18.40 Nieuwa — 18.55 Nattonwkte.
— 1920 Us democratic convention. — 20.00 Looking good feeling
fit — 2035 Top of the popa —
21.05 Taxi. — 21.30 The last of the
summer wine. — 22.00 Nieuwa —
2225 Assassinatkin run. — 23.40
All about tx>oka — 0.15 Reportage.

NED 2
18.59 De Tros top 50. - 20.00
Nieuws. — 2027 Corrie en haar
mannen (show). — 2120 Mijn
zoon, mijn zoon (fJ. — 22.15 AktuP
TV. — 22.55 Te voeten uit: Dave
Allen. — 23.35 Nieuwa

LUX.
20.00 Histoire de la marine (dokJ.

BBC 2
19.55 Dallaa — 20.45 Nieuwa —
20.55 Dokumentaire. — 21.10 Summer horizona — 22.00 Cal\ my
bluff. — 22.30 Great double bass
race. — 22.35 Cartoon two. —
23.45 Newsnight

ITV
15.45 Send in the giria - 17.15
Tarzan (Trek to Ten-or). — 22.00
Edward and mra Simpson (fJ.

nonnAnnnA
^M Deze week in

••

knack
KHADAFI SPREEKT
Het Libische staatshoofd licht zijn
standpunten toe betreffende het Palestijnse
probleem, de Camp David-akkoorden, zijn
revolutionaire komitees, president Sadat en
zijn binnenlands beleid.

en verder:
Kan monokini in België ?
Guy Verhofstat en deliberalen in de regering

BRT 1
18.30 Paulus de boskabouter. —
18.35 De rafeldraad (fJ. - 19.00
Lachertjes. — 19.05 Agenda. —
19.45 Nieuwa — 20.10 De prins-regent (fJ. — 21.00 Panorama. —
21.50 Hollywood (dokJ. - 22.40
Nieuv^a

BRT 2
20.10 De varende Hollanders op de
Amazone (dokJ. — 20.55 Popeye.
— 21.00 Opera en bek^anto.

Het Olympisch dagboek van Jos Grebben
Een bericht uit New York over Billygate

knack
NU TE KOOP 35 FR
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Het Olympisch vuur is gedoofd. De
vlag met de vijf ringen gestreken. Het
beertje MIsja plengde (een magistraal
geregisseerde) traan en de Russen
slaan het vele propagandistische goud
op in de kelders van het Kremlin. Ze
mogen tevreden zijn in Moskou. De
aanwezigheid van de Westeuropeanen
waarborgde het publicitaire sukses van
de omstreden Spelen. De Russen
d e d e n - de r e s t De organizatie was
koud maar efficiënt De buitenlanders
werden in de Russische hoofdstad
verwend. Weliswaar op kosten en leed
van het gros der Sovjetbevolking maar
daar stoorde geen atleet of
sportjournalist zich aan. En ook onze
atleten zijn tevreden. Wat dachten
jullie?
Eén gouden medaille, vijf Olympische
diploma's (voor wie binnen de eerste
zes eindigt) en een hoopje finale- en
halve finaleplaatsen.

Voor ons hoeft het niet meer

Geen officiële reden tot ontevredenheid
dus. Want ook voor onze sportlui primeert
«de prestatie», «het resultaat». Naargelang
de omstandigheden verschuilen de heren
van het BOIC zich achter totaal uiteenlopende princifjes. Z e beweren boud dat ze
de Olympische gedachte hebben helpen
overleven door hun aanwezigheid. Ontroerend. Deelnemen is voor ze dus belangrijker dan winnen. De broederlijkheid nietwaar. En ze voegen er koudweg aan toe
dat het een andere weg op moet. Dat de
staat, de overheid de topsport — of wat
daarvoor moet doorgaan — dient te financieren. Anders kunnen onze nationale vertegenwoordigers niet langer wedijveren

met «de rest». Sneller, hoger, sterker. Ten
koste van wat ook.
Het voorbeeld
Robert Van de Walle geldt nu als voorbeeld. De Oostendenaar week uit naar Namen om er in optimale omstandigheden
zijn sport te kunnen bedrijven. Hij offerde
alles op voor judo. Dat is uiteraard zijn
goed recht Maar wij blijven betwijfelen of
de overheid soortgelijke «Initiatieven»
moet financieren. 750.000 frank zou het
Adeps In Van de Walle geïnvesteerd hebben. Zijn stages bij Japanse meesters
kostten hopen geld. Maar het resultaat is
er dan ook naar. Olympisch goud. Er worden dan ook geen bedenkingen meer bijgemaakt
Toch werd In Moskou bewezen dat nog
enkel «Van de Walles» In de Olympische
arena recht op deelneming hebben. Wie
zijn jeugd In al haar rijkheid niet In totaliteit
aan de sport wil opofferen moet wegblijven. Onder de vlag met de vijf ringen strijden nog enkel geprogrammeerde en geprepareerde kampioenen. Mannen en
vrouwen met machinaal gedreven ledematen. Zielige turnmeisjes. Afstotende anabole steroïden, of beter gewichtheffers, kogelstoters, speerwerpers, hamerslingeraars enz... Zowel vrouwen als mannen.
En alsof het allemaal nog niet volstond re-

zen er ook nog twijfels omtrent de eerlijkheid van rechters en juryleden.
Neen, voor ons hoeft het echt niet meer.
W e zegden het al vroeger, w e zeggen het
opnieuw, w e zullen het blijven zeggen.
De topsport is haar doel voorbijgeschoten.
Z e staat buiten de realiteit van het leven.
Z e Is niet langer de waardemeter — voor
zover ze dat ooit geweest is — voor het
sportbeleid van een land, zoals de Belgische zendingoverste Rogge meende te
moeten aanvoeren. Stel je voor dat men
een nationaal sportbeleid afmeet aan de
prestatie van een groepje gemanipuleerde
topatleten. Dolgedraaide, medisch geprepareerde, mensenmachines. Rogge verweet de overheid dat zij enkel aan de basis
dacht O m elektorale redenen. Dat laatste
Is misschien wel waar maar nog geen reden om de Initiatieven als dusdanig te veroordelen. De basis is Inderdaad veel belangrijker dan de top. Moest Rogge het gehad hebben over de politizering van de
massasport w e zouden hem volmondig bijgetreden hebben maar nu...
De arrogantie van het BOIC neemt anders
almaar grotere vormen aan. Eigenlijk wil zij
de voorafbeelding van een «sportministerie» zijn. Een alternatief. Zij schuwt de
machtspolitiek (sportbonden die niet naar
hun pijpen dansen zullen worden doorgestuurd) niet en verklaren luide dat de intrede van de machtige voetballand ze ijzersterk heeft gemaakt Zij stuurt aan op konfrontatie...

• SPANNEND - Het werekJkampioenschap motorcross in de halfliterkla»se verioopt ongemeen spannend. Vorige
zondag won André Malherbe de Grote
Prijs van België. In Namen zegevierde Wj
in beide reeksen. Daardoor kkxn hij over
de rug van de Amertftaanse cowboy
Brad Lackey in de tussenstand om het
wereMkampioenschap. Malhertie telt nu
één punt meer dan Lackey. Zondag
wordt in het Luxemt>urgse Ettelbruck de
laatste Oand Prix van het seizoen verredea CÜjferen zal voor Malhert» niet volstaan. Hij zal andermaal moeten bewijzen de t>este te zijn.
Toch geniet de Belg
een niet onaanzienfijk voordeel Tijdens
de k>e8iiS8ende race kan liij enige h u ^
verwachten van landgenoten. Onder
meer van Roger De Coster die te Namen in de eerste reeks Malherbe zorgvukfig «afschermde». Lackey staat daarentegen moederziel alleen 'm de strijd.
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• ONWAARSCHIJNLIJK - In het
Belgisch (t>eroeps)voetbal regeert de arrogantie. Stel je even voor: op 24 augustus spelen landskampioen Club Brugge
en- SK Beveren in de Heizel om de nationale supercup. Normaliter moest Thor
Waterschei onder het Atonoium opererert Maar omdat de t)ekerwlnnaar geen
IkJ is van de... beroepsliga komt hij niet In
aanmerking voor de meuwste trofee van
het vaderiandse voetbal. Een ongehoorde klucht! De t)eroepsklubs zoeken almaar nieuwe gekferonnen. De supercup
is daar een gevolg van.

• FONS GEEFT LES - Daags na de
Olympische finale over de 400 meter
bleek andermaal dat er nog heel wat
sciieelt aan onze vaderlandse sportjournalistiek. Helemaal geen afstandelijke benadering. Integendeel zetfa De schrijvelaars in Moskou waren zwaarder ontgoocheld — of voeWen zij zich bedrogen in luin deskundige voorspellingen ?„
— dan de verslagen Fons Breydenbach
zelf. Ze vonden honderd redenen om de
nederiaag uit te leggen: Fons' traditionele falen in grote omstandigheden; de te
snelle start; de binnenbaan enz...

Thor hoeft liet zfch niet te beklagea
Wij zien ze in volle zomer heus niet
storm lopen in Brussel om Qub Brugge
en Beveren aan het werk te zien- En het
is maar t}est ook. Het voetbalseizoen eindigt eigenlijk niet meer en men protwert
almaar meer kesnummers te «programmeren».

Fons zelf zegde het duidelijker: «Ik
werd verslagen door t>eteren. Ik liep op
mijn maximum Als ik na tvi«ehonderd
meter trager doorkom kxsp ik ook trager
over viertronderd.» Wat ons nogal togisch schijnt overigens. Wat kan men
een atleet verwijten die de op één na
snelste 400 van zijn looptiaan liep? Juist:
niets!

Wij willen ons standpunt dan ook kenbaar
maken: de overheid moet de gecommerclalizeerde sport (en daar behoort de
Olympische winkel bij) in haar geheel afstoten. Indien de heren kampioentje willen
spelen Is dat hun goed recht Maar niet op
kosten van de gemeenschap. Dat het
BOIC zichzelf bedruipt en niet langs omwegen (het Gemeentekrediet en de voor
belastingaftrek In aanmerking komende
sponsorgelden) de overheidsfinanciën afr o o m t De dubbelzinnigheid van Rogge en
het BOIC blijkt overigens uit meerdere
verklaringen. Z o stelde de vermoedelijke
opvolger van voorzitter Mollet dat de atleten in de toekomst misschien in het Olympisch dorp zouden moeten gehuldigd worden. Zonder televisiecamera's. Want die
brengen toch maar politieke exploitatie.
Wat juist Is. Het alziend oog heeft de Spelen inderdaad ten gronde veranderd. Maar
Rogge zou moeten beseffen dat de Spelen zonder dat «oog» zichzelf geen dag
zouden overleven. Geen land zal de monsterorganlzatie naar zich toe willen halen
zonder de waartxjrgen van maximale publicitaire weerklank. De televisie is daarvoor onontbeerlijk. En het al dan niet beklimmen van een podium Is dan niet essentieel.
Of dachten de heren dat de Russen en andere Oostblokvolkeren nog enige interesse zouden opbrengen indien zij aan de
hand van goud niet langer de deugdelijkheid van hun maatschappijorganizatle zouden kunnen propageren? Elke wijziging
van de huidige organizatlevorm (denationalizering, doorbreken van eenheid van
plaats en tijd) tast de Spelen in hun bestaan aan. Dat is het dramatische. En daarom pleiten wij al jaren voor wereldkampioenschappen (jaarlijks om de prestatiedrift
niet al te zeer op te jagen) In elke Individuele sportdiscipline. Verspreid over gans de
wereld.
Het zou voor de sport niet noodzakelijk
een verlies zijn indien de Spelen van Moskou achteraf de laatste zouden blijken te
zijn. Zover zien wij het echter niet komen.
Amerika moet nu wat goed maken. Los
Angeles gaat vast door. Alhoewel presidentskandidaat Reagan al gezegd heeft
dat de politiek de sport niet mag misbruiken terwijl hij op de Amerikaanse zwemkampioenschappen de medailles stond uit
te reiken... Waarmee hij een onwaarschijnlijk rekord In schijnheiligheid vestigde. Het
belooft..
Nog één bedenking over Moskou: het
Russische volk was dol op gevechtssporten en het gedroeg zich onverwacht chauvinistisch. Eigenlijk scheelt het ze geen
barst wat w e over ze denken... Waarvan
akte.
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Vakantie '80

Augustus,
als de festivals bloeien
Hoewel de mot er in zit en de kentering al duidelijk voelbaar is blijkt massatoerisme nog steeds grote troeven
in handen te hebben. De uitbuiting op
muzikaal vlak gaat hiermee gepaard
en ook de jeugd doet hier ondanks
meer kritische opstelling voor het
overgrote deel aan mee. Enerzijds
biedt het demokratizeringsproces
nieuwe ruimte en mogelijkheden en
anderzijds zet het op langere termijn
eerder aan tot ondergaan eerder dan
eigen kreativiteit te ontwikkelen.
Maar voor het ogenblik is er een niet
te stuiten overvloed daar het makkelijker lijkt de gitaar te tokkelen dan de
lasbrander of de schup in handen te
nemen-

Festivals van alle slag en allerlei kulturele feesten waarbij muziek de grote lokvogel werd hebben deze natte
zomer overvloedig ingezet Augustus
brengt ons nog een resem waarvan
vorig weekeinde de Jazzkursus musiceren en improvizeren te Dworp-Destelheide, en de gelijklopende Sfinksen Dranouter Folkfestivals wel de
meest opvallende waren, terwijl over
de grens Moergestel ook weer uitpakte. Inmiddels draaide ook Mallumunt
op het Brusselse Muntplein weer
twee donderdagen op volle toeren. Er
is vandaag (7 augustus) weer animatie vanaf 12 uur 's middags met testers Manarfen Terwijl, volgt de Speelbus om 14 uur en komen vanaf 18 uur
De Kreuners, en Linton Kwesi Johnson. Zaterdag wordt het een grote
dag voor Werchter (bij Haacht, Brabant) waar de Police die voor het dubbelfestival begin juli moesten laten afweten een extra koncert komen geven, om 19 uur. Inkom (vrij duur): 300
frank. In Roosdaal een openluchtfuif
met de sterk opkomende Radio Capitale, terwijl voor het Hasseltse Folk &
Bluesfestival namen als Alexis Corner, Colin Modginson, Colin Scott, de
Griekse Angellque lonatos, de Rod
Blues Blues Band een greep zijn uit
het aanbod. Een tweedaagse die tot
zondagavond doorloopt op de terreinen van de Kinderboerderij.

Middelheim
Op zondag te Roosdaal-Pamel Kevin
Coyne, Tom Robinson & Sector 27, de
Shirts, Steel Pulse, en van bij ons Rick
Tubbax en zijn Taxi's. De volgende
week is het weer JAZZ
MIDDELHEIM, van maandag tot en met vrijdag, telkens vanaf 17 u. 30 in het Park
Den Brandt, en de inkom is slechts
100 frank per dag. Men verwacht achtereenvolgens: Maandag (11 augJ: de
Lazy River Combo, de New Bop
Friends en het grote Gerry Milllgan
Big Band.
Dinsdag: Waso-kwartet, Kenny 'Weehler» Azimuth, en Teddy Edwards.
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Woensdag: Ron van Russel en Paul
van Kemmenade, Filip Catherine, en
19 uur Jac Wilins.
Donderdag: Charles Loos Quartet,
Musics Liberia Antverpias, Arthur
Blyte en Hammlett Bluiett (op Maliemunt treedt dan Pigeon Drop, Terwijl,
De Speelbus en de Jan Smed-fanfare,
Rick Tubbax, Singels en de grote Warren Zevon op).
Op vrijdag het Hnita Sextet, Saxo
1000, en Jimmy Witherspoon. In de
tuin achter café Skalden te Hoogstraten: het jaaHijkse «Skaldenfestival»,
met Pat Kildare, Rory Mc Namara,
Billy Marlowe, Kasper en Compagnie,
Bratch en de Cannery Row.

Bilzen
Jazz-Bllzen neemt de vlag weer over
en lijkt zich stillaan weer naar het oorspronkelijke opzet te keren. De eerste
dag blijft het de jongeren lokken met
pop door het Limburgse Womega, de
Tervuurse Misters, die net een nieuwe
elpee «Greatest Hits» uit hebben,
Rick Tubbax en de Taxi's (alweer), T.C.
(TJens-Couter)-Matic,
en Raymond
van het Groenewoud. Een volledig
programma van bij ons, vanaf 20 uur,
in Bilzen-centrum.
Jazz Middelheim rondt zaterdag de
reeks af met Vlaanderen's meest populaire Jazzgroep Milkshake Banana
om 17 u. 30 met om 21 uur Red Holloway en Big Nick Nicolas. (15 augJ.

Te Bilzen is het dan roek-dag met de
Sirts, de Urban Heroes, de Kidts, lan
Hunter Band en topgroep The Ramones. Vanaf 13 u.
Op zondag 16 aug. wordt het weer
echt Jazz-Bilzen in het Gemeentelijk
Park, zoals weleer, met vanaf 15 uur,
Barbara Thompson en Jon Hiseman,
Stu Goldberg, Tommy Toekeren de Al
Jones Band, Saxo 1000, Jan Akkerman(2) en Filip Catherine. Misschien
komt ook Nina Simone als «top of the
bill».

Mallemunt
MaUemunt, vijfde en laatste keer, op
donderdag 21 augustus met in de namiddag Air Design en Three Wheel
Circus. Animatie door Tetater Terwijl
en 's avonds vanaf 18 u. de Leuvense
Sweties, de originele Pebbles, Jo Lemaire en Flouze, en The Undertones.
Zoals telkens gratis. Na de oaaalens
Mallebal in de Ancienne Belgique
(vlakbij) met een Salsaband. Eveneens gratis Inkom.
Het voorlaatste weekeinde van augustus lijkt het drukste te worden met
gelijktijdig op vrijdag, zaterdag en
zondag het Spiegelfestival te Beveren-Waas, Jefa-Folk te Heusden en de
Ninoofse Savooifeesten, terwijl in Engeland het grote Reading-festival
doorgaat
Het Spiegelfestival is op vrijdag 22
aug. gratis, met Gene Noam, Time, de

Gentse Machines, en Rick Tubbax,
vanaf 20 uur in het domein Cortewalle.
Zaterdag en zondag betaal je 200
frank inkom voor Albion Morris, Katastroof, de Snaar, Battlefield, Bob
Kerr's Whoopie band, en Canto Libre,
Alfred den Ouden, Red Clay Ramblers
en Steve Goodman.
In Heusden is het 80 frank inkom op
het festivalterrein achter jeugdhuis
Jefa voor Fezoops, Veulpoepers, en
Barrehouse.
Zaterdag 23 aug. mag je erbij voor 180
frank vanaf 15 uur met Palace Flophouse, de nieuwe Rum, Julie Felix, d
Red Clay Ramblers en ook Steve
Goodman. Op zondag zelfde inkomprijs voor Djiboudjeb, de Snaar, Battlefield, John James, en Flaisch.
De Ninoofse Savooifeesten doen het
bescheidener en volkser met voor
veertig frankjes Walter de Buck, de
Voljeir en de Cotton City Jazzband.
Op vrijdag, de Swinging Jajuars,
Memphis en Ladjo Bilo en André Bialek op zondag.
Maandag lopen de Savooifeesten nog
even uit met een Liekeswedstrijd geleid door en met De Snaar, die eerder
reeds op Brosella Folk en ook in het
Nederiandse Moergestel de touwtjes
op ludieke wijze in handen had.

Goed Folk
Julio Eglesias, die halfweg juli twee
dagen in het Oostende kursaal optrad, is op woensdag 27 augustus in
de Antwerpse Elisabethzaal en donderdag in het Forum te Luik, om
20u. 30. Vrijdag 22 augustus in het
Oostendse Mediacenter de finale van
Jol '80, de jaarlijkse kleinkunstwedstrijd, met als lokvogel Julie Felix
Vrijdag 29 augustus start te Boom het
Arkfestival '80 met om 2 0 u . 3 0 een
gratis jam-session. Zaterdag komt
Jan van de Ven, de Twilight Lovers,
het Ark-Dans-bal-koor, de Gigolos en
de Kingsize Girls vanaf 20 uur. Inkom
60 frank. Zondag kan je voor zelfde
prijs erin voor de Metser, s, de Boozy
Gang, de Bet, Left Hand Drive en een
Jam Session.
Eveneens vrijdag een nieuwe opkomer: het Vijfhoeks-festival te Sint-Niklaas, met Jo Lemaire en Flouze, Rick
Tubbax, Toulouse Lectric, Urban Heroes, en de Original Mirrors.
En de Kontrabasfeesten te Ingelmunster zetten op zaterdag (30 augJ en
zondag (31) een punt achter de pleiade. Zaterdag start om 19 uur de Sweeties, waarna de Machines en de Singels komen en de Antwerpse Toy afrondt Zondag is er om 11 uur aperitiefkoncert met de Piotto's, koffiekoncert om 14u. 30, en komt Hlllgrass
optreden om 20 u. 30.
Begin september wordt het verpozen
met folk te Saint-Gerard. En Raymond
van het Groenewoud zet op Railrock
'80 in de reuzetent aan het Avelgems
station definitief het najaar in.
Sergiu*
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Het Dijleland,
waar ree en vos (nog) thuis zijn
Onder het Dijleland wordt het
gebied bedoeld dat zich in
Vlaams-Brabant uitstrekt van
Ottenburg tot Leuven en van
Bierbeel( tot de «Voerdorpen» Vossem, Leefdaal en
Bertem. Het beslaat ongeveer
15.000 ha.
Niettegenstaande haar hoge
bevolkingsdichtheid
heeft
deze streek haar gaaf karakter relatief goed weten te bewaren. Het Dijleland vormt
een samenhangend, rijk gediversifieerd
landschappelijk
geheet, bestaande uit natuurgebieden en landbouwland
waarin een rijk kultuurhistorisch patrimonium bewaard
wordt.
Wat wij verstaan onder natuurgebieden zijn in feite half-natuurlijke
landschappen die in de loop der tijden de Invloed van de mens en
van de menselijke aktiviteiten hebt>en ondergaan maar die niettegenstaande dat zowel In hun samenstelling als in hun uitzicht voldoende wilde karaktertrekken
hebben bewaard om als natuurtijk
ervaren te worden. Bij de landschapsopbouw in de natuurparken spelen de bossen ontegensprekelijk een belangrijke rol. Het
Dijleland is hiermee rijk bedeeld
en bezit misschien wel het rijkste
bospatrimonjum van heel Vlaanderen.
Het complex van Meerdaalwoud
vertoont alle typen van boslandschappen die in ons land te vinden
zijn: het gemengde loofhoutbos
met eik, beuk, haagbeuk, esdoom
en es, het naaldhoutbos met alle
variëteiten van sparren, dennen en
lorken.
Het Egenhovenbos is een typisch
broekbos waar alle waterminnende soorten voorkomen met de
moerascypressen als uitblinkers.
En verder zijn er nog de talrijke getuigenbosjes verspreid over de
heuveltoppen en in de dalen.
Deze bossen bezitten een gevarieerde struiken- en kruidenvegetatie waarin verscheidene zeldzame soorten genoteerd werden.
Hun rijkdom aan paddestoelen is
in alle natuurwetenschappelijke
kringen bekend.
Bij de fauna mag een reeënstand
van een paar honderd dieren gerekend worden. De vos bezet er
uitgestrekte territoria. Verscheidene dassenburchten zijn bekend
maar de das zelf schijnt uitgeroeid
te zijn.
Havik, sperwer en bruine kiekendief komen er tot broeden terwijl
de buizerd grote kringen beschrijft
aan de hemel. Bosuilen en ransuilen zorgen er voor de geheimzinnige noot Al onze inheemse spechtensoorten en zangvogels zijn er.
Uitgestrekte heidevelden zijn in
het Dijleland niet meer te vinden
maar kleinere verspreide stukjes
zorgen toch voor het romantische
aksent
Waterrijke landschappen kunnen
niet voldoende geapprecieerd
worden en zorgen in de natuurparken steeds voor een grote afwisseling en aantrekkelijkheid. De
uitzonderlijk mooie bronnenamflteaters van Ruwaal. Ormendaal,
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Grote Born, Koutertjos... zijn erg
kwetsbaar en hun bescherming
eist alle zorgen op.
De Dijle zelf en haar bijrivieren
Lane, Use en Voer kronkelen
doorheen hun breed uitgeschuurde valleien; samen met de talrijke
molen- en leibeken animeren zij
het landschap waar ook vijvers,
natte weiden en hooilanden een
rijkdom aan waterplanten, bloemen, vogels, amfibieën en vissen
herbergen.
Wij mogen zeker de holle wegen
niet vergeten die overal in de dalflanken en in het bos de herinnering oproefjen aan voorhistorische
paden langswaar reeds de mens
uit het steentijdperk op jacht trok.
Samen met wegbermen en taluds
zijn zij echte natuurreservaten in
miniatuur.
Meer misschien dan elders zijn bij
ons het land en het landschap beïnvloed en gemaakt door de mens.
Ruim tweederde van ons land bestaat uit landelijk gebied. Generaties van txjeren hebben gewerkt
en gezwoegd om dat afwisselende landschap te tekenen en op te
bouwen.

Langgestrekte dorpen in valleien
langsheen de rivier of een baan
(Leefdaal, Bertem), ontstaan rondom een knooppunt van wegen
(Overijse, Duisburg, Vossem), gegroepeerd rondom de kerk op halve hoogte van hellingen (St-Agatha-Rode, Neerijse) of gebouwd
rondom een dries (Bierbeek) zijn
zoveel
landschafjsopbouwende
elementen die samen een rijke
schakering uitmaken. Het oude
wegennet en het stratenplan dat
de dorpen en gehuchten met elkaar en met de landbouwexploitaties verbindt lopen dikwijls ver terug in de geschiedenis.
Veldkapelletjes, kruisen en alleenstaande
bomen, ingeplant bij een tweesprong attesteren voor hun ouderdom.

WANDELEN IN HET
DIJLELAND
is een handige gids
van 144 bladzijden,
geïllustreerd met foto's
en kaarten en bevat
de beschrijving van 15
bewegwijzerde wandelpaden
in het Brabants Dijleland.
Te bestellen door
overschrijving van 110 fr.
(portkosten inbegrepen)
op nr. (X)-0385776-07 van de
Toeristische Federatie
van Brabant
Grasmarkt 61 te 1(XX) Brussel
Tel. 02-513.07.50.
Adv. 169
hout en leem opgetrokken zijn —
gebouwd in baksteen met zandstenen raam- en deuromlijstingen.

De meest eigen monumenten van
het platteland zijn zonder twijfel
de boerderijen. Het Dijleland ligt in
een overgangsgebied waar grote
gesloten vierkanthoeven afwisselen met boerderijen van het langgeveltype. Deze laatste zijn — in
tegenstelling met de Kempense
en de Hagelandse die meestal in

Zij staan met de nokrichting loodrecht op de straat gericht De grote landbouwuitbatingen nemen in
onze vruchtbare streek dikwijls de
vorm aan van indrukwekkende gesloten hoeven rondom een mid-

denkoer waartoe toegang verleend wordt door een torenvormige inrijpoort (Sint-Medardushoeve te Bertem, de Blauwe Schuur
te Bierbeek..J. Nog talrijke andere
half-gesloten hoeven in Neerijse,
Bertem, Duisburg, Ottenburg en
Bierbeek zijn het behouden
waard.
Behalve aan de boerderijen moet
er ook aandacht geschonken worden aan de kerken (romaanse:
Bertem, Bierbeek, Heverlee, Leefdaal, Vossem, Oud-Heveriee,
Neerijse; gotische: Huldenberg,
Leefdaal, Loonbeek, St-AgathaRode, Overijse; barok: koor van
Korbeek-Lo; klassicistische: Blenden, Ottenburg, St-Joris-Weert)
en diverse belangwekkende kapellen waarrond de meeste dorpen ontstaan zijn.
Belangrijk ten slotte, zijn ook de
abdijen (Park en de Celestijnen te
Heveriee) en kastelen met hun
watermolens die dikwijls een grote invloed hadden op de welvaart
van de dorpsbewoners en die nog
steeds bijdragen tot de roem van
de streek.

Behalve zijn taak als voedselproducent is de boer steeds de hoeder geweest van het landschap.
Hij is het die de typische en historisch gegroeide kavelpatronen in
stand heeft gehouden. Hij is het
die met hagen en heggen zijn akkers en weilanden omzoomde of
er rijen knotwilgen aanplantte
langs de toegang tot zijn hof.
Rondom zijn woning plantte hij linden, notelaars, eik en vlier. Met
zorgvuldig geschoren en vaak
kunstig gesnoeide hagen omsloot
hij zijn erf. Hij legde boomgaarden
aan en in zijn tuin wisselen zonnebloemen, vingerhoedskruid en
margrieten af met keukenkruiden
en geneeskrachtige planten.
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Informatief
De Toeristische Federatie van
Brabant heeft een aantal toeristische rondwandelingen uitgestippeld en bewegwijzerd. Het
zijn er welgeteld vijftien, waarvan de afstand schommelt tussen 3 en 9 km.
De beschrijving van deze wandelingen vindt u In het fraai
wandelboekje •Wandelen in het
Dijleland: Het bevat 144 bladzijden. Is rijk geïllustreerd met
foto's en 15 wandelkaartjes.
Ook wordt in dit boekje aandacht besteed aan de monumenten die niet langs een wandeling gelegen zijn maar wel
een bezoek waard zijn, zoals de
Parkabdij te Heverlee. Ook vind
je er een korte beschrijving In
van de aangepaste Drulvenroute die het Dijleland doorkruist
Dit alles maakt van dit boekje
een handige toeristische gids
die beslist zijn prijs waard Is.
Het is te bestellen bij de Toeristische Federatie Brabant Grasmarkt 61, 1000 Brussel door
overschrijving van llOfr. op
prk. 000-0385776-07.

Een haast grenzeloos landschap te Huldenberg, vooraan de Loonbeek.

TOERISTEN,
Wat kan Aarschot, Parel van
het Hageland, u aanbieden?
de Aarschotse gastvrijheid,
de Orleanstoren,
het Begijnhof,
het rijk historisch verleden,
de Onze-Lieve-Vrouwkerk,
het museum.

— de overheerlijke wandelpaden,
— de geschied- en oudheidkundige
monumenten,
— de feeërieke Sint-Rochusverlichting
op 15 augustus.

Voor Inllchtiiigeni
Bureau voor Toerisme, 4e bureau. Stadhuis, AarsclioL
TeL 016-56.79.11 of Tourist Information, Grote Marirt, Aarscliot, teL 016-56.97X15.
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vierde
TOERISTISCHE
AUTOFIETSZOEKTOCHT
Bepaalde kultuurdragers met harde boord beschouwen toeristische zoektochten als niet zo belangrijk. Hoogstens als een onschuldig tijdverdrijf. Het is hier niet
de plaats om dit te weerieggen. In
verband met de Bachten de Kupe
zoektocht van de afdeling Oostduinkerke alleen voorop stellen
dat hier, met de bescheiden middelen waarover men beschikt,
werkelijk maximaal wordt gepresteerd.
Een kleine middenstander, twee
huisvrouwen, een bouwvakker,
een gepensioneerde, een technisch leraar, een paar bedienden,
maar mensen met een natuuriijke
begaafdheid, bezield voor partijwerking onder de kerktoren.
Een supplementaire liefde — als je
wilt — is hun belangstelling voor
Bachten-de-Kupe: het droomschone land tussen IJzer en
Noordzee, waar de rust de opmerkelijke realiteit is.
Toeristische zoektochten zijn «in».
Het sukses der vorige jaren bewijst dat hun aktiviteit beantwoordt aan een behoefte en dat
zij tegemoet komt aan de wens
van de autotoerist
Heel wat vakantiegasten die in juli,
tevergeefs op wat zon zaten te
wachten, kregen door deze inrichting de mogelijkheid om kennis te
maken met het schilderachtige
ommeland van de Westkust
De technische leiding van deze aktiviteit is als steeds in handen van
Maurice Boucquez. Deze vierde
uitgave wordt alvast een zuivere
toeristische, verademende rallytocht over meestal rustieke wegeltjes, langs verstilde boerenhoekjes.
Buiten het spel-element dat meer
spitsvondigheid vergt dan op het
eerste zicht zou blijken, is het in de
eerste plaats de bedoeling van de
inrichters, de aandacht van de
deelnemer te vestigen op de duizend en één opmerkelijke toestanden die er bij ons nog in het Bachten-de-Kupe landschap verscholen zitten.

REISGIDSEN
Julien van Remoonere
LANNOO'S AUTOBOEK BENELUX
70* duizendtal, 288 biz. met 500 afbeeldingen in Icleur, gebonden, 598 fr.
Pierre Cahanné
LANNCXJ'S AUTOBOEK FRANKRIJK
30* duizendtal, 416 blz. met 500 afbeeldingen in kleur, gebonden, 695 fr.
Front N. MeUing
LANNOO'S TOERISTISCHE ATLAS ITALIË
832 blz. met 800 schitterende kleurenfoto's, gebonden, 760 fr.
LANNOO'S AUTOBOEK DUITSLAND
648 blz. met meer dan 800 kleurenfoto's, gebonden, 798 fr.

TRIPS

Daartussen rijgen de initiatiefnemers een trits van merkwaardige
dorpjes aan elkaar. St-Joris - Mannekensvere, Schare, Stuivekenskerke, Pervijze, plaatsjes waar het
jachtige leven nog geen vat op
kreeg.
Deze bij uitstek landelijke uitstap
is bespikkeld met hoeven en waa>
ergens wegen samenkomen, is
een dorpje gegroeid, aanleunend
tegen een kerkje, zo verrukkelijk
soms, dat je haast vergeet je tocht
voort te zetten...
De eerste pleisterplaats van deze
Bachten-de-Kupe zoektocht is het
fraaie binnenpleintje van het visserijmuseum te Oostduinkerke, idyllisch genesteld in een stemmig
groen plekje midden in het dorpscentrum, ledere vrijdagavond van
19 u. tot 22 u. zal het er weer gezellig aan toe gaan tijdens de vissers-folkloremarkt
Alle mogelijke oude ambachten
die met de visserij in verband
staan zullen er worden gedemonstreerd: netten breien, koorden
vlechten, zeilen herstellen, garnalen pellen, enz. De «Visbakkers
van Nieuwpoort» zullen er hun lekkere hapjes gratis uitdelen.
De Oostduinkerkse «Gamaaltjes»
en «de Oud-IJslandvaarders» voeren op de tonen van de dorpsfanfare hun klompendansen uit
In de gezellige vissersherberg Estaminet In de Peerdevisscher kan
men bij een fris biertje, de verse
garnalen peuzelen die door herbergier-paardevisser Maurice Denecker zelf werden gevangen.
Verdere rustpunten op onze tocht
zijn het door groen omgeven kas-

Knip mij uit
Waardebon
Bij afgifte van deze bon uit «WIJ» van 7 / 8 / 8 0 bekomt
u 50 fr. vermindering in alle verkoopspunten van deze
4de Bachten-de-Kupe zoektocht
WIJ
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Lannoo: uitgever van
toeristische boeken

teel Vicogne in het roemruchte
'14-'18 dorpje Stuivekenskerke, de
Schoorbakkehoeve, een omwalde
boerderij met een prachtige abdijschuur, zoals Ter Doest in Lissewege er ook één rijk is.
Via Booitshoeke keer je dan terug
van een lange ontdekkingsreis,
wellicht lijken de Veumse winkelstraten te nauw en stop je de oren
dicht vanwege het verkeerslawaai...
Het eindpunt ligt op de Grote
Markt te Veume, een monumentaal plein omlijst door historische
gebouwen en woningen in Vlaamde renaissance, met fraaie trapgevels.
Deze
slenterroute
bedraagt
slechts 37 km. Wie over geen wagen beschikt kan gerust per fiets
de zoektocht meemaken. Geen
kilometer-vreten, maar genieten
van 't landschap om je heen. Misschien komen we mekaar ergens
tussen wiegende korenvelden of
oogstende boeren tegen.

Informatief
Wie wil deelnemen, Bachten-deKupe ontdekken en meteen nog
zijn deel van de honderdduizend
frank prijzen wil wegkapen, kan de
inschrijvingsformulieren ontvangen in:
# Vissersherberg «In de Peerdevisscher» te Oostduinkerke-dorp;
• Café «de Beurs», Markt 32 te
Veurne;
• ASLK-kantoor, Albert l-laan
76 te Oostduinkerke;
# ASLK-kantoor, Zonder Zorgstraat 5 te Koksijde.
Deelname In de kosten: 300 fr. —
een vermindering van 50 fr. voor
«WIJ»-lezers.
U rijdt deze zoektocht wanneer u
wil tot en met 15 september, op
één of op verschillende dagen.
Meerdere inschrijvingen per wagen zijn toegelaten.
Er is geen tijdskontrole en er
wordt geen rekening gehouden
met uw uur van aankomst voor de
rangschikking.
De prijsuitreiking heeft plaats in
het Casino te Koksijde op vrijdag
3 oktober. De prijzen uit het pakket van 100.000, w.o. frigo, sportfiets, auto-radio, tuinmeubelen,
kunstwerken van G. Tahon en L
Van Cauwenbergh worden een
jaar ter beschikking gehouden bij
de organizatoren, om de verblijfstoeristen de kans te geven hun
prijs te komen ophalen.
Niemand mag dit jaar ontbreken!
Veel sukses.Luk Vanmassenhove

Julien van Remoorlere
GROOT WEEKENDBOEK BENELUX
Tweede druk, 25' duizendtal, 496 blz., njk geill , gebonden, 780 fr.
Hervé la Banhe
MET DE AUTO DOOR BRABANT
Tweede druk, 264 blz. met kaarten en foto's, paperback, 340 fr.
Albert en Lutgan Dusar
LIMBURG: TREKKEN, WANDELEN, KIJKEN
Tweede druk, 216 blz. met 8 kaarten, paperback, 340 fr.
Ckrisaan Lonciney en Raoul van Oruem
MET DE AUTO DOOR NAMEN
206 blz. met 10 kaarten, paperback, 375 fr.
Juben van Remoonere
MET DE AUTO DOOR WEST-VLAANDEREN
27* duizendtal, 236 blz. met kaarten en foto's, paperback, 325 fr
Julien van Remoortcre
MET DE AUTO EN TE VOET DOOR OOST-VLAANDEREN
Tweede druk, 212 blz. met kaarten en foto's, paperback, 398 fr.
Juben van Remoonere

MET DE AUTO DOOR DE ARDENNEN EN LUXEMBURG
17* duizendtal, 246 blz. met kaarten en foto's, paperback, 325 fr.
Julien van Remoortere
MET DE AUTO AAN EN OVER DE BELGISCHE GRENS
284 blz. met 12 kaarten en tientallen foto's, paperback, 398 fr.
Frans Verstreken
ANTWERPSE TRIPS
Tweede druk, 244 blz. met 7 kaarten, paperback, 340 fr.

WANDELEN
Piet van Couwenberghe e.a.
VLAANDERENS GROOT WANDELBOEK
15* duizendtal, 648 blz., 150 kaarten en 100 foto's, paperback, 550 fr.
Julien van Remoortere
WANDELEN IN DE ARDENNEN
220 blz. met 50 kaarten, paperback, 365 fr.
Michiel Zwaenepoel
WANDELGIDS VOOR WEST-VLAANDEREN
DEEL 1: HET NOORDEN
144 blz. met 30 kaarten en een ovenichtskaart, paperback, 198 fr
DEEL 2: HET ZUIDEN
136 blz. met 30 kaarten en een overzichtskaart, paperback, 198 fr.

DIVERSEN
Robert Declerck
TOERISTISCH VADEMECUM VOOR WEST-VLAANDEREN
438 blz. met 11 kaarten, paperback. 425 fr
Wtüy Juwet
LANNOO'S GROOT MUSEUMBOEK
324 blz. met 60 zwart-wit foto's, paperback, 475 fr.
Mic/uel Zwaenepoel
MET DE HETS DOOR WEST-VLAANDEREN
Tweede druk, 376 blz. met 58 kaarten, paperback, 348 fr.

Te koop in de erkende boekhandel
lannoo 1 tielt 1 amsterdam
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerlj
Bnlstraat 41
HAALTERT
Tel. 053-21^2.48

Alle werken in marmer en natuursteen.
Open haarden. Grafzerken.

>^

hoekhmdel

Kerkstraat 23.
2650 B O O M
Tel. 031-88.01.60.
Schoolgerief^Tekengerief •
Boekengerief • Tijdschriften •
Dagbladen
Verantwoord speelgoed!
S C H A L U I N 74. A A R S C H O T
Tel 016-56.93.34

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

Alle maten, alle soorten, ook medikale en anti-allergische matrassen.

A s s e s t e e n w e g 65, TERNAT
Tel. 582.1441
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

BLOEMEN «ERIKA.

PlatteauLievens. Portugeesstraat 9.
1780 Teralfene
Tel 053-66.74 56

Alle bloemen en planten.
Korting van 10 % voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nalionale groeperingen.

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
G.ileri) ..do G.ip.iort-,
Moicnstr.wt 45. 9300 A.ilsl
T f l 053 70 32 19

Kollegestraat 33, 2400 M O L
014-3113.76

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

Molenvest 50
HERENTALS
tel. 014/21.12.07
KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-71 1240

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel. 031-537039

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

Dames-, heren- en kinderkleding.

K e r k w e g 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054-33 3756

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

- handtassen
regenschermen

Tel. 031-8813.16.
Meer
dan 3.000 m2
's Maandags gesloten.

toonzalen.

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK
Reeds 20 jaar ervaring
2 500 tevreden klanten
Valerius De Saedeleerstraat 99
9300 Aalst
tel. 053/21,71,38

Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m
Tel 031-5395 30 en 53.75.75.

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL
•DEN DUVEL»BANKELINDEWEG 11
S984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Centrale
verwarming • Houtkachels • Jnbbuw
openhaarden • Gaaradiatoren • Af
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvriezers,

Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

I D E L - Tul. 011-53.43.49
Gelocjeiiheidsgrafiek. Huwelijk - Geboorte - Zelfklevende pl.ikb.nid en
otikettetv Houten driiklettc-rs • Reklaine-kalenders.

FRANSSENS OPTIEK:

I

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Herentalsebaan 340
Deurne-Z - Tel. 21.08.96
Kerkstraat 44 - A n t w e r p e n
Tel 35.65.75

ALLE LASEN SMEEDWERKEN
vnl, smeedijzeren poorten (handGROENINCKX GEORGES
LetterkurKlestr. 244
2610 WILRIJK
Tel. 031-28.93.14

OOSTDUINKERKE A/ZEE
TE K O O P :
APPARTEMENTEN
STUDIO'S
VlllMHil - Alle komfon

K O S T U U M S - VESTONS BROEKEN - PARDESSUS.
O O K NAAR MAAT

Garages.

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

WEST-LinORAL
Leopold H-laan 212
8458 Oostduinkerka
TeL 058-51,2e,29

Steenhouwersvest 52, Antwerpen.
Tel. 031-31 35.83

^^i-i^^Su^^S
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- Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages,

Ed Claessenlaan 50-52

IO%vr.V.U.Ieileni

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel. 031-88.11.19

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

02-42a69.84

Stijlmeubelen -I- kleinmeubelen.

Onderhoud en restauratie
gebouwen.

DE CRAEN ROM pvba

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

Antwerpstraat 164-177

NV Relnigingswerken
PEETERMANS

dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset.
Specialist in meerkleurendruk.
Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER

OTN STUDIO
-^-'^ DANN

te Niel.

alle moderne meubelen.

DRUKKERIJ WAEGEMAN

DROOGKUIS - WASSERIJ

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

MEUBELEN MOENS
M a r k t 28
TERNAT
Tel. 582.10.55

ETN. BERT
A s s e s t e e n w e g 117, TERNAT
Tel. 02-5821312

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN

Radlo-TV-HIfl-VIdeo
Eigen hersteldienst
Dorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-7340643
Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Kremalies

Tel. 011/53.50.40
LUKOS p.v.b.a.
Ringmappen - dokumenthouder •
pochetten - snelhechters - offertemappen.

Pannestraat 2 1 1 ,
8480 VEURNE
Tel 058-3119.09.

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel. 031-493507

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerie
Z a a k v o e r d e r Staf

THEO BARBIER
Installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en
kabelakkunnulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
tel. 031-88.25.31.

WM'iwlw

kleinmeubelen
geschenkartikelen

Kiosekoms

Keizerstraat 2
TERNAT
Tel 0 2 - 5 8 2 22 22

TAVERNIER pvba
Zonneluiken en aluminiumramen.
staalkonstruktie.
IJzer-, koper-, aluminium- en inoxverwerking.
Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel. 05321.42 07

VERVOER-VERHUIZINGEN

W A S S E N VAN ALLE RUITEN

Laadruimte van 30 lot 50 m3

Aalsterse Glazenwasserij

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel. 02-268.14.02

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman
Rollebeekstraat 45,
1000 Brussel Tel.: 511.61.33
Privé: 569.0318
Aankoop en verkoop van Hollandse,
Luikse en Vlaamse meubelen van de
17de en 18de eeuw.
Kunstvoorwerpen.

Voor ieder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
p l a n t e n , a f z a g e n v a n b o m e n -tverkoop
van
openhaardhout
aan zeer voordelige prijzen. Tel.
0 2 - 4 6 6 . 8 0 2 3 of 4 5 2 58.25.

Tel, bureau 053-21.72.12

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054-412589

Wij bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M. UYTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6, 2100 Deurne
Tel. 031/2166.99.
Julius De Geyterstraat 204, Antwerpen. Tel. 031/29.07.87.

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»

mare
devriesè

BROEKEN (Jeans en andere) - PARK A S - BLOESONS - ANORAKS

050/35 /4 04

'^"^

baan brugge-kortrljk

Tel 053 66 73 33
Steenweg nnar Ninove 76
9470 D E N D E R L E E U W

THEO BARBIER
Installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en kabelakkumulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel.
TeL 031-88.25.31.

lustrerie

bar. r u z e t t e l a a n 5 6 c b r u g g e

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.
Tel. 091-62.51,42,

d

IKBUKMN»I

DURASON-KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR.
Anderenbroek 24,
9480 Denderhoutem.
Tel 053-219325.

Jeroom EVENEPOEL
DECORETTE
Alle schilder-, behang- en dekoratiewerken.
A. De Cockstraat 42
DENDERLEEUW
Tel. 053-66.74.08,
Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel. 053-21.36.36

Gordijnen en overgordijnen
Zetels en matrassen
Alle herstellingen en maatwerk
Prijsopgave op voorhand

Marcel VAN den BULCKE
V/urmstraat 7
SLEIDINGE
tel. 091/57.31.46

PVBA DAMA
Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Vloeren Open haarden
Tel. 053-62.37.65

7^\jGu^jo^jim

Vic Anciaux en VU-Hoeilaart
ijveren voor betere druiventeelt
In samenwerking met het VUbestuur Hoeilaart stelde VUvoorzitter Vic Anciaux
parlementaire vragen aan CVPminister van Landbouw Lavens,
onder meer in verband met de
slopingspremie voor druivenserres.
Hij vroeg speciale aandacht voor de
hachelijice situatie vi/aarin onze druivenstreek verkeert
Sinds 1973 met de eerste energiekrisis
is de rendabiliteit van de druiventeelt
gevoelig gedaakJ en dreigt deze teelt
zelfe te verdwijnen.
Bij koninklijk besluit van 15 april 1977
w/erd onder bepaalde voorwaarden
een skjpingspremie voorzien voor serres. Deze maatregel blijkt onvoldoende te zijn, want vandaag liggen honderden serres vervallen. Ze zijn nu ware

FILMTHEATERS

studio
WEEK VAN 8
TOT 15 AUG.

Met: Steve McQueen, Jacqueline Bisset
16u, 24u.
KNT
2de en laatste week
THE BEST OF THE NEW
YORK EROTIC FILM
FESTIVAL
Milos Forman, Sylvia Miles, Andy
Warhol.

TIENEN

TERVUREN
Zondag: 15u.
KT
THAT DARN CAT
Film van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag: 20 u. 30 KNT
Zondag: 18 u., 20u.30.
THE GOOD, THE BAD
AND THE UGLY
Film van Sergio Leone.
Met: Clint Eastwood, Lee Van
Cleef.
Geen voorstellingen op maandag, dinsdag, woensdag en don-

LEUVEN 1
KT
14u. 20u
CACTUS JACK
film van Hal Needham
Met: Kirk Douglas, Ann-Margret
14U.45,21a45
KNT
TEN
Film van Blake Edwards
Met: Bo Derek, Julie Andrews,
Dudley Moore.
17 u. 45, 23 u. 45
KNT
FOR A FEW DOLLARS MORE
Film van Sergk) Leone.
Met: Clint Eastwood, Lee Van
Cleef.

LEUVEN 2
14u, 18u.
KT
BLAZING SADDLES
Film van Mel Brooks.
Met: Gene Wilder, Cleavon Litte.
KNT
20 u.
DR. NO
Film van Ian Fleming
Met: James Bond
22 u.
BULLIT
Film van Peter Yates.

broeinesten geworden van onkruid en
ongedierte en ze dreigen een gevaar
te worden voor de gezondhekJ en
voor de nog bestaande druiventeelt
Daar het koninklijk besluit betreffende
de toekenning van sloplngspremles op
30 juni 1980 vervalt vragen wij of het
mogelijk Is de verlenging van het koninklijk besluit en ook een versoepeling van de toekenningsvoorwaarden
voor een skipingspremie door te voeren.
Een versoepeling zou alleszins kunnen
overwogen worden voor gepenstoneerden die nog een tweetal serres
willen behouden. Ook kan er voor serres gelegen In een bouwzone, een regeling uitgewerkt worden voor het toekennen van een slopingspremie. Na
het goedkeuren van het gewestplan

KNT

KT
Zondag: 15 u.
BAMBI
Film van Walt Disney.
Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 20 u.
KT
NORTH SEA HIJACK
Film van Andrew V. McLaglen.
Met: Roger Moore, Anthony Perkins, James Mason.
Vrijdag, zaterdag: 22 u.
Zondag: 17 u. 30
KNT
VAKANTIE IN DE ZON
Film van Hans Dahlberg.
Met: Gosta Ekman, Inger Use
Rypdal.
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag: 22 u.
KNT
LEMON POPSICLE
Film van Boaz Davkteon.
Muziek: BUI Haley, Little Richard,
Paul Anka

KURSAAL TURNHOUT
Zondag: 15 u.
KT
ASSEPOESTER
Met: Jerry Lewis.
Vrijdag, zaterdag: 20 u. 30.
Zondag: 18 u.
KT
THE DAY THE WORLD ENDED
Film van Irwin Allen.
Met: Jacqueline Bisset Paul
Nevmnan, William Holden.
Vrijdag, zaterdag: 22 u. 30
Vijfde week
Zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag: 20 u. 30
KT
KRAMER VERSUS KRAMER
Film van Dustin Hoffman, Justin
Henry, Meryl Streep.
, Zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag: 22 u. 30
KNT
THE AMITYVILLE HORROR

werden immers de meeste serres opgenomen In een bouv«:one. Budgettair
zijn er geen moeilijkheden daar Ik verneem dat de voorziene kredieten vastgestekl zouden zijn op 31 miljoen en
deze kredieten nog helemaal niet zouden opgebruikt zlja

Antwoord
van minister Lavens:
Mijn administratie heeft reeds maatregelen uitgewerkt ter versoepeling van
de toekenningsvoorwaarden voor een
8k)oppremle bij de afbraak van druivenserres, bepaaM In het koninklijk besluit van 15 april 1977. Hierin worden
dezelfde voordelen voorzien die geküg
zijn In de regeling voor pensioengerechtigden en voor rechthebberxien
op de uittredingsvergoeding. Deze
maatregelen werden ter goedkeurir>g
voorgelegd aan het ministerieel komitee voor Ekonomische en Sociale
Koördinatle en aan het ministerieel komltee voor Vlaamse Aangelegenheden. Ingevolge de politieke toestand
werden ze door de bevoegde Instanties nog niet goedgekeurd.
De uiterste datum van indiening zal
aangepast worden In funktie van de
genomen beslissing.
Serres gelegen op terreinen In een
bouwzone komen niet In aanmerking
omdat de steunmaatregelen bedoeld
zijn om de serregronden terug ter beschikking te stellen van de landbouw.
VIc Anciaux stelde ook een pariementalre vraag van de VU omtrent de
voorstellen van de Europese kommissie aan de ministerraad om de steun
aan de glasteelt te vert>ieden.
«Uit persverslagen verneem ik dat de
Europese kommissie aan de ministerraad zou voorgesteM hebben voortaan elke steunmaatregel te laten vertreden vanwege de lictetaten ten voordele van de glastuinbouw. DukJeUjk
blijkt hieruit de bedoeling de achterget>leven landbouwstreken zoals Italië en
Zuid-Frankrijk te kunnen steunen.
Even duidelijk is het dat hierdoor onze
glastelers ten dode zouden opgeschreven zijn. Kan de minister van
Landbouw deze wurging van onze
glastelers aanvaarden? Welk is de
houding van de Belgische regerir^g terzake?»

Minister Lavens:
«Begin 1979 heeft de EG-kommissie
een aantal wijzigingen op de richtlijn
van de Raad die betrekking heeft op
de modemizering van de landbouwbedrijven, voorgesteld. Hiertjij werd in 't
biezonder voorgesteld de investeringssteun voor teelten onder glas op
te heffen. Volgens de kommissie zou
de stijging van de energiekost een stijging van de produktlekost voor gevolg
hebben, hetgeen moet aansporen tot
vooTDchtigheki In deze sektor.
Het VU-t>estuur Hoeilaart dringt aan
op een zo snel mogelijke versoepeling
van de sloplngspremievoorwaarden,
en hoopt dat de voorstellen om de
steun aan de glasteelt te verbieden
van de tafel worden gegookJ. Het ministerie van Landbouw Is dringend aan
een bezinning toe Inzake haar politiek
tav. de druiventeelt die dringend
steun en publk^iteit broodnodig heeft
Michel Oesmet
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Zondag 12 oktober
Nationale VU-meeting
in het

Koninklijk Cirkus
te Brussel
Als mzet van
ik hete poSti^e heifst
Staf
Kiesekoms
en kinderen
danken langs deze weg alle
goede vrienden die bij het overlijden van echtgenote en moeder Isabelle Van den Borre hun
medeleven hebben betuigd.

Vujo - 10 jaar

Gemeente Ekeren
Tweede oproep
Bij het gemeentebestuur van
Ekeren is een tijdelijke halftijdse betrekking vakant van

Maatschappelijk
assistent
Inlichtingen en voorwaarden
te bekomen bij de gemeentesekretaris, Veltwijcklaan 27
te Ekeren. Aanvragen met de
nodige bewijsstukken te richten ïian de heer burgemeester der gemeente Ekeren uiterlijk op 15 september 1980.

De VU-Jongeren bestaan In oktober
10 jaar. Voor het inrichten van een
tentoonstelling vragen ze aan leden,
oud-leden en sympatizanten materiaal (teksten, brochures, foto's e.djL
Het materiaal wordt indien gewenst,
teruggestuurd. Adres: Vujo, Barrikadenpleln 12, 1000 Brussel.

De kunsthumaniora
van Brussel
richt zich tot de leerlingen van de muziekakademie die ook belang
hechten £ian een algemeen vormend onderwijs.
Zij biedt hen een muzikale opleiding op hoog niveau.
Intemaat-externaat; oriënterings- en determinatiegraden.
Inschrijvingen vansif 18
augustus: Generaal Capiaumontstraat 73, 1040
Brussel. Tel. 02-649.56.05.
(Adv. 174)

Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-InstKuut vxw.
Opstel en samensteir>g:
het komitee van redaktaurs
(H. De Schuyteneer, Johan Artois, M. Van Liedekerke en Toon
van OverstraetarO
Ale stortingen voor abonnemerv
ten, pubKdtett en redaktie op prk
000O171139-31 v » i «WU-, B«rikadenplein 1Z 1000 Brussel
aeL 02-219.4930).
Jaarabonnement
600 fr.
Halfjaarlijks
360 fr.
Losse nummers
18 fr.
Verantw. uitgever:
Vk: Anciaux, IHouba de Strooperlaan 142, 1020 Brussel
Publiciteltschef: de h. Karel Severs, tel. 02-219.49.30, toestel 25,
Cs voormiddags) of privé: Abenv
bergsesteenweg
41b, 1512
Dworp. Tel 02-356.78.44.
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Vakantie '80

KAREL DE BOECK:
Een stukje zomerteater Terwijl, voor kinderen
BRUSSEL-LEUVEN - Ons landje
is een flink pak zomerfestivals rijk
geworden, maar niet zelden gaat het
overwegend om een grotemensenbedoening waarbij de jonge
spruiten maar op hun eigen fantazie
en vooral veel geduld aangewezen
zijn om de festivaluurtjes in het
bijzijn van hun ouders door te
maken.
Hier en daar wordt er wel een
poging gemeld om ook kinderen te
betrekken bij het festivalgebeuren.
Zo'n goede poging heeft de ploeg
van de Brusselse Beursschouwburg
met Mallemunt '80 ondernomen.
En, te oordelen naar de opkomst en
de reakties bij de twee eerste
donderdagmiddag-voorstellingen
van de spiksplinternieuwe
kinderteatergroep «Terwijl» zit er
wel jeugdige muziek in dit initiatief.
We praatten met Karel De Boeck
die teater «Terwijl» mede heeft
naam en vorm gegeven, en die
hoopt spoedig op eigen benen te
kunnen staan.
— Uw eerste produktie heet «Wipstraat 26 B»; een kinderstraat zoals
bijvoorbeeld Sesamstraat?
Karel De Boeck: «De benaming is er na
wat zoeken vrij vlug gekomen, vooral
omwille van de vrolijke klank, en omdat
het gebeuren zich afspeelt op het plat
dak van een huis dat toch met straatnaam en nummer moest
aangeduid
worden.
Maar voorts hebben we er vooral naar
gestreefd om zeker geen andere gezelschappen of teaterprodukties
na te
apen.
De bestaande speelteaters zijn meestal
'Vormend» van aard, zoals Jeugd en
Teater, Stekelbees, en ook het prachtige teater van Eva Bal
Met Teater Terwijl willen wij vooral niet
belerend optreden tegenover kinderen.
Onze eerste produktie is tot stand gekomen na twee maanden improvizerend leven en meespelen met kinderen,
en na talrijke observaties in kinderateliers.
Het spelen en tekenen met jongens en
meisjes van 6 tot 12 jaar heeft ons uiteindelijk toegelaten, na het ordenen
van de indnJfken en fantazierijke verhalen, een teaterstuk uit te werken.
Dit binnenhuiswerk
in de
Beursschouwburg was zeker niet makkelijk

omdat we dan weer helemaal op onszelf waren aangewezen om de massa
kinderfantazie te verwerken».
— Wie zijn de mensen van Teater
«Terwijl»; wat heeft er uzelf toegebracht om dit bijzonder moeilijk soort
teater te riskeren?
Karel De Boeck: «Van thuis uit werd
me een 'deftig beroep»
aangepraat,
maar ik voelde van meetafaan dat het
teater zou worden. Bij kinderteater kan
ik bovendien hard blijven spelen, en zodoende...
Ik zocht kontakt met enkele teaterworkshops en jeugdateliers, en vorig
jaar kwam dan tijdens de technische
hulp bij Mallemunt, het goede en bemoedigend kontakt met Enk van Neygen. We hebben veel gepraat over kinderteater en na een paar maanden
groeide in de schoot van de Beursschouwburg het
Mallemunt-kinderprojekt dat vandaag -Teater Terwijl» heet
Vrij vlug vond ik drie andere jonge
mensen om in deze kleine teatergroep
full-time mee te werken; met wel de betrachting maar nog immer niet de zekerheid dat de groep overmorgen nog
professioneel zal kunnen blijven bestaan.
Net als bijvoorbeeld een poos geleden
'Teater Radeis» krijgen wij nu ook een
goede kans om voor het voetlicht te
treden. Teater Terwijl speelt de eerste
produktie 'Wipstraat 26 B» met vier
mensen: Hilde Teuchier en Hilde Wils
(van 't Stuc in Leuven), Huub de Vlieger
en ikzelf».
— Jullie willen niet «zomaar» als een
één-seizoen-vlieg van Mallemunt met
de zomerzon opnieuw verdwijnenKarel De Boeck: 'Ha nee, we steken in
dit teaterspel al onze energie en tijd
met de hoop dat we ook morgen nog
voor de kinderen op de planken zullen
kunnen staan. Kinderteater is een dankbaar kreatief werk, en in feite is er grote
behoefte, maar het is zeer moeilijk om
als 'grote mensen» echt kinderteater te
brengen. We proberen dat, nu we de
kans krijgen van de Beursschouwburg.
Misschien dat we na Mallemunt kunnen
overleven met de steun van een of andere sponsor? We zoeken naar levensadem en we zullen die allicht ook vinden. Maar een nieuw teaterinitiatief is in
dit land een moeilijke aangelegenheid.
Als we met overleven via «sponsoring»
of een of andere caritatieve hulp dan
moeten moeten we het maar zelf weten: zo ervaren we althans de harde redenering van onze wetgevers die het
fameuze teaterdekreet hebben uitgevonden.
Akteurs zonder beroepskaart
— en
wie als beginneling heeft een beroepskaart? — moeten als het ware schermen tegen dat teaterdekreet
Maar
goed, we zullen overwinnen.»

Tulhip en Pelsemans
— Met «Wipstraat 26 B» brengen jullie dus een kinderverhaal op de planken dat recht uit het improvizerend
kinderwereldje komt en geen andere
produktie naaapt?
Karel De Boeck: 'Ik zal best eerst kort
het verhaal vertellen. In
'Wipstraat
26 B» hebben een jongen en een meisje zich teruggetrokken op het dakplat
van huis 26 B in de Wipstraat Het meisje IS het beu om altijd maar boodschappen te moeten doen en het jongetje
verveelt zich grondeloos. Het dakplat
wordt de speel- en droomboek, het
schavotje van waarop zij de grotemensenwereld aankunnen. Zij spelen er

^.••'>'Y-^

hun eigen grotemensen-fantaziën
maar
dat blijkt al gauw vervelend: dan maar
een spelletje bedenken waarin alles
kan en alles mag, maar dat loopt uit op
je reinste chaos en slaande ruzie. Ze
maken afspraken en stellen spelregels
op maar dat ontaardt in een te strak
keurslijf Met de hulp van kleurrijke personages die de kinderen in hun fantaziewereld laten optreden — zoals de
goede fee Tulhip, de sloddervos Luigeboren, de maffe fantast Wortel en de
norse heer Pelsemans — komen de
kinderen tot enig inzicht, leren ze uit
hun ervaringen, leren ze leven met hun
gevoelens van eenzaamheid, verliefdheid, enzovoort..
Het verhaal krijgt vorm in een droomreis die de kinderen met de fee Tulhip
ondernemen en waarin zij al deze
ervaringen opdoen. Naargelang de reis
hen her of der brengt, verandert het
dakplat-decor in een fantazierijk toegeruste,
wonderbaarlijke
speelgoedkleerkast of in een wat enge, met gebods- en verbodstekens
volgestouwde
ruimte, enz.»
— Waarin schuilt nu de aantrekkingskracht van de Wipstraat 26 B?
Karel De Boeck: 'Wemenen een hoop
fantazie in een eenvoudig
verhaal
verwerkt te hebben. Alvast was het
onze prettige ervaring dan de kinderen
tijdens te voorstelling aktief meeleefden en de replieken van de jongen en
het meisje op het dak van 26 B geregeld vóór waren. Voor mij zijn er maar
twee kwalitatief onderscheiden
soorten teater: goed of slecht teater
Als kinderen bij een voorstelling niet
stilletjes en afwezig-verveeld
toekijken,
maar zelf ook luidop reageren, dan heb
je goed kinderteater In Wipstraat 26 B
geven we zo bijvoorbeeld lucht aan de
terechte misnoegdheid van jongeren
die door de volwassen wereld vrij veel
belerend worden weggewuifd: het hekelhebben aan een kostschool, het niet
graag boodschappen
doen, moeten
^stofzuigen of meehelpen bij de afwas...
Kinderen blijken geen recht te hebben
op misnoegdheid over dagelijkse beslommeringen. Zoals ook
kinderverlief dheid voor veel volwassen observators van kinderteater een hardnekkig
taboe blijkt te zijn.

«Teater Terwijl» geeft Mallemunt-kinderen hoedanook een goede reden
om naar een zomerfestival te gaan,
maar waar zal de Wipstraat 26 B achteraf nog toegankelijk zijn?
Karel De Boeck: 'We zitten nog op
ons plat dak aan het Brussels Muntplein op donderdag 7, 14 en 21 augustus, telkens om 15 uur
Die laatste donderdag brengen we het
samengebald Wipstraat-verhaal, dat in
de voorbije vier weken in feuilletonsnippers is ten tonele gevoerd.
Dat grote Wipstraat-gebeuren
wordt
ook nog op woensdag 20 augustus en
op dinsdag in de Beursschouwburg opgevoerd,
telkens om 10 u. 15 en
13u. 30. (Maar de schouwburgzaal zal
vooral volzet zijn met kinderen van de
NCC-vakantie-speelpleinen).
We hopen in het najaar een behoorlijk
aantal aanvragen voor reisvoorstellingen te krijgen. Echt, we gooien ons
voor de jonge leeuwen: we vragen niet
liever dan dat 'Wipstraat 26 B» door
jongeren uit diverse gewesten worden
bekeken, en als 'Teater Terwijl» door
de jongens en meisjes uiteindelijk on-interessant wordt bevonden, dan hebben
we de eerlijke proef op de som dat we
geen goed kinderteater brengen. We
hopen nochtans het tegendeel te bewijzen en vooral de kansen aan te grijpen
die de kinderen wel en de uitvinders
van het teaterdekreet ons niet bieden.»
— Teater terwijl is zeker niet het eerste en misschien ook niet meteen het
beste kinderteater. Afwachten maar,
terwijl inmiddels de kinderen die
«Wipstraat 26 B» gezien hebben er
entoesiast over zijn.
Alvast is er de stellige verdienste dat
het zomerfestival «Mallemunt» ook
voor een klein gedeelte een amusant
teatergebeuren voor de kleinen van
bij ons is geworden.
(HDS)
« Wipstraat 26 B' is beschikbaar voor reisvoorstellingen. Inlichtingen en boeking bij
de Beursschouwburg, A. Ortsstraat 22,
1000 Brussel. Tel. 02-511.25.25.

r

Het 'houden van», het zoenen, het liefhebben blijft bij niet weinig pedagogen
weerhouden reakties uitlokken. Zo heb
ik vernomen dat in kringen van de katolieke onderwijsinspektie nu reeds aanstoot zou genomen worden aan de opvoeringen van 'Wipstraat 26 B».
We trachten nu uit te zoeken waarom,
maar zulks is echt niet gemakkelijk».

MENSEN VAN BIJ ONS
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