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Deze week dit... 
Wellicht is voor velen het 
schoon lledeke al uit Voor hen 
komen mijn wensen te laat 
Gelieve me te verontschuldigen. 
Ik had er vroeger moeten 
aan denken. 
Van ganser harte wens ik alle 
mandatarissen, kaderleden en 
militanten een prettige vakantiel 
Je hebt het meer dan verdiend. 
Het jaar was boordevol gevuld 
Parlementsverkiezingen, 
kaderdagen, kongres 
Abonnementen- en 
ledenwerving Plaatselijke 
aktiviteiten om de leden samen 
te brengen en geld in 't bakske 
te krijgen. 
Vele volksvergadenngen 
en -debatten Artikels schrijven, 
naar de drukker lopen, 
pamfletten bussen Zangfeest. 
IJzerbedevaart Tussendoor nog 
een voorjaarscampagne 
Parlements-, provincie- en 
gemeenteraadszittingen 
voorbereiden en bijwonen. 
Zitdagen van sociaal 
dienstbetoon. Huisbezoeken.. 
Veel ervan heb ik van dichtbij 
gevolgd, zelf beleefd en zoveel 
mogelijk meegeleefd. Ik weet 
hoeveel energie en wilskracht 
eraan besteed wordt Hoeveel 
onbaatzuchtige inzet. Vrijwillig 

Na de dagtaak, leder naar zijn of 
haar vermogen. 
Het heeft ononderbroken moed 
en volharding gevergd. De 
financiële, lichamelijke en 
geestelijke kost van het 
gepresteerde werk is niet te 
schatten. Dank je! Maar we 
hebben er allemaal ook veel 
deugd aan beleefd Veel 
inwendig genoegen en uitwendig 
plezier. We kenden in november 
een glorierijke overwinning. De 
manifestaties genoten een 
stijgend sukses. 
De verschillende opiniepeilingen 
wijzen allemaal in dezelfde 
richting de Volksunie is de 
winnende partij. 
Het IS goed geweest. Nu is het 
tijd om te verpozen Zelfs God 
rustte de zevende dag. Je moet 
er een paar weken de blok op 
leggen. Er een tijdje uittrekken 
Weg van de dagelijkse sleur en 
slenter Weg van de rusteloze 
bedrijvigheid. De politiek mag je 
een korte wijle gestolen worden 
leder van ons heeft het 
hartstikke nodig even toe te 
plooien in de geborgenheid van 
de privaten en gezinssfeer. 
Ik wens je een kommerloze 
vakantie Een gelukkige tijd die 
je doorbrengt in het ritme van je 

keuze. Stil genot of uitgelaten 
pret Veel rust om je heen maar 
vooral in je hart. 
Hoe of waar je deze zorgeloze 
dagen aaneen rijgt heeft geen 
belang. Of je al dan niet 
bruingebrand weerkeert doet 
niets ter zake. Als je maar 
allemaal op 1 september paraat 
zijt Gezond en uitgerust. De 
longen vol bruisende zuurstof. 
Krachtig om terug aan de slag 
te gaan. 

Mijn wensen zijn inderdaad niet 
zuiver altruïstisch De Volksunie 
heeft je opgestapelde energie 
broodnodig Een hete herfst 
kondigt zich immers aan In het 
najaar moeten we gensters 
slaan. Je zal geen tijd hebben 
om stilaan in te rijden De hele 
maand september zal je 
opslorpen Vanaf de eerste dag 
Het Vlaams-nationalisme moet 
de gemeentehuizen veroveren i 
Dit IS méér dan een wens. 
Dit IS onze opdracht 
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„Vader, het beste paard..." 
Dit is een uit het Duits vertaald 
boek dat in de vijftiger jaren ge
schreven werd. Het is reeds de 
achtste druk. In die jaren ver
scheen het als vervolgverhaal in 
het weekblad „De Bond" en kende 
toen veel bijval. 
De vertaling is van Godfried Bo-
mans die de humor in het Neder
lands ten volle weet weer te ge
ven en hier en daar zelfs aksen-
tueert De schrijver heeft het over 
de Duitse familie waar de vader de 
hoofdrol speelt Hij begint hoe 
deze zijn vrouw leert kennen, wat 
niet van een leien dakje loopt 
omdat zijn toekomstige de doch
ter van een welvarend industrieel 
is, en hij maar een gewoon dorps
onderwijzer die niets bezit dan het 
overigens lofwaardig streven het 

„De drie 
liefdes" 

Berthei, een vrouw die lange tijd bij 
haar vader, weduwnaar, was ge
bleven, leert op zekere dag haar 
gebuur, Kristoffel, van naderbij 
kennen. Ze gaan samenwonen. 
Beiden leven van en voor de na
tuur. 
Op een morgen ontwaren zij in 
hun tuin een man die staat te 
genieten van de omringende na
tuur. 
Waar er eerst achterdocht heerst 
tegenover deze vreemde, veran
dert dit vlug in bewondering, want 
Bertha en Kristoffel bemerken dat 
Verrekijker — want zo wordt de 
man genoemd — met veel kennis 
van zaken weet te spreken over 
de natuur. 
Hij wordt door beiden liefdevol 
opgenomen en blijft er wonen. 
Maar er komt een kink in de kabel. 
In de ogen van Kristoffel gaat het 
te ver tussen zijn Bertha en Verre
kijker. Ontgoocheld en boos trekt 
Kristoffel er onderuit, terug naar 
zijn huisje. 
Een voorbijtrekkende zwerver 
komt bij hem te eten vragen. 
Mededeelzaam als hij is, laat Kris
toffel hem meeèten van de stapel 
pannekoeken die hij heeft gebak
ken. 
Als dank mag Kristoffel meedrin
ken van de sterke drank van de 
zwerver. Onder invloed daarvan 
en van de verzoenende woorden 
van zijn gast gaan beiden naar het 
huisje van Bertha Het wordt weer 
koek en ei tussen de twee gelief
den. 
Maar niet voor lang want na enige 
tijd krijgt de zwerver het klaar 
Bertha op zijn hand te krijgen. 
Met zijn tweeen maken ze een 
lange en fabelachtige reis. Zij be
zoeken onder meer een kermis en 
een circus. Het gaat hen opper
best, tot wanneer de zwerver 
weer alleen wil gaan zwerven... 
Dit boek is een humoristisch en 
ontspannend stukje literatuur. 
— De Drie Liefdes van Tante Bertha. Bel-
campo, 144 biz., uitgeverij Em. Querido, B.V. 
geb. 37,50 gulden, mg. 27,50 gulden. 

een heel eind in de wereld te 
brengen. 
Maar alles komt terecht en de 
echtgenoten •doen er niet zo lang 
over om vijf kinderen te voor
schijn te toveren. In het gezin is 
het een gezellige boel: levens
vreugde en huiselijkheid zijn er 
(bijna) dagelijkse kost De schrij
ver laat ons de lotgevallen meema
ken van de verstrooide professor, 
die de vader ondertussen is ge
worden. 

Alles draait op hem af, zo meent hij 
althans. Hij verstaat de kunst om 
van doodgewone zaken iets bie-
zonders te maken. Zo bijvoorbe
eld het voorlezen uit boeken; het 
komt er niet op aan wat hij leest 
maar dat hij leest 
Bij verjaardagen is het alsof hij 
altijd de jarige is en niet de andere 
huisgenoten. 
leder jaar, bij het plaatsen van de 
kerstboom, komt er altijd heel wat 
bij kijken. De vader doet dat op 
zijn manier: hij snoeit de boom 

m 
zodanig dat hij meer op een be
zemsteel gaat gelijken, tot gloeien
de ergernis van moeder Maar 
vader weet wel beter, in een paar 
uur tovert hij met allerhande ver
sieringen de boom zodanig om dat 
zij uitroept: „Het is de mooiste 
boom die wij ooit hebben gehad" 
Hans Nicklisch schreef een boek 
dat na bijna dertig jaar nog mets 
van zijn degelijkheid heeft inge
boet BIJ het lezen zullen velen met 
heimwee terugdenken aan hun 
kinderjaren. 
Hans Nicklisch. „Vader, het beste paard 
van stal", vertaald door Godfried Bomans. 
8ste druk. De Toorts, Haarlem. 152 biz. 
Verspreiding voor Belgiè. Orbis en Orion. 
Bevaren-Melsele. 

nieuwe 
boeken 

Vakantie 1982 

„Opkomst en ondergang 
van de Zwarte trui" 

r^^^igSit'^^^S^^A. 

„Het diepe Zuiden" 
De schrijver neemt ons mee op 
zijn reizen naar het zuiden van 
Italië: Apulië, Abruzzen, Sicilië. Hij 
is er vanuit Holland naar toe ge
trokken speciaal om de romaanse 
kerken te bezoeken. De ene is al 
mooier dan de andere; ieder van 
hen bezit eigen merkwaardighe
den: Byzantijnse fresko's, wapen
schilden en tronen van prelaten, 
munumentale portalen met roos
vensters en stenen kantwerk, ro
maanse paaskandelaars enz... 
Hij laat ons o.a. de twee bekoorlij
ke kerken van Palermo zien, beide 
gedurende éénzelfde bloeiperiode 
van de stad in de twaalfde eeuw 
gebouwd maar van elkaar ver
schillend als de polen van twee te
gengestelde kuituren. 
Eén van deze kuituren was de 
Normandisch-Romaanse, uit 
Frankrijk ingevoerd door de Noor
mannen, die in dezelfde eeuw Sici
lië en Zuid-ltalië hadden veroverd. 
De andere kuituur was de Arabi
sche van de Saracenen, die twee 
eeuwen eerder in Sicilië waren 
geland en van Palermo hun hoofd
stad hadden gemaakt 
En passant maakt de schrijver ook 
melding van andere historische 
gebouwen zoals burchten en kas
telen gebouwd door de Normandi-
sche koningen. 
Door dit boek kan men ook wat 
opsteken over het leven en de 
mentaliteit van de mensen uit deze 
streken, het klimaat het uitzicht 
van de landschappen enz... De 
schrijver brengt er ook een be
zoek aan de vuurbergen. Hij laat 
ons een grappig voorval meema
ken zoals dat van de machinist die 
zijn trein, waarop de schrijver 
heeft plaatsgenomen, in een ci
troenkwekerij laat stoppen om 
een paar citroenen te plukken en 
dan weer gewoon verder rijdt. 
Van dit soort boeken zouden er 
meer mogen verschijnen omwille 

van de inhoud maar ook om de 
stijl. 
Het wordt warm aanbevolen. 
• Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 
1982, Het Diepe Zuiden, 171 btz„ Astere 
Michel Dhondt 

Dit boek van de Nederlandse 
schrijver Bob den Uyl is een sa
menbundeling van zes verhalen. 
In het titelverhaal heeft hij het over 
de dreigende opkomst van een 
nieuwe, wereldomvattende mafia. 
In het verhaal „Het onbereikbare" 
maakt hij een winterse reis naar 
onze kust Hij overnacht in een 
hotel te De Panne en staat voor de 
gesloten deuren van het oorlogs
museum te Zeebrugge. Vandaar 
reist hij naar Duinkerken en pas
seert met de trein in het Frans-
vlaamse stadje Bergues (St-Vi-
noksbergen). 
Achteraf betreurt hij het niet te 
zijn uitgestapt in dit stadje waar hij 
vroeger nogal eens was geweest 
In Rijsel aangekomen staat hij ver
wonderd dat deze stad zo'n mooi 
centrum heeft In een restaurant 
gaat hij mosselen met mosterd
saus eten, aan een nabije tafel laat 
een eetgenoot luidruchtig zijn on
genoegen blijken over de Franse 
keuken. 
Ziek door het slechte weer reist 
hij via Brussel naar Nederiand 
terug. In dit verhaal vindt de schrij
ver van zichzelf dat hij overioopt 
van ideeën maar dat hij niet de 
man is om plannen uit te voeren. 
In „Maidentrip" en „Een droeve 

avond" brengt hij een zekere drs. 
Vreugdenberg op het toneel, een 
door zijn huwelijk rijk geworden 
nietsnut die naam wil maken met 
het ontdekken van een nieuwe 
letterkundige stroming. 
In „Heersende werkelijkheid" 
heeft de schrijver een gesprek 
met de voormalige sekretaresse 
van Hitler en met de nazi minister-
architekt Speer. 
In Brasschaat ondergaat hij de 
sfeer die er heerst bij een wieler
koers en ziet hij de op dit tijdstip 
belle fleur van de wielersport zijn
de Merckx, Ocana, Zoetemelk, Gi-
mondi enz... 
Hij keert terug naar West-Vlaan-
deren voor een bezoek aan het 
Ooriogsmuseum en de doden-
gang in Diksmuide. 
In deze korte reisindrukken waar
mee de bundel wordt besloten ziet 
de schrijver deze werkelijkheid 
soms met woede of wroeging aan 
zich voorbijtrekken maar met be
rusting. Het boek is gemakkelijk 
om lezen en de humor die er hier 
en daar in voorkomt geeft aange
name verpozing. 

# Opkomst en Ondergang van de Zwarte 
Trui. Bob den Uyl, 120 blz„ Uitgeverij Em. 
Querido, 1982. 

„Verhalen" 
Vijfendertig verhalen in één boek 
is een groot aantal. Het ligt dan 
ook voor de hand dat er wat van 
alles in voorkomt: personages als 
Hitler, voetballer Rinus Terlouw, de 
Vlaamse schrijver Tony Bergman 
enz. 
Al deze personages en de achter
gronden waartegen zij zich afteke
nen worden door de schrijver in 
gelijk welk prozagenre op mees-
teriijke manier behandelt 
Alle verhalen — om maar enkele 
titels te noemen — Nacht in Tune

sië, De Moed der Wanhoop, God 
in Venio, Hongerwinter, enz. — 
zijn kort d.w z. van ongeveer twee 
tot zeven bladzijden De schrijver 
weet met weinig woorden veel te 
schrijven Dat hij ook humoristisch 
weet te zijn zal de lezer (ook) wel 
merken. 
Wie voor dit genre van literatuur 
is,, zal dit boek met veel plezier le
zen Iets om korte treinritten pret
tig te overbruggen 

— De Bezige Bij, Amsterdam. 1982. J.A. 
Deelder. Verhalen, titel ..Schone Welt". 
204 biz. 
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Vakantie 1982 m 
Voor „Altbelgien" is weinig nog teveel 
Op 10 juni j l . hebben wij In dit blad uittreksels met kommentaar 
gebracht van een aanbeveling van de Raad van Europa met betrek
king tot de minderheidstalen. 
Eén van de braafste aanbevelingen luidt: „Geleidelijk, eventueel 
samen met de gebruikelijk geworden benaming, de juiste vorm der 
plaatsnamen invoeren, te ontlenen aan de oorspronkelijke spreektaal 
van elk gebied, hoe klein dit ook weze." 
Daarop inspelend heeft onze senator Vandezande de minister van 
binnenlandse Zaken Nothomb aan de tand gevoeld. 

Platdietse streek 
HIJ wees er op dat deze maatregel 
van aard zou kunnen zijn om de 
taaitoestanden in het niet-officieel 
erkende Duitse taalgebied van 
België (de voor 1914 tot België be
horende Duitstalige gemeenten in 
de provinciën Luik en Luxemburg) 
te verbeteren, met name om de 
vervreemdende Franse taaldwang 
te verlichten 
Het gaat hier om plaatsen als 
Homburg — weliswaar Neder
duits — en Bockholz dn Luik) of 
Arel, Nothum en Martelingen dn 

de loop der jaren een Waalse 
minderheid neergelaten vooral 
tol- en spoorwegpersoneel Die 
zorgen er met patnottisch gehuil 
voor dat de banden met Eupen, 
laat staan met Limburg, begraven 
blijven 
De mensen aldaar kunnen alleen 
door een ingrijpen van de over
heid bevrijd worden Wanneer zij 
zouden bemerken dat de overheid 
zelf hen met meer automatisch als 
Walen behandelt, dat zij onge
straft zich van hun moedertaal 
mogen bedienen (of men die nu bij 
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EN'SE4TEN 42 
Luxemburg) die naar buiten uit 
alleen maar Hombourg, Beho, Ar-
lon, Nothomb en Martelange mo
gen heten 
Een groot gedeelte van de Plat
dietse streek werd bovendien sa-
mengekkjtst tot de nieuwe ge
meente „La Calamine" (Kelmis/ 
Kalmis) 
Zijn vraag, of de geachte minister 
van zin is, aan de genoemde aan
bevelingen van de Raad van Euro
pa het gewenste gevolg te geven, 
werd als volgt beantwoord 
„Wat de zogenaamde Platdietse 
streek betreft, moet ik konstate-
ren dat, sedert welhaast twintig 
jaar, geen enkele regering er aan 
gedacht heeft, gebruik te maken 
van de mogelijkheid, die geboden 
wordt door artikel 16 van de op 18 
juli 1966 gekoordineerde wetten 
op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken 

Het lijkt mij uitgesloten, van die 
houding af te stappen, daar er 
sedertdien geen enkel nieuw ge
geven IS bijgekomen" 
Met zovele woorden zegt dus 
deze Waals-Belgische minister dat 
voor zijn part de Raad van Europa 
naar de pomp kan lopen 
De verwijzing naar het met-toege
paste artikel 16 van de taalwetten 
is mets anders dan het ophangen 
van een rookgordijn Er vrij ge
waagd bovendien 
Dit artikel maakt het namelijk mo
gelijk, zonder de verplichting op te 
leggen, een stelsel van taaitege
moetkomingen te orgamzeren in 
de Platdietse streek Deze Ne
derduitse streek, die vaker het 
(Hoog-) Duits dan het Nederlands 
(een vorm van Nederduits) als 
kultuurtaal gekend heeft, en bo
venal de jongste 150 jaar in het 
Frans bestuurd werd is nog erger 
dan de Voerstreek naar de geest 
verfranst De mensen voelen er 
zich onwennig hun moedertaal 
lijkt zo verdacht veel op het Duits, 
toch nog steeds een vlek in de 
ogen van de Walen, met wie zij 
moeten samenleven en tot wier 
groep zij wensen te behoren om 
eindelijk helemaal aanvaard te 
worden I 

Enkele moedige en helderziende 
uitzondenngen niet te na gespro
ken zullen ZIJ dus nooit zelf om 
deze taaitegemoetkomingen ver
zoeken Bovendien werd daar in 

het Duits dan wel bij het Neder
lands onderbrengt), dan zouden 
ZIJ stilaan kunnen herademen 
Naar de betekenis van minister 
Nothomb zelf, heeft nog geen en
kele regenng van deze bevrijden
de mogelijkheid een gebruik willen 
maken (uit vrees voor Waals pro
test, waar geen Vlaamse aandrang 
tegenover staaO Nothomb be
staat het zelfs, van dit verzuim een 
argument te maken om op zijn 
beurt mets te doen 
Wat de Raad van Europa en met 
hem senator Vandezande vragen 
IS veel minder tweetalige wegwij
zers en plaatsnaamborden, ook 
wanneer er nog geen wetsartikel 
zou bestaan, waaraan die kunnen 
opgehangen worden 
Blijbkaar is ook dat nog te veel 

Areler land 
De Raad van Europa heeft nog 
een andere aanbeveling gedaan, 
die ongetwijfeld op België kan 
toegepast worden 
„De mogelijkheid om in alle stre
ken waar een eigen taal gespro
ken wordt en waar tevens de 
Staat, waarvan deze streken deel 
uitmaken, tot op zekere hoogte 
een administratieve struktuur ge
vestigd heeft, deze taal als officiële 
of mede als officiële taal te doen 
gebruiken door de overheden die 
in deze streken gevestigd zijn" 
Senator Vandezande gaf als zijn 
mening te kennen dat deze aanbe
veling precies zou passen op het 
ai-rondissement Aarlen 
Dit IS inderdaad ten gronde Duits 

Voor de jongste wereldoorlog ga
ven de talentellingen er nog ge
meenten mer meer dan de helft 
Duitstaligen te zien, en dit alhoe
wel België (zeg maar Wallonië) er 
nooit lager onderwijs in de moe
dertaal geduld heeft Na de oorlog 
en de daarop volgende moffen-
haat zijn de percentages Duitstali
gen er vanzelfsprekend op onge
loofwaardige wijze ineengestort 
Maar er is herleving van het volks
bewustzijn „Areler Land a 
Sprooch" IS er een tastbaar teken 
van Is de minister some van zins, 
in dit biezonder treffende geval 
„aan de genoemde aanbevelingen 
van de Raad van Europa het ge
wenste gevolg te geven''" 

Hier gaat het antwoord 
„ Wat de provincie Luxemburg be
treft, waarvan ik trouwens een 
verkozene ben — ik bedoel hier 
Behot zowel als het arrondisse
ment Aarlen — ben ik geenszins 
voornemens — daar ook hier 
geen doorslaggevend argument 
toestaat — af te wijken van de een-
taligheid van het Franse taalge
bied " 

Het IS met alleen even brutaal
negatief als het eerste, het is even 
stuitend-vals in de aangehaalde 
motivenng 
Zonder zelf enig argument aan te 

halen beweert de minister dat se
nator Vandezande geen „door
slaggevend argument" aanhaalt 
HIJ kan toch het onomstootbare 
feit met loochenen dat alle Duits-
Luxemburgse gemeenten zich in 
het arrondissement Aarlen bevin
den, dat dit gebied althans tot op 
zekere hoogte feitelijk gemengd-
talig IS en dat dit arrondissement 
als een administratieve struktuur 
van de Belgische staat bes taa f 
En wat IS dit voor onzin, dat hij met 
wil afwijken van de eentaligheid 
van het Franse taalgebied' 
De Platdietse streek noch het 
Moezel-Frankische gedeelte van 
Luxemburg behoren tot het eenta
lig Franse taalgebied De moeilijk
heden komen alleen hieruit voort 
dat het officiële Franse taalgebied 
verder reikt dan het feitelijke Nie
mand vraagt Nothomb, van de 
eentaligheid van het Franse taal
gebied af te wijken, wel op te hou
den, gemengd of Duits taalgebied 
als Frans taalgebied te behande
len 

Het IS precies de bedoeling ge
weest van de Raad van Europa, 
taalverovenngen enigszins af te 
zwakken 
Het IS zeker de bedoeling geweest 
van senator Vandezande om Duit
se landgenoten aan de hand hier

van ter hulp te komen door Bel-
gie's minister van Binnenlandse 
Zaken anno 1982 de kans te gun
nen zich, aan de hand van een klei
ne toegeving, als de grote Europe
se heer te laten kennen die deze 
gewezen minister van Buitenland
se Zaken steeds voorgeeft te zijn 

Nothomb kleiner dan 
men zegt 
Deze kans was echter ook een 
valstrik 
Als de minister de kleine, maar als 
zinnebeeld belangrijke toegeving 
met wou doen dat sommige stre
ken van Wallonië minder Waals 
zijn dan officieel volgehouden 
wordt, dan zou hij zich bloot geven 
als een kleingeestig Waals imperi-
alistje Dat heeft hij dus gedaan. 
De hooghartige Nothomb is in de 
val getrapt 
Onze Duitse landgenoten worden 
er met door geholpen, maar No
thomb IS toch ontmaskerd Men 
zegge het voort 
Want WIJ beelden ons met in dat 
België of zijn onbeleerbare minis
ter van Binnenlandse Zaken door 
een Belgisch lid van de Raad van 
Europa, laat staan door deze Raad 
zelf, ter verantwoording zal wor
den geroep)en 

Karel Jansegers 

„De Boskar" wenkt... 
Het Vormings- en Ontspannings
centrum te Steinebruck (Sankt-
Vith), gelegen in een uniek natuur
kader biedt talrijke mogelijkheden 
rustige weekends, individueel en 
groepsverblijven, werkweken, 
bosklassen, vakantiekolonies, 
seminaries, kursussen, exploratie 
Het centrum wordt beheerd door 
een Nederlandstalige staf mede

werkers De voortreffelijke keu
ken IS een garantie voor een ge
slaagd verblijf I ^r zijn kleine slaap
kamers, vier werkruimtes, dou
ches, biblioteek, sport- en speel-
terreinen, kinderboerderij, audio
visuele middelen, materialen voOr 
diverse expressievormen, robin-
sontuin 
Het centrum is gelegen in de buurt 

van de Hoge Venen, de Eifel, 
Ardennen, grens Duitsland, Groot
hertogdom Luxemburg 's Zomers 
en 's winters kan men kanovaren 
op de Our en 's winters skien 

Alle inlichtingen bi| 
.De Boskar'. vereniging voor Vorming en 
Ontspanning. Deusterstr 14 te 3570 Peer 
Tel 011-73 63 29 of in centrum „De Boskar'. 
4783 Stemebruck (080-227218) 

lichtstudio. 
mare de vnese 
baron ruz«tt«laan 56 bnigg* 
050/35.74.04 
baan van brugg* naar kortrijk 
gaan parkaarproblaman 

vari icht ing 
tagan bataalbara prijzanl 

lustrerie mare de vriese 
lichtstudieburo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsruimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-verlichting 

de allerbeste merken 
areo, hoffmeister, hillebrand, putzier, raak, staff. 
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Van 13 tot en met 18 augustus 

7 de Internationaal Volksdansfestival van Edegem 
ledereen die vorig jaar het festival, of een gedeelte ervan, heeft gezien 
of ermee heeft met geleefd, heeft dit gebeuren ervaren als een groot 
volksfeest 
Het is trouwens deze volkse en gemoedelijke sfeer die vanaf het 
begin een eigen karakter heeft gegeven aan het Edegems volksdans
festival, dat daardoor in deze gemeente is uitgegroeid tot één van de 
grootste kulturele manifestaties in het Vlaamse land. 
Alhoewel, aldus de organizatoren, het element spektakel niet onder
schat wordt, ligt het aksent toch vooral op de verbroedering tussen 
de volkskunstgroepen uit alle landen en op de bijzondere sfeer die 
ontstaat uit verheugende internationale kontakten tussen mensen uit 
alle mogelijke landen en de eigen bevolking. 

Tijdens het komende festival zul
len er 7 buitenlandse groepen ge
durende 1 tot 14 dagen in ons land 
verblijven. Dit in nauwe samen
werking met inrichtende verenigin
gen uit Bonheiden, Reet en Puurs. 
Dit betekent dat 254 buitenlandse 
deelnemers bij ongeveer 170 gast-
families ongeveer 1.500 overnach
tingen en 4.500 maaltijden zullen 
aangeboden krijgen. 
Alles samen zullen deze groepen 
meer dan 50 optredens ten beste
geven voor een publiek dat vorig 
jaar de 20.000 personen overtrof, 
in de gemeenten Edegem, Bonhei
den, Reet en... de stad Middelker
ke. 

Door de inrichtende komitees zul
len een 60-tal autobusritten in een 
sluitend schema georganizeerd 
worden. 
Ook het toeristisch aspekt wordt 

met vergeten- uitstappen naar 
Antwerpen, Brugge, de kust Me-
chelen en Brussel staan op het 
programma. 

„Hof ter Linden" 
Het festival gaat door in het „Hof 
Ter Linden", één van de prachtig
ste domeinen uit het Antwerpse. 
Het is slechts één keer per jaar 
toegankelijk voor het publiek, na
melijk voor dit internationaal volks-
danstreffen tijdens de middagver
toningen. 
Het „Hof Ter Linden" ligt in het 
centrum van Edegem. Ingang: 
Dreef Drie-Eikenstraat (naast de 
feesttent). 

Programma 
Middagvoorstel l ingen: zaterdag 
14 augustus en zondag 15 augus-

Hasselt 750 jaar stad 
In 1982 IS het 750 jaar geleden dat graaf Arnold IV van Loon het charter 
met de bevestiging van de stadsrechten aan Hasselt overhandigde. 
Dank zij zijn bloeiende ekonomie en centrale ligging in het graafschap 
Loon is Hasselt steeds de feitelijke hoofdplaats van dat kleine vorsten
dom geweest Later werd de stad wettelijke hoofdplaats van Vlaams-
Limburg en de zetel van het bisdom Hasselt 

Eén van de hoogtepunten van 
„Hasselt 750 jaar stad" wordt on
getwijfeld de zevenjaarlijkse Virga 
Jessefeesten. De traditie deze 
feesten om de zeven jaar met 
luister te vieren, dateert van 1682. 

Virga Jesse: „Een stad 
voor God en mens" 

Sinds eeuwen wordt te Hasselt 
Onze-Lieve-Vrouw vereerd onder 
de naam Virga Jesse. 
Om de zeven jaar wordt haar 
beeld in een plechtige ommegang 

mi 
Uitgave van hef Vlaarms Pers-, 
Radio- en TV-instltuut v.z.w. 

Opstel en samenstelling: 
het komltee van redakteurs 
(H De Schuyteneer, Johan Ar-
tois. Pol Van Den Dnessche, M. 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten) 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van «WIJ-. Barn-
kadenplein 12. 1000 Brussel 
(Tel 02-2194930) 
Jaarabonnement 750 fr 
Halfjaarlijks 400 fr 
Driemaandelijks 225 fr 
Losse nummers 22 fr 

Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Strooper-
laan 142, 1020 Brussel 
Publiclteltschef: de h Karel Se
vers, tel 02-2194930, toestel 25 
('s voormiddags) of pnve Al-
sembergsesteenweg 41b, 1512 
Dworp Tel 02-3567844 

door de versierde straten van de 
stad gedragen Ook in 1982 zet de 
bevolking van Hasselt deze tradi
tie voort. 
„Een stad voor God en Mens" is 
het tema van de ommegang en 
van de komende feesten Er wordt 
naar gestreefd deze idee op een 
sobere, verantwoorde en bevatte
lijke wijze uit te beelden in een om
megang met meer dan tweedui
zend deelnemers. Beweging, zang, 
diktie en koreografie zullen van dit 
feest ook een artistiek gebeuren 
maken. 
Op de zondagen 8, 15 en 22 
augustus vertrekt de processie 
telkens om 15 uur. Tussen 8 en 22 
augustus zijn er ook diverse kultu
rele manifestaties- koncerten, to
neelopvoeringen en tentoonstel
lingen. 

Dagje uit 
Door de Stedelijke Dienst voor 
Toensme werd een fijne formule 
uitgewerkt om, het hele jaar door, 
de stad Hasselt beter te leren 
kennen-

Prog ramma 

10.00 u.- Koffie met Hasseltse spe-
kulaas in het Kultureel Centrum. 
Verwelkoming door de gids. 
10.30 u.- Een twee uur durende 
stadswandeling met een bezoek 
aan de belangrijkste bezienswaar
digheden 
12.30 u.; Piknikgelegenheid of mid
dagmaal in een Hasselts restau
rant 
14.00 u : Keuze uit- - een twee uur 
durende rondrit Hazelaarroute -
bezoek aan een Hasseltse jene
verstokerij. 
Prijs per persoon: 80 fr 
Verdere inlichtingen. Dienst voor 
Toensme, Lombaardstraat 3 te 
3500 Hasselt (011-22.37.74). 

tus telkens om 14 u. 30 in het Hof 
Ter Linden, met deelname van alle 
buitenlandse groepen en Reuze-
gom (Leuven) en De Bezembin
ders (Beerzel). 

Avondvoorstell ingen: vrijdag 13, 
zaterdag 14 en maandag 16 au
gustus om 20 u. in de feesttent 
Met deelname van dne buitenland
se groepen, die na hun optreden 
het publiek hun gemakkelijkere 
dansen zullen aanleren. 
Vrijdag: Fransen, Finnen en Joe-
goslaven. 

Zaterdag: Polen, Zweden en de 
Krekels (Bonheiden). 
Maandag: Joegoslaven, Finnen en 
Fransen 
Verbroederingsavond: zondag 
halfoogst om 20 u. 
Afscheidsavond: dinsdag 18 
oogst om 20 u in de feesttent 
Poolse Folklore-avond: woens
dag 19 oogst om 20 u. in de feest
tent 
Folklorestoet: zaterdag 14 oogst 
om 13 u 30 doorheen centrum 
van Edegem. 

Artois Light, Een lekker bier., 
en fit blijven. 
Ailois Lijihl hocli lic Mille sni.uik \,m 
eon lekkei hiei en Iw.il iiouwense\en\eel 
.ilenhcil. ni.i.ii 2 "̂.. iiiinilei ciKineen* 
Aiu>is Lighi een hiei om lil 
on ni otmdiiie lo hli|\en 

Eucharistieviering: zondag 15 
oogst om 10 u Deze mis gaat 
door in de basiliek van O.-L-
Vrouw, Hovestraat te Edegem, en 
wordt naast de deelnemende 
groepen opgeluisterd door het 
Edegems Harmonieorkest. 
Toegangskaarten: kinderen tot 6 
jaar gratis toegang Andere prijzen 
tussen 50 en 100 fr 
Voorverkoop: Edegems Volks-
kunstkomitee vzw. Korting voor 
groepen vanaf 20 personen Se-
kretanaat- Onafhankelijkheids-
straat 34 te Edegem, tel 031 / 
5704.10 of tijdens de bureeluren 
031/57.22.33. Tel. na 13.8.82: 03/ 
457.04.10 of 03/45722.33 

Permanent sekretariaat tijdens de 
festival week: Kultureel Centrum 
Edegem, Dne Eikenstraat, recht
over de feesttent tel. 031 / 
57.4201. Na 13.8.82 03/45742.01. 

Erkende 
rijschool 
Ferd. 
VERBIEST 

— Leopold ll-laan 194 
1080 MOLENBEEK 

— Leuvensesteenweg 555 
1030 SCHAARBEEK 

— Bergensesteenweg 797 
1070 ANDERLECHT 
(Voor echtparen, broer-en-
zus, verloofden, vader-en-
zoon, moeder-en-dochter, 
enz duo-groepslessen 
even goed en veel goedko-
perO 
Tel. 426.85.94. 

(Adv. 100) 
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Geterroriseerd 
door de publiciteit 
Wegens plaatsgebrek konden we in ons vorig nummer niet al de 
aspekten van de negenenzestigste Ronde van Frankrijk belichten. We 
beperkten ons toen tot een louter sportieve benadering. We willen 
evenwel nog even aandacht schenken aan een paar organizatorische 
problemen. 
Na de Tour '81 zegde de minister van sport van Frankrijk, mevrouw 
Edwige Avice, dat de Tour meer op een handelsfoor dan op een 
sportgebeurtenis geleek. De minister ergerde er zich aan dat de 
organizatoren uit alles geld sloegen. 

De televisiecamera's werden als 
het ware gegijzeld door de publici
teit die met elk beeld de huiska
mers binnendrong. Alsof dit nog 

met volstond diende de televisie, 
die hoge produktiekosten in haar 
budgetten moest Inschrijven, ook 
nog uitkooprechten te betalen... 

Voetbal zonder einde 
Indien men de mate waarop in een 
land beroepsvoetbal wordt bedre
ven moest kunnen afmeten aan 
het aantal gespeelde wedstrijden 
zou België helemaal voorop gaan. 
Dit jaar worden, weliswaar mede 
door de Mundial, alle bestaande 
rekords gebroken. Eigenlijk voet
balt men nu het ganse jaar door 
Wij herinneren ons dat het ooit an
ders was. Ten tijde van Jef Mer-
mans en de jonge Rik Coppens 
begon het seizoen in september 
en trok men er eind april gegaran
deerd een streep onder Drie en 
een halve maand waren de spe
lers en de Supporters met zomer
reces. Gevolg was dat iedereen 
naar de bal hunkerde toen half 
augustus de trainingen werden 
hervat. Nu ligt het enigszins an
ders. Het seizoen loopt gegaran
deerd uit tot einde mei, de trainin
gen worden hervat eind juni en 
half juni storten de klubs van 
eerste en tweede zich in binnen-
en buitenlandse „zomerkompeti-
ties". Internationaal heb je de zo-
merbeker waartoe zich onveran
derlijk enkele Belgische klubs la
ten verleiden. In Limburg „strijdt" 
men om de beker van de provin
cie, een organizatie van het dag
blad „Het Belang van Limburg". 

Acht ploegen van eerste en twee
de nemen eraan deel. In Vlaande
ren patroneert „Het Volk" een 
soortgelijke'kompetitie. In Brabant 
en Wallonië pakt „La Derniére 
Heure-Les Sports" uit met de be
ker Jacques Lecocq. Naar opzet 
en uitwerking helemaal afgekeken 
van bovengenoemde kompetities 
(?) die zelf inspiratie puurden uit 
de nagenoeg verdwenen beker 
van „de Gazet van Antwerpen". 

De lezer heeft begrepen dat ook 
de kranten brood zien in de tor
nooien die veel leesvoer aanrei
ken in een periode zonder grote 
sportevenementen en die daar
door op hun beurt — door de 
overvloedige battage — de kas 
van de klubs beter spijzen dan in 
deze tijd van het jaar gebruikelijk 
is. En op dit laatste komt het 

eigenlijk allemaal aan. Want de 
meeste klubs leven financieel ver 
boven hun stand en snakken 
voortdurend naar inkomsten om 
de lopende uitgaven te dekken. 
De spelerssalarissen worden im
mers het ganse jaar door uitbe
taald en mede daardoor streeft 
men er naar de dode periode zo 
kort mogelijk te houden In dit 
verband willen wij er nog op wij
zen dat de klubs er ook niet langer 
voor terugschrikken zelfs tijdens 
de eindejaarsonderbreking, voor 
een paar seizoenen definitief „in
gelast" omdat men ondervond dat 
het publiek rond de kerst en 
nieuwjaar feestelijk bedankte voor 
voetbal, naar het buitenland te 
trekken om er enige inkomsten te 
versieren. Inzender de klubs uit de 
Arabische landen zwaaien dan 
met verleidelijke oliedollars. 
De lezer heeft ongetwijfeld begre
pen dat wij ons om deze evolutie 
onmogelijk kunnen verheugen. 
Wij begrijpen de moeilijkheden 
van de klubs maar pleiten voor 
een realistisch beleid dat rekening 
houdt met de werkelijke „mogelijk
heden" en dat spelers, trainer en 
publiek geen geforceerd leefritme 
oplegt In de loop van het „eigenlij
ke" seizoen worden er al te veel 
wedstrijden gespeeld en over
schrijdt men al het verzadigings
punt In dit verband legt men het in 
Engeland, waar men omtrent deze 
financieringsproblemen over een 
veel ruimere ervaring beschikt 
verstandiger aan boord. Voor de 
aanhef van de eigenlijke kompeti
tie heeft nagenoeg geen klub voor 
eigen volk gespeeld. De honger is 
dan gescherpt en de ontvangsten 
dubbel hoog. Zeker in deze krisis-
tijd dient men de^portefeuille van 
de belaagde supporters even „op 
adem" te laten komen. Wij zien 
overigens geen enkele reden 
waarom voetballers niet net als 
wielrenners met de inleverings-
strategie zouden worden gekon-
fronteerd. Of vrezen de klubs el
kaar zodanig dat aan de politiek 
van opbod nooit een einde zal 
komen'' 

m 

Mevrouw de minister vond het 
bovendien ongeoorloofd dat ste
den die een Tourrit in hun straten 
wilden zien eindigen zo'n twee 
miljoen Belgische francs „rechten" 
moesten uitbetalen... Zelfs Le 
Monde schonk in een artikel van 
Jacques Augendre aandacht aan 
de gramschap van de linkse minis
ter die zich voornam maatregelen 
te treffen om herhaling te voorko
men. 
Inmiddels hebben we kunnen kon-
stateren dat er in twaalf maanden 
tijd weinig of niets veranderd is. In
tegendeel zelfs. De reclamebood
schappen waren nog talrijker dan 
voordien aanwezig. Voor de aar
digheid onderzochten we even 
het sp)onsorship van de Tour, een 
wielerwedstrijd die op zijn zachts 
uitgedrukt woekerwinsten aflevert 
aan de organizatoren die beweren 
daarmee de verliezen van een 
aantal andere organizaties (Parijs-
Roubaix, Bordeaux-Parijs, de Gro
te Herfstprijs en de Ronde van de 
ToekomsÜ te dekken. 
De individuele eindrangschikking 
wordt begiftigd door „Miko". De 
groene trui door Michelin. De bol
letjestrui van de beste klimmer 
door de chocolade Poulain. De 
tussenspurten door Talbot De wit
te trui voor de beste jongere 
wordt gefinancierd door het was-
poeder X-tra. Het Crédit Lyonnais 
ontfermt zich over de ploegen-
rangschikking en Banania over de 
prijs voor de strijdlustigste renner. 
BNP ziet brood in de beste ploeg
maat, Kawasaki in de rode vod op 
één kilometer voor de eindmeet, 
Teraxyl (tandpasta) in de vnende-
lijkste renner en Wolber in de Fair-
Play. We zijn gegarandeerd niet 
volledig want ook Merlin-Rage en 
TF 1 (het eerste Franse televisie
net zowaar) zien nog publicitair 
brood in de Tour. Overigens moe
ten we U ook nog kwijt dat Ranci-
lio voor de koffie zorgt in de Tour 
en dat de Tourwinnaar uiteraard 
Vitagermini Sport slikt en Perrier 
drinkt. Kortom, de publicitaire 
waanzin is eindeloos en kwetst de 
ogen van renners, volgers en toe
schouwers. Maar mevrouw de mi
nister ziet er nu plotseling geen 
graten meer in. 

Overigens, wie de ogen sluit 
wordt gegarandeerd geteisterd 
door... Europ>e numero 1. Dit radio
station wordt in Frankrijk door 
nagenoeg iedereen ontvangen. 
Wie het niet gewoon is wordt 
binnen de kortste keren horendul.. 
Die gekken schreeuwen publicitai
re boodschappen midden hun 
nieuwsuitzendingen of wat daar
voor moet doorgaan. Ze spelen in 
op de primaire behoeften van 
„hun" publiek, de manier waarop 
zij op de slotdag van de Tour de 
eindoverwinning van Hinault en de 
triomf van de Franse formule 1 
rijders in Le Castelet van kom-
mentaar voorzagen was bescha
mend en vernederend voor de 
beschaafde luisteraar. Maar in 
Frankrijk mag het allemaal en bij 
ons binnenkort ook We staan er 
dus goed voor ook al zullen de li
beralen trots verkondigen dat het 
bij ons „helemaal anders" zal zijn. 
De lezer is bijgevolg verwittigd. 
Wij hebben in Frankrijk enkele 
dagen van de terreur van de publi
citeit mogen genieten. Zalig voor 
de armen van geest 

^/^/^;S 

ituan 
^1 S.?S»8«Ci £ g , ^ i è a t ó ^ 

jmmi^^ 
PMnmm 

Het rekord van 2000 
verbeterd in... 1982? 
Omwille van de Tour konden 
we vorige week geen aan
dacht besteden aan de ge
weldige prestatie die de 
éénentwintigjarige Ameri
kaan Carl Lewis op de atle-
tiekpiste van Indianapolis in 
het verspringen neerzette. 
Lewis, een volwaardig op
volger van de legendarische 
Jesse Owens, sprong 8,76 
meter ver en benaderde het 
ongenaakbaar geachte we-
reldrekord van Bob Beamon 
tot op veertien centimeter! 
Het wereldrekord versprin
gen Is inderdaad geen re
kord als een ander. Toen 
Bob Beamon tijdens de 
Olympische Spelen in Mexi
co (1968) het toenmalige re
kord van zijn landgenoot 
Boston en de Rus Ter Ova-
nessian met liefst vijfenvijf
tig centimeter verbeterde, 
was gans de wereld ervan 
overtuigd dat deze prestatie 

— enkel mogelijk door de 
ijle lucht op de f^exicaanse 
hoogten — gegarandeerd 
tot in de volgende eeuw zou 
overeind blijven. 
Carl Lewis, de student van 
de universiteit van Houston 
(een Amerikaans woord 
voor een staatsamateur), 
schijnt er evenwel anders 
over te denken. Deze gebo
ren spurter — hij doorliep 
de 100 meter al eens in 9.9 
— is veruit de beste ver
springer van deze tijd. In 
Indianapolis sprong hij ove
rigens voorbij de negen me
ter maar zijn afstoot was 
fout en de sprong bijgevolg 
ongeldig. Zijn geldige 
sprong van 8.76 m zette hij 
in met een afstoot van min
stens 5 centimeter voor de 
plank- In ideale omstandig
heden zit hij dus al erg dicht 
bij het wereldrekord dat mo
gelijk nog dit jaar wordt ver
beterd. 
Daarmee zal dan nog maar 
eens bewezen zijn dat in de 
sport eigenlijk geen grenzen 
bestaan. Talent laat zich niet 
beperken en vermits de 

technieken en de begelei
ding nog volop in ontwikke
ling zijn, mag men zich in 
gelijk welke discipline na 
elk rekord van de eeuw aan 
een_ rekordverbetering ver
wachten. Het wereldrekord 
van Bob Beamon houdt lan
ger stand dan gewoonlijk 
omdat het in ongewone en 
wellicht eenmalige omstan
digheden werd veroorzaakt 
maar desondanks bewijst 
Carl Lewis nog vroeger dan 
verwacht dat eeuwigheid in 
de sport niet bestaat Geluk
kig maar. 
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„Brussel in prenten 
I t 

Tot en met zondag 5 september 
a.s. loopt in de tentoonstellings
zaal van de Kredietbank op de 
Grote Markt te Brussel een expo
sitie onder de titel „Brussel in 
prenten". De tentoonstelling is 
hoofdzakelijk gewijd aan het his
torische, verdwenen of verdwij
nend Brussel. Dit tema zal niet al
leen de tijdens de vakantie thuis-
gebleven Brusselaars, maar ook 
honderden toeristen en buiten
landers interesseren. Wat biedt 
de tentoonstelling? 
Vooreerst vindt men er kaarten 
van de Zuidelijke Nederlanden en 
van het hertogdom Brabant, 
waarin men kan zien hoe Brussel 
in de 16de en 17de eeuw in 
verhouding stond tot andere ste
den. Dan volgen plattegronden 
van de hoofdstad, van 1567 af tot 
aan het einde- van de 18de eeuw. 

„Het zou leuk zijn", aldus me
vrouw De Pauw, „in de catalogus 
telkens een transparant van het 
huidige stadsplan op het oude 
plan te kunnen plaatsen om te 
zien hoe vroeger was, wat nu is". 

H09 Brussel zich driedimensio-
neel ontwikkelde, kan men volgen 
in een aantal panorama's en alge
mene gezichten daterend van het 
begin van de 17de eeuw tot in de 
19de eeuw. Wat er dan binnen 
die wallen aan grote monumen
ten en gebouwen te zien was en 
welke belangrijke gebeurtenissen 
er te beleven vielen, kan men ook 
nog in een hele reeks prenten 
aanschouwen. De tentoonstelling 
is vrij toegankelijk op werkdagen 
van 10 tot 17 uur, op zaterdag van 
15 tot 18 uur en op zondag van 10 
tot 13 uur. 

u w verzeker ingsmakelaar ! 
de voordel igste voo rwaarden ! 
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waar vlanningen thuis zi jn! 

Noodklok luidt voor streek-WV's 
De Verenigingen voor Vreemdelingen
verkeer staan voor een uitdaging. De 
eisen die aan de toeristische uitbouw en 
opvang gesteld worden, de steeds maar 
groeiende nood aan professionele aan
pak, leggen een zware druk op de V W -
strukturen, waarvan de meeste organiza-
ties tot nu louter vri jwil l ig werkten. 
Meer en meer blijkt deze formule van 
vri jwil l igerswerk weinig waarborgen In te 
houden voor een standvastige en conti
nue werking. Bij de vrijwil l igers kan het 
entoeslasme al eens verminderen, en 
ontbreekt ook de ti jd om zich tenvolle op 
de hoogte te stellen van de evoluties op 
het toeristisch vlak. In de goed werkende 
s t reek -VWs wordt meer en meer de 
noodzaak gevoeld aan ondersteuning 
door beroepskrachten, die een belangrij
ke koördinerende en stimulerende rol 
kunnen spelen, en voor de vrijwil l igers 
een dankbaar ondersteuningspunt vor
men. 

Uit sommige kringen wordt de uitdaging 
waarmee de W V s gekonfronteerd wor
den, vertaald als een einde van de 
streek-VW-formule. Die kringen be
schouwen de vraag naar beroepskrach
ten als een gemeentelijke opdracht, en 
daarom moet de V W vervangen worden 
door een gemeentelijke administratieve 
dienst van Toerisme. 
Voor ons Is dit niet zo eenvoudig. 
Vooral in de situatie van kleine gemeen
ten, meestal In plattelandsgebieden, 
biedt de streek-VW-formule voordelen: 
dergelijke gemeenten zijn vaak niet In 
staat de kosten te dragen om een volle
dig uitgebouwde en goed werkende toe
ristische dienst te verzorgen. 
In dergelijke situaties is de st reek-VW-
formule een betere weg: de Inzet van een 
groep mensen, steunend op een bredere 
vri jwil l lgerskern, kan kostenbesparend 
en energiewekkend werken. 
De streek-VW-formule kan ook soepel
heid waarborgen, tegenover de soms 
zware administratieve rompslomp en be
perkingen, eigen aan de gemeentelijke 
strukturen. 

De vlotte VW-werk Ing kan misschien 
een beter antwoord zijn op de eisen van 

de toerist waaraan vaak vlug moet kun
nen beantwoord worden. 
Een voorwaarde voor een goede streek-
VW-werk lng is nu zonder meer de on
dersteuning door beroepskrachten. Om 
daartoe te komen zal een samenwer
kingsvorm moeten gevonden worden 
tussen de V W en de gemeentebesturen 
of het gemeentebestuur van het werkge
bied. 
De gemeenten zijn de meest aangewe
zen partners om In te staan voor de 
personeelsfunktie. De V W zorgt door de 
werking voor de dekking van de wer
kingskosten: door ledenbijdragen, bij
dragen van Horeca, arrangementen, pu-
bllkatieverkoop, aktlvltelten. 
Het Kommissarlaat Generaal voor Toe
risme (KOT) Is de aangewezen Instantie 
om Investeringsprojekten van de V W s 
te ondersteunen. 

Tussen de V W en de gemeentebesturen 
of besturen moet een beheersverband 
afgesproken worden, zodra de gemeente 
voor de personeelskracht(en) wil instaan. 
Zelfs dit Is voor de kleine plattelandsge
meente nog een probleem, zodat moet 
gezocht worden naar een periode van 
geleidelijke overgang, waarbij tussen 
V W en gemeente(n) een overeenkomst 
kan worden gesloten. 
Het BTK-stelsel zou daarvoor uitstekend 
kunnen gebruikt worden. Op 16 januari 
1982 Is binnen het KGT een BTK-projekt 
gestart dat de naam meekreeg van „Sti
mulering van de verenigingen voor 
Vreemdelingenverkeer" en 27 mensen te 
werk stel t 

De doelstelling wordt als volgt omschre
ven: 
„Er zou een tweevoudige werking opge
zet worden, die In het verlengde llgt-van 
bestaande en lopende projekten: 
— Onderzoeken van toeristische be
hoeften, in het bijzonder van enkele 
deelgroepen van de bevolking; vastleg
gen van een deel van het toeristisch 
patrimonium; 
— Stimulering van de plaatselijke toe
ristische strukturen door continue en 
professionele werkkrachten. 

De werking van deze BTK'ers zal In twee 
fazen verlopen: 
Een eerste beweging wil 
— een dokumentatiemap verder laten 
samenstellen over de toeristische moge
lijkheden voor gehandicapten; 
— aandacht schenken aan de derde 
leeftijd, aan het jeugdtoerisme; 
— een Inventaris maken van gemeente
lijke en staatsparken en natuurreserva
ten als onderdelen van het toeristisch 
patrimonium. 
Een tweede beweging heeft tot doel 
de basis van de toeristische Infrastruktu-
ren te verstevigen. Dat zou gebeuren 
door een aantal gegradueerden In het 
toerisme In de Vlaamse provincies te 
plaatsen, gesteund door de nodige op
stellers. 
„De mensen treden op als prospektoren 
naar de verschillende bevolkingsgroe
pen toe (scholen, verenigingen-), tevens 
doof een stimulans te vormen voor de 
uitbouw en vestiging van de toeristische 
basisstrukturen. Aldus verrichten zij 
werk dat het binnenlandse toerisme veel 
baat zal brengen." 
De 27 BTK'ers werden gedeeltelijk over 
het KGT, en over de Vlaamse provincies 
verdeeld: 15 In het KGT, 4 in West-
Vlaanderen, 2 in Oost-Vlaanderen, 1 In 
Antwerpen, 3 in Brabant en 2 In Limburg. 
Het BTK-projekt heeft vooral een studie-
karakter In de eerste faze, met het oog 
voor nieuwe mogelijkheden In het toeris

me. Een tweede faze wil proberen om en
kele gegradueerden In het Vlaamse land 
te plaatsen die het WV-wezen wat moe
ten opkrikken, een soort VW-konsulen-
ten. 
Of dit voor de fundamentele problemen 
van de V W ' s een oplossing betekent, 
durven we sterk betwijfelen. Met studies, 
nieuwe rapporten en nieuwe opdrachten 
met advies van bovenuit. Is het bestaan
de probleem niet opgelost: hoe komen 
tot een personeelskracht, die voor de 
V W zelf de noodzakelijke ondersteu
ning kan betekenen? 
Veel beter ware het geweest als, onder 
het patronaat van het KGT, enkele V W s 
de kans hadden gekregen, om met de 
mogelijkheden van het BTK, iemand ge
durende een aantal jaren, van binnenuit 
met de plaatselijke V W te laten werken. 
Het KGT zou dan met de W V en de ge
meentebesturen of het bestuur deze 
werking begeleiden en helpen instaan 
om na verloop van het BTK-projekt, tot 
een vast samenwerkingsverband te ko
men, waarbij één of eventueel meerdere 
beroepskrachten voor de V W kunnen 
werken. 

Voor de V W s zijn deze van bovenuit ge
dropte BTK'ers, die dan nog overwegend 
In het KGT blijven hangen, hoogstens 
een last. 
Meerdere V W s gaan akkoord met deze 
kritische bemerkingen, ook provinciale 
diensten voor Toerisme zien meer heil In 
een langlopende BTK-opdracht dat dan 
uiteindelijk zou uitmonden In een blijven
de opdracht. Klein-toerlsme in eigen land 
is een waardevolle kulturele en sociale 
opdracht en heeft In die krisisti jd een 
niet te verwaarlozen ekonomisch aspekt! 

Carol Vandoorne 

Carol Vandoorne, lid van de raad van beheer 
van VW-Veurne-Ambacht, is reeds jarenlang 
aktief begaan met het toerisme in het Veurnse. 
Hij kent het WV-wezen door en door en 
vanuit die ervaring kon hij zijn (gedurfde) 
bedenkingen bij het BTK-projekt van het kom-
missariaat-generaal voor Toerisme op papier 
zetten. Heelwat V W s en provinciale diensten 
voor Toerisme sloten zich bij zijn bemerkin
gen aan. 
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Vakantie 1982 

Een Bourgondische 
zomer te Brugge 

De zomer van 1982 in Brugge is niet als alle andere. Het 
wordt een Bourgondische zomer, met een waaier van 
evenementen van kulturele, gastronomische en sportieve 
aard, die Bruggelingen én toeristen zullen aanspreken. Het 
is immers precies 500 jaar geleden dat Maria van Bourgon-
dië na een jachtongeval te Brugge overleed. Deze beroemde 
vorstin staat overigens meer dan ooit in de belangstelling, 
sinds de ontdekking in 79 van haar stoffelijke resten in de 
Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Haar grafkelder, die met 
prachtige fresko's versierd is, kan er sinds kort worden be
zichtigd. Haar praalgraf en dat van haar vader Karel de 
Stoute staan nu eveneens in het hoogkoor opgesteld. De 
veertiendaagse (19 augustus tot 3 september) wordt geor-
ganizeerd door het Brugs stadsbestuur in samenwerking 
met de Verenigde Handeisgebuurtekringen en de Kamer 
voor Handel en Nijverheid. Hoogtepunt wordt een Bourgon
dische avondstoet op 21 augustus om 21 uur. 

Avondstoet 
Klapstuk van de Bourgondische 
zomer wordt een grootse stoet, 
die in de avond van 21 augustus 
'82 van 21 u. af door de straten 
van het oude Brugge zal trekken. 
Brugge heeft een traditie op het 
vlak van stoeten, maar deze stoet 
wordt enig, al was het maar omwil
le van de avondlijke sfeer, waarin 
een evocatie zal gebracht worden 
van allerlei momenten uit het korte 
leven van Maria van Bourgondië. 
Alles bij mekaar zullen In de stoet 
zo'n 700 mensen opstappen: ak-
teurs, figuranten, dansers, muzi
kanten, fakkeldragers... Voorts zul
len 46 ruiters van de partij zijn, en 
er zijn ook 6 grote praalwagens 
voorzien, naar ontwerpen van Leo 
Hubbrecht. De stoet werd opge
vat als een uitgesproken „gespeel
de" stoet Ten einde het dyna
misch verloop van het schouw
spel te bevorderen, is er geop
teerd voor een regieopvatting die 
het publiek rechtstreeks wil beroe
ren. Naast de ruiters, figuranten, 
dansers en muzikanten (met au-
tentieke instrumenten), zijn het in
derdaad vooral akteurs en aktri-
ces die de taferelen evoceren. 
Meer dan 60 sprekende persona
ges maken deel uit van de akte-
rende groepen die de vaak drama
tisch geladen scènes vertolken. 
De dialogen worden voortdurend 
herhaald zodat de stoet het karak
ter krijgt van een wandelend tea-
terstuk. 

Daar het hofprotokol In de Bour
gondische tijd uiterst gekompll-
ceerd was, wordt ook gestreefd 
naar een duidelijk onderscheid In 
taalgebruik van prominenten en 
volksmensen. Ook de gekunstel
de gebarentaal uit die tijd werd 
grond bestudeerd. Bij een stoet 
overdag zijn het naast de kleuren 
en de groepenmassa's, ook de 
toeschouwersrijen en straatarchl-
tektuur die het decorum vormen. 
Een nachtelijke optocht — de 
stoet vertrekt om 21 u., als de 
duisternis Invalt — biedt de moge
lijkheid om door llchtaksenten be
paalde elementen van het geheel 
te Isoleren. Met toortsen zal een 
clair-obscur effekt beoogd wor
den, dat aldus de teatrale sfeer, 
zowel van de dramatische als van 
de meer romantische taferelen, 
bijzonder zal beklemtonen. 

Twee werelden: 
adel en volk 
De toeschouwers zullen een ech
te terugblik krijgen op prinsen, 
hertogen en ridders uit heel Euro
pa. Een 50-tal wapenherauten met 
de standaarden van vele adellijke 
geslachten uit de Bourgondische 
tijd vormen telkens een inleiding 

voor de heer of edeldame die zij 
voorafgaan. Naast de hertogen en 
hertoginnen van Bourgondië zul
len wij ook kennis maken met 
Koning Lodewijk XI van Frankrijk 
en met de Dauphin, met de Engel
se prinses Margareta van York, 
met Maximlllaan van Oostenrijk en 
zijn Duitse ridders. Ook veel 
Vlaamse en Nederlandse ridders 
stappen mee op zoals Lodewijk 
van Gruuthuse, Adolf van Raven-
stein, de hertog van Gelderland, 
Pierre van Luxemburg... 
Hun kleurige vlaggen en wapen
schilden zullen voor heel wat va
riatie zorgen. Ook heel wat abten 
zullen wij In de stoet terugzien. Die 
wereld van groten wordt nog op)-
geluisterd door hofnarren, troeba-
doers. hovelingen, hofmuzikanten 
en edeldames. 

De praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute in het hoogkoor van de O.-L-V.-kerk te Brugge. 

Maar naast die prinsen en herto
gen zal ook de hele bonte wereld 
van de gewone man in de stoet 
vertegenwoordigd zijn, o.m.: am
bachtslieden, poorters, volksmen
sen, soldaten, schuttersgilden, bur
gers en bedelaars uit Vlaamse 
steden. 

Zij zullen door hun aktie 
en vertoon een beeld oproepen 
van het gevarieerde en bruisende 
volksleven uit die late Middeleeu
wen. Men zal ze zien en horen ru
ziën, opstandig zijn tegen de hoge 
heren, protesteren of hun vreugde 
uiten. Aldus zal men het kontrast 
ervaren tussen de weelde van de 
adel en rijke poorters enerzijds en 
het leven van de gewone man 
anderzijds. 

De val 
te Wijnendale: 
500 jaar 
geleden 
Het leven van Maria van 
Bourgondië was liort maar 
bewogen. Ze werd geboren 
op 12 februari 1457 Ie Brus
sel, en verbleef een groot 
deel van haar jeugd te Gent 
Ze was de dochter van Karel 
de Stoute en daardoor de 
erfdochter van het Bourgon
dische rijk. Als jong meisje 
maakte ze nog de laatste 
regeringsjaren van haar 
grootvader Filips de Goede 
mee, en later het dramati
sche bewind van haar vader 
Karel de Stoute. Deze her
tog van Bourgondië, die vrij

wel over de gehele Neder
landen heerste, streefde 
naar de koningskroon en 
was bestendig in oorlog met 
de koning van Frankrijk en 
een liga van Zwitsers en 
Lotharingers. Filips sneuvel
de op het slagveld bij Nancy 
in 1477 en liet de 19-jarige 
Maria een groot rijk na met 
onmetelijke problemen. 

Frankrijk rukte op en ver
overde Bourgondië; weldra 
zou Lodewijk XI Vlaanderen 
veroveren. De stedelingen 
kwamen in opstand en eis
ten zelfbestuur Al die pro
blemen moest Maria van 
Bourgondië alleen zien te 
klaren van januari 1477 tot 
aan haar huwelijk met Maxi-
miliaan van Oostenrijk in au
gustus van dat jaar. Hij zette 
daarna het bewind over het 
Bourgondische rijk verder. 

Maria trok zich terug uit het 
politieke leven, en wijdde 
zich aan de opvoeding van 
haar kinderen Filips (de late
re Filips de Schone) en Mar
garet ha (de zgn. Margaretha 
van Oostenrijk die vooral te 
Mechelen resideerde). In 
1482 overleed de 25-jarige 
Maria van Bourgondië op 
tragische wijze na een val 
van haar paard tijdens een 
jachtpartij te Wijnendale, en 
werd ze begraven in de 
Brugse Onze-Lieve-Vrou
wekerk Haar praalgraf staat 
nu, naast dat van haar vader 
Karel de Stoute, terug in het 
hoogkoor van de kerk, en 
ook haar eigenlijke grafkel
der, die in 1979 ontdekt 
werd, kan daar bewonderd 
worden. 

Gedenkpenning: 
„De Bourgondiër" 
De gedenkpenning „500 jaar Ma
ria van Bourgondië" is een realiza-
tle van de Kamer voor Handel en 
Nijverheid en de Verenigde Han
deisgebuurtekringen Brugge. De 
penning is vervaardigd in gepla
teerd staal met een slijtvaste kern, 
heeft een doorsnede van 35 mm 
en een gewicht van ca. 12 gram 
per stuk. In het totaal zullen er 
75.000 eksemplaren van geslagen 
worden. 

De penning Is ikonografisch In 
verband gebracht met Mana van 
Bourgondië en het lossen van 
vaten op het Kraanplein te Brug
ge. Aan de voorzijde van de p)en-
nlng wordt Maria van Bourgondië 
uitgebeeld terwijl ze te paard en 
met een valk aan een jachtpartij 
deelneemt Het paardekleed is 
versierd met heraldische tekens 
zoals de lelie en de leeuw, elemen
ten van het heraldische wapen 
van Maria van Bourgondië. Deze 
voorstelling is omkaderd met haar 
overlijdensdatum 1482, de titel 
Maria van Bourgondië, en 1982, 
jaar waarin haar overlijden te 
Brugge herdacht wordt Deze 
voorstelling komt voor op privile
gie-zegels waarvan er verscheide
ne bewaard worden In het Brugse 
stadsarchief. Naar bestaande ze
gels werd door Olivier de Wree 
(Vredius) te Brugge in 1650 een 
boek uitgegeven onder de titel 
„Hlstoriae comitum Flandriae". 

Op de andere zijde van de pen
ning staat de houten kraan afge
beeld. Deze kraan was opgesteld 
op het Kraanplein en werd In 
beweging gebracht door mensen 
die in het rad liepen. 
„De Bourgondiër" vertegenwoor
digt een waarde van 50 fr. en zal te 
Brugge In omloop zijn tot 5 sep
tember 1982. Hij zal te verkrijgen 
zijn bij de Brugse handelaars, de fi
nanciële instellingen en op de Ka
mer voor Handel en Nijverheid, 
Ezelstraat 25, 8000 Brugge. 
Op 6 september 1982 kunnen de 
penningen terug omgewisseld 
worden op de Handelskamer en 
dit van 9 tot 17 uur. De niet 
omgezette penningen komen 
evenwel in aanmerking voor een 
wedstrijd. Onder de 75.000 pen
ningen bevinden er zich een aantal 
met een afwijking. De beschrijving 
van deze afwijking. Is onder geslo
ten omslag in een kluis opgebor
gen. Op 7 september zal deze 
kluis terug geopend worden en zal 
de t>eschrijving van de afwijking 
via de pers bekend worden ge
maakt 

De gelukkige bezitters van een 
dergelijke penning zullen dan ver
zocht worden hun eksemplaar tij
delijk te deponeren (tot 30 sep
tember) op de Kamer voor Handel 
en Nijverheid tegen ontvangstbe
wijs. De winnaars van de wedstrijd 
zullen uitgenodigd worden op een 
groots Bourgondisch banket Gn 
de maand oktober) waarop dan 
verschillende waardevolle prijzen 
zullen verioot worden. 
Naast de penningen die In omloop 
worden gebracht zullen ook pen
ningen in edele metalen (goud, 
zilver en brons) aan het publiek 
worden aangeboden. 
Deze zijn te bekomen In diverse fi
nanciële instellingen In de stad. 

„'t Wienvat" 
Hét trefpunt van de Bourgondi
sche Dagen wordt ongetwijfeld „'t 
Wienvat", een Bourgondische 
wijntaveeme op het vernieuwde 
plein van 't Zand. Heeriijke Bour-
gognewijnen en -versnaperingen 
zullen er kunnen worden ge
proefd. Eveneens op 't Zand zal 
een Bourgondisch volksbanket 
plaatshebben, een festijn voor jon
ge en oude smulpap>en. 
Dagelijks zullen kleurrijke zang-, 
dans- en muzlekgroep)en te be
wonderen zijn op de Brugse stra
ten en verkeersvrije pleinen en op 
de belaard zal Bourgondische mu
ziek weerklinken. 
Tot 19 september lopen twee ten
toonstellingen, respektievelijk 
over het beroemde hospitaalwe
zen in Beaune, en over kuituur, 
folklore en uiteraard de wijn in 
Bourgondië. In het Gruuthuse-
museum zal van 6 augustus tot 
3 oktober een tentoonstelling 
„Munten en penningen in Bour
gondisch Vlaanderen" worden ge
houden De winkels zullen Bour
gondische specialiteiten aanbie
den. 

Info 
Alle verdere inlichtingen en tickets 
voor zitplaatsen: 
Dienst voor Toerisme, Markt 7, 
8000 Brugge 
Telefoon: 050-33.07.11. 
Niet zonder fierheid vermelden wij 
hier graag dat deze unieke realiza-
ties een feit werden onder Impuls 
van de heer Omer Dombrecht en 
mevrouw Joslane Van Vlaende-
ren-Tuyaerts, beiden Volksunie-
schepenen van de stad Brugge en 
respektievelijk voorzitter en on
dervoorzitter van het Direktieko-
mltee „Bourgondische Zomer '82". 
Voor de algemene leiding tekent 
Tony Wlllems en voor de organlza-
tie van de avondstoet Frans 
Vromman. (pvdd) 
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Genieten bij klassiek... 

Antwerpse stadskern weer wandelfeest 
In de zestiende eeuw, vóór de katastrofale geuzennederlaag van 1885, 
gold Antwerpen als wellicht de rijkste stad van de westelijke wereld. 
En de „sinjeurs" leefden ernaar, met een koortsige geestdrift en een 
zin voor wereldlijke glamour die niet zelden tot over de randen van de 
protserige kitsch reikte. Na de „val van Antwerpen" flakkerde die 
luister nog herhaaldelijk hevig op in de barokke feesten van Rubens 
en Jordaens, later ook in de klassicistische ampleur met rococo-
toetsen van bouwmeester Jan Pieter Baurscheit, de lieveling van de 
achttiende eeuwse sinjoorse geldaristokratie. Kortom, Antwerpen 
vond voor zijn zwarte eeuwen troost in zichzelf. In het begin van de 
negentiende eeuw gaven vorsten als Bonaparte en Willem I respek-
tievelijke vingerwijzingen naar Antwerpens toekomst als „gegraven 
haven". In de tweede helft van die eeuw begon dan de maritieme uit
bouw, die Antwerpen van een eertijds Romeins veer tot een van de 
voornaamste wereldhavens zou laten uitgroeien. 

B r e e k h e t m a a r a f 
in een van zijn vroegste liedjes 
zingt Wannes van de Velde 
„Breek het maar af, duw het maar 
om, dat schoon Sinjorenkot", met
een zijn stadsgenoten hun fanate 
afbraakwoede verwijtend. En de 
bard had beslist geen ongelijk, 
want ondanks hun trotse eigenlief
de hadden de Antwerpenaars 
(hun heilige koeien als stadhuis, 
katedraal en Rubenshuis te buiten 
gelaten) tot voor kort weinig oog, 
laat staan ziel, voor eigen histo
risch schoon. Dat lag wellicht aan 
hun merkantiele ingesteldheid en 
aan het feit dat de haven tot voor 
de tweede wereldoorlog nog vlak 
voor en naast de stad zelf lag. 
Voor het koesteren van liefde en 
eerbied voor de bouwkundige re
lieken van het verleden was er in 
het hart van de expansieve Ant
werpenaars geen plaats, commer
ce en scheepvaart gingen voor. 
De eerste en wellicht omvangrijk
ste afbraakfurie gebeurde tussen 
1877 en 1884 met het rechttrek
ken van de Schelde-oever, zodat 
de zeeschepen ook bij lage tij 
konden aanmeren. Met één klap 
verdwenen toen het fiere kranen-
hoofd, de alleroudste stadswijk, de 
Sint-Walburgiskerk, een deel van 
de oorspronkelijke burcht en een 
veelheid aan drukke en schilder
achtige vlieten die soms tot diep in 
de stad doordrongen. In de plaats 
daarvan kwamen nieuwe kaaimu-
ren, de welbekende afdaken 
(waarvan er nu een aantal als 
monument geklasseerd werden) 
en wandelterrassen. De teloor
gang van het bouwkundig patri
monium ging nadien onvermin
derd voor t Stemmige hoekjes, pit
toreske gangen, middeleeuwse 
houten gevels, gezellige vlieten en 
ruien verdwenen tegen een onge
looflijke snelheid, deels door bran
den, vaak evenwel door barbaars 
onbegrip, soms ook omwille van 
inderdaad noodzakelijke sane-
ringswerken. 

Een tweede afbraakgolf is van 
veel recentere datum. Aan de ba
sis ervan Jagen de immobilien-
boom, de spekulatiedrift van de 
zestiger jaren en een onbegrijpe
lijk wanbeheer van het stadsbe
stuur. Toen reeds formuleerde de 
Volksunie-fraktie van de Antwerp
se gemeenteraad een uitvoerig en 
konkreet plan tot stadskernver
nieuwing en -verfraaiing met be
houd van het historisch waarde
volle en met nadruk op het mense
lijk leefbare. Onder druk van de 
publieke opinie, de pers en diver
se, spontane aktlegroepen werd 
met de stapsgewijze uitbouw van 
dit plan aangevat. De konjunktuur 
was inmiddels teruggelopen, het 
kleinschalige won weer aan be
langstelling, de voetganger begon 
terug veld te winnen'op de auto, 
het privé-initiatief kreeg oog voor 
restauratie en herwaardering., en 
het Rubensjaar 1980 betekende 

een heuglijk keerpunt. Vandaag 
de dag Is de oude Antwerpse 
binnenstad, van Groenplaats tot 
Schelde en van Stadswaag tot 
Sint-Jansvllet een voorbeeld van 
geslaagd vernieuwen... en het 
mooiste van al is dat de Antwerpe
naars zelf weer entoesiast van 
hun luisterrijke, oude stad weten 
te genieten. Het is er prettig, druk, 
levendig en rustig tegelijk. Wie 
deze zomermaand aan zinnig en 
aangenaam ééndagstoerisme wil 
doen, moet beslist even naar dat 
oude Antwerpen, waar we hieron
der wat in rondslenteren. 

Maak het 
terug mooi.. 
Drie mooie voorbeelden van goe
de stadsrenovatie zijn de winkel
wandelstraten van de Wilde Zee 
(Korte Gasthuisstraat en omlig
gende), de autovrije pleintjes en 
straten rondom de oude KNS 
(jammer genoeg is de brutale mas
todont van de nieuwe stads
schouwburg hier een storend mls-
punO en de Wapper, een stemmi
ge wandelkouter voor het Ru
benshuls. Wilt u evenwel echt van 
het verfraaide, volkse Antwerpen 
genieten, vertrek dan op de Grote 
Markt met de rug naar het stad

huls gekeerd (natuurlijk niet zon
der al vervoerd te zijn door dit 
hoogtepunt van Vlaamse renais
sance)... rechts ligt dan de auto
vrije Hoogstraat en voor u de al 
even autovrije, nauwe Wijngaard
straat Belde zijn ze de kernstraten 
van twee fraaie en gezellige buur
ten waartussen de katedraal en 
zijn autovrije omgeving een bind
punt is (met uiteraard de brede 
terrassen van de Groenplaats). 
De wijk rond de Wijngaardstraat 
was vooral in de roerige sixties 
van provo en popmuziek (met 
Ferre Grignard als lokale profeet) 
een levendig kultureel trefpunt De 
bekende artlestencafees en klubs 
hebben weliswaar wat aan belang 
Ingeboet maar dat wordt ruim
schoots goedgemaakt door de 
sfeervolle drukte rond een plejade 
aan vaak alternatieve winkeltjes 
en prijselijke restaurantjes. Het 
Conscienceplein blijft met zijn bl-
blloteek, zijn monument voor de 
man die zijn volk leerde lezen en 
zijn Sint-(i;aroluskerk (met een 
door Rubens getekende gevel en 
de mooiste baroktoren van de 
lage landen) nog altijd een Miche-
lin-ster overwaard, terwijl een ma
tig agressieve punk-kolonie er 
voor een wat onwezenlijke afwis

seling zorgt Toch is de wijk rond 
de Hoogstraat In feite boelender, 
enerzijds omdat zij veel gevarieer
der is, anderzijds omdat zij meer 
geënt Is op het Antwerpse volks
leven zelf. De Hoogstraat een van 
de oudste stadsassen, is In feite 
een gewone winkelstraat sedert 
enkele jaren evenwel verrijkt met 
rommelmarktjes, tweedehands 
boekenzaken, antiek- en brocante-
shops... en als hoogtepunt de 
Zwarte Pantergalerij in de uit 1501 
stammende, gerestaureerde kapel 
van het Slnt^ullanus gasthuis. 
Aan de Oude Koornmarkt liggen 
naast het nieuwe super-café „De 
volle maan" tal van behoorlijke, 
vaak exotische, kleine restau
rants... en een aantal prachtige 
specimens van gevels (onderaan 
vaak verknoeid) In Brabants-goti
sche stijl. De autovrije Pelgrim
straat is een verkwikkend rust
punt waar vanuit enkele stemmige 
kafeetjes de klassieke muziek u 
als het ware uitnodigend wenkt. 
Tussen belde straten ligt helemaal 
Ingebouwd (de toegang is een 
nauw poortje) de onvergelijkbare, 
uit de zestiende eeuw stammende 
Vlaaikensgang, een waar schrijn 
van oude, volkse archltektuur dat 
gerust de vergelijking kan door
staan met het mooiste dat b.v. 
Brugge te bieden heeft. Wie van 
levensechte belaardmuziek houdt 
kan hier tot In september elke 
maandagavond terecht voor het 
werkelijk geprivilegieerd beluiste
ren van de wekelijkse koncerten 
vanop de katedraaltoren. Even
eens bekoorlijk zijn de Reynders-
straat met haar gerestaureerde 
Jordaenshuis (een paleisachtige 
woonst met atelier dat door de 
ondanks zijn protestant zijn toch 
gefortuneerde meester naar eigen 
ontwerp gebouwd werd, één jaar 
na Rubens' dood) en de Vlasmarkt 
met mooi vernleuwe trap- en punt-

Met Nic van Bruggen 
op stap door oud-
Antwerpen. 

gevels die op een dringende klas
sering wachten. Beide straten zijn 
ook het gastronomische hart van 
de buurt met naast twee prijzige 
culinaire tempels ook meer schap
pelijke gelegenheden van een eer
der artistiek allure. 

Twee huizen met 
grote „H"... 
Een merkwaardig fenomeen dat 
zich tijdens de Antwerpse stads
kernvernieuwing voorgedaan 
heeft. Is het feit dat de Sinjoren 
zelf met veel entoeslasme op deze 
herwaardering ingespeeld heb
ben. Veel restauratie werd privé 
verwezenlijkt de Vlaaikensgang 
werd gered dankzij het initiatief 
van de jonge antiquair Axel Ver-
voordt het gerenoveerde kreeg 
leefbare bestemmingen die door 
het publiek duidelijk naar waarde 
geschat worden. Twee realizatles 
zijn daarvoor biezonder illustratief. 

Aan het einde van de Hoog
straat geeft een brede, dubbele 
p)Oort toegang tot het Oranjehuis, 
.het domein van organizator en 
dulzendp)OOt Bert De Bruyne (ove
rigens ook VU-kandIdaat bij de 
komende gemeenteraadsverkie
zingen). Bert was de stimulerende 
kracht achter het autovrij maken 
van de Hoogstraat en Is de ludieke 
inspirator van het veelzijdige cen
trum dat hij uit de grond stampte 
en leidt Het grote, geklasseerde 
pand heeft keldergewelven uit de 
veertiende eeuw, terwijl de wat 
droge, klassicistische bovenbouw 
van 1809 dateert. Na de 1830 
revolutie was het huls het verga
derlokaal van de Antwerpse Oran
gisten, „Le Club de la Loyauté", 
een groep verfranste bourgeoisie 
die als aanhangers van Willem I 
veeleer gestuwd werden door 
ekonomisch eigenbelang dan door 
een Diets samenhorlgheldsbesef 
(naar het schijnt werd het paard 

De Groote Witte Arend. ISde-eeuwse luister hersteld tot een levendig 
kultuurcentrum. 

Z A T E R D A G (Uaug.) - in de BRT-weekendflIm 
Minnares in Washington (Washington Mistress) speelt 
Lucille Balls dochter Lucy Arnaz de rol van Maggie, 
minnares van een belangrijke politicus in Washington. 
Vijf jaar lang heeft zij In zijn schaduw geleefd nadat zij 
voor hem haar carrière opgaf. Nu eindelijk wil hij 
schelden van zijn vrouw. Voor Maggie komt zijn 
beslissing echter te laat.. — Nederland zet drie films op 
het scherm; Ned. 1 (Tros): Rio Lobo, een western van 
Howard Hawks (1970), met John Wayne, Jennifer 
O'Neill (herh.) en Arch of Triumph van Lewis Milestone 
(1948 - zw.-w.) met Ingrid Bergman, Charles Boyer, 
Charles Laughton, Lonis Calhern. Een film die wordt ge
schraagd door een kwartet van filmgroten. Een verbit
terde vluchteling In het na-oorlogse Parijs gaat op zoek 
naar zijn kampbeul. Ondertussen beleeft hij een tragi
sche romance. — NCRV (Ned. 2) draalt Escape, een 
ipannende film met Timothy Bottoms, gebaseerd op 

een waar gebeurd feit: een Amerikaan die ontsnapt uit 
een zwaar bewaakte gevangenis in Mexico City. 

Z O N D A G (15 aug.) - Wielrennen. Grote Prijs 
Eddy Merkcx — BRT denkt aan de (al oudere) Presley-
fans en vertoont Blue Hawaii \/ar\ Fritz Lang (1953), een 
muzikale film met Elvis Presley, Joan Blackman, Nancy 
Walters. Een niemendalletje met echter mooie vrouwen 
en prachtige beelden van Honolulu. — BRT denkt ook 
aan alternatieve energie en brengt een Finse dokumen-
taire over dat onderwerp — Vanavond start VPRO 
(Ned 2) met een dnedellge dokumentaire over de ge
beurtenissen in Vietnam 

M A A N D A G ( i e aug.) - De geplande film De 
schone en het beest is met de bekende versie van Jean 
Cocteau maar een recente (1979) versie van de 
Tsjechische regisseur Juraj Herz. Een ongelukkige 

koopman komt In het palels ve 
plukt er een roos voor zijn doch 
Het Beest is woedend en bedre 
dood, tenzij hij hem een doch 
Vara (Ned. 3) herhaalt het tv-s( 
tv-spel van Bob Us uit 1972. De 
stuk dat toentertijd op de aktu 
geschreven, nog aktualiteitsgel 

DINSDAG (17 aug) -
treux heeft aan belang verloren, 
een programma uit dat boven d 
Zo bv de Inzending van ZDF v 
pen, humor, sketches over de 
door de beroemde komiek Ott< 
derland 2). 

WOENSDAG (18aug) 
sprek dat Ludo Bekkers voerd 
over Leopold von Sacher Maso 
de psycho-seksuele afwijking f 
den.) — De Nederlanders dn 
koloniën verbleven en onder 
vielen, hebben nogal wat te lijc 
vanavond een dokumentaire O' 
Japanse bezetting tijdens W.C 

DONDERDAG (i9au< 
Derden is de VU te gast. — 
aflevering „Door eten bezeten 
hamburgers en over de manier 
veelheid waarmee eten in Ai 
verkocht en gegeten (BRT) — 
de jongeren een 1 uur dure 
waarin zowat alles kan kons 
info, interviews enz (.je ziet m 
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Oranjehuis, elke zaterdag van 10 tot 15 uur drukke, biologische groentemarkt 

van Willem er een rustige oude 
dag bezorgd). Vandaag de dag is 
het Oranjehuis een druk bezocht 
centrum met een grote rommel
markt een profetische speakers
corner, een uiterst suksesrijke bio
logische groentemarkt, een ge-
waarderde houtskoolgrill, een 
gastvrij café en feestruimten waar 
leute* inventiviteit en kulturele ma
nifestaties op overtuigende wijze 
samengaan. Het prettige aan het 
Oranjehuis is dat dit centrum een 
„bewegende" bedoening is, hele
maal naar maat van de grillige 
ideeënrijkdom van zijn initiatiefne
mer... en naar maat van de bour-
gondische Antwerpenaars die de 
weg naar dit volkse kultuurpaleis 
beslist gevonden hebben. 
Van een heel andere allure Is het 
muziekcentrum „De Groote Witte 
Arend" aan de Reyndersstraat 18. 

In 1977 werd het op initiatief van 
Frangois (Francis) Van Hoof ge
opend in een voortreffelijk geres
taureerd pand waarvan de oor
sprong teruggaat tot in de zestien
de eeuw en dat een eeuw later 
zelfs aanleiding gaf tot herhaalde
lijke fjogingen tot moord en dood
slag. Momenteel gaat het er veel 
vreedzamer aan toe. In het stem
mige café en op de ruime binnen
keer met haar Toscaanse zuilen
galerij worden superieure bier
soorten en Franse wijn en kaas 
gekonsumeerd, terwijl een fraaie 
wijnbodega eerlang zal geopend 
worden. Voor alles is „De Groote 
Witte Arend" evenwel een aktief 
kultureel centrum met een prachti
ge koncertzaal waann vooral ka
mermuziek aan bod komt en be
kende ensembles uit binnen- en 
buitenland musiceren. In de fraaie 

tentoonstellingszaal wordt maan
delijks door andere schilders en 
beeldhouwers geexjjoseerd, ter
wijl de galerij zelf een aantal Ant
werpse kunstenaars aan zich ver
bonden heeft. Ook door de rigou
reuze zorg waarmee de restaura
tiewerken uitgevoerd werden en 
nog worden, levert de „Arend" een 
lofwaardige bijdrage tot de verrij
king van de oude stadskern. Ga u 
gerust eens overtuigen, bij klassie
ke muziek en een keurig geschon
ken triple. Kortom, in Antwerpen 
wordt momenteel bewezen dat 
het weer leefbaar maken van een 
decennium geleden als „afge
schreven" beschouwde buurten 
geen utopie is. Integendeel, het 
oude Antwerpen beleeft een nieu
we jeugd en de hele Sinjorenstad 
weet er gulzig van te genieten 

Nic van Bruggen 

Gids voor toe
risme en vrije 
tijd in Vlaams-
Brabant 
Een fraaie brochure van 60 bladzij
den, rijkelijk geïllustreerd, waarin 
men zowat alle informatie kan vin
den voor een uitstapje in Vlaams-
Brabant. Of je nu een idee wil voor 
een stadswandeling, de toegangs
uren van een rekreatiepark of mu
seum wil kennen, weten waar je 
kunt gaan roeien of zwemmen, het 
staat er allemaal in Dit boekje is 
een onmisbare gids voor wie er 
even een dagje uit wil in Vlaams-
Brabant De „Gids voor toerisme 
en vrije tijd in Vlaams-Brabant" is 
verknjgbaar tegen 30 fr bij de 
Toeristische Federatie van Bra
bant. Grasmarkt 61, te 1000 Brus
sel, en in alle Brabantse VVV-
kantoren 

Wie hem thuis wil toegezonden 
knjgen kan 45 fr. overschrijven op 
postrekening 000-0057401-74 van 
de Toeristische Federatie van Bra
bant met vermelding „Gids 
Vlaams-Brabant". 

Pepijn 
Van Landen 
achterna 
De Toeristische Federatie van 
Brabant heeft de „Pepijnroute" 
herbewegwijzerd. Bij die gelegen
heid verscheen ook een nieuwe 
brochure met de beschrijving van 
deze toeristische route die naar 
de mooiste plekjes in het Brabant
se Haspengouw leiden. Dat is de 
streek gelegen tussen Tienen en 

Landen. Dit laatste stadje was In 
de 7de eeuw de bakermat van het 
Merovingische geslacht der Pepl-
niden, waarvan de bekendste telg 
Pepijn van Landen is en naar wie 
deze toenstische route is ge
noemd. 

Brabants Haspengouw biedt voor
al 's zomers een mooie aanblik. 
Dan njpt het graan en wisselen de 
goudblonde velden af met het 
groene loof van bieten Déin wor
den de graskanten roodgekleurd 
door de klaprozen en tsjirpen kre
kels in de grachten. Geen andere 
streek in Brabant telt zoveel stati
ge vierkanthoeven, die als eenza
me burchten aan de rand van de 
dorpen staan of onopvallend ge
nesteld tussen de njhuizen in de 
dorpskom Maar het meest tref
fend is misschien wel de stilte, 
geschapen door de talloze akkers 
en velden met wijde, vlakke hori
zonten. 

De „Pepijnroute" is 75 km lang en 
bewegwijzerd met zeshoekige 
aanduidingsborden. 

De brochure „Pepiinroute" is te verkrijgen 
bJ| de Toeristische Federatie van Brabant, 
Grasmarkt 61. te 1000 Brussel Wie deze 
brochure thuis wil toegezonden kri|gen kan 
40 fr. overschrijven op postrekening 
000-0057401-74 van de Toeristische Fede
ratie van Brabant met vermelding „Pepijn
route". 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031-86.71.21 

Voor «AL» uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen: Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tal. 031-36.10,11 

Deheeghar Jan. 
Ladeganckatraat ld, Gant 

Tal. 091-2Z45.62 

et paleis van het Beest terecht en 
or zijn dochter die zal gaan trouwen, 
nd en bedreigt de koopman met de 
1 een dochter schenkt.. (BRT). — 
lalt het tv-spel Jeugdprostitutie een 
uit 1972. De vraag is in hoeverre dit 
op de aktualltelt In opdracht werd 
:tualiteitsgebonden is. 

7 aug.) — Het Festival van Mon-
ig verloren. Soms komt er nog eens 
dat boven de middenmaat uitsteel t 
van ZDF van dit jaar- Tosca: grap 

es over de operawereld, gebracht 
komiek Otto Schenk. (AVRO - Ne 

j (18 aug.) — BRT herhaalt het ge 
.kers voerde met Alfred Kossmar n 
acher Masoch, die zijn naam gaf aan 
I afwijking Masochisme. (Over de r 
rlanders die tijdens W O II in hi n 
en onder de Japanse bezettirg 

i\ wat te lijden gehad NOS brengt 
imentaire over Nederlanders onde 
tijdens W O il 

\ G (19 aug) — In Uitzending doo 
te gast — Panorama herhaalt de 
en bezeten" over Amerikanen «n 
r de manier, de snelheid en de hoe 
eten in Amerika wordt gemaal t 

n,(BRT) - VARA (Ned 1) bezorgt 
1 uur durend eenmalig magazir c 

kan konsumptietips, popmuziek 
(.je ziet maar) 

V R I J D A G (20 aug.) — BRT draait een betrekke
lijk recente film: Firepower, een avonturenfilm van 
Michael Winner (1979), met James Coburn, Sophia Lo-
ren, Eli Wallach. Een jonge chemicus die de misdadige 
praktijken ontdekt van een zekere Stegner een machti
ge multimiljonair die geïsoleerd op een verlaten eiland in 
de Caraïben leeft, wordt door mannen van die miljonair 
vermoord. De vrouw van de vermoorde chemicus wil 
zich wreken en probeert Stegner naar de VS te 
ontvoeren om hem daar te berechten — AVRO brengt 

I r 11.|i ..11 hl-1 \ ' T ̂ h Sea Jazz Festival (Ned 1). 

Een wandeling 
door de oude 
Vlaamse stads
kernen en hun 
prachtige omge
ving is met ieder 
van deze foto
rijke gidsen een 
uitstapje in de 
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Alleen Spadolini tevreden, dank zij Mundial 

Zomer vol problemen voor 
EG; opdoffers voor Thatcher 

We zitten volop in de weken waarin vele EG-burgers binnen of buiten 
de nationale grenzen een vakantiereisje maken of, gezien de sombere 
ekonomische toestanden, verkiezen de vakantie in de eigen tuin door 
te brengen. Maar voor de regeringen in de Gemeenschap is de kom
kommerti jd minder dan ooit een periode om rustig de luie stoel op te 
zoeken en de problemen des lands even te laten voor wat ze zijn 
Onze eigen bestuurders zitten nog altijd te sleutelen aan de volgende 
begroting die eens te meer een groot deficit zal laten zien, en ook de 
Deense regering kijkt aan tegen een groot gat in de rijksfinanciën. In 
Griekenlandsiopl de socialistische premier Papandreoe steeds meer 
radikale programmapunten in de ijskast om toch vooral maar binnen-
en buitenlandse ondernemingen tot meer investeringen in zijn land 
aan te zetten. 

Maar de EG-regeringsleider voor 
wie juli wel de slechtste maand 
was IS ongetwijfeld Margaret That
cher De Britse premier dreef bij 
het begin van die maand nog op 
de golf van populanteit die de 
Falklandoverwinning haar had ge
bracht Groot-Brittannie mag dan 
al lang zijn imperium kwijt zijn 
maar „Maggie" had dan toch maar 
getoond dat met de Britten nog 
steeds niet te spotten valt. Eén 
van haar voorgangers, Harold Wil
son, placht echter te zeggen dat 
een week een lange tijd kan zijn in 
de politiek. Thatcher heeft nu kun
nen vaststellen dat in drie weken 
ongeveer alles mogelijk is, en haar 
kersverse populanteit heeft, nu de 
juli-maand verstrijkt, een harde 
deuk gekregen 

De rotzooi begon met het incident 
waarbij begin juli de 31-jarige 
werkloze Michael Fagan tot in de 
slaapkamer van koningin Elizabeth 
in Buckingham Palace kon door
dringen. De waardigheid van de 
monarchie is iets waarmee voor 
de meeste Britten niet te spotten 
valt en de publieke verontwaardi
ging was dan ook groot En die 
steeg nog snel toen bleek dat het 
optreden van de politiediensten 
van het paleis in verband met het 
incident uit één reeks blunders 

bestond Immers, Fagan was door 
een voorbijfietsende politieman 
gezien toen hij rond 6 u 's mor
gens, dus bij klaarlichte dag, over 
de paleismuur klom. Die was dat 
aan de paleiswachtdienst gaan 
melden die zonder meer achteloos 
reageerde. 
Toen Fagan in een gesloten kamer 
op het gelijkvloers was binnenge-
klommen — de zegelzaal waar 
zich de door koning George V 
bijeengebrachte postzegel-kollek-
tie van onschatbare waarde be
vindt — zette hij daar tweemaal 
een alarmschel in werking Dat 
belette met dat hij door het raam 
weer naar buiten en via een regen
pijp tot op de eerste verdieping 
kon klimmen, daar ongehinderd 
een lange gang doorlopen en ten 
slotte in de slaapkamer van Hare 
Majesteit de gordijnen openschui
ven en de koningin kon wekken. 
Tijdens dat onaangekondigde be
zoek belde Elizabeth tweemaal 
met de politiediensten in het paleis, 
maar die arriveerden slechts ter 
plaatse toen een kamermeisje en 
een lakei de indringer — tegen wie 
inmiddels geen klacht is ingediend 
— al overmeesterd hadden. 
Prompt gingen luide kreten op 
voor een reorganizatie van de 
Londense p)olitie, die trouwens 
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meermaals in opspraak is geko
men door gevallen van korruptie 
en machtsmisbruik 
Van de herrie rond de wachtdien
sten rond de koninklijke familie 
werd ook kommissans Michael 
Trestrail, die sinds zestien jaar 
eerst de persoonlijke veiligheid 
van prins Philip en daarna die van 
de koningin verzekerde, het slach
toffer in een nieuw schandaal. Een 
mannelijke prostitué belde het 
dagblad de „Sun" op met de ont
hulling dat hij jarenlang bezoeken 
van Trestrail had ontvangen en 
bood aan tegen geldelijke vergoe
ding het hele verhaal uit de doe
ken te doen. De sensatiezucht van 
de Sun strekt zich echter niet tot 
de koninklijke familie uit en de 
krant belde meteen Scotland Yard 
op. Trestrail nam ontslag. 
Alsof dat niet genoeg was begon 
Londen daarna te gonzen met 
geruchten dat er weer een groot 
spionage-schandaal in de maak 
was. Een teer onderwerp in een 
land waar de hennnering aan het 
enorme schandaal rond Philby, 
Burgess en MacLean nog altijd 
nawerkt De geruchten werden 
uitgelokt door de arrestatie op 15 
juli in Cheltenham van een taxi
chauffeur die negen jaar, tot 1977, 
in het kommunikatiecentrum van 
de geheime diensten in die stad 
had gewerkt Dat centrum vormt 
het zenuwknooppunt dat o.m. in
staat voor de kontakten met de 
Amerikaanse geheime diensten 
en een stroom NAVO-materiaal 
verwerkt. Een goudmijn dus voor 
eventuele spionnen, maar tot nu 
toe is Thatchers regering erg dis-
kreet over de hele zaak. 
Voor de bloedige IRA-aanslagen 
in twee Londense parken vorige 
week (in Hyde Park tegen de 
koninklijke bereden garde en in 
Regent's Park tegen een militaire 
muziekkapel), waarbij tien doden 
en meer dan vijftig gewonden vie
len, kreeg Thatcher niet de schuld. 
Maar ook daar werd geschreven 
dat de politie steken had laten 
vallen. De bom in Hyde Park was 
verborgen in een geparkeerde 
auto en de kranten gaven toe dat 
de politie niet alle auto's in het 
Londense stadscentrum kan on
derzoeken. Maar het springtuig in 
Regent's Park bevond zich onder 
de muziekkiosk en die had de 
politie volgens de kranten wel 
moeten ontdekken. 

Al die zaken maken dat het image 
van kompetentie en vastberaden
heid, dat premier Thatcher van de 
Falklandoorlog overhield, en dat 
ook geholpen werd door haar 

Bankier Luisi Calvi... (foto upi) 

overwinning op de vakbond van 
stakende machinisten, een ferme 
knauw kreeg. En nu de zegeroes 
IS uitgewerkt gaat de aandacht 
meteen weer veel meer uit naar 
de 3,2 miljoen werklozen, het 
hoogste cijfer dat in Groot-Brittan-
nie ooit IS opgetekend. 

Thatcher kan zich natuuriijk troos
ten met de bedenking dat politieke 
problemen het lot zijn van al haar 
EG-kollega's, ook in deze kom
kommertijd. De Franse president 
Mitterrand schoot een politieke 
kemel door eind juni plots met een 
plan voor de dag te komen om Pa
rijs, waarvan oppositieleider Jac
ques Chirac de burgemeester is, 
in twintig volwaardige gemeenten 
op te delen. Dat plan om het 
bestuur van de miljoenenstad 
dichter bij de inwoners te brengen 
was op zichzelf niet zo gek. Maar 
de manier waarop het aangekon
digd werd, zonder enig overleg 
met Chirac of raadpleging van de 
Parijzenaars, maakte dat het louter 
als een politiek maneuver tegen 
de oppositieleider overkwam. Chi
rac mobilizeerde meteen de bevol
king van de hoofdstad en de rege
ring moest achteruitkrabbelen. 
In de Bondsrepubliek leidt de 
koalitie van sociaal-demokraten en 
liberalen een kwijnend bestaan. 
De liberalen vrezen door het front 
van Groenen en Alternatieven 
(GAL) als derde partij te worden 
ingehaald en binnen Schmidts 
SPD wordt druk gedebatteerd 
over de opportuniteit van een toe-
nadenng tot de GAL, terwijl de 
liberalen dan weer met de kristen-
demokratische oppositie flirten. 
Daarnaast zitten de regeringen 
van de meeste EG-landen met de 
handen in het haar over een ware 

IRA-geweld in Londen (foto upi) 

ekonomische oorlog die de Ame
rikanen tegen de Europeanen ont
ketenen in verband met de staal-
en landbouw-invoer uit de EG, en 
de Siberische aardgaspijpleiding. 
Wie zich in deze bewogen kom
kommertijd nog het gelukkigst kan 
wanen is de heer Spadolini, de 
eerste niet-kristen-demokratische 
premier van Italië sinds de oorlog. 
Zeker, zijn regeringsploeg van 
kristen-demokraten, republikeinen 
en socialisten is niet erg stabiel, 
maar welke Italiaanse regering is 
dat de jongste jaren geweest? En 
dat het ene schandaal in dat land 
slechts overwaait om plaats te 
maken voor een ander is ook 
allang niet nieuw. Voor het mo
ment gaat de aandacht vooral 
naar de duistere internationale 
transakties, waarbij honderden 
miljoenen in het niets verdwenen, 
van de Banco Ambrosiano wiens 
president Luigi Calvi vorige maand 
opgehangen onder een Londense 
brug werd aangetroffen. En naar 
de al even duistere banden van 
deze bank met het „Instituut voor 
Religieuze Werken" zoals de Vati-
kaanse bank heet Deze bank, die 
wordt geleid door de Amerikaan
se bisschop Marcinkus, stelde 
zich in verschillende transakties 
borg voor Calvi en toont zich 
allesbehalve geneigd aan het on
derzoek, dat brede internationale 
vertakkingen heeft mee te wer
ken. 

Dat tast echter Spadolini's positie 
niet aan. Eind mei zou niemand 
een lire hebben verwed op het 
voortbestaan van Spadolini's koali
tie die o.m. hevig ruziede over de 
„scala mobile", het behoud van de 
loonindexenng. Maar toen kwa
men de zes doelpunten van Paolo 
Rossi en de wereldbeker voetbal. 
Heel Italië veranderde in een gek
kenhuis en TV-kijkers over de hele 
wereld konden de krasse 80-jarige 
president Pertini zien juichen en 
springen op de tribune in Madnd. 
Een regeringskrisis in een dergelij
ke penode was gewoon ondenk
baar en Spadolini kan nu hopen in 
de herfst een jaartje regering vol 
te maken. Wat bijna een rekord is 
„Is er een leven na de Mundial?", 
zo werd spottend gevraagd toen 
heel Europa, Latijns-Amerika en 
een stuk van de rest van de 
wereld een maand lang in de ban 
van het voetbal-gebeuren zat. Een 
toepasselijke vraag voor Spadolini 
die hij tevreden met „ja" kan beant
woorden. 

H. Oosterhuys 
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Vakantie in Ierland 
De Ierse westkust ruw maar 

enig mooi 

Ierland is een van de mooiste 
vakantielanden in Europa, voor 
wie van de natuur houdt Vooral 
als het weer meevalt, is een tocht 
langs de westkust onvergetelijk 
De streek van Kerry is het ontdek
ken waard Bantry Bay, met eèn 
van de grootste diepzeehavens 
voor mammoettankers ter wereld 
ligt in een diep ingesneden, berg
achtig landschap De petroleum-
tanks en de milieuvervuiling staan 
er in scherpe tegenstelling tot de, 
voor het overige, ongerepte na
tuur Kenmare River en de opeen
volgende bergmeren, die trapsge
wijze afdalen naar Killarney, zijn 
enig Hier ondervindt het klimaat 
de weldoende invloed van de 
Golfstroom, die tot tegen de kust 
komt Voor de rotskust liggen tal
rijke prachtige eilanden, zoals Va-
lentia, met een centrum voor diep-
zeeduiken en een grote kolonie 
zeevogels waaronder de Jan van 
Gent Dingle Bay straalt een wilde 
schoonheid uit, met de Blasket-
eilanden als bekroning Deze 
meest westelijke punt van Ierland 
IS ruw en woest Enkele decennia 
geleden werden de laatste eiland
bewoners overgebracht naar het 
vasteland Hun boerderijen zijn nu 
ruines geworden Hun door mon
delinge overlevenng doorgegeven 
volksverhalen werden door Peig 
Sayers een van de oudste vrou
wen van de dorpsgemeenschap 
te boek gesteld onder de t i tel, An 
Old Woman s Reflections" Het 
strand van Slea Head, waar de 
bekende film Ryan's Daughter van 

David Lean werd gedraaid is ze
ker een verblijf waard In de streek 
getuigen een aantal merkwaardige 
gebouwen, zoals een school en 
een dorpskern, speciaal voor deze 
film gebouwd, van het oorspron
kelijke Ierland Wie zich voor de 
geschiedenis van Kerry interes
seert, treft in het boek van T J Bar-
nngton „Discovenng Kerry its His
tory, Hentage and Topography" 
alle nodige informatie aan 
Wat de Ierse westkust zo aantrek
kelijk maakt, zijn de scherpe kon
trasten tussen de zee en het land 
ruwe hoogten tot 1 500 m, vlakbij 
een diep ingesneden rotskust, met 
tussendoor honderden kleine 
stranden Wie en van de zee en 
van de bergen houdt, kan hier 
terecht 

Kerry is bereikbaar per vliegtuig 
vanuit Zaventem naar Cork na 
een vlucht van anderhalf uur, per 
schip rechtstreeks vanuit Le Ha
vre of Cherbourg naar Rosslare, 
na een vaart van 18 of 15 uur Het 
IS ook mogelijk om vanuit Oosten
de over te steken naar Dover, 
door Zuid-Engeland en Wales te 
rijden, om dan vanuit Swansea de 
boot te nemen tot Cork 
Ierland leent zich tot heelwat soor
ten vakanties overnachting op 
een boerdenj verblijf in huurhuis-
jes hotelverblijf cruising op nvie-
ren en meren huifkarrentocht 
hengelvaart enz 

Het loont de moeite om wat dieper 
in te gaan op sommige minder 
bekende aspekten van zon va
kanties 

Jacht op de blauwe 
haai: zinloos? 
Zoetwater-, sport- en zeehengelen 
moet je in Ierland beleven zeggen 
bekende visspecialisten Zuid-ler-
landis voor de zeehengelaars een 
waar paradijs, met de baai van 
Kinsale als thuishaven Ervaren 
hengelaars, die geregeld de 
Zeeuwse en Vlaamse kust beva
ren, vinden er toch nog wat meer 

Kinsale beschikt over een goed 
uitgerust zeehengelcentrum voor 
bodemvisserij en de jacht op de 
blauwe haai Die is er m de zomer, 
de baai van Kunsale wordt dan 
ook druk bevaren Tijdens de 
vaart wordt op makreel gevist, die 
later als lokaas zal dienen Twintig 
kilometer voor de rotskust wordt 
een reukspoor over boord gewor-

meestal met bij een beperkte 
vangst Als de haaien er zijn soms 
na uren wachten, laten ze met 
meer los Kleine haaien worden, na 
enkele rake meppen terug in zee 
gesmeten, zware dieren worden 
met man en macht aan boord 
gehesen, gedood en meegeno
men naar de haven Als de met vis 
beladen boten in de late namiddag 
terugkeren naar het stadje, wor
den de opvarenden opgewacht 
door een massa nieuwsgierigen 
De grootste haaien worden gewo
gen Wie de zwaarste blauwe haai 
ving, wordt uitgeroepen tot kam
pioen en gekroond De kadavers 
van meegevoerde haaien „ver
dwijnen" in het water langs de 
kade Ze komen terecht tussen de 
reeds half verteerde prooien van 
de voorbije weken Intussen wordt 

„Het blijft niet altijd regenen" 
(Iers gezegde) 

pen om de haaien te lokken Deze 
zwemmen mee met de warme 
golfstroom en bereiken zo de Ier
se zee Het reukspoor is mets 
anders dan een brei bestaande uit 
geplette, rotte makreel meel en 
olie Het dnjft kilometers ver en 
brengt de haaien nabij de boot De 
haaienlijnen worden dan uitgewor
pen met verse makreel als aas 
Het binnenhalen van een haai 
vergt heelwat ervanng en vaardig
heid Eenmaal op het dek wordt 
het dier neergeknuppeld Het blijft 

er druk nagepraat in de plaatselij
ke kroegen 
De toenemende belangstelling die 
Ierland geniet onder de sportvis
sers IS vooral te danken aan de 
mogelijkheid om er blauwe haaien 
te vangen De wijze waarop deze 
dieren worden behandeld, roept 
echter een aantal vragen op Hun 
lot is soms zelfs minder fraai dan 
dat van de jonge zeehonden in 
Canadai Bovendien is weinig ge
weten over de invloed van deze 
vangsten op de populatie en op 

het zeemilieu Gelukkig wordt er 
ook nog gehengeld naar diepzee-
vis, zoals konger, leng en pollak en 
zijn er de bijna onbeperkte hengel-
mogelijkheden op de binnenwate
ren en -meren 

Vaar- en hengelvakantie 
Een vaarvakantie op de visrijke 
Shannon bijvoorbeeld is een unie
ke ervanng Deze rivier is bevaar
baar over een lengte van 250 km 
en kronkelt door een weids groen 
landschap Langs de oevers tref je 
talrijke kleine dorpjes aan, die een 
soms middeleeuwse sfeer uitstra
len, naast kastelen en ruines, met 
een njke histonsche achtergrond 

Huifkar: 
een modeverschijnsel 
Een huifkartocht is in Rondtrek
ken met een gekleurde huifkar 
langs uitgestippelde wegen of vol
ledig vrij betekent avontuur Van
uit de huifkarbasis leg je zowat 
15 km per dag af, langs een vooraf 
geplande reisroute en een aantal 
overnachtingsstops De tocht 
duurt meestal twee weken en er is 
plaats voor 4 tot 5 personen p>er 
kar Wat meestal met in de rekla-
mefolders staat is dat met alle 
wegen open zijn voor huifkarren, 
omdat de hellingen vaak te steil 
zijn en daardoor ook levensge
vaarlijk Bovendien geraken de 
vnjheid zoekende, moderne zigeu
ners op gewone wegen ook wel-
eens gevangen tussen het drukke 
autoverkeer, vooral in het hoogsei
zoen vVim Wellens 
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Onder de rook van Amsterdam... 

Uitrusten 
bij de voetangelbrug 
(jeeveedee) Je zou het nauwelijks verwachten, maar onder de rook 
van Amsterdam tref je — in zuidwaartse richting — een gebied aan 
waarvan heel wat wegen en weggetjes in het groen op de landkaart 
staan aangegeven. Groen, dat betekent: schilderachtige route, met 
veel natuurschoon. Het is hier dan ook een volstrekt landelijke streek, 
het aloude Amstelland, genoemd naar de rivier de Amstel waaraan de 
hoofdstad van Nederland haar naam te danken heeft. Eens waren de 
Heren van Amstel, men schreef toen „Aemstel", machtig en stonden 
ze in hoog aanzien. Joost van den Vondel schreef immers „Gysbreght 
van Aemstel" het toneelspel waarmee in 1637 de nieuwe schouwburg 
van Amsterdam werd geopend. 

Dat Amstelland, vroeger een moe
rassig veengebied maar vanaf de 
middeleeuwen stukje bij beetje 
drooggelegd, ligt aan je linkerhand 
als je je per auto over de snelweg 
van Utrecht naar Amsterdam be
geeft Wil je met deze ongerepte 
streek kennis maken, dan kun je 
het best de afslag Abcoude ne
men, of even verder Ouderkerk 
aan de Amstel. Het is dan verba
zingwekkend hoe je, amper uit de 
drukte van het verkeer, ineens 
blijkt te vertoeven in een weldadig 
aandoende omgeving, overal 
groen, veel smalle kronkelwegen, 
hier en daar een boerderij. Er gaat 
een heerlijke rust van uit, wat je 
hoort zijn vogels, op sommige 
punten is heel in de verte nog iets 
van de autowegen te zien maar 
het geluid daarvan dringt niet in 
Amstelland door. 

Een heel mooi plekje kun je vinden 
aan de rand van de polder „De 
ronde hoep" ( = hoepel, de polder 
heeft inderdaad de vorm van een 

duig rond een ton). Op de plek 
waar drie riviertjes uit het stroom
gebied van de Amstel bijeenko
men, bevindt zich de Voet
angelbrug en daar vlakbij het eta
blissement „De Voetangel". Je 
mag het met een café noemen, 
ook met een restaurant, al dnnk je 
er een goed glas en kun je er een 
smakelijke maaltijd bestellen. „De 
Voetangel" dient zichzelf aan als 
„herberg, uitspanning en tolgaar-
dershuis", en als je er aanlegt, zul 
je ondervinden dat het zo ook is. 
Wie per boot namelijk van het ene 
riviertje van de drie — de Waver, 
de Bullewijk en de Holendrecht — 
naar een van de twee andere wil, 
IS verplicht tol te betalen. De brug-
wachter hanteert daarvoor nog 
altijd zijn hengel met een klomp er
aan waarin de tolkwartjes gedepo
neerd moeten worden. Als je op 
het terras van de Voetangel zit, zie 
je die ceremonie zich herhaaldelijk 
afspelen, want er is nogal wat 
rekreatiescheepvaart in en door 
Amstelland heen. 

MOL 
Groen 
vakantieoord 
Sportgemeente 

Bezoek in Mol 
— Het Jacob Smitsmu-

seum. 
— De abdij van Postel, 

waarrond dit jaar tijdens 
de vakantiemaanden 
een fotozoektocht werd 
ingericht (te bekomen op 
VW-kantoor en in Pos
tel zelf). 

— 300 km uitgestippelde 
wandelwegen in de ver
schillende gehuchten, 
langs de mooiste plekjes 
van de gemeente. 

— Het torenmuseum met beiaard. 
— De prachtige stranden van Zilvermeer (provin

ciaal domein), Zilverstrand en Familiestrand. 
— Rekreatieoord Den Uyt (Rode Kruislaan 20). olym

pisch openluchtbad (50x21) met instruktiebad, 
peuterbad, zonneweide en minigolf; overdekt bad 
(25 X 12,5); omni-sporthal en tennisterreinen. 

Daarbuiten biedt Mol U nog veel meer: 
— Beiaardkoncerten: iedere dinsdag om 11 u., iedere 

zaterdag om 16 u. 
— Marktdag: elke dinsdagvoormiddag op Rondplein 

en omgeving. 
— Pluimvee- en dierenmarkt: elke zondagvoormid

dag op Rondplein. 
— Miel-Otten-fietspad te Postel en omgeving. 
— Mol-Om-wandeling (80 km rond Mol). 

Alle inlichtingen: 
V W Mol, Markt 22, 2400 MOL. 
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De herberg „De Voetangel" met tolhuis in 1777. Het gebouw was toen 150 jaar oud. Sindsdien is het meer
dere lieren verbouwd, maar het is een mooi, historisch plekje gebleven, dicht bij Amsterdam en tóch ver 

buiten de stad. 

Die tol is nog een overblijfsel uit 
verre tijden; in 1627, dus ruim drie-
en-een-halve eeuw geleden, werd 
hier voor het eerst tol geheven. De 
waterweg tussen Amsterdam en 
Utrecht voerde immers langs de 
Voetangelbrug, en voor het onder
houd van de brug en later voor de 
aanleg van het pad waarover de 
paarden van de trekschuiten zich 
bewogen, moesten de schippers 
een bijdrage leveren. Het recht om 
tol- en bruggeld te innen, werd 
vanouds verpacht, en de pachter 
mocht dan gratis in het huis „De 
Voetangel" wonen. Hij mocht ook 
waren leveren aan de schippers. 

als het maar geen sterke drenk 
was! Later werd het reglement 
soepeler: „De Voetangel" mocht 
bier tappen en logies verschaffen. 
Tot de Napoleontische tijd was 
het tevens doeanekantoor, op de 
grens immers van het graafschap 
Holland en het bisdom Utrecht. 
Van die rijke historie is in de 
huidige „Voetangel" (in de loop 
van de tijd herhaaldelijk ver
bouwd) nog van alles te zien. De 
toltarieven uit vorige eeuwen bij 
voorbeeld of een „Waarschuwing" 
uit 1784 dat de jagers, dat waren 
de mannen die de paarden van de 
trekschuiten leidden, de boel dien-

JBERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

„Doorzakken" in Tilburg 
In de bosrijke omgeving 
rond Tilburg zijn nogal wat 
gelegenheden waar men in 
een passende gelegenheid, 
zoals in een boerderij, in een 
kasteel of op een boot, 
groepsfeesten kan organi-
zeren. 
Meestal bestaat zo'n avond 
uit eten, drinken en dansen 
en het hangt natuurlijk van 
de groep af hoeveel guldens 
een en ander gaat kosten. 
Dat kan per persoon varië
ren van 25 tot 100 gulden 
(475 tot 1.900 B. fr.), maar 
voor die laatste prijs krijgt 
men dan ook de heerlijkste 
gerechten en is het vrij drin
ken. 
Omdat de meeste feestgan
gers niet in de buurt wonen, 
heeft de V W van Tilburg in 
samenwerking met de feest-
gelegenheden en een drietal 

hotels een zogenaamd 
„doorzak-arrangement" sa
mengesteld. Dat houdt in 
dat de mensen zich om on
geveer vijf uur 's middags 
bij het hotel melden, zich 
opknappen en verkleden, en 
daarna met een bus van de 
V W naar de feestgelegen
heid gaan. 's Nachts worden 
ze weer naar het hotel terug
gebracht. Busvervoer, hotel
overnachting met ontbijt, 
kost dertig gulden per per
soon (570 B. fr.) 
Dit arrangement geldt op 
vrijdag-, zaterdag- en zon
dagavonden tot en met 
31 december 1983. 

Een map met alle inlichtingen over de 
feestgelegenheden en de hotelaan
bieding is verkrijgbaar bij de V W 
Tilburg, Spoorlaan 416A, 5038 CG 
Tilburg. 
Tel. 00-31.13.351135. 

den schoon te maken als ze hun 
paarden in de stal achter de Voet
angel hadden gestald. De stal 
moet alle dagen behoorlijk uitge
mest worden, zo lezen we, „den 
eenen dag door die Jager, welke 
met de eerste Schuit, van Amster
dam aan de Voet-Angel aankomt, 
en de volgende dag door die 
Jager, welke met de eerste Schuit 
van Utrecht aankomt, en zo ver
volgens ieder dag, elk op zyn 
beurt". 

Binnen in de huidige „Voetangel" 
dus historische herinneringen, on
der meer een klok waarvan de 
wijzers in omgekeerde richting lo
pen (zoals je die ook in kleine 
Duitse dorpen aantreft), en buiten 
een terras, vlak bij het water en de 
ophaal-tolbrug. Je kunt er tot laat 
in de zomeravond zitten, als het 
nog stiller wordt in Amstelland. Er 
passeert slechts een enkele een
zame fietser of een traktor met 
een boer die ook hier in het wijdse 
grasgebied nooit klaar is met zijn 
werk. Een kijk ver tekenen zich 
vaag de silhouetten af van de 
Amsterdamse hoogbouw, vlakbij 
duikt het torentje van Ouderkerk 
aan de Amstel, pittoresk „dorp aan 
de rivier", weg achter de bomen. 
Kostelijke momenten, zomaar te 
genieten, al liep je een kwartier 
eerder nog door de Amsterdamse 
binnenstad. Voor wie in zijn vakan
tie de Nederlandse hoofdstad 
„doet": een middag voor Amstel
land of een avond bij de Voetan
gelbrug zijn heel speciale beleve
nissen' 

Rouwkleding voor 
DAMES EN HEREN 

Succes Kleding 
Meyers 

B o o m s e s t e e n w e g 
Aar tse laar 
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/ / Vroeger is dood" 
Een terugblik op het afsterven van 
haar ouders Inez van Dullemen 
beschrijft op een realistische wijze 
het aftakelingsproces van het ou-
der-worden Haar vader lijdt aan 
dementie en wordt opgenomen in 
een gasthuis De eens zo trotse 
rechter is kinds geworden en ver
liest al zijn waardigheid De hulpe
loze moeder dient opgenomen te 
worden in een afdeling van de 
Steinerkliniek De auteur begeleidt 
haar ouders stap voor stap bij hun 
laatste tocht naar de dood 

Op een meesterlijke Wijze wordt 
de lezer gekonfronteerd met de 
tegenstelling jong-oud, vitaliteit-
ziekte en leven-dood Gevoelsma
tige herinnenngen aan haar vader 
en moeder verscherpen dit kon
trast Door deze flash-backs slaagt 
de auteur erin een persoonlijke 
vorm te geven aan de inhoud 
Haar stijl boeit door de rijke woor
denschat en zin voor het detail 

De zo broze begnppen als leven 
en jeugdige vitaliteit worden sterk 
gerelativeerd in het aanschijn van 
de dood Dit allesbehalve opwek
kende — maar ons allen diep 
aangaand — probleem stemt tot 
nadenken en geeft aan haar boek 
een dieper liggende betekenis Te
recht werd dit boek in 1976 be

kroond met een biezondere pnjs 
van de Jan Campertstichting 
— Inez van Dullemen, Vroeger is dood 
Amsterdam, Quendo, 1982 

„Brandende 
Uefde" 

Te Parijs volgt een jonge schilder 
ook Franse lessen bij de strenge 
juffrouw Bonnema In het trappen
huis bij Bonnema ziet hij soms 
Anna, de vrouw van een vermaard 
violist, die met haar man boven 
woont 
De sch'lder zoekt kontakt met 
Anna, een op de modellen van 
Titiaan gelijkende schoonheid 
Bonnema houdt haar stokoude 
vader, bij wie de ziekte van Parkin
son ver gevorderd is, op zijn ka
mer voor de buitenwereld verbor
gen Als het te bar wordt om hem 
te verzorgen, vraagt zij de schilder 
dit te doen 
Deze mag daarom gratis in het 
souterrain van haar huis wonen 
Jan Wolkers is niet aan zijn proef
stuk en hij weet fijn de sfeer in het 
souterrain te schetsen waar de 
jonge schilder de blonde mooie 
Anna naakt schildert 
De twee moeten er voortdurend 

rekening mee houden dat noch de 
streng zedelijke Bonnema, noch 
de man van Anna dit ontdekken 
Als de schilder verrast bemerkt 
dat Anna zwanger is, komt hij op 
het idee de hoogzwangere vrouw 
samen met de stokoude en in 
stervensgevaar verkerende ou
derling te schilderen Hij kan ten 
slotte Anna bewegen te poseren 
bij de dode grijsaard en vereeu
wigt leven en dood geniaal op 
doek 

Zal de strenge en op rijpe leeftijd 
verzuurde Bonnema te weten ko
men wat zich in haar huis tussen 

de lieftallige Anna, haar stokoude 
vader en de talentvolle schilder 
afspeelde' 
In de alledaagse wereld van men
sen die een gewoon burgerlijk en 
zedelijk leven leiden, gebeurt iets 
dergelijks niet 
Sommige lezers zullen het boek 
daarom eerder gezocht van in
houd vinden 
Nochtans vindt men in de prozaï
sche omgeving van mensen die 
zich gebonden weten aan ver
moeiende vaste werkdagen en 
dwingende zedelijke normen ook 
Bonnema's omdat ze door de na

tuur onaantrekkelijk gemaakt zijn 
en Anna's die zowel in lichaam als 
karakter eigenschappen bezitten 
om de man te behagen 
„Brandende Liefde", Jan Wolkers Uitgeve-
rii De Bezige Bi|, 1981, Amsterdam 247 biz. 

Dof ten C-rnljoiirn 

f 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

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 v/andelpaden, 

de geschied- en oudheidkundige monu
menten, 
de feeërieke Sint-Rochusverlichtmg op 
15 augustus, 
15 augustus vanaf 14 u familiezoektocht 
met vele waardevolle prijzen (afspraak 
aan St-Rochustoren) 

Voor inlichtiiigeni Bureau voor Toerisme. 4e bureau. Stadhuis, Aarschot 
TeL 010-56.70.11 of Tourist Information. Grote Markt, Aarschot, teL 016-S6J)7.0S 

y: lepel & vork... 

BANKETBAKKERIJ 
Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene 
Tel 053-668215 
Fijn gebak - suikerwaren -
ijstaarten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 

Sleutelstraat 2 
(hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel 031-340586 

Mogeli|kheid tot kleine etentjes 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Lokaal 

„'T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 513 2564 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 
Kon Astridlaan 85, KONTICH 
Tel 031-57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-218 7489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 1536 
Grote parkeerterreinen zalen vnj 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed
koop eten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 2922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijne^ rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfrled BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6/5712 

tc t ^alinsliut^ 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D« familiezaak met traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052-21 1606 
Algemene voeding bieren wijnen 
likeuren Rechtstreeks invoer Duit 
se en Franse wijnen 

SPECIALIST VOOR / - — V 
AL UW FEESTEN ' \ r / " ^ 
Verzorgde keuken U V / « / M J 
Demokratische prijzen >o^__-^y 
Uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen Tel 031-81 8841 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

Steeds welkom m 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11 
Gooik 

Tel 054 33 4857 
Uw tweede thuis' 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-25202 40 
Rest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Gerdardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrplei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 2135 33 Tel 031 36 56 54 

Cafe De Toekomst 

Kauwstraat 43 
9560 Sint-Lievens Esse 
Tel 054-5006 49 

Vdlideringscentrum LOTTO 
ddnneming tot donderdagavond 
24 uur 

Cafe Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011 79 7084 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-3006 53 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten, 031-5841 76 

Wij verzorgen al uw feesten 
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Vakantie met muziek... 
- W f f Vakantie 1982 

Meer dan vorige jaren neemt de 
kuststreek weer het leeuweaan
deel in op het vlak van lichte 
muziek, koncerten. kleinkunst, 
rock en aanverwanten Maar ook 
klassieke klanken krijgen opval
lend steeds meer en meer aan
dacht Zoals al vandaag (5 augus
tus) te Oostende, ter gelegenheid 
van de Dali-tentoonstelling m het 
Casino, het Trio Baroque met Ma
ria Piech, klavecimbel. Jan Poda 
viool, en fluitist Mare Grauwels 
Inkom 150fr Op het herstelde 
orgel van de St-Pieterskerk te 
Ichtegem, eveneens om 20 u 30, 
het openingskoncert door Odile 
Bailleux uit Panjs Op hetzelfde uur 
treden het Percussieduo Cris 
Sorry en Chris Jons op in het 
teken van de animatie van C C De 
Warande, in het Stadspark te 
Turnhout 

Op de lichte toer is er te Brugge 
dan (om 20 uJ openluchthappe-
ning met de Lierse „Kreuners" en 
de Gigoio's, terwijl Mallemunt te 
Brussel uitpakt met de Gentse 
Janus-groep, als eerste eigen Mal
lemunt teater-projekt Het week
einde staat zoals elk jaar voor
eerst in het teken van het Folkfes-
tival te Dranouter (Westvlaamse 
bergen) een driedaagse, voor 
slechts 500 fr, of 200 per dag als 
inkom Met — zoals vorige week 
op Sfinks-festival — Lieve van 
Millegem, Wannes van de Velde, 
het Cirque du trottoir en Jan De-
cleir dn de klubtent), en verder de 
Ierse Fiddler Paddy Glackin, groep 
La Bamboche, de grote John Kirk-
patrick, de Mighty High band, 
Brian Nelson en de fanfare St-
Juttemis, plus de Bretoenen Cou-
ton & Fisher, met klanken van jazz 
tot musette Dans- en fotowed-
stnjd voorzien Vrijdag ook Luna 
Twist en Kurt van Eeghem (met ei
gen groep) op het festivalcatraz te 
Zonhoven, om 14 u Zaterdag zijn 
ze respektievelijk in de Europahall 
te Tielt en Vredezaal in Dworp Op 
Mallemunt, van 12 tot 22 u Jan 
Decieir, Madou, teater Poppen-
keet, en Sheer Madness plus kin-
deranimatie Vanaf 18 u 30 de 
Gentse „Machines", de Sound en 
de legendarische Blues Band met 
Paul Jones, David Kelly en trawan
ten In de Ambassadeurzaal van 
Oostende is er het verjaardags-
koncert van Willy Sommers, met 
als gast Paul Anderson Inkom 
300 fr Om 21 u in het Auditorium 
de Oveh-balletten van Tahiti In
kom van 200 tot 650 frankskens 
Zaterdag in dezelfde Oostendse 
zaal het recital Annie Cordy (200 
tot 750 f r ) 

Zaterdag 7 augustus Casinobuffet 
te Oostende, met de violen van 
Eddy de Latte, voor liefhebbers 
2000 frankskens De Kreuners 
zijn dan in de feesttent te Koersel, 
Scooter op het industrieterrein te 
Brakel, en de Parking Meters rij
ven ze binnen op het „Festivalca
traz" te Zonhoven Countryrock 
met de Leuvense White Line Fe-
ver Band" te Waimes om even
eens 20 u, en zondagnamiddag 
zijn ze op het Marlboro Country 
Festival te Scheveningen (NI) 
Zondag zijn de Kreuners en de 
Employees in de feesttent op het 
Vernierplein te Oudenburg 

Zakdoek-folk 
Voor de Brabantse groep wordt 
het nu wel menens in oktober e k 
vieren zij hun eerste vijf jaar sa
men en er zijn plannen voor een 
eerste plaatopname die dan ook 
zou verschijnen Ton Serkeyn en 
zijn kornuiten zijn inmiddels ook 

groep Zakdoek 

aan zee, en na voor ambiance te 
hebben gezorgd te Heist en Blan
kenberge trekken ze verder de 
kust af Vrijdag (13 aug) zijn zij 
ook vanaf 17 u op het Paulusplein-
tje te Oostende, zaterdag m de 
Rotonde te Wenduine, en maan
dag om 20 u op de Kiosk te 
Bredene Ze ronden hun beurt af 
met eind augustus het Europaplein 
te Koksijde, zaterdag (28-8) de St -
Pieterstraat te Izegem en zijn te
rug in Brabantse Bierbeek zon
dagavond, in de jongensschool 

Donderdag 12 augustus, voorlaat
ste Mallemuntavond, met om 20 u 
de Scheurbuikshow waarin Max 
Alexander, Sjef Van Oeckel, Ka-
magurka, Guy Mortier en anderen 
Het belooft een ludiek nonsens 
festijn te worden' Vrijdag om 13 u 
opnieuw Sjef van Oeckel met een 
solobeurt, waarna Edwina Lee Ty
ler Ensemble, Jean Pico, en het 
teater Carousel met „Jason en zijn 
Helden" Vanaf 18 tot 22 u dan 
Rock Rally 82 winnaars de „Chro
me", Johnny G, en de Britse da-
mesgroep „Au pair" om af te ron
den 

Sea Side festival 
Zaterdag 14 augustus te Adinker-
ke eveneens de „Au Pairs", de 
revelatie 82 „Allez-Allez" die ook te 
Torhout-Werchter hun kwaliteiten 
bevestigden, Red Zebra uit Brug
ge, de Gentse Luna Twist, de 
Sound en Simple Minds Scooter 
zit dan te Alken in de feesttent en 
de Parking Meters in de Lierstraat 
te Meeuwen, en zondag in de 
feesttent te Zottegem De Kort-
njkzaan Frangois Glorieux is over
bekend als klassiek pianist, maar 
vooral om zijn sfeervolle improvi-
zaties op Beetle en andere temata, 
en zijn „herwerking" van het Bel
gisch volkslied Om 20 u geett hij 
met zijn kwartet — als Europese 
primeur — een koncert op elek
tronische Yamaha-piano Inkom 
350 fr, aan de inkom van het Casi
no van Middelkerke 

Inmiddels is de Zesdaagse van het 
Pauluspleintje aan de gang met op 
een rijtje (van dinsdag 10 tot zon
dag 15 augustus) de Bremer 
straatmuzikanten, St-Juttemis 
Willem Vermandere Sint-Juttemis 
en jeugdanimatie op dinsdag 
Woensdag Catch Marion en Rob-
bi Laven, donderdag Cellar Town 
Jazzband en Calypso band, vrij
dag Albion Morris dancers en 
voormelde Zakdoek, zaterdag de 
Amenkaanse Luikenaar Tucker 
Zimmerman en Ray Barroh Zon
dag eveneens allerlei animatie, Al
bion Morris Men en Express 
Cajun De Leuvens-Westvlaamse 

TC Matic onderneemt dan ook 
een minitoer, met zaterdag (14 
aug) de feesttent te Meeuwen, 
zondag „De Kempen" te Wuust-
wezel, vrijdag 20 de feestzaal te 
Geel, zaterdag 21 aug het festival 
te Waasmunster en zondag op het 
festival van het gemeentepark te 
Gierie Ook voor de Brabantse 
„Polizei" IS het rondrijden gebla
zen, met zaterdag (14 aug) de 
Toekomst te Zoutleeuw, zondag

namiddag de Oude Markt te Leu
ven en 's avonds de Dageraads
feesten te Antwerpen Het week
eind erop zijn ze op de Ninoofse 
Savooifeesten (telkens in een pro
gramma met Kurt van Eeghem) 
Woensdag 18 is Allez Allez in het 
Knokse Casino, en donderdag in 
De Grote Schuur te Den Haan En 
het wordt weer een drukke drie
daagse voor heel wat artiesten 
De Kreuners zijn achtereenvol
gens dat weekeinde in Jeugdhuis 
Reborn te Mol, samen met de 
Employees op het sportplein te 
Huizingen en 's avonds te Waas
munster en zondag in de feesttent 
te Vlimmeren Scooter is dan (met 
Luk Van Kessel) in de Heyken-
straat te Meldert, den Uil te 
Eksaarde en het Sjoc-festival te 
Gierie Johan Verminnen is zater
dag (21 aug) op de Kabouterfees
ten te Eekio en maandag op de 
Handelsbeurs van het Keizerplein 
te Aalst, en dinsdag om 20 u in 
Domein Hengelhoef te Houthalen 
Te Roesbrugge zijn er zondag 22 
aug de jaarlijkse Hoevefeesten 

Jeugd en muziek '82 
Van 16 tot 21 augustus is voor 40 
jongeren een „muzikale oaze" ge
pland in het vormingscentrum 
„Destelheide" te Dworp Met mu
ziek van Debussy tot Scott Jo-
plin's ragtime, begeleid door onder 
meer de „Balladeers", Jan Houben 
en vele anderen Een zuiver muzi
kaal gebeuren in allerlei vormen, 
ver weg van elke commerciële 
bedoeling Informatie telefoon 

02-5130798. Marcel Goossens, 
Koningsstraat 10 te Brussel In
schrijving alles inbegrepen behal
ve drank bedraagt 2990BF Te 
Galmaarden is er op 24 en 25 
augustus volksmuziek met Pol 
Rans en Lieven Misschaert, groep 
De Vagant, Wannes Van de Vel
de, Franse en Hongaarse volks
muzikanten, en volksdansbal elke 
avond in zaal „Domino" aan de 
Bergstraat tot 28 aug 

Vijfde Jefa folk 
Terwijl Lutgard Simoens en Etien-
ne Smet met Omroep Antwerpen 
hun laatste „Platenpoets" en 
„Showbizz" afwerken te Bredene, 
pakt het reeds vijfde Jefa Folk 
festival te Heusden-Zolder uit met 
een prachtige driedaagse Op het 
programma een waslijst artiesten, 
met van bij ons groep Kasper, 
Groendal, Puneizenkombo en de 
Nieuwe Snaar De grote trekpleis
ters zijn niemand minder dan Elliot 
Murphy (zat) en Swan Arcade en 
Melanie (USA) zondag Inkom 
140, 250 en 300 fr, of weekeind-
kaart 500 fr Camping, stands en 
vrije podia voorzien De Kreuners 
ronden dan ook af in de „Temple" 
te Maarke-Kerkem, de feesttent te 
Brecht en op het festival van Aalst 
Kerkem, waar ook Scooter en de 
Employees vrijdag optreden 
Johan Verminnen sluit augustus af 
met zaterdag (28 aug) de feest
tent op het Vredeplein te Peutie-
Vilvoorde en zondag de Dolle 
Dorpsdagen te Neder-over-Heem-
beek Sergius 

ons betere onthaal. 
Een beter onthaal. Waarbij onze mensen, ook tijdens de vakantie, rustig aan

dacht voor u hebben. Met, in klare taal, grondige uitleg en deskundig advies 
over al uw geldzaken. In volle vertrouwen. En mèt begrip voor de menselijke 
kanten. 

Zo ontvangt u bij uw eerste bezoek meteen dat mooie en interessante service-
boek. Kwestie van te weten dat uw bank u een bijzonder b"'eed gamma diensten 
biedt. En ook krijgt u meteen ons nuttige visitekaartje mee. 

Geen wonder dus dat de KB-cliénten zo tevreden zijn over "hun" bank. 
Informeer gerust naar wat ze denken over onze bankservice en kom eens nader 

kennis maken U bent van harte welkom 
Ook tijdens de vakantie . 

KREDIETBANK 
Service begint bij liet betere onthaal. 

5 AUGUSTUS 1982 



Vakantie 1982 mt 15 

Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

Alle werken In marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asseiman 

Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel.: 511.61.33 Privé: 569.03.18 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

' ^ uitgabrelde kous bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
In alle prijsklassen alles Inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

LEOPOLD ll-LMN 2205 
M M OOSTDUINKERKE 
TEL. 051/51.2S.2g 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

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

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Temat 
Tel. 02-582.13.12 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 16.34.16 

MATRASSEN PLAHEAU 

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

Ptatteau-Llevens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene. 
Tel. 053-66.74.56. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 
Tel. 460.04.10 

poggenpch 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72. 

Wij bouwen voor u_ 
— sleutel op de deur 
— en- zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deume-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
Tel. 02-268.14.02 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71.1Z40 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031-53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B -t- M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel. 054-33.06.87 

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

Guide NUYTTENS 
Longinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

Antiekhandel 
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 

Nederweg 109, Izegem 
Tel. 051-30.15.37 
Afspraak voormiddag of na 19 uur. 
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige prijzen. 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften • 
Dagbladen. 
Verantwoord speelgoed! 

Boek! 

SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel. t)16-56.9334 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel. 091-62.51.42. 

Alle voor land- en tuinbouw. 

OJTUUM3 
EN BROEKEN 

moeilijke maten,,' 
vakkundige retouche 

mt̂ pf ter kleermaker ƒ i 

Vermees L \ 

P.V.BA ORGANI-COMP 

Boekhouding — 
Over het ganse 

Fiskaliteit 

land. 

en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251.11.36 

vennootschapsstichtingen. 

1 , 1 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzetteijdn 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan bruggekortnjk 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-2159.11 en 053-21.27.57. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-33.37.56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel CSchaarbeeW 

02-734.0643 
Na 18u. 425.46.42 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

BLANKENBERGE 

verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 

Restaurant Béamaise 
De Smedt de Nayeriaan 86 
050-41.30.70 

nUKlegels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51 35.71 
Zelfimport = beste prijs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21.36.36 
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Pechverhelpers Van DesseL Collignon, Palings en Euskirchen: 

„Reizen blijft een avontuur n 

ZWIJNDRECHT - Aan de 
rand van de autoweg. Pre
cies 179 auto's razen voor
bij, op weg naar een verre 
valtantiebestemming. Statis-
tiscli onverbiddelijli zal één 
van die (meestal afgeladen 
volle) wagens het in de loop 
van de valtantietocht laten 
afwèfën^ 
En dat wordt dan steevast 
voor het betrokken gezin 
een grandioze vakantie
ramp. Nochtans liggen wei
nig vakantiegangers daar 
wakker van. Elk denkt zo 
stilletjes: „mij zal het niet 
gebeuren^". 
Met de veralgemeende ge
woonte ver in het buitenland 
een prettig vakantie-oord te 
gaan zoeken (de krisis van 
vandaag remt die trend iet
wat af) zijn de zonneklop-
pers minder om minder gaan 
beseffen dat reizen onver
minderd ook een avontuur
lijk staartje kan krijgen. Niet 
alleen omwille van mogelij
ke defekten of auto-onge
lukken. Een kwalijke ziekte 
kan sneller opduiken in va
kantiekampen dan thuis, 
waar de ouwegetrouwe le
vens-wijze hoedanook een 
gezondmakende troef blijft 
Elk jaar stranden enkele dui
zenden vakantietochten op 
een miezerige sisser. En 
toch blijft het zo dat het 
overgrote gedeelte van de 
buitenland-reizigers een 
verzekering tegen ongeval
len of ziekte in het buiten
land nog net te veel op hun 
vakantiebudget vinden. De 
pechverhelpers die, vooral 
in de zomerperiode, honder
den gestrande reizigers 
naar huis terugbrengen of 
zorgen voor hoogdringende 
repatriëring kunnen maar 
niet begrijpen hoe roeke
loos onvoorbereid en onver
zekerd duizenden gezinnen 
met hebben-en-houden, 

schoonmoeder en kanarie
piet, een stapje in de wereld 
zetten-

Hei „verre toerisme" betekende 
op het einde van de jaren '50 een 
wonderbaarlijke tocht naar bij 
voorbeeld het Zwarte Woud. 
Mettert i jd evenwel maakte het 
nog slechts indruk wanneer fami
lie zussenbolder 's avonds de ca
ravan voor de deur inlaadde en in 
één ruk naar het Zuiden van 
Frankrijk, de costa-duros, zou ge
reden worden. 
Europech-verhelper Van Dessel 
(chef van de Wacht-op-de-Weg-
dienst): „De eerste keren toen ik 
zorgde voor repatriëring van va
kantiegangers in het buitenland 
was het voor mij, en al mijn kolle
ga's, een ongemeen avontuurlijke 
onderneming. Nu zijn wij al wat 
„blasé" geworden: we hebben uit
gebreide ervaring opgedaan. 
Maar, wat we in al die jaren heb
ben meegemaakt! Het is ongeloof
lijk hoe lichtzinnig veel mensen 
een buitenlandse reis, met kilo's 
bagage en een overbeladen auto, 
durven aanvangen. Zonder zich 
zorgen te maken voor een behou
den terugkomst Er hoeven geen 
drama's te gebeuren om een lang-
verhoopte vakantie in een ellendi
ge flapper om te toveren. Stel dat 
honderden kilometers van huis, in 
een land waar uw automerk 
vreemd is, alleen nog maar een 
voorruit door opspattende steen
tjes wordt verbrijzeld. Je geraakt 
gewoon niet meer terug naar huis. 
Tenzij mits betaling van onbetaal
bare transportkosten die de waar
de van de onmisbare auto dikwijls 
veelvuldig overstijgen. 
Zo kan je tientallen voorbeelden 
geven van „kleine incidentjes" die 
in het buitenland het leven van de 
vakantiegangers kunnen vergal
len. " 

De heer Coll ignon, hoofd van de 
VAB-telefooncentrale In Zwijn-
drecht: „Een hulpoproep (zeker 
vanuit het buitenland) is voor de 
betrokkenen steeds een zenuw
achtig dramatisch moment Ook al 
gaat het inderdaad maar om een 
versplinterde voorruit die de zon-
nekloppers immobilizeert. De 
mensen voelen zich plots zo 
enorm hulpeloos. 
Er wordt van de ene garage naar 
de andere gereden. Met het 
groeiend besef dat niemand zover 
van huis kan helpen. Er zijn dan 
nog de taalbarrières. 

In het geval van een gebroken ruit 
is er geen gebarentaal nodig om 
uit te leggen wat de ellendige pech 
precies omvat Maar daarmee ben 
je nog niet voortgeholpen. Ik herin
ner mij zo'n incident: het is pas na 
het inschakelen van onze 150 we
genwachters in ons land dat wij 
voor een wat verouderd automo
del uiteindelijk op een Brussels 
autokerkhof de nodige voorruit 
konden bemachtigen, en naar het 
buitenland transporteren... 
Toch zijn zes op de tien automobi-

Wij komen dan rustig te weten 
waar de ongelukkige vakantiegan
ger zich precies ophoudt Welke 
hulp hij behoeft. Of een repatrië
ring met het vliegtuig hoogdrin
gend is. Enzomeer... Men heeft er 
geen idee van wat er op zo'n 
momenten allemaal bij komt kij
ken. Mettertijd hebben we een 
breed spectrum handige knepen 
bijeengezameld. 
We weten dat, als je bij voorbeeld 
in Joegoeslavië met een defekte 
auto zit, er tal van narigheden te 
verwachten zijn wanneer de auto 
over de grens wordt gebracht 
We hebben ervaren dat in Oost-
Duitsland en Polen geregeld voor 
het verkrijgen van de nodige 
brandstof volop gesjacherd wordt 
via een zwarte ruilmarkt: nylon-
kousen of jeansbroeken in ruil 
voor zus en zoveel liter extra-
betaalde brandstof... Onze eerste 
repatriëring, tien jaar geleden, ge
schiedde vanuit Milaan. We trok
ken er op uit met een splinternieu-

listen in ons land nog altijd niet ver
zekerd tegen autopech. De „gieri
ge" Nederlanders maken een an
dere rekening. Die durven onder 
ogen zien wat voor een enorm 
kapitaal een mogelijk onverwach
te repatriëring van auto en/of fa
milie kan kosten. 
Elke dag krijgen wij momenteel 
30 oproepen vanuit het buitenland. 
(Wij nemen dag en nacht de tele
foon op.) Maar, elk jaar zijn er ook 
zo'n honderd oproepen bij van 
mensen die zich niet vooraf verze
kerd hebtjen, en die dermate in de 
penarie zitten dat ze ten einde 
raad toch bij onze hulpcentrale 
terechtkomen. Jammer genoeg 
voor hen moeten wij dan antwoor
den dat wij geen vervoermaat
schappij zijn, en ten dienste staan 
van de mensen die vóór hun afreis 
de nodige verzekeringszorgen 
met ons hebben afgesproken." 

Hulpeloos 
De heer Euskirchen, chef van de 
Europechdienst: „Elke hulpop
roep vanuit het buitenland is op 
zijn minst dringend. Begrijpelijk. 
Tot en met paniekerige hulpkre
ten. 
Zeker in het geval van kwalijke 
ziektes of dramatische ongevallen. 
Onze zaak is het dan, hoe hard het 
misschien ook mag klinken, de 
eerste overhitte oproep wat te 
laten afkoelen. 
Voor een goede dienstverlening is 
dat hoogstnodig want je zit niet 
zomaar op een wip „in de Midi" of 
in de verste uithoek van Spanje of 
Engeland. 
Vooral zijn we er op uit om na de 
telefoonkreet (men is zenuwach
tig, ook al omwille van de hoge te
lefoonkosten) de mogelijkheid te 
hebben om een later, en nog de
zelfde dag, de pechvogel zélf te
rug in zijn vakantie-oord op te 
bellen. Op dat moment begint 
onze hulpmachine te draaien. De 
ongelukkige vakantieganger heeft 
reeds zijn hart kunnen luchten: in 
zijn eigen taal. 

we Chevrolet met aanhangwagen 
om het gehavende voertuig op, 
mee te brengen. Alles verliep pri
ma. Tot aan de Italiaanse grens. 
Dokumenten allemaal in orde. Tot 
een doeanier met een meter op
dook: de afmetingen van ons auto
transport overschreed het toege
stane aantal meters... 
Op een ander moment, in een 
ander land, moet dan weer blijken 
dat op één of ander dokument een 
stempel van administratieve dien
sten ontbreekt Je wordt dan 
prompt en meedogenloos terug
gestuurd naar de plaats waar de 
averij of het onheil werd opgelo
pen. 
Ook wij staan nog geregeld voor 
grote verrassingen. Maar de opge
dane ervaring van tientallen pech-, 
verhelpers laat ons nu toch toe te 
zorgen voor een efficiënt hulpbe
toon. 
Zelfs een verstokt reiziger die 
telkenjare weer naar hetzelfde va
kantie-oord trekt blijkt daarente
gen op het moment van grote 
pech meteen nagenoeg volkomen 
hulpeloos rond te lopen." 

Enorme risico's 
Pechverhelper Van Dessel: 
„Vooral wanneer we via de weg 
een familie met auto in één trans
port-operatie naar huis terugbren

gen, dan stellen we met genoegen 
de waardering vast van die men
sen over onze 900-dienst maar 
dan doen wij ook telkens de erva-^ 
ring op dat nagenoeg geen vakan
tieganger zich bij buitenlandse rei
zen bewust is van de enorme 
risico's die hij hoe-dan-ook loopt 
Alweer begrijpelijk natuurlijk: er 
werd zolang gedroomd van een 
kommerloze vakantie. Maar het 
besef van een avontuurlijke tocht 
is met de toename van het massa
toerisme verdwenen. Er wordt op 
reis gegaan met auto's die in be
denkelijke staat zijn. Er worden 
steeds meer kilo's bagage meege
sleurd. De uittocht zelf geschiedt 
op een koortsachtige wijze, alsof 
er geen minuut mag verloren gaan. 
Vader en moeder werken beiden 
tot vier uur Nog geen twee uur la
ter vertrekt de familie, in een dik
wijls overbeladen auto, voor een 
nachtelijke tocht, in één trek naar 
het Zuiden..." 

— Met de jaren is het aanbod 
van reisverzekeringen ontzag
wekkend gestegen. Blijkens de 
publiciteitscampagne zou reizen 
nu echt geen avontuur meer hoe
ven te zijn. 
VAB-direkteur Johan Palings: 
„Inderdaad, we worden van langs
om meer overspoeld door Euro-, 
Europ, en Mundial-pechdiensten. 
Niet alleen de gekende verzeke
ringsmaatschappijen zijn in opbod 
tegen mekaar, maar ook t>enzine-
maatschappijen werpen zich al op 
als pechverhelpers. 
Uiteraard pleit ik voor de goede 
diensten van mijn eigen winkel, 
maar sta mij toe er op te wijzen 
dat in veel gevallen de klanten bij 
het onderschrijven van veelbelo
vende polissen, nauwelijks besef
fen welke diensten zij precies aan
geboden krijgen. 

Dikwijls gaat het om maatschap
pijen die vanuit het buitenland ope
reren. Ben je in nood, dan stel je 
vast dat je ergens op een vreemd 
kwartier (bij voorbeeld in Parijs) 
terechtmoet Dat daar niemand 
uw taal begrijpt Dat de goede 
diensten alleen tijdens de getrou
we kantooruren verzekerd wor
den... 
In veel gevallen wordt repatriëring 
van auto's slechts uitgevoerd als 
in eenzelfde streek voldoende wa
gens voorhanden zijn om met één 
rendabel transport de voertuigen 
naar ons land te halen... 

Individuele onmiddellijke hulp is 
dikwijls ver te zoeken. Na de 
verkoop van reisdokumenten 
door lokale agenten stopt niet 
zelden de t^ekommernis voor het 
lot van de individuele pechoproe-
pers. Het geeft natuurlijk een aan
genaam gevoelen als je meent 
wereldwijs te kunnen reizen met 
een verzekeringspolis bij de hand. 
Maar, als je op het kritieke mo
ment moet vaststellen dat de ge
zochte hulp niet opdaagt zoals 
verwacht, dan is de vakantiekater 
des te pijnlijker 
Door het commercieel opbod op 
de markt van de reisbijstand 
wordt het valse gevoelen gewekt 
als zou reizen geen groot avon
tuur meer zijn." (hds) 
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