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' Nbams Nationaal M/eekblad 

„Ook uit dit (jeep-)dossier blijkt dus dat met medewerking van 
Vlaamse ministers Wallonië meer en meer een beschermde markt 

wordt en een bevoorrechte regio waar de regels van de konkurrentie 
en* de vrije handel moedwillig overboord worden gegooid." 

U. Ve. in „Gazet van Antwerpen", 23 juli 1984). 

Hun „nieuw" 
mediabeleid 

Het CVP-PW-akkoord over het doorbreken van het BRT-
monopolie, dat verleden week door Verhofstadt en Swaelen op 
een perskonf erentie werd bekend gemaakt en dat door Poma 
bij de Vlaamse regering werd ingeleid met een nota onder de 
wijdlopende en pretentieuze benaming „een nieuw mediabestel 
in Vlaanderen", is een ongelooflijke poespas en een onverho
len politieke machtsgreep op de elektronische nieuwsverstrek
king. 

Alleen reeds het ogenblik waarop de plannen bekend 
gemaakt worden en aanhangig gemaakt bij de Vlaamse 
regering, geeft te denken. Van Hertoginnedal over de staats-
hervorming-80 naar de staalbesluiten-83 zijn de politieke juli-
beslissingen nooit heilzaam geweest. De afwezigheid van 
parlementaire kontrole en de vakantiesfeer bij de publieke 
opinie hebben de machthebbers altijd opnieuw geïnspireerd 
om kwalijke plannen bij middel van een juli-forcing gestalte te 
geven. Ook vandaag is het niet anders. 

Bondig samengevat komen de CVP-PW-plannen neer op het 
volgende. Het tweede tv-net wordt uitgebouwd tot eenzelfde 
aantal uren als het eerste. Het nieuws inbegrepen de sport zal 
op dit tweede net verzorgd worden door een nieuwsdienst die 
opgericht wordt op initiatief en onder beheer van de kranten
uitgevers. De zogenaamde „derden", die het statuut krijgen van 
zendgemachtigden, zullen — samen overigens met de verte
genwoordigers van de krantenuitgevers — zitting krijgen in de 
kommissies die het programmabeleid bepalep. Naast dat alles 
zullen privé-maatschappijen de gelegenheid krijgen om regio
nale tv-stations op de kabel te brengen, met dien verstande dat 
het opnieuw de kranten- en weekbladuitgevers zijn die voor 
minstens 51 % participeren in deze maatschappijen. Met de re-
klame-opbrengsten van deze regionale tv-stations zal de 
nieuwsdienst op tv-2 worden betaald. 

In dit verwarde plan zijn slechts drie dingen overduidelijk. 
In de publieke omroep zelve — de BRT — krijgen de goeddeels 
verpolitiekte „derden" en de krantenuitgevers een vinger niet 
alleen in de nieuwspap maar ook in de programmatie. In de re
gionale kabel-tv — die verenigd mag worden tot een ,4iationa-
le" — zijn het opnieuw de grote persmanitoe's die de lakens 
uitdelen. En ten slotte wordt de mogelijkheid geschapen om, in 
een land dat noch de wil noch de middelen heeft om een be
hoorlijk budget ter beschikking van de openbare omroep te 
stellen, voortaan grof geld te verdienen aan de elektronische 
reklame. 

Een schoolvoorbeeld voor het befaamde Matteus-effekt: de 
sterken zullen sterker en de zwakken zwakker worden. Wie de 
machtsverhoudingen in de Vlaamse perswereld kent en wie 
beseft dat — hoe dan ook — de kranten voor 95 % in handen 
zitten van groepen wier afstand tot de CVP en de P W niet 
willekeurig is, weet meteen waar het met het „nieuw mediabe
stel in Vlaanderen" naartoe dreigt te gaan. 

Heel deze geïmprovizeerde poespas met slechts de duidelijk
heid omtrent de versterking van het Matteus-effekt wordt 
thans in zeven haasten op poten gezet, om nog volgend jaar 
operationeel te worden. Men vergelijke met de werkwijze die in 
Nederland werd gevolgd. Daar heeft de onafhankelijk Weten
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid er drie jaar over 
gedaan om een uitgebreide nota over een samenhangend 
mediabeleid op te stellen. Het is slechts nadat deze wetenschap
pelijke inventaris was opgemaakt dat liet dossier in zijn laatste 
faze politiek werd behandeld. In ons land is zelfs de in het 
vooruitzicht gestelde mediaraad niet opgericht geworden en 
wordt het mediabeleid — zaak van heel de gemeenschap en 
materie voor een gemeenschapspakt — gedikteerd vanuit twee 
partijbureaus. 

Een bijkomende voor Vlaams-nationalisten extra bezwaren
de omstandigheid mag niet onvermeld blijven. Er bestond 
sinds enige tijd een reëel uitzicht op gemeenschappelijke 
Nederlands-Vlaamse exploitatie van het tweede tv-net. De 
besprekingen daarover waren zo ver gevorderd dat een expe
rimentele faze definitief was opgezet. Deze mogelijkheid zal 
maar moeten vergeten: de Nederlandse integratie zal een zorg 
wezen voor degenen die zich thans gereed maken om de 

'gouden eieren van de elektronische fep te rapen. 
(tvo) 

Foto van de w e e k 

Als er dan toch gelachen mag worden tijdens het zoveelste regeringskonklaaf waarop de miljarden 
rode cijfers voor rekening van de belastingbetalers geschreven worden... Een suggestie voor Martens 

V. Na de reeds zware inleveringen wordt nu gezocht naar extra 80 miljard bezuinigingen. Hetzij 
precies de globale betalingsmiddelen van de Vlaamse regering in '85. Schaf die Vlaamse regering af, 

en de hakbijloperatie is meteen suksesrijk voltooid... Nog andere suggesties: in te dienen bij 
begrotingsminister Maystadt (foto Yves Smets, Photo News) 

Kamions of vliegtuigen 
Ruim anderhalf jaar geleden besliste de regering 

tot de aankoop van 44 F-16-gevechtsvliegtuigen. 
Vlaanderen zou 22 t.h. van de kompensaties „krij
gen". Drie weken geleden viel het doek over de 
aankoop van 2.500 legerjeeps. Ook nu worden 
kompensatiebestellingen „beloofd" voor Vlaanderen. 

D EZE beide militaire dos
siers vertonen enkele 
opvallende gelijkenis

sen In februari 1983 veroordeel
de de „Inspektie van Financiën" 
de F-16-koop als een „schan
daal" en ook de legerleiding 
sprak over een onnodige koop. 
Toch besloot Martens V, onder 
druk van de Waalse ministers 
Gol en Maystadt, tot deze miljar-
denbestelling, waardoor de pro-
duktielijnen in een viertal Waals-
Brusselse luchtvaartbedrijven 
voor jarenlang verzekerd blijven 
draaien. Ter zake werd enkel 
protest genoteerd vanuit VU-
hoek. 

De vredesbeweging kikte met 
en de Vlaamse industriële lucht
vaartlobby „FLAG" feliciteerde 
zelfs het kabinet! Ondanks het 
feit dat slechts 22 % van de 
kompensaties aan Vlaamse be
drijven werd toegezegd 

Vandaag, 18 maanden later, 
heeft men amper gepraat („on
derhandeld") over zo'n 2,5 mil
jard van de beloofde 10 miljard 
kompensaties. Praktisch geen 
enkel konkreet dossier werd af
gehandeld, laat staan dat deze in 
de uitvoeringsfaze zouden zit
ten. 

Ook in het recentere jeepdos-
sier dreigt Vlaanderen ander
maal aan het kortste eindje te 
zullen trekken. Zeker op langere 
termijn. Tegen alle militaire advie
zen in en ondanks de dreiging 
met ontslag door defensieminis
ter Vreven, werd toch geop
teerd voor de „Bombardier". 

„Omdat de kompensaties hoger 
lagen", argumenteert Eyskens. 
De totale verdeling van kompen
saties blijft echter schromelijk in 
het nadeel van Vlaanderen spe
len- slechts 52 %, terwijl dit min

stens 60 % zou moeten bedrei
gen i 

Bovendien blijkt dat de Vlaam
se firma's die genoemd worden 
om deze bestellingen binnen te 
rijven, nog niet eens gekontak-
teerd werden' Behalve dan één 
enkele, informatieve bnef 

En misschien zijn de kompen-
satiebedragen in absolute cijfers' 
nu wel iets meer in evenwicht 
toch blijft er een voor Vlaande
ren fundamenteel ongunstig ver
schil. Daar waar het bij de be
loofde (nog met ondertekende) 
jeep-kompensaties over vracht
wagens en autobussen gaat, be
treffen de F-16-kompensaties 
bestellingen in de hoogtechnolo
gische vliegtuigsektor Door het 
uitvoeren van deze opdrachten 
kunnen deze Brussels-Waalse 
ondernemingen, behalve een 
aardige know-how, ook een uit
stekende uitgangspositie ver
werven op deze biezonder voor
uitstrevende en toekomstgerich
te markt 

Dit gegeven, plus het aange
kondigde steekspel om het RTT-
müjardenkontrakt, maken duide
lijk dat de Waalse toppolitici stil
aan h q j ^ e v e c h t om de toe-
komstgenchte industnële sekto
ren aan het winnen zijn... (pvdd) 



STRIJTEM 

Met plezier heb ik in een vorige 
WIJ het artikel over Strijtem en de 
aardbeien gelezen. Toch meen ik dat 
niet alles werd verteld, noodzakelijk 
om dit dorp echt goed te leren 
kennen. 

Pastoor Cuyilts was wis en zeker 
een aanhanger van Daens, men leze 
er maar eens de kranteartikels uit die 
tijd op na. 

Verder moet men toch weten dat 
de pastoor van uit Strijtem naar het 
nabijgelegen Gooik werd verplaatst 
en van daar naar Kuregem in Brussel 
waar hij ook overieed. Hij was tevens 

tl€U€n 
Wil ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opmie. vertolkt in een lezersbrief. 
IS niet noodzaketi|k de onze 

De redaktie 

een veel bezocht kruidengenezer die 
zijn parochianen met sukses behan
delde. 

Het artikel laat verder doorsche
meren als zou de steller twijfelen aan 
het feit dat Julius Caesar er slag zou 
geleverd hebben. 

Zij die de geschriften van de veld
heer (al dan niet in vertaling) hebben 
gelezen weten beter. Net zoals de in
woners van Strijtem. Een van hen 
heeft ten andere de vreedzame ont
moeting tussen de illustere Romein 
en een plaatselijke krijger realistisch 
maar niet onaardig in zijn voortuin uit
gebeeld. 

Als liefhebber van het Pajotten-
land kan ik Strijtem en omgeving ten 
zeerste aanbevelen voor een zon-
daguitstap. 

M.W. en kinderen, Eisene 

OVER DE LAMME 
GOEDZAKPRIJS 

Op ieder zang- en Guldensporen-
feest en ook bij de IJzerbedevaarten 
zijn wij Vlamingen telkens met dui
zenden tegenwoordig en zingen of 
luisteren naar de strijdliederen en 
naar de min of meer daverende 
toespraken van onze „leiders". Als 
alles dan voorbij Is trekken wij en 
ook onze leiders héél tevreden en 

zelfvoldaan naar huis, want we heb
ben weer eens onze Vlaamse plicht 
gedaan, maar... Hebben wij dat wer
kelijk? 

Denkt ge dat dit genoeg is om 
Vlaanderen vrij en zelfstandig te 
krijgen? Denkt ge dat men ons die 
zelfstandigheid zo maar in de schoot 
zal werpen omwille van die strijdlie
deren en die daverende toespra
ken? 

Als wij eens eerlijk met onszelf 
willen te rade gaan, moeten wij grif 
toegeven dat het ons aan echte 
Vlaamse leiders ontbreekt en dat we 
eigenlijk maar een klootjesvolk zijn 
geworden. 

Kijk maar eens naar de Walen, zij 
hebben ons de jongste tijd de ene 
kaakslag na de andere toegebracht, 
want hun leiders geven niet af en la
ten niet aan de rechten van hun volk 
tomen (zelfs niet aan hun onrechten) 
en ook met als het een regeringskri-
sis zou kosten I 

Nemen wij daarbij als voorbeeld 
eens Nothomb. De CVP-jongeren 
hebben gemeend hem hun jaariijkse 
Lamme Ck>edzakprijs te moeten toe
kennen, maar ik kan aan hem niets 
vinden dat op een Lamme Goedzak 
lijkt — wel integendeel I Hadden wij 
maar zo'n strijdvaardige doorzetter 
in Vlaanderen, dan zouden wij niet 
steeds in de hoek gedrumd worden 
zoals dat nu telkens gebeurd. Met 

een paar zulke mannen zou onze 
zelfstandigheid op korte termijn een 
voldongen feit zijnl 
_ Nothomb kan honderdmaal een 
Waal zijn, maar hij is een doorzetter 
en hij probeert steeds het onderste 
uit de kan te halen voor zijn Waalse 
geestesgenoten — iets wat men van 
geen enkele Vlaamse(?) minister kan 
zeggen. En volgens mij kunnen ze 
beter dan gelijk wie en stuk voor 
stuk als kandidaten voor deze Lam
me Goedzakprijs fungeren, zonder 
daarbij nog te spreken van „onze" 
andere politici! 

'G.V., Melle 

BRT-MONOPOLIE ~ 

Sedert verleden week heb ik be
grepen wat CVP en PVV bedoelen 
met „objektieve berichtgeving" op 
radio en TV. 

Alhoewel ik ervan overtuigd blijf 
dat het BRT-monopolie niet langer 
kan standhouden want een restant 
uit de schooloorlogverdwazing en 
zijn weegschaalpolitiek. Toch zou het 
onevenwichtig doorbreken kwade 
gevolgen kunnen hebben voor de 
Vlaamse Beweging tenminste als ze 
niet wil ingekapseld worden in de 
traditionele partijen. 

Waar zal de Vlaamse Beweging 
na de monopoliedoorbraak staan in 
de berichtgeving? Waar zal zij, die 
nooit veel kapitaal in huis had, de 
centen halen om zendtijd af te ko
pen? Want daar zal het op aanko
men: de blokken rond de min of 
meer partijgebonden kranten (en de 
banken die hun financiers zijn) zullen 
zich vormen of zijn het al en verwer
ven zendtijd. Met alle gevolgen van-
dien voor de flaminganten die nu 
(soms terecht roepen) dat de BRT té 
blauw, té rood of té oranje is. Het zal 
dan gedaan zijn met sakkeren over 
het TV- of radio-joemaal omdat het 
verslag van Zangfeest of Uzertjede-
vaart te gering was. Want zal er dan 
nog wel berichtgeving in die zin zijn? 

Mag ik als betalende kijker en 
luisteraar een voorstel doen? Laat 
BRT 1 en 2 blijven wat ze zijn. Sinds 
30 jaar een bekritizeerbare openbare 
dienst met veel gebreken maar ook 
met eigenschappen en dat wie op 
eigen kosten wil uitzenden doet wat 
hij niet laten kan. Maar laat de 
Vlaamsbewuste kijker de waarborg 
van een door het kultuurpakt kontro-
leerbare BRT. p_L_ H „ , , „ J . 

SLECHTE STRATEEG 

Ik verneem via de pers dat de 
Volksunie geprotesteerd heeft tegen 
de uitwijzing van de twee Baskische 
terroristen. Ik geloof vast dat deze 
maatregel door ten minste 90 % van 
de bevolking goedgekeurd wordt 
Daarom vind ik de VU een slechte 
strateeg. Ik ben ten minste 60 jaar 
Vlaams-nationalist en geabonneerd 
op wel 5 Vlaamse tijdschnften uit de 
bedreigde gemeenten rond Brussel 
en Komen. 

J.S„ Berchem 
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lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

DortmunderThier Braü-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel.: 016-22.86.72. 

Kon. Astridlaan 85, KONTICH 
Tel.: 03-457.30.32. 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel.: 02-218.74.89. 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel.: 056-71.15.36. 

Qrota parfcawtarreinen, zalan vrij voor 
faaatan, bankattan a.a. Duitsa spaciali-
taitan: Dortmundar Tliiar van 't vat, 
Lavande Watar Tönisatainar Sprudal, 
goad an goadkoop atan. 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Weslerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer. 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.3Z46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur. — Jaariijks veriof december 

De familiezaak met traditie. Tadv. 23/ 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwallteitskoffie bij u thuis! 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min. van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort. 
Heldebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40. 
Rest. zondag gesloten - Hotel open. 
Tijdens de week, suggesties van de chef + spijskaart. 
Open alle dagen - maaltijdchecks. 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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Vanhorenbeek 
naar 
de Kamer 

Opvolger 

Deze week vergaderde het 
nieuw verkozen Europese Parle
ment voor het eerst. Zoals be
kend verdubbelde de VU in 
Straatsburg haar aanwezigheid. 
Behalve uittredend Europarle
mentslid Jaak Vandemeule-

„tastbare" resultaten opgeleverd. 
Zaïre krijgt dit jaar van ons land 
een renteloze lening ten belope 
van liefst 450 miljoen frank 

Bovendien wordt de krediet
lijn van de „Banque du Zaïre" bij 
de Nationale Bank van België 
opgetrokken van 1 tot 1,5 mil
jard. En als extraatje komen er 
ruimere waarborgen voor verko
pen aan en investenngen in Zaï
re. Daarnaast zullen technici 
„nieuwe modaliteiten" uitwerken 
m.b.t. een herschikking van de 
Zaïrese schuld aan de RTT, die 
nu reeds zo'n 1500 miljoen frank 
bedraagt. Moboetoe en de zij
nen mogen zich met deze gang 
van zaken gelukkig prijzen. 

Zelfs de meest onschuldige 
waarnemer moet zich bij al dat 
fraais toch vragen stellen over 
de ontzaglijke belangen die 

DEZE 
^ E E K DiTigr 

In de lieflijke sfeer van de 
oude dorpskom van 
Leeuwergem-Zottegem werd 
vorige zaterdag Tuurke De 
Troyer in de bloemen gezet. 
Letterlijk en figuurlijk. Ook zijn 
vrouw. Samen gingen ze 
gedurende vijftig jaar door een 
woelig leven. Het was een 
heerlijk familiefeest De 
getrouwe Vlaams
nationalisten uit zijn streek en 
nog vele anderen, die in de 
loop der jaren in aanraking 
kwamen met de werkkracht 
van deze grote kleine man, 
waren aanwezig. Tuurke 
verdient het honderdvoudig om 
hartelijk gevierd te worden. 
Hij is al zoveel jaren in de 
weer voor de mensen en zijn 
volk. Niet met grootse dingen 
of veel gepraat Integendeel. 
Zijn werk en zijn zorgen 
gingen om dagelijkse dingen. 
De dingen van het leven die 
meetellen. De woorden van 
LP. Boon zijn treffend op hem 
toepasselijk: „Geniaal, maar 
met korte beentjes." 

Deze viering bracht mij in 
herinnering dat de grootste 
idealist altijd met zijn twee 
voeten op de grond moet 

blijven. Hij kan trouwens niet 
anders. Idealisme is immers 
geen gave maar een 
dagelijkse overwinning. Steeds 
opnieuw ervan bewust zijn 
dat alles bij het begin begint 
Dat echte overwinningen niet 
behaald worden in verbale 
tjeroezing maar gewoon het 
logisch resultaat zijn van inzet. 
De taaie inzet van de 
dorpsonderwijzer en de „petit 
vicaire" heeft de Vlaamse 
beweging groot gemaakt Inzet 
een eenvoudig woord en een 
veelzijdig begrip. Wanneer ik 
denk aan mensen zoals 
Tuurke, dan is het mij 
overduidelijk dat al te vaak 
en hoogdravend wordt 
gesproken over de inzet van 
voormannen. Terwijl ieder moet 
weten dat de tergend trage 
maar toch gestadige Vlaamse 
vooruitgang werd bereikt 
door de in woordenkraam zo 
geroemde maar tegelijk zo 
geminachte kleine Vlaamse 
man. Voor wie de 
salonpolitiek totaal vreemd is. 
Die ver verwijderd blijft van 
de cenakels waar de lof wordt 
gezongen van de 
ingewikkelde teoriën. 

In de tuin van Tuurke, tussen 
de vele vrienden van onze 
uitgebreide Vlaams-nationale 
familie, besefte ik diep dat het 
gezond verstand van de 
militant de allernoodzakelijkste 
ruggesteun is van de 
politicus, die steeds bedreigd 
wordt door de bezwarende 
slagschaduw van de ivoren 
toren. In Tuurke De Troyer 
dank ik alle simpele piotten uit 
onze Vlaamse 
bevrijdingsstrijd voor hun 
onontbeerlijke steun. 

Vic ANCIAUX 

broucke werd ook volksverte
genwoordiger Willy Kuijf)ers 
door de Vlaamse kiezers naar 
Europa gestuurd. 

Willy Kuijpers wordt in de 
Kamer opgevolgd door de krea-
tieve schepen van Bierbeek, Luk 
Vanhorenbeek. Hij is geboren in 
de gemeente waar Willy Kuij
pers nu woont (Herent), leraar 
van beroep en vader van twee 
kinderen. Mensen die hem joer-
soonlijk kennen, weten dat „ze" 
in het Parlement vlug van hem 
zullen horen. Vanhorenbeek is 
echt geen stille jongen die zich 
gezellig zal nestelen in de pluche 
van de Kamer. Zijn rotsvast 
Vlaamsnationalisme gekoppeld 
aan zijn bruisend dynamisme 
staan daar borg voor. 

Veel sukses. Luk! 

Moboetoe 
met gevulde 
beurs 

Tastbare 
resultaten 

Zoals WIJ vroeger reeds 
schrevgn en zoals algemeen ver
wacht werd heeft het bezoek 
van „maarschalk" Moboetoe 

langs Belgische kant aan de rela
tie met Zaïre verbonden zijn. 
Moboetoe presteerde het zeifs 
dat er over de grove schendin
gen van de mensenrechten in, 
zijn land niet eens gesproken 
werd tijdens zijn onderhandelin
gen met „onze" regering. 

Is het dan toch waar dat som
migen, omwille van de poen, be
reid zijn alle principes overboord 
te gooien? 

De mot zit zwaar in de Euro
pese socialistische „familie". 
Voor zover je dit nog een „fami
lie" kan noemen. Want ook in het 
verleden viel de socialistische 
Euro-fraktie reeds op door haar 
grote Interne verdeeldheid. Zelfs 
over heel belangrijke kwesties. 
Daar is sinds korte tijd nog een 
splijtzwam bijgekomen: de 
plaats van bendeleider-burge
meester José Happart 

SP-voorzitter Karel Van Miert 
blijft bij zijn vroeger ingenomen 
standpunt: Happart kan geen lid 
worden van de socialistische 
fraktie in het Europarlement 

Tot groot ongenoegen van de 
franstalige socialisten heeft een 
meerderheid van de Europese 

Happart 
tijdelijk 
uitgesloten 

socialisten de stelling van Van 
Miert bijgetreden en werd Hap
part voorlopig niet toegelaten. 
Hierop veriieten drie van de vier 
Waalse Socialisten de Europese 
socialistische fraktie. Alleen de 
PS'er Ernest Glinne bleef zitten. 
Andermaal tot grote ergernis 
van PS-voorzitter Spitaels die 
nu, behalve met een „geval Hap
part", ook nog met een „geval 
Glinne" verveeld zit Deze laatste 
stelde zich immers „dissident" op 
en riskeert nu een sanktie. 

Eén en ander zou echter plots 
vlug opgelost kunnen worden 
indien Happart toch besluit lid te 
worden van de PS. Zal Van 
Miert zich dan nog blijven ver
zetten tegen het lidmaatschap 
van deze terrorist"? 

Onfris 

De „affaire Cudell" had van bij 
het begin een onfris geurtje 

Reeds vlug na de ontknoping 
van zijn verdwijning beweerden 
de befaamde „boze tongen" dat 
de versies van de ontvoerder en 
van de ontvoerde niet met elkaar 
in overeenstemming zouden zijn 
en dat hier meer achter zat 

Op vandaag blijkt inderdaad 
een groot verschil te bestaan 
tussen de versie-Cudell ener
zijds en de uitleg-Busschot (zijn 
„ontvoerder") anderzijds. Hier
over gaan zelfs de „wildste" ge
ruchten. 

Indien het werkelijk om een 
doorgestoken kaart zou gaan, 
dan kan PS-senator en -burge
meester Cudell toch niets an
ders dan ontslag nemen uit al 
zijn politieke funkties? Tenzij 
men straffeloos het hele gerech
telijke apparaat in alarmtoestand 
mag brengen omwille van een 
avontuurlijke klucht 

Liegt 
Cudell? 

Raf 
Declercq 
op de bres 

Twee soorten 
rechtspraak 
In de rijksgevangenis van 

Dendermonde zit sedert 5 we
ken een Vlaming opgesloten, die 
in mei 1983 veroordeeld werd 
tot 3 maanden effektieve opslui
ting wegens banale ongeregeld
heden tijdens een Voerb>etoging 
in oktotjer 79. Voor deze Vla
ming worden het ministerieel 
besluit (waardoor men straffen 
onder de zes maanden kan redu
ceren) en de wet Lejeune gene
geerd en niet toegepast 

Dit feit steekt schril af tegen 
de vrijspraken die het Waals 
gerecht uitspreekt voor franskil
jonse vrijschutters en tegen de 
bevoordeligde positie van ben
deleider Happart die als burge
meester van Voeren werd be
noemd en geduld en die nu zelfs 
van de parlementaire onschend
baarheid geniet 

VU-voorzitter Vic Anciaux 
protesteerde krachtig tegen de 
twee-maten-en-twee-gewichten 
politiek die eens te meer blijkt uit 
de onrechtvaardige behandeling 
van deze Vlaamse gevangene. 

VU-volksvertegenwoordiger 
Raf Declercq, onze deskundige 
in gevangeniszaken, heeft justi
tieminister Gol verzocht drin
gend maatregelen te nemen ten
einde deze gevangene onver
wijld vrij te laten. 

Afwachten dus. 
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Ut een off ceel rapport — op tiass van medsche verslagen — blijkt dat er wel degelijk een verband 
bestaat tussen de aanwezigheid van kerncentrales enerzijds en de toename van tiet aantal kankergevallen 
anderzijds. In de onmiddellijke buurt van een kemenergiepark in Engeland werden immers opvallend meer 
gevallen van kanker vastgesteld. Ook het roekeloos dumpen van kernafval in de Ierse Zee eist thans haar 
tol: het publiek werd van de stranden geweerd, wegens de „radioaktiviteit" van het slib... Wordt het niet de 
hoogste tijd dat men ook in België een „ietsje" kritischer gaat staan tegenover de verdere uitbreiding van 

het „energiepark" van Doel? Of moet er eerst een ware ramp gebeuren? (foto: studio Dann) 

Riool-
journalistiek 

Het „progressief dagblad voor 
Vlaanderen", zoals „De Morgen" 
zichzelf blijft noemen, Is er vori
ge week in „geslaagd" alle gren
zen van het journalistiek fatsoen 
schaamteloos te overschrijden. 
Blijkbaar hoopt deze zieltogende 
krant met dergelijke rioolschrij
verij enkele lezers te winnen?!... 

In een beschouwend „kur-
sief'(?) stukje over de moeilijk
heden van het weeklbad „De 
Nieuwe" deinsde de schuin-
schrijver „Jan Van Bandol" er 
helemaal niet voor terug op het 
persoonlijke, ja zelfs op het licha
melijke vlak, mensen aan te val
len! 

Deze platte vorm van kribbe
len (want journalistiek kan dit 
toch nooit genoemd worden) 
verdient slechts afkeunng en 
verachting. Als dit een voorbeeld 
is van het „progressieve Vlaan
deren" zoals de (SP)-De Mor-
gen-jongens en -meisjes het 
zien, dan stellen wij ons zéér 
grote vragen over hun luid ge
roep over verdraagzaamheid. 

CVP-konklaaf 
Aanvankelijk werd een stunte

lige poging ondernomen om 
„het" geheim te houden, maar 
een attente pers kwam er toch 
achter: vorige week was de 
CVP-top in konklaaf bijeen om 
een uitweg te bedenken uit de in
terne partijkrisis. 

Officieel heette het dat deze 
bijeenkomst een „extra bureau
vergadering" betrof, met het oog 
op de opmaak van de begroting 
1985. Vlug werd nochtans duide
lijk dat het noch min noch meer 
een eigentijdse Bloedraad-bij-
eenkomst betrof. Zoals bekend 
zit de CVP zwaar aangeslagen 
te kijken tegen de resultaten van 
de Euro-verkiezingen. De bijna 
halvering van het aantal gekoze
nen en het stijgend ongenoegen 
aan de basis dwingen de CVP-
lelding „iets" te gaan doen. Voor
al CVP-voorzitter Swaelen 

schijnt met alle zonden van Israël 
te worden overladen. Hij kreeg 
nu opdracht om tegen septem
ber een konkreet „aktieplan" 
klaar te stomen, teneinde aan de 
CVP een „nieuw en krachtig" 
profiel te bezorgen. De CVP-
president wordt dus voor het 
ultimatum gesteld- het tij doen 
keren... of zelf sneuvelen. 

Hoe langer hoe meer wordt 
overigens luidop gefluisterd dat 
men Swaelen als voorzitter weg 
wil. De naam van Danny Coens 
wordt steeds vaker als mogelijk 
opvolger genoemd. Vraag is ui
teraard hoe de CVP dit „clean" 
zal verpakken en verkopen. Men 
kan toch moeilijk toegeven dat 
die Swaelen als voorzitter eigen
lijk toch maar niks betekende? 

Verder is het zeer de vraag of 
de huidige onderwijsminister wel 
in deze job geïnteresseerd is. 
Voorzitter worden van de CVP? 
Er bestaan heus wel leuker din
gen, zelfs in het leven van een 
politicus... 

Driekleur 
De jaarlijkse (dure) 21-juli-

klucht is weer aan ons voorbij 
gegaan. Naar gewoonte werden 
her en der „Te Deum"-feesten 
opgezet en doorheen onze 
hoofdstad trok andermaal een 
groots militair défilé. Onder het 
goedkeurend oog van de gestel
de lichamen. Iedereen heeft ui
teraard volkomen het recht op 
zijn vertier en ontspanning, al 
blijft het erg dat deze manifesta
tie ettelijke miljoenen opslorpt uit 
de schatkist 

PSC-Kamerlid Desmarets zal 
overigens ook niet zo gelukkig 
zijn. Deze man Is sinds enkele 
maanden bezig aan een ware 
kruisvaart voor „Belgische een
heid". Een onderneming die 
vooralsnog op weinig bijval kan 
rekenen. Vorige week nep Des
marets op om, ter gelegenheid 
van 's lands „nationale feestdag", 
aan alle huizen de driekleur te la
ten wapperen. 

Een rondrit doorheen Vlaan
deren op die dag zal hem echter 

geleerd hebben dat zijn pogin
gen op weinig steun kunnen 
bouwen. Behalve aan de officiële 
gebouwen en aan de gevels van 
enkele oudere patriotten vielen 
bitter weinig driekleuren te be
speuren. 

Meisjes 
met kepi 

Indien het van defensieminis
ter Freddy Vreven afhangt dan 
zullen binnenkort ook meisjes 
opgeroepen worden voor het 
vervullen van een of andere 
„dienst". Al hoeft dit niet noodza
kelijk in het leger. Tijdens het 
najaar wil hij zijn 21-jull-voorstel 
bespreken in de bevoegde kom
missies en werkgroepen. De 
kans bestaat dus dat er straks 
vrouwelijk schoon onder die af

grijselijk lelijke helmen zal ste
ken... 

Niet alleen Vreven voelde zich 
geroepen liederlijke verklaringen 
af te leggen rond en over 21 juli.' 
Ook zijn PVV-partijgenoten Ver-
hofstadt en De Clercq konden 
niet weerstaan aan die stoere 
Belgische prikkel „iets" te gaan 
vertellen aan alle Belgen. De 
nationale financieminister was 
zelfs biezonder spitsvondig: hij 
had het over „eendracht die 
macht waarborgt". En zijn jonge 
leeriing, voorzitter Verhofstadt, 
schipperde tussen een sterke 
unitaire staat en een schijn van 
Vlaamse natie. 

In feite zijn dergelijke nummer
tjes hoogst hypokriet en door
zichtig. Amper tien dagen gele
den, n.av. 11 juli, verklaarde de 
PVV gewonnen te zijn voor een 
grotere federalizering en de 
voorzitter van de Vlaamse Raad, 
de PW'er Pede, eiste toen zelfs 
méér financiële middelen op 
voor de gemeenschappen. Nog 
geen twee weken later huilen 
diezelfde PW-tenoren over de 
noodzakelijke Belgische een
dracht..! 

Machtsvertoon 
Enkele (al of niet bezopen) 

CVP-senatoren hebben zich 
donderdag eventjes van hun 
smalste kantje laten zien. Ont
stemd over de berichtgeving op 
de BRT m.b.t het voorbije „CVP-
konklaaf' hebben een aantal 
CVP-senatoren de studio's van 
de BRT-nieuwsdienst bezet Met 
het nodige machtsvertoon en 
veel lawaai maakten zij er mel
ding van hun ongenoegen over 
de wijze van nieuwsbrenging. 

Nu is het inderdaad zo dat er 
soms kanttekeningen mogelijk 
zijn bij het BRT nieuws, vooral 
dan op de televisie. Maar dit 
impliceert niet dat men zomaar 
de studio's van de openbare 
omroep kan binnenstappen om 
daar op een intimiderende wijze 
en misbruik makend van hun 
funktie, de journalisten te dwin
gen een CVP-bericht de eter in 
te sturen. 

Bovendien is het zo dat de 
CVP tijdens de jongste jaren 
steevast de helft van de zetels in 
de CVP-beheerraad bezette. Bij
gevolg kon er geen enkele be

slissing of benoeming gebeuren 
zonder CVP-instemming! Sinds 
enkele maanden bekleedt de 
CVP nog 5 van de 12 beheers-
mandaten, maar door haar sa
mengaan met de PVV behoort 
zij ook nu weer tot de „meerder
heid". Waarover klaagt de CVP 
dan eigenlijk? 

VU met 
gauchisten?! 

Men kan, als men dit wil, alles 
verkeerd uitleggen. Ook al weet 
men heel goed hoe de vork 
precies aan de steel zit De partij 
die beweert een „waarborg" te 
zijn voor objektieve informatie 
gaf zaterdag een puik staaltje 
van bewuste verdraaiing van ge
gevens. 

In een mededeling „verwon
dert" het CVP-bureau zich over 
het samengaan van de VU in het 
Europees Parlement met de 
„anti-Europese Denen, Italiaanse 
marxisten en de gauchistische 
Duitse en Nederlandse Groe
nen". Dit bewijst aldus steeds de 
CVP, nog eens de dubbelzinnig
heid van de Volksunie. Dit be
richt wordt, zonder enige toelich
ting, gretis overgenomen door 
de katolieke kranten. 

De waarheid is dat de VU-
EVA zich vorige week aangeslo
ten heeft bij de zg. „Regenboog-
fraktie". Dit is een technische 
koördinatiefraktie die als doel 
heeft onafhankelijke parlements
leden te groeperen teneinde hen 
toe te laten hun mandaat uit te 
oefenen met dezelfde rechten 
als een lid van een traditionele 
fraktie. Hoofdprinciep is de abso
lute garantie voor de totale poli
tieke onafhankelijkheid van elk 
lid. De EVA-groep binnen dit 
technisch samenwerkingsver
band bestaat uit twee VU'ers en 
één volksnationalist uit Sardinië. 
Er bestaat geen enkele program
matische en/of ideologische 
band tussen de VU-EVA en de 
overige subgroepen van deze 
weliswaar veelkleurige, doch lou
ter technische, fraktie. De CVP 
weet dit heel goed. 

Deze pragmatische keördina-
tiefraktie voorstellen als een „sa
mengaan van de VU met..." is 
een gewilde en flagrante ver
krachting van de waarheid! 

Eergisteren vergaderde het nieuwverkozen Europees Parlement voor de eerste keer sinds de 
verkiezingen van juni Behalve het onderzoek van de zg. „geloofsbrieven" en de daaropvolgende installatie 
van de ruim 400 verkozenen, stond als belangrijk punt op de agenda de verkiezing van een voorzitter In de 
tweede stemronde werd de 77-jarige Franse kristendemokraat Pierre Pfimlin verkozen. Nu kan dit 
Europarlement definitief aan het werk. Hopelijk brengen de honderden parlementsleden er iets meer van 
terecht dan tijdens de afgelopen vijfjaar, toen deze vergadering veeleer leek op een reizend en biezonder 
duur teater De EVA-groep (waarin de twee VU-leden Vandemeulebroucke en Kuijpers zetelen) staat 
alleszins klaar om het rijke gedachtengoed van het volksnationalisme stem te geven in Straatstxjrg. 
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Vlaamse regering verarmt 

Terwijl de Belgische staat 
miljarden over de balk gooit... 

Het gaat de Vlaamse gemeenschap niet voor de wind. Zel<er het is niet de 
eerste keer dat gemeld wordt dat de Vlaamse regering veel te weinig geldmid
delen heeft om een geëigend Vlaams (industrieel) beleid uit te bouwen. Finan-
ciënminister Hugo Schiltz heeft vorige dinsdag (op de vooravond van een uitge
breide diskussie binnen de Vlaamse regering) aan de hand van aktuele cijfers 
aangetoond dat de Vlaamse regering nauwelijks geldmiddelen overhoudt om 
een begin van innoverend beleid te voeren. Showmanifestaties a la Flanders 
Technology ten spijt; die ongetwijfeld hun publicitair nut hebben bewezen. Ook 
voor Vlaamse Internationale Betrekkingen lijkt er nauwelijks een goede 
kredietfrank voorhanden te zijn. 

DIT jaar beschikt de Vlaam
se regering over 
76,5 miljard effektieve 

betalingsmiddelen. Als de begro
ting van de Vlaamse regering 
voor volgend jaar wordt opge
maakt op dezelfde berekenings
basis als voor '84 dan zullen in 
'85 nagenoeg 80 miljard geldmid
delen beschikbaar zijn. Dit is een 
stijging met 4 procent tegenover 
een verwachte inflatie van 
6,5 procent 

Rest 25 miljard 
Er hoeft dus hoegenaamd 

geen ingewikkelde berekening 
te worden gemaakt om vast te 
stellen dat de Vlaamse regering 
volgend jaar 2,5 procent minder 
werkingsmiddelen ter beschik
king zal hebben. 

Dit is de bikkelharde realiteit 
over de slagkracht van de 
Vlaamse regering. 

En dit staat zoals minister 
Schiltz opmerkte, in schril kon
trast tot de ronkende 11- en 21-
juli-verklaringen van Vlaamse mi
nisters. Premier Martens incluis, 
die benadrukte de hervorming 
van '80 ernstig te willen nemen 
en maximaal uit te voeren. Men 
zou werk maken van uitgebreide 
autonomie van de gemeen
schappen; men zou zk;h inzetten 
om nog verbeteringen door te 
voeren. 

De nationale feesten zijn weer 
voorbij. De ronkende verklarirv 
gen zitten in de historische map
pen. En de Vlaamse regering zal 
na de vakantie vaststellen dat 
haar slagkracht volgend jaar be
hoorlijk verminderd. 

Van de 80 miljard betalings
middelen zullen volgens eerste 
berekeningen 6,7 miljard opge
slokt worden voor de kosten van 
„de machine" (personeel, admi
nistratie), 22 miljard voor de „fi
nanciële lasten" (onder meer 
pre-financiering van de bouw), 
13,6 miljard voor het Fonds van 
Ekonomische Expansie en Re-
konversie en 13 miljard voor 
afbetaling van investeringen die 
vorige jaren gedaan werden. 

Van de globale 80 miljard be
talingsmiddelen is dus 55,3 mil
jard „vastgelegd". Het betreft 
verplichte uitgaven waar niet aan 
te ontsnappen valt Blijft dan 

uiteindelijk over: zowat 25 mil
jard frank om het politiek beleid 
gestalte te geven. 

Waarbij dan nog, volledig
heidshalve dient vermeld te wor
den dat de Vlaamse regering 

schaarsgevuld is. In ministeriële 
taal: „een uiterste selektiviteit in 
de besteding van de middelen is 
geboden." Konkreet betekent dit 
onder meer dat de financiële 
middelen voor het voeren van 
een regionale industriële politiek 

bijzonder schaars is. 

Ook bijvoorbeeld dat noodge
dwongen zou moeten gesnoeid 
worden in de uitgaven voor kui
tuur. Om maar te zeggen dat de 
Vlaamse regering, op het gebied 
van politiek beleid, veruit op 
droog zaad zit 

Er moet dan hoegenaamd nog 
niet gedacht worden aan het 
voeren van een Vlaamse politiek 
voor buitenlandse betrekkingen. 
En een tweede editie van Flan
ders' Technology is dan al vol
gend jaar mogelijk, maar de bl|r 
horende begeleiding en stimule
ring van spitstechnologie in 
Vlaanderen kan er niet naar be
horen bijzijn. 

De financiële middelen van de 
Vlaamse regering verminderen 

Om de sluiting van verouderde Waalse industriële vestigingen almaar uit te stellen, worden nu zelfs elke 
maand miljarden uitgegeven. Ook uit het Fonds voor Industriële Vernieuwing. Dat wordt „rekonversie" 

geheten in het Belgisch politiek jargon, (foto Dann) 

zienderogen. De stijging van de 
globale kredietmogelijkheden 
hinkt de inflatie ver achterna 

Schuldenkoorts 
In tegenstelling tot ronkende 

verklaringen is de eigen financië
le verantwoordelijkheid van de 
gewesten nog langs geen kan
ten gerealizeerd. Meer dan 80 
procent van de geldmiddelen 
blijft uit forfaitaire dotaties be
staan. 

De toename van de budgettai
re tekorten leidt ertoe dat de 
zogenaamde autonomie een ge
subsidieerde autonomie wordt 

Of met andere woorden: het 
klein stukje autonomie dat bij het 
aantreden van de Vlaamse rege
ring (niet langer „deelregering") 
aangeboden werd, wordt nu stil
aan maar in toenemende mate 
verder uitgehold. 

Er zouden zopas nog ge
sprekken geweest zijn met on
der meer minister van Ekonomi
sche Zaken Mark Eyskens om 
van de centrale regering meer 
geldmiddelen over te hevelen 
naar de gewestregeringen. 

Men zou evenwel naar ver
luidt zeer weigerachtig staan om 
zulke transaktie momenteel door 
te voeren, omwille van de bud
gettaire risis van de Belgische 
staat Maar vooral is er de vrees 
dat de Waalse regering bijko
mende geregionalizeerde geld
middelen zou gaan verspillen. 
Waarbij wordt verwezen naar de 
aanwending van de centen van 
het Fonds voor Industriële Ver
nieuwing. 

Dit is een bekentenis van for
maat Omdat het Waals gewest 
ondanks de miljardencadeaus 
van de Belgische staat politiek 
slecht wordt beheerd, moet de 
Vlaamse gemeenschap daar de 
extra-last van tietalen. 

Onder andere de Gewestelij
ke Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen heeft in een recente 
studie aangetoond dat de miljar
den schuldenkoorts die blijft stij
gen voor het overgrote gedeelte 
IS toe te schrijven aan gedebud-
getteerde uitgaven. Uitgaven 
buiten de ingediende begrotin
gen dus. En bij nader toezien: 
gaat het Waalse staal met het 
leeuweaandeel van die surplu-
suitgaven lopen... 

En inmiddels moet de Vlaam
se regering elke frank twee keer 
omdraaien vooraleer die wordt 
uitgegeven. De verspillingspoli-
tiek van de Belgische staat blijft 
tergend lang voortduren, (hds) 

beschikt over 10 miljard rente
loos krediet van de tesaurie. De 
politieke slotsom is overduidelijk: 
met een habbekras zou de 
Vlaamse autonomie gestalte 
moeten gegeven worden. 

Niet alleen de onvolmaaktheid, 
maar de komplete gebrekkigheid 
van de staatshervorming van '80 
(waar Martens bij toespraken zo 
mee pronkt) blijkt nu in de kei
harde realiteit van de begrotings
cijfers. 

Krap 
Financiënminister Schiltz stel

de op een perskonferentie dat 
de Vlaamse regering dringend 
krappe prioriteiten zal moeten 
bepalen. 

Men kan ronkende verklarin
gen afleggen, maar de werkelijk
heid is dat de beurs zeer 

Geen goed RVA-nieuws 
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 

heeft andermaal een weinig bemoedigend rapport 
gepubliceerd. Er wordt een beeld opgehangen van 
de evolutie van de werkloosheid sinds 1970. Uiter
aard is er de spectaculaire globale stijging van het 
aantal werklozen. Evenwel valt vooral op dat de vrou
wen in toenemende mate het grootste slachtoffer 
zijn. En... de jongeren. 

S INDS 1970 nam het aantal 
uitkeringsgerechtigde 
werkloze jongeren toe 

van 10.457 tot 150.366. In 1970 
was ongeveer 1 jongere op de 
50 werkloos, terwijl dat in 1982 
was opgelopen tot meer dan 1 
op de vier werkzoekende jonge
ren. 

Bovendien is het zo dat vier 
werkloze jonge mannen op de 
vijf arbeiders zijn. Terwijl meer 
dan de helft van de vrouwelijke 
werklozen bediende is. 

Een goede wenk voor de stu
derende jeugd in deze krisistijd 
is alvast: hoe hoger het studieni
veau, hoe kleiner de kans is om 

werkloos te blijven. 

Een zware hypoteek voor de 
toekomst van onze gemeen
schap is zeer zeker de vaststel
ling dat de werkzoekende jeugd 
steeds langer moeten leven van 
dopgeld. Bij de jonge vrouwen is 
nu reeds de helft van de werk
zoekenden langer dan 1 jaar 
werkloos, terwijl haast een kwart 
langer dan 2 jaar zonder werk 
bhjft 

Maar het is ook al langer dan 
twee jaar dat de regering belooft 
werk te maken van een nieuw te
werkstellingsbeleid. Meer nog: 
ronduit wordt toegegeven dat he 
antikrisisbeleid van aard zal zijn 
om in de komende jaren de 
werkloosheid nog aanzienlijk te 
doen aanzwellen. 
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B. Maes en F. Debussere: 

„Vlamingen niet laten 
opdraaien 
voor een vijandig 
wan-beleid" 

Het is blijkbaar een jaarlijkse gewoonte aan 't worden. Op vier jaar tijd werden 
niet minder dan vier leningsmachtigingen voor Brussel door het parlement 
gejaagd. Telkens in spoedbehandeling. 

Firmin Debussere berekende dat het samen om zo'n 27,7 miljard fr gaat En 
blijkbaar ligt er niemand wakker van, terwijl nochtans alle belastingbetalers 
moeten opdraaien voor de lasten van deze leningen. Die schatte de VU-senator 
op ongeveer 10 miljard. 

Met de regelmaat van een klok wordt aan de Brusselse gemeenten dus geld 
toegeschoven. Maar zonder blind te zijn voor de financiële noden van de hoofd
stad, veroordeelde Bob Maes ondubbelzinnig deze kortzichtige aanpak van de 
Brusselse problematiek. 

HET kan volgens Bob 
Maes niet langer, dat 
Brussel slechts ter 

sprake komt bij die regelmatig 
opnieuw opduikende lening
operaties. De problematiek van 
de hoofdstad vergt een globale 
aanpak, financieel en institutio
neel. 

Een sanering van de Brussel
se financiën is onbegonnen 
werk, zolang de huidige augias-
stal niet tot in de kleinste hoeken 
uitgemest is. Desnoods moeten 
er maar een paar regeringskom-
missarissen op afgestuurd wor
den, suggereerde Firmin Debus
sere. 

Een augiasstal! 
Tot in den treure toe herhaal

de Bob Maes nog maar eens dat 
het beheer van de Brusselse 
gemeenten en van de agglome
ratie al jaren te wensen overlaat. 
Dat de financiële toestand van
daag rampzalig is, kan volgens 
Debussere niet langer toege
schreven worden aan de aloude 
drogredenen zoals de tweetalig
heid van de administratie, de 
tekorten van de OCMW-zieken-
huizen en de vrijstelling van ge
meentelijke opcentiemen op 
sommige onroerende goederen. 
Die verontschuldigingen gaan 
niet langer op. Temeer, aldus 
Bob Maes, daar de Brusselse 
gemeenten genieten van een 
aantal regelingen en omstandig
heden, die aan de andere ge
meenten vreemd zijn. 

Zo zou de 400 miljoen die 
vandaag door de kultuurkommis-
sies uitgegeven wordt normaal 
door de gemeenten moeten ge
dragen worden. Hetzelfde geldt 
voor het grote aandeel van de 
staat in de kosten voor het ne-
derlandstalig onderwijs te Brus

sel. Trouwens, meer algemeen 
kan gesteld worden dat de Brus
selse gemeenten weinig centen 
besteden aan de kuituur en het 
onderwijs van hun Vlaamse in
woners. 

Tot slot IS er nog de agglome
ratie, die de gemeenten van een 

aantal opdrachten ontlast In fei
te zouden de uitgaven voor deze 
opdrachten gedekt moeten wor
den door eigen inkomsten. Maar 
om elektorale en demagogische 
redenen heeft het agglomeratie-
bestuur verwaarloosd belastin
gen te innen. Wel werd een 
overbodig propagandablad uit
gegeven en werden miljoenen 
over de balk gegooid in de zaak 
van de huisvuilverwerking. 

Voeg daarbij nog de verkwis
tingen van de gemeenten zelf... 
Bob Maes somde er enkele op: 
de aankoop van vakantiehotels 
in Zuid-Frankrijk, betwistbare im-
mobiliënoperaties, al te dure 
speeltuinen... „Kortom", besloot 
Debussere, „de dramatische fi
nanciële toestand van Brussel is 
in een belangrijke mate het ge
volg van de jarenlange weggeef-
politiek van de leiders, wat uitein
delijk tot wanbeheer heeft ge
leid." 

Hervorming 
aanpakken 

Volgens Bob Maes kunnen de 
Brusselse gemeenten en de ag
glomeratie slechts één terechte 
verontschuldiging inroepen: hun 
aandeel in het Gemeentefonds is 
sedert 1976 op een aanvechtba
re wijze in hun nadeel herschikt 
Maar reeds talloze malen heeft 
de VU-senator gesuggereerd, 
dat zijn franstalige kollega's een 
wetsvoorstel zouden indienen 
om het Waals aandeel in het 
Gemeentefonds ten gunste van 
Brussel te verminderen. „Als zij 
daarmede nog lang wachten, zal 

„De dramatische financiële toestand van Brussel is in een belangrijke mate het gevolg van de 
jarenlange weggeefpolitiek van hoofdzakelijk fransdolle en onverantwoordelijke potentaten. Waarom 

zouden de Vlamingen hiervoor moeten opdraaien?" 

B. Maes: „Geen vers geld, 
zolang Vlamingen niet thuis 

zijn!" 

ik het als VU-senator nog voor 
Brussel moeten opnemen." 

Maar hoe nijpend de financië
le toestand van Brussel ook is, 
nog dringender is de institutione
le aanpak van de hoofdstad. 
Deze is immers de conditio sine 
qua non, om de geldelijke noden 
te milderen. 

In die zin moet de staatsher
vorming dringend verdergezet 
worden in de richting van Brus
sel. Bovendien moeten nog tallo
ze stappen gezet worden ten 
bate van de Brusselse Vlamin
gen: „Het wordt tijd dat de waar 
wordt geleverd, waarvoor de 
Vlamingen op centraal vlak 
reeds jaren geleden de kampen-
satiefaktuur hebben betaald." In 
de rest van het land werden 
tientallen overbodigde en zelfs 
schadelijke fusies doorgevoerd, 
maar de meest noodzakelijke 
fusie — die van de 19 Brusselse 
gemeenten — blijft nog steeds 
achterwege. In de plaats van de 
ondemokratische, verspilzieke 
agglomeratieraad moet er één 
paritair samengesteld orgaan ko
men, dat het ganse hoofdstede
lijke gebied bestuurt 

Zolang aan deze hervormin
gen en aan de Vlaamse eisen 
niet wordt tegemoetgekomen, 
kan niet ingestemd worden met 
de sluikse financiële noodinjek-
ties. Waarom zouden de Vlamin
gen moeten opdraaien voor een 
beleid, dat zij met mede kunnen 
bepalen "^ Waarom zouden de 
Vlamingen zich krom betalen 
voor een on-beheer, een wanbe
leid van hoofdzakelijk fransdolle 
en onverantwoordelijke potenta
ten?.. Maar in tegenstelling met 
de VU-fraktie, waren CVP en 
PW wel van oordeel dat de 
Vlamingen moeten bijdragen tot 
de meerdere eer en glorie van 
een hoofdstad, waarin zij zich 
momenteel niet kunnen thuis-
voelen. 
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SENAAT 
Senatoren 
devalueren 
zichzelf 

Men moest geen helderzien
de zijn... De Raad van State 
mocht met de amendementen 
van de oppositie en voornamelijk 
van Oswald Van Ooteghem aan
vangen wat ze wilde, de meer
derheid zou ondanks alles de 
herstelwet goedkeuren. 

Aldus geschiedde ook. 

Toch kon Frans Van der Eist 
terecht aanstippen dat het be
roep op de Raad van State niet 
nutteloos was geweest De vele 
amendementen die verschrijvin
gen en materiële vergissingen 
aanduidden, mochten volgens 
de Raad rechtgezet worden zon
der amendering en dus zonder 
stemming. De fraktievoorzitter 
trok die amendementen dan ook 
in. 

Daarnaast evenwel weerhield 
de Raad van State een aantal 
amendementen, die flagrante te
genstrijdigheden tussen de ne-
derlandstalige en de franstalige 
tekst aanwezen. Hierover oor
deelde Van der Eist „dat de 
senaat zich moet uitspreken om 
uit te maken welke tekst de 
geldige is". 

Het voorstel om de hele be
doening opnieuw naar de be
voegde kommissie over te ma
ken, werd verworpen. En nadien 
gingen alle amendementen één 
voor één voor de hakbijl. De 
meerderheid stemde dus voor 
de Nederlandstaligen een ander 
soort herstelwet dan voor de 
Franstaligenl 

Nelly Maes „CVP negeert eigen 
11-juliboodschap". 

Ook het hele hoofstuk over 
de steun aan de ondernemingen 
vond genade in de ogen van de 
PVV en de CVP. Nochtans is dit 
volkomen in tegenspraak met de 
staatshervorming van 1980, dat 
die bevoegdheid toekent aan de 
Gemeenschappen. En, wat meer 
is, aldus Nelly Maes, het gaat 
regelrecht in tegen de 11-juli
boodschap van de CVP over 
ekonomisch federalisme. Luister 
naar mijn woorden, maar kijk niet 
naar mijn daden... 

De VU-fraktie vond dit alle
maal al te gortig: een barslechte 
tekst, die bovendien knaagt aan 
de al zo schamele bevoegdhe
den waarover Vlaanderen be
schikt Samen met de andere 
oppositiepartijen weigerde ze 
aan de eindstemming deel te 
nemen. 

Op een ogenblik dat iedereen 
de mond vol heeft over herwaar
dering van de parlementaire 
werking, slaagden de senatoren 
erin zichzelf te devalueren. Va
kantieplannen primeren blijkbaar 
op goed wetgevend werk! 

PARLEMENTAIRE 

SlftOKKElS 
VERDER handelde de senaat ook 

over een wetsontwerp dat tot 
doel heeft een lening uit te schrijven, 
om de meest nijpende tesauriepro-
blemen van de Brusselse gemeen
ten op te lossen. Bob Maes stelde 
onverbloemd het njet van zijn fraktie, 
zolang de noodzakelijke fusie van 
Brussel niet plaatsgevonden heeft 
en de staatshervorming ten bate van 
de Brusselse Vlamingen niet doorge
trokken is „Voor het wanbeleid van 
de hoofdzakelijk fransdolle, onver
antwoordelijke potentaten wensen 
de Vlamingen met langer op te draai
en", aldus besloot Firmin Debusseré 
zijn tussenkomst 

OOK kwam een wetsontwerp ter 
sprake, waarmede de rege

ring de wetgeving inzake heffing van 
BTW op nieuwe personenwagens in 
overeenstemming wil brengen met 
de rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de EEG. Dit Hof veroor
deelde België omdat de minimum
maatstaf van heffing onevenredig is 
met het nagestreefde doel, nl. de 
strijd tegen de belastingontduiking. 
Volgens Firmin Debusseré komt het 
ontwerp niet tegemoet aan het ar
rest wat trouwens ook de mening is 
van de Raad van State. Tussen de 
BTW en het inschrijvingsrecht blij
ven duidelijke verschillen betaan. 

SAMEN met zijn Duitstalige kolle-
ga Gehlen legde Jan Verniers 

een wetsvoorstel neer om de taalre-
geling voor Duitstalige Belgen in mili
taire dienst aan te passen. Aldus 
krijgen deze de mogelijkheid in het 
leger dienst te doen, niet alleen in 
een Duitstalige kompagnie, maar ook 
als dienstplichtige met dezelfde taal-
faciliteiten als hun Franstalige en 
Nederlandstalige kollega's 

HET gemeentelijk informatieblad 
van" Kraainem is, zoals Bob 

Maes in zijn schriftelijke vraag aan
stipte, duidelijk in strijd met de taal
wetgeving inzake bestuurszaken. 
Het gemeentebestuur moet al de 
berichten met een officieel gemeen
telijk karakter in het Nederiands en in 
het Frans stellen. 

WELGETELD een jaar geleden, 
op 29 juni 1983, besloot de 

regering over te gaan tot de overhe
veling van de hefbomen van het 
industrieel beleid, namelijk een derde 
IWONL en de helft Dienst voor 
prototypes. Ondanks haar vraag en 
het antwoord van Maystadt heeft 
Nelly Maes nog steeds het raden 
naar de reden, waarom dit beginsel
akkoord niet uitgevoerd werd. 

Het verhaal 
van de Vlaamse Natie 

in wording,.. 

DEN 
Fö 

Een boeiend lees- en kijkboek, een 
onmisbaar naslagwerk. Minstens 350 
blz., groot formaat 30 x 21 cm. Stevig 
vollinnen band. 

Het verhaal van de Vlaamse natie in 
wording, binnen het spectrum van de 
binnenlandse en internationale 
ontwikkelingen. 

De geschiedenis van de Volksunie, 
met een historische inleiding van 
mr. Fr. Van der Eist. 

Honderden foto's en documenten. 
Boeiende gegevens en cijfermateriaal. 
Een uitgave, die getuigt voor de 
degelijkheid van Vlaams 
uitgevers-ambacht. 

Ja, ik doe mee en ga in op uw aanbod 
Ik ondergetekende, 
(naam. voornaam en adres) 

verklaar hierbij, in te schnjven op de 
luxe-editie van '30 jaar Volksunie op de 
bamkaden' Ik verbind er mij toe. bij het 
verschijnen in het najaar 1984 op eenvoudig 
verzoek de voor-intekenpnjs van 1500 fr te 
kwijten 

(Handtekening) 

D Door deze verbintenis en mits betaling word 
ik in het bezit gesteld van een genummerd 
exemplaar van de bibliofiele uitgave. 
persoonlijk voor mij gesigneerd door de dne 
VU-voorzitters 
D Ik ben solidair en wens vermeld te worden (1) 
met vermeld te worden (I) 
in de in het boek afgedrukte lijst van de 
voor-intekenaars 
Ik verlang vermelding in de lijst m deze vorm 

(naam en voornaam of initialen) 

(gemeente) 

(titel of functie) 

(1) Schrappen wat niet pasi 
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„Wonderkind tussen de druppels" 

Fabius, één van 
Mitterrands „shocks f # 

Frankrijk heeft met Laurent Fabius, die volgende 
. maand 38 wordt, zijn jongste eerste minister sinds 
anderlialve eeuw en in Fabius'regering zetelen geen 
kommunisten meer... 

DIE regeringswijziging is de 
laatste van een reeks 
„electroshocks" waar

mee president Mitterrand in het 
offensief gaat om zijn sterk ge
taande populariteit weer op te 
vijzelen en een eind te maken 
aan de felle campagne van de 
oppositie die hem verweet de 
persoonlijke vrijheden in gevaar 
te brengen en Frankrijk diep te 
verdelen. 

Referendum 
Op 12 juli kondigde de socia

listische president de intrekking 
aan van het wetsontwerp-Sava-
ry over een hervorming van het 
gesubsidieerd privé-onderwijs 
waartegen enorm verzet be
stond. En hij kondigde voor sep
tember een referendum aan 
over een wijziging van de grond
wet waardoor het mogelijk zal 
worden referendums over de 
vrijheden te houden. De be-
houdsgezinde oppositie, die om 
een referendum over het vrij 
onderwijs had geroepen, kon 
daar moeilijk tegen zijn en Mit
terrand hoopt haar aldus de 
wind uit de zeilen te nemen. 

Twee dagen later, op de natio

nale feestdag, kondigde de pre
sident belastingverlaging aan, 
nog iets waartegen de oppositie, 
die de jongste tijd een ongenadi
ge campagne tegen de presi
dent voerde, niet kan zijn. Mitter
rand herhaalde ook dat hij in het 
landsbelang een nationale con
sensus wil nastreven en daarom 
afziet van projekten, zoals de 
onderwijshervorming, die hem 
nauw aan het hart liggen. 

Nog eens drie dagen later 
werd het aftreden van premier 
Mauroy en zijn regering bekend 
en Mauroy's vervanging door 
„wonderkind" Laurent Fabius, 
zoon van een rijke Panjse anti
quair, briljant produkt van het 
beste wat Frankrijk aan scholen 
te bieden heeft, en onvoorwaar
delijke Mitterrand-getrouwe. 

De dag nadien stelde Fabius 
een regering samen waaraan de 
kommunisten verkozen niet 
meer deel te nemen. Ze zagen 
geen heil aan verdere recht
streekse medewerking aan een 
soberheidsbeleid dat geheel in
druist tegen de linkse verkie
zingsbeloften van 1981, aan een 
industrieel beleid dat ervan uit
gaat dat het verloren geld is om 
verouderde, verlieslatende sek-

Laurent Fabius kreeg het volledige vertrouwen van zijn partijgenoten 
in het parlement, de kommunisten onthielden zich en de tot samenwer
king opgetrommelde oppositie beet beslist terug. Van zijn voorganger 

Mauroy kreeg Fabius alvast courage toegewenst., (foto AFP) 

toren nog met subsidies in stand 
te houden en dat zal leiden tot 
het verlies van zowat 200.000 
jobs door de afslanking van de 
staalindustrie, de scheepsbouw, 
de kolenmijnen, de automobielin
dustrie enz. 

Fabius, die als Begrotingsmi
nister in 1981-82 entoesiast het 
ekonomisch reiance-beleid hielp 
uitvoeren, volgde daarna als In
dustrie-minister even overtuigd 
Mitterrands ommekeer naar een 
soberheidspolitiek die onont
koombaar was geworden onder 
druk van het zware deficit op de 
buitenlandse handel en een infla
tie die veel hoger bleef dan die 
van Frankrijks voornaamste han
delspartners. 

„Tussen de 
druppels..." 

Dat beleid zal de nieuwe rege-
nng verder zetten. Mitterrand 
heeft duidelijk gekozen voor een 
niet-ideologische, zeer pragmati
sche koers, die erop gericht is 
een consensus te winnen onder 
de Fransen. En waarmee hij ook 
hoopt tegen de parlementsver
kiezingen van 1986 een deel van 
het vlottend centrum-elektoraat, 
dat hem in 1981 steunde maar 
hem sindsdien de rug heeft toe
gekeerd, te herwinnen. De ele
gante, als een gematigd techno-
kraat bekend staande Fabius 
moet nu als regeringsleider voor 

de socialisten een image van 
kompetentie en gematigdheid 
projekteren en zorgen voor een 
betere kommunikatie met het 
publiek wat één der zwakke pun
ten van de vonge ploeg was. 

Onder de vele talenten die 
Fabius ontplooid heeft is er dat 
om, zoals men het in Parijs ge
noemd heeft, „tussen de drup
pels" te lopen en de ondankbaar
ste klussen aan een ander over 
te laten. Als Industneminister 
schitterde hij door afwezigheid 
bij de staking vorige herfst bij 
Talbot tengevolge van een door 
de regering goedgekeurde ver
mindering van het personeel, en 
bij de woedeuitbarstingen van 
de Lorreinse staalarbeiders ten
gevolge van de herstrukturenng 
van de staalindustrie waardoor 
duizenden jobs in Lotharingen 
teloorgaan. Hij liet die problemen 
bij anderen, in de eerste plaats 
op de brede schouders van pre
mier Mauroy, terechtkomen. 

Als eerste minister komt Lau
rent Fabius zelf rechtstreekser in 
de vuuriijn en daar zal hij moeten 
bewijzen of hij het enorme ver
trouwen dat Mitterrand in hem 
stelt kan waarmaken. 

H. Oosterhuys 

Een kursus in demokratie 

De ontwarring van 
het RSV-kluwen 

Nederlanders die het straks allemaal nog eens wil
len nalezen, kunnen nu alvast een schap in hun boe
kenkast leegmaken voor de lange rij rapporten over 
het Rijn-Schelde-Verolme (RSV)-concern. Zopas be
sloot de parlementaire onderzoekskommissie de 
voorlaatste ronde openbare verhoren van de betrok
kenen bij een debacle dat zijn weerga niet kent Maar 
betekende dat onderzoek wat? 

AVOND aan avond heeft 
de televisie laten zien 
hoe de leidende figuren 

van de nu in faling verkerende 
scheeps- en machinebouwon
derneming aan de tand werden 
gevoeld, hoe ministers die royaal 
steungelden uitkeerden, zaten te 
stuntelen over hun misrekenin
gen, en hoe kamerleden moes
ten toegeven dat er aan hun 
toezicht van alles had geman
keerd. 

Kluwen 
Dat is het kurieuze van de 

RSV-zaak (die in Nederland al 
„ons eigen Watergate" wordt ge
noemd en ook wel met „Dallas" 
wordt vergeleken): de fouten 
zijn niet aan één kant gemaakt 
maar het is een kluwen van 
onbekwaam handelen, stommi
teiten, onfatsoen, kortzichtigheid 
en noem maar op, waarin zowel 
de overheid evenzeer verstren
geld was als de gezamenlijke 
RSV-bedrijven waar tien jaar ge
leden nog dertigduizend mensen 
werkten. 

De ontwarring an dat kluwen 
IS, ronduit gezegd, voortreffelijk 
gebeurd door een Kamerkom
missie van vrijwel alle politieke 
partijen die in het parlement ze
telen. De eerder saaie kommis
sievoorzitter Van Dijk ontpopte 

zich daarbij tot een uiterst 
scherpzinnige, koele, onverbid-
dellijke én objektieve ondervra
ger, maar met zoveel menselijke 
trekjes dat hij tot de tv-ster van 
het jaar uitgroeide. Die open
baarheid, waardoor letteriijk ie
dereen het „proces" kon volgen, 
is natuurlijk in een demokratie 
van geweldige betekenis. En dat 
te meer omdat alles in duidelijke 
taal gebeurde, zonder verhullin
gen of wollige praat. Je kon op 
den duur zelfs de miljoenen en 
miljarden uit elkaar houden die 
de regeringen, vooral na 1978, in 
RSV staken of waarvoor ze zich 
garant stelden. 

Drie miljard gulden pompte de 
overheid in een slecht geleide 
onderneming die zich van het 
ene avontuur (een wandelend 
baggerplatform) in het andere 
(onbruikbare kolengraafmachi-
nes of nog niet voor de helft af
gebouwde elektnciteltscentra-
les) stortte. En dat allemaal met 
werknemers die van hun loon 
moesten inleveren, terwijl een 
van de bazen, zonder ook maar 
één nota te hoeven laten zien, 
een kwart miljoen aan „onkos
ten" binnengraaide 

„Kursus" 
Een kant van de zaak die voor 

nogal wat mensen onbevredi-

Verolme toen hij in 1968 de 
grote fusie aankondigde... 

gend is, betreft het feit dat de on
derzoekskommissie geen straf
fen kan uitdelen. Zouden voor 
zoveel aangetoond geknoei en 
bewezen nalatigheid bepaalde fi
guren niet voor de rechter ge
sleept horen te worden? Dat valt 
met te ontkennen. Maar dat is nu 
eenmaal met de taak van een 
pariementaire enquête-kommis
sie. Haar „macht" strekt zich uit 
tot een onderzoek, waarvan de 
resultaten, vermoedelijk in het 
najaar, in een rapportenreeks 
van duizenden blad/ijden aan de 
Kamer ter hand worden gesteld. 

Of „justitie" dan alsnog ingrijpt, 
dient afgewacht Maar de bete
kenis van het onderzoek zit 
vooral in de publieke bekendma
king, in de les dat blind vertrou
wen in direkteuren en managers 
verkeerd is en dat politici nu 
kunnen inzien dat ze meer op 
hun strepen moeten staan als 
het om de besteding van ieder
een belastingcenten gaat 

In deze opzichten is de RSV-
affaire een kursus die de moeite 
van het volgen waard is 

jeeveedee 
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Soms durfden de eerste 
flaminganten hard door
spreken. Voor enige op
standigheid, die daar lo
gisch had kunnen op vol
gen, waren zij te zwak. 

— Beluisteren wij het be
toog van het Nederlands 
Kunstverbond (Antwer
pen) bij de herdenking van 
25 jaar Belgische onafhan
kelijkheid en het 25 jaar 
koningschap van Leopold 
I (1856). 

I ^ ^ 1 Sinds vijf-en-twintig 
i^^m i^^i" ^'i* 9'h Vlamingen, 
^ ^ ^ ^ ^ mislfond, verdrukt een ver-

tf^^^ nederd. 
^^^M Sinds vijf-en-twintig 

^^^ jaar wordt gij in eene 
vreemde taal aangespro

ken, gehoord, gevonnisd en geregt 
Sinds vijf-en-twintig jaar hebt gij 

fransch geld, een fransch hof, eene 
fransche wetgeving, een fransch 
bestuur, een fransch leger, een 
fransch geregt: — alles wat tot de 
uitroeijng uws geslachte helpen 
kunne. 

Reeds vijf-en-twintig jaar vraagt 
gij te vergeefs een regt dal u de 
Grondwet toekent: „Gelijkheid voor 
allen en in alles'. 

Sinds vijf-en-twintig jaar heeft de 
regering alles aangewend om, on
der den steeds groeijenden fran-
schen invloed, dat eenige te ver-
smooren wat u nog als Nederlander 
overbleef: uwe taal — het vader
land der ziel 

Sinds vijf-en-twintig jaar zijt gij 
vreemdelingen op uwen eigenen 
grond". 

Het eerste 
protest 

En verder: 

„Voor den eenen is alles te ver
krijgen omdat hij door zijne ge
boorte slechts fransch kent; — 
voor den anderen is niets te beko
men omdat het lot hem eene vlaam-
sche moeder gaf 

Weest fransch, roept men ons 
toe, en alles zal gedaan zijn. 

Ha! weest fransch! verbastert u! 
Verbrandt uwe geschiedenis. 
Verloochent uw voorgeslacht 
Laat u van uwen wortel rukken 

waarop gij vóór eeuwen gegroeid 
zijt 

Verliest al wat den Nederlander 
kenmerkt 

Verkoopt het Vaderland uwer 
ziel 

Vergeet uwe afkomst, den roem 
dien gij in vorige eeuwen als Vla
mingen gewonnen hebt, — en alles 
zal gedaan zijnL 

En wat zouden wij dan meer zijn 
dan negers in eene planterij; dan de 
Indianen in eene engelsche kolo
nie? — Die woonen ook in hun 
geboorteland, maar hoe woonen zij 
er?' 

Volgende week vertelt Maurits 
Van Haegendoren hoe bovenstaand 
protest de aanleiding was tot de 
opnchting van de Vlaemsche Com
missie. 

UiïDEWg!^ 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 28 juli 
• BRT 1 - 16.00 
Trafic, film 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles, serie 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
De levende planeet, dok. serie 
• BRT 1 - 2110 
Hart van staal, tv-film 
• Ned. 1 - 16.00 
De beste muppetshows 
• Ned. 1 - 19.02 
Knight rider, serie 
• Ned. 1 - 2028 
De beste van de Bananasplitshows 
• Ned. 1 - 2150 
Olympia en haar Baron, tweede 
HPAI 

• Ned. 1 - 22.40 
Tros Aktua TV 
• Ned. 1 - 23.10 
No soap, radio: serie 
• Ned. 1 - 23.45 
Opening van de Olympische spe
len, tot 3 uur. 
• Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
• Ned. 2 - 19.12 
Jeugd Olympische dag 
• Ned. 2 - 20.40 
De tweede tak van de Islam, dok. 
• Ned. 2 - 21.15 
Humor uit Hollywood 
• Ned. 2-22.05 
Flevofestival, gospels 
• Ned. 2 - 22.50 
The scarlet and the black, film 

Zondag 29 juli 
• BRT 1 - 15.00 
Met Mike in zee, heruitzending 
• BRT 1 - 16.15 
Massarati en het brein, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.30 
Doctor Snuggles 
• BRT 1 - 18.50 
Silva Verde, natuurdok. 
• BRT 1 - 20.05 
De ongelooflijke show, imitaties 
• BRT 1 - 20.35 
Doden slapen beter, film 
• BRT 1 - 22.15 
Over fotografen, Harry Gruyaert 
• BRT 2 - 1.15 
Opening van de Olympische Spe
len, tot 3 uur 
• Ned. 1 - 18.45 
Sesamstraat 
• Ned. 2 - 17.10 
Jong leven in de dierentuin, dok. 
• Ned. 2 - 19.30 
Nederland muziekland, show 
• Ned 2 - 20.10 
Magnum, sene 
• Ned. 2 - 21.00 
„1990", info 
• Ned. 2 - 21.45 
The Baltimore Bullitt, film 
• Lux.-20.35 
Le Bossu, film 

Maandag 30 juli 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles, strip 
• BRT 1 - 18.55 
Romeinse vakantie in Duitsland 

aken 

Robert Mitchum en Sarah Miles in „ The Big Sleep" van Michael Winner 
(1978), een minderwaardige kopie van het duo Lauren Bacall-

Humphrey Bogaert, zondag 29 juli op BRT 1, om 20 u. 35. 

• BRT 1 - 20.15 
Parfum, tv-film 
• BRT 1 - 21.45 
Afrika, dok. serie 
• BRT 2-7.30 
Ontbijttelevisie, tot 10 uur 
• BRT 2 - 17.30 
Olympische spelen, tot 3 uur 
• Ned. 1 - 19.00 
Whiz kids, serie 
• Ned. 1 - 2028 
De Carsons, serie 
• Ned.-21.15 
Hier en nu, info 
• Ned. 1 -21.55 
Op de Zuidhollandse eilanden, dok. 
• Ned. 1 - 2225 
Hill street blues, sene 
• RTB 1 - 20.00 
McVicar, film en debat over de ge
vangenis. 

Dinsdag 31 juli 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles 
• BRT 1 - 18.20 
De Smurfen, sene 
• BRT 1 - 19.10 
Mr. Smith, serie 
• BRT 1 - 20.15 
Condo, serie 
• BRT 1 - 20.40 
De blauwe planeet, dok. 
• BRT 1 - 21.30 
Gala prix jeunesse, show 
• BRT 2 - 7.30 
Ontbijttelevisie, tot lOu. 
• BRT 2 - 18.55 
Olympische Spelen, tot 3 uur 
• Ned. 1 - 16.00 
Philadelphia, serie 
• Ned. 1- 17.05 
Het hondje Rexie, strip 
• Ned. 1 - 20.28 
De verbijsterende Dr. Glitterhouse, 
film 
• Ned. 1 - 21.55 
Niks an de hand, serie 
• Ned. 1 - 2220 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 22.50 
Landleven, film 

Woensdag 1 aug. 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles, strip 
• BRT 1 - 19.10 
De schipper blijft thuis, dok. 
• BRT 1 - 20.10 
Met Mike in zee, praatshow 
• BRT 1 - 2125 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 -21.50 
Gang city, dok. over jeugdbenden in 
LA. 

• BRT 2-7.30 
Ontbijttelevisie, tot 10 uur 
• BRT 2 - 19.00 
Olympische spelen, tot 1 uur 
• Ned. 1 - 15.30 
Kinderbios 
• Ned. 1 - 18.55 
Vrienden, serie 
• Ned. 1 - 20.33 
Dr. Faustus, nieuwe 9-delige tv-serie 
• Ned. 1 - 21.35 
Rent control, film 

Donderdag2aug. 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles 
• BRT 1 - 19.30 
Vispastei, kooktip 
• BRT 1 - 20.15 
Isaura, serie 
• BRT 1 - 20.50 
Panorama, over polygamie in Afrika 
• BRT 1 - 21.40 
Hotel, serie 
• BRT 2-7.30 
Ontbijttelevisie, tot 10 uur 
• BRT 2 - 1625 
Olympische spelen, tot 3 uur 
• Ned. 1 - 16.00 
Nils Holgersson, strip 
• Ned. 1 - 16.50 
De natuur en de mens, nieuwe na
tuurserie 
• Ned. 1 - 19.00 
Chips, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Dallas, serie 
• Ned. 1 - 22.00 
Blokletters, kwis 
• Ned. 1 - 22.30 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 23.00 
Alleen als ik lach, serie 

Vrijdag 3 aug. 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles 
• BRT 1 - 20.15 
Een ster is geboren, film 
• BRT 1 - 22.25 
Hulde aan Lilian Gish, 88-jarige Hol-
lywood-ster 
• BRT 2 - 7.30 
Ontbijttelevisie, tot lOu. 
• BRT 2 - 17.25 
Olympische spelen, tot 5 u. 45 
• Ned. 1 - 16.50 
Het toppop-hitarchief 
• Ned. 1 - 19.25 
Cijfers en letters, kwis 
• Ned. 1 - 20.28 
De gelukzoeker, serie 
• Ned. 1 -21.30 
Brandpunt 

• Ned. 1 -21.55 
Hallo Larry, serie 
• RTB 1 - 20.00 
Boula Matari, over de Belgische 
kolonizatie van Kongo en debat over 
de missies 

Een f Hm 
per dag 

Zaterdag 28 juli 
Trafic 

Franse komische film van Jacques 
Tati uit 1970. 

Monsieur Hulot, ontwerper van 
een revolutionaire camping-car moet 
zijn uitvinding van de Parijse fabriek 
naar de jaariijkse auto-tentoonstel
ling in Amsterdam voeren. Hij is in 
het gezelschap van de public-rela-
tionsdame van de fabriek... (BRT 1 
om 16 uJ. 

Zondag 29 juli 
Doden slapen beter 

Amerikaanse misdaadfilm uit 1978. 

Generaal Sherwood huurt de be
roemde detektieve Mariowe in om 
een afperser eens een lesje te leren. 
(Remake — in kleur — van de 
meesteriijke en betere verfilming 
door Howard Hawks uit 1946, met 
Humphrey Bogart als Mariowe). 
(BRT1 om 20U.35). 

Maandag 30 juli 
McVicar 

Britse film uit 1980. 
John McVicar moet 23 jaar uitzit

ten. Na het ontketenen van een 
opstand onder de gevangenen 
wordt hij voor enkele weken in een 
isoleercel opgeborgen. Opnieuw be
raamt hij een ontsnapping. Hij wordt 
weer opgepakt Hij beseft dat hij het 
anders moet gaan doen. Hij gedraagt 
zich voorbeeldig en gaat in de gevan
genis aan 't studeren. Na enige tijd 
wordt hij op erewoord vrijgelaten. Hij 
profiteert van zijn vrijheid en wordt 
een bekende joemalist. 

De film wordt gevolgd door een 
debat over „De gevangenis, voor 
wie, waarom?" (RTBF om 20 uJ. 

Dinsdag 31 juli 
De verbijsterende Dr. Glitterhouse 

Amerikaanse (komische) mis
daadfilm uit 1938. 

Twee inbrekers treffen elkaar in 
een sjieke herenwoning waar op dat 
moment een party georganizeerd 
wordt Het tweetal voert een prach
tig nummertje op om z'n onschuld te 
bewijzen.» 

Het knappe slot wordt ge
schraagd door de twee filmmonu-
menten E.G. Robinson en H. Bogart 
(Ned. 1 om 20 u. 28). 

Woensdag 1 aug. 
Rent control 

Amerikaanse komische film uit 
1981, die in de B-filmcircuits enigs
zins opgemerkt werd. 

Leonard Junger, een middelmati
ge auteur, denkt een simplistisch 
plannetje uit om zijn weggelopen 
vrouw terug te krijgen... (Ned. 1 om 
21 U.35). 

Donderdag2 aug. 
The Flim-Flam-Man 

Amerikaanse komedie uit 1967. 

Curley, een jonge deserteur, ont
moet op zijn zwerftocht een oudere 
haveloze landloper, die zijn boterham 
verdient met het verkopen van nep-
artikelen. Ze besluiten hun bezittin
gen bij elkaar te gooien en er samen 
op uit te trekken om hun „toekomst 
financieel veilig te stellen"... (RTL om 
20U.30). 

Vrijdag 3 aug. 
Een ster is geboren 
(A star is born) 

Amerikaanse muzikale film uit 
1976. Met o.a. Barbra Streisand en 
Kris Kristofferson e.a 

Een rijke en populaire popzanger 
ontmoet de tweederangs nachtklut)-
zangeres Esther Hoffman. Zij belo
ven elkaar later weer te zien op het 
dak van een building. Ondertussen 
heeft de popzanger een zwaar onge
luk.. (BRT 1 om 20 u. 15). 

Nieuw op 
het scherm 

Ontbijttelevisie 
De BRT heeft de Olimpische Spe

len aangegrepen om te (proberen) 
realizeren waarvan alle „grote" zen
ders dromen: ontbijttelevisie. Het 
wordt voorzichtig gelanceerd, met 
veel voorwaardelijke woorden... Tij
dens de Spelen komt op BRT 2 
vanaf 7u.30 een ochtendshow 
waarin naast sport, algemeen 
nieuws, een weerpraatje, persover
zicht enz._ zullen zitten. Prezentatie: 
Cari Huybrechts en Jan van Rom-
paey. (Vanaf maandag 30 juli alle 
dagen om 7 u. 30 op BRT 2). 

Jeugdbenden 
De Britse dokumentaire „Gang 

City" behandelt de talrijke jeugdben
den die Los Angeles onveilig maken. 
Ondanks het feit dat die benden zich 
erg schiklerachtige namen aange
past hebben (bv. Santana Block, 
Rolling Sixties enzJ etaleren zij de 
miserie van de Amerikaanse groot
steden. De sfeer en het milieu waar
uit zij gegroeid zijn steken schril af 
tegen de pracht en praal waarin de 
Olimpische Spelen plaatsvinden.. 
(Woensdag 1 augustus om 21 u. 50 
op BRT 1). 

Dr. Faustus 
VPRO brengt de Hongaarse 

reeks „Dr. Faustus" van de vooral in 
Italië opererende Hongaarse regis
seur Miklós Jancsó die gebaseerd is 
op de roman „Dr. Faustus' gelukzali
ge hellevaart" van Laszio Gyurko. De 
reeks gaat over Szabados, een man 
die zijn hele leven in de greep heeft 
gezeten van sociale, religieuze en 
politieke stelsels en daaraan kapot 
gaat (Woensdag 1 augustus om 
20U.33 op Ned. 1). 

Vrij maar an... 
„Panorama" brengt een studie 

over de poligamie in Afrika, onder de 
titel „Veelwijverij maakt vrij..." (Don
derdag 2 augustus om 20 u. 50 op 
BRT 1). 
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Cmhouden. 
Door het Studiecentrum voor Oude Ambachten 

worden tijdens de maand augustus informatiedagen 
gehouden — telkens op zaterdag en zondag — waar 
uitvoerig zal gehandeld worden over diverse aspek-
ten van kloskant, dit enig-mooie textielwerk, produkt 
van eeuwenoud ambachtelijk meesterschap. 

D EZE info-dagen zijn vrij 
toegankelijk voor alle 
belangstellenden Er zijn 

programma's voor beginners — 
die van kantklossen helemaal 
niets afweten — en program
ma's voor gevorderden, die al 
heel wat ervanng hebben 

De dagen gaan door in Keer-
bergen en naast het studie- en 
informatieprogramma is er ruim
schoots gelegenheid om kennis 
te maken met het natuurschoon 
van deze groene Brabantse ge
meente Vooral deelnemers uit 
Brabant, Antwerpen en Limburg 
worden verwacht 

Alle belangstellenden zullen 
gelegenheid knjgen ervaren kur-
sisten van het Studiecentrum 
aan het werk te zien bij de 
beoefening van hun fraaie kunst
ambacht Diverse kantsoorten, 
zoals Torchon, Cluny, Russische 
kant en bloemenkant komen aan 
bod 

Wie belangstelling heeft kan 
het programma krijgen mits te 
schrijven naar volgend adres 
Studiecentrum voor Oude Am
bachten, Stationsstraat 13 te 
2800 Mechelen Alleen schnftelij-
ke aanvragen worden beant
woord Het IS noodzakelijk 'n 
antwoordzegel van twaalf frank 
bij te voegen 

Internationale solidariteit 
der arbeiders bestaat al
leen in verjaarde Duitse 
strijdliederen met mar-
cheermuziek, die nog 
steeds worden aangehe
ven, ofschoon de on
houdbaarheid van de 
tekst al in twee wereld
oorlogen werd aange
toond. (Simon Carmlggelt). 

De Prunus Cerasus behoort tot de meest ver
spreide bomen die onze gaarden sieren. Hij kwam tot 
ons door de Romeinen die hem vanuit Azië zouden 
hebben meegebracht Hier in het noorden doet hij 
het voortreffelijk want geringe hitte, matige kou, niet 
te snedige wind en vette grond mag hij graag. 

DE boom bloeide steeds zo 
welig dat de vruchten in 
volle manden naar het 

guren noorden werden gevaren 
Het hout dat hij levert, was 
steeds gegeerd door de meubel
en stoelenmakers 

Vandaag liggen zijn vruchten, 
de blinkende kersen in vele soor
ten in de winkels te koop Naar
gelang het huis schommelen de 
prijzen tussen 180 en 80 fr de 
kilo Voor groot gebruik is het 
dus aangewezen de voordelige 
prijs bij de producent op te zoe
ken 

Nu kersen in grote hoeveelhe
den worden aangeboden, kun-

Wie zich niet daadwerke
lijk tegen het bestaande 
systeem verzet is er au
tomatisch een handlan
ger van; de passieve dro
mer dient het systeem 
waartoe hij feitelijk be
hoort (Paul de Wispelaere) 

nen ze ook njkelijk gebruikt wor
den voor konfituren, stropen en 
ander lekkers 

WIJ bieden u vandaag een 
smakelijk recept aan en men 
hoeft er echt geen meesterkok 
voor te zijn 

Men ontpit 300 gram kersen 
en strooit er de helft van 125 
gram suiker over Ondertussen 
mengt men van 3 eieren de 
dooiers met de rest van de sui
ker Vervolgens kruimelt men 6 
sneetjes oud wittebrood fijn, 
voegt er de dooiers aan toe en 
mengt met 3 dl melk en 3 eetle
pels gesmolten boter 

Even laten rusten en onder-
stussen het eiwit van de 3 eieren 
stijf kloppen Nu kan men de 
kersen door het kruimelmengsel 
roeren en er het eiwit aan toe
voegen 

In een met boter ingesmeerde 
vuurvaste schotel legt men de 
bekomen brij en laat zo'n dne-
kwart uur in een oven aan 
200° C Deze echt lekkere ker
sentaart wordt best warm opge
diend 

^/\/èien 
De Antwerpenaar is vanouds bekend als fijnproe

ver en kenner inzake spijs en drank Specialiteiten als 
Paling in 't groen, diverse mosselbereidingen, konijn 
en karbonades, witlof en aardbeien, worstenbrood 
en Antwerpse Handjes zijn hem met vreemd. Natuur
lijk ook de wereldberoemde Antwerpse Pralines zijn 
toppers uit de Antwerpse spijskaart. 

middernacht, waar er „live mu
sic ' gespeeld wordt en waar er 
dansgelegenheid is-

Dit handig informatieboekje 
wordt u toegezonden na betaling 
van 50 fr (verzendingskosten in
begrepen) op rekening 
068-0600990-05 van de W V -
Antwerpen met vermelding 
Restaurantbrochure" 

U kunt de brochure natuurlijk 
ook zelf afhalen (pnjs 30 frJ bij 
de VVV-Dienst voor Toensme, 
Suikerrui 19, 2000 Antwerpen of 
in het Onthaalpaviljoen, Koningin 
Astndplein, 2018 Antwerpen 

OM een ontdekkingstocht 
naar klasserestaurants, 
de exotische of eenvou

dige keuken te vergemakkelij
ken heeft de Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer van Ant
werpen een hernieuwde „Res
taurantbrochure" uitgebracht 

De lijst IS het resultaat van de op
roep door de VVV aan alle eet-
gelegenheden in Antwerpen 

Het IS een lange lijst gewor
den Vlaamse en Franse keuken, 
uitheemse restaurants, eethui
zen met dagschotels, visres
taurants, makrobiotische en 
vegetarische eetgelegenheden, 
oesterbars, tavernen, pizzena's, 
hamburgerrestaurants, fondue-
en pannekoekeneethuizen, 
„croissantenes", self-services, 
shoarma-shaslik-kebabs, snack-
en sandwichbars, bistro's, koffie
shops, tea-rooms, tjssalons, enz 
Antwerpen blijft een culinair 
hoogtepunt voor elke smaak' 

Tevens bevat het boekje af
zonderlijke lijstjes van de restau
rants die toegankelijk zijn voor 
gehandicapten en rolstoelgebrui
kers, gelegenheden waar spijs
kaarten in brailleschnft voorhan
den zijn en restaurants die 
toegankelijk zijn voor grote groe
pen, waar men de eigen knapzak 
kan aanspreken, die open zijn na 

Anser 

Als ghy Cudell daer mogt sien staan 
sa deftigh als een pelicaen, 
laet tog den scbyn u niet verslaan: 
aan vatganscb met aan rauckskan aan. 

^eetpelen 
Toch nog 18 korrekte antwoorden 

voor „Meespelen (41)", wij zochten 
inderdaad Johan Rudolf Thorbecke, 
de liberale voorman uit de 19de 
eeuw Onder de juiste inzendingen 
werd Chnsbaan De Forche uit de 
Hendnk Consciencestraat 18 te 
8700 Izegem geloot Hij ontvangt 
eerstdaags een sober boekenpakket 
van ons 

Hieronder volgt andermaal een 
opgave Wij vertellen erbij dat het dit 
keer om een biezonder moeilijke 
puzzel gaat Indien u meent het kor
rekte antwoord te kennen, stuur dan 
uw antwoord aan WIJ, „Meespelen 
(43)", Barnkadenpletn 12, 1000 Brus
sel U hebt tijd tot 20 augustus 

DE man die wij zoeken is 
een met onbelangrijk, 
hedendaags kunste

naar HIJ werd in 1933 geboren te 
Blankenberge en studeerde o m 
aan de Gentse akademie voor 
Schone Kunsten Thans is hij 
leraar aan deze akademie 

Kenners noemen deze Vlaam
se schilder de belangrijkste ver
tegenwoordiger van het hyper-

realisme in Vlaanderen Toch 
heeft zijn werk mets te maken 
met het fotografisch realisme zo
als dit in de VS wordt beoefend 
door Richard Estes en Chuck 
Close HIJ vertrek wel van een 
konkreet gegeven uit de realiteit 
maar hierop gaat hij improvize-
ren, zodat ook de verbeelding 
een belangrijke rol gaat spelen in 
deze schijnbaar louter natuur-
kopierende kunst 

Een tors, een bloes, een 
koord, een poort of een stapeltje 
planken, eigenlijk vrij banale on
derwerpen die meestal onopge
merkt blijven, wekken zijn aan
dacht en vormen onderwerpen 
van zijn schildenjen en tekenin
gen Deze onderwerpen worden 
meestal uit hun milieu losge
maakt 

Onze kunstenaar streeft geen 
exacte weergave van de werke
lijkheid na De foto's die hij van 
de objekten maakt gebruikt hij 
ahw enkel ter informatie 

Reeds als jongeling maakte hij 
talrijke schetsjes van hoeven uit 
de Blankenbergse omgeving 

Thuis schilderde hij landschap)-
pen en zeegezichten, waarbij hij 
zich inspireerde op vluchtige 
schetsen Als leerling van Octa
ve Landuyt onderging hij diens 
invloed en kwam hij ook tot een 
meer fantastische wereld Het 
zijn de stukken hout wortels van 
bomen en dode vogels — die hij 
vond langs het strand — welke 
tussen 1956 en '61 de bronnen 
waren voor zijn schilderijen In 
de periode '61-'70 gaat hij dieper 
in op deze fantastische wereld 
Zo geeft hij in zijn werk „Le 
Repos des Guerners" de vogels 
helmen op hun kop 

Vanaf '70 begon hij op een 
zakelijk, meer objektieve manier 
te tekenen de ezel, poserende 
naakten, de tekenplank op 
schraagjes een statische we
reld waarin rust en stilte beheer
sen HIJ wil de schoonheid van 
een fragment meedelen Toen in 
'72 het hyperrealisme ook in 
Vlaanderen ophef maakte, werd 
hij in deze stroming opgenomen, 
alhoewel hij nooit een echte hy-
perrealist is geweest 

Vermelden we nog dat de 
door ons gezochte schilder ver
schillende prijzen in de wacht 
sleepte „Pnjs voor de schilder
kunst van de provincie West-
Vlaanderen, 1960", „pnjs Van 
Marcke, 1981", „Prijs van de Kri
tiek 1979-1981" 
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In de Speelberg te Wulvergem 

Gans alleen 
en met 
velen... 

Elk jaar biedt De Speelberg in het Heuvellandse 
Wulvergem zijn bezoekers een speelse tentoonstel
ling aan. Vorige jaren kregen we: „De boog mag niet 
altijd gespannen staan" (omtrent boogschieten); 
„Maarten krijgt de pijp nog niet" (pijproken); „Viva 
vinkenieren" (vinkezetten); „De begeleiders maken 
zich klaar" (duiven); „Onbekend is onbemind" (min
der bekende volkssporten)... Dit jaar, tot einde 
augustus is er opnieuw een tentoonstelling onder de 
titel „Gans-Alleen" omtrent spelen rond de gans en 
spelletjes om gans alleen te spelen. 

WAT er te zien valt kan 
in drie hoofdstul<jes 
ingedeeld worden: 

— spelen met een (oorspron
kelijk levende) gans als slacht
offer; 

— ganzenspellen (ganzen
borden); 

— spelletjes om gans alleen 
te spelen. 

Dit alles in een gans-gezellig 
kader. 

Ganzenspellen 
Het ganzenbord is vermoede

lijk uitgevonden in de 16de 
eeuw: tijdperk van de grote ont
dekkingsreizen. De oudst geken
de ganzenspellen uit West-Euro
pa dateren uit het midden van de 
17de eeuw. 

De meeste variaties op het 
spel werden echter bedacht in 
de 19de eeuw, toen de ontwik
keling van het transportwezen 
de mens scherp konfronteerde 
met iets wat hem vanouds zowel 
aangetrokken of beangstigd 
heeft: de vertrouwde omgeving 
verlaten. In de eeuw van Jules 
Vernes zijn talloze stoomboot-, 
spoortrein- en vliegtuigspellen 
gemaakt Thuis rond de tafel kon 
men dan tochten maken naar 
verre landen, naar andere ste
den... 

Voor de benaming van het 
spel en de aanwezigheid van de 
ganzen is eigenlijk nog geen 
echte bevredigende verklaring 
gevonden, maar in de folklore 
speelde de gans al vanouds een 
belangrijke rol. 

Voor de Germanen was de 
gans als trekvogel het zinne
beeld van doelbewust reizen, 
ook kreeg de gans achting als 
waakzaam en trouw dier. De 
Egyptenaren zagen er eerder in 
de gans een simbool van dom
heid en praalzucht. 

Het ganzenspel zit vol simbo-
liek, want is het leven ook geen 
reis, waarin mensen ook dom en 
onverstandig kunnen zijn, waarin 
het geluk van een goede teer-
lingsmeet best vanpas komt? De 
spelregels zijn steeds dezelfde 
gebleven. 

Later zagen ook fabrikanten 
en p>olitici de waarde van dit 
bordspel in als reklamemiddel. 

Het mag gerust gezegd wor
den dat het ganzenspel een spie
gel van de maatschappij is. 

Slachtoffer gans 
Nog steeds bestaat in de Ant

werpse polders het gansrijden: 
met één hand, zittend op een 
dravend paard moeten de deel
nemers om de beurt proberen 
de kop van de (dode) gans te 
trekken. 

Dit oeroud volksgebruik vindt 
men niet alleen terug in Vlaande
ren, maar ook in Wallonië en op 
vele andere plaatsen in Europa. 

In de middeleeuwen was het 
gansrijden een typisch karnaval-
gebruik. Pas in 1926, met de wet 
op de dierenbescherming werd 
het verboden om nog levende 
ganzen te rijden. De geschiede
nis vertelt veel manieren om de 
ganzekop te trekken: te voet te 

Het keizernjden zoals het nu nog te Hoevenen doorgaat. (foto C. D» Schepper) 

paard, op een wagen, te water, 
op schaatsen,... 

Gewoonlijk kwam het erop 
aan de gans te onthoofden hetzij 
met de hand, hetzij met een 
sabel. En dan is er nog het 
ganzewerpen: vanop een af
stand moest er met knuppels of 
ijzeren staven naar de gans ge
worpen worden. Dit gansgooien 

wordt nu nog beoefend in 4 
Limburgse dorpen: Boorsem, 
Lanaken, Rekem en Uikhoven. 

Gansaileen spelen 
Bij de spelletjes om alleen te 

spelen is er soms denkwerk no
dig (solitaire), geduld (puzzels), 

-v.-»,- „< 

Ik werd geboren te Tienen. Mijn vader was leraar 
Thuis waren wij met negen kinderen. 

Mijn grootste hobby als kind — en ook wel later 
— was voetballen. Ik speelde in de kollegeploeg, bij 
„Voorwaarts" en „Racing Tienen". 

Nadien ook in de fakulteits- en universiteitsploeg. 
Tijdens de voorbije VU-sportdagen fungeerde ik als 
speler en coach van de VU-parlementsploeg. 

Ik was ook erg aktief in de jeugdbeweging: bij de 
„ VVKS-Bergrakkers" van Sint-Germanus te Tienen, 
waarvan ik tevens verkenner-leider werd. 

In deze scoutsgroep kreeg ik mijn eerste Vlaams-
nationale vitaminen, onder impuls van aalmoezenier 
Vanhoebroek. 

Hij leerde ons het volledige Vlaamse liedjesreper
torium en trok met ons naar het jaarlijkse Zangfeest 

Vlaams-nationalist werd ik echter vooral door mijn 
vele kontakten en urenlange gesprekken met Firmin 
Deblieck, een ware „man van het eerste uur", en met 
mijn intieme vrienden, familie van Walter Luyten. 

Toen ik naar de Leuvense unief trok om te gaan 
studeren aan het „handelskot", werd ik snel lid van 
de Verbondswacht van het KVHV 

Mijn hele hoogstudententijd werd tieheerst door 
de perikelen rond de schoolstrijd. 

Een speciale herinnering is mijn speech als 
schacht op de pui van het Leuvense stadhuis. 

Omringd door rijkswachters dirigeerde ik met 
brede gebaren een daverende Vlaamse Leeuw. 

Achter mijn rug werd Vik Anciaux opgepakt en in 
de bak gestoken... 

Als preses van de Hoogstudentenklub „De Bie-
tenklub"bewerkte ik, samen met Theo Vandeborght 
(de huidige VU-schepen van Tienen), het Vlaams ka
rakter van deze klub en voerde ik als eerste het 
zingen van de Vlaamse Leeuw in op alle aktiviteiten 
van de klub. 

De jongeling op de foto is Paul Peelers (° 1935), lic. 
handelswetenschappen, gewezen algemeen se-

kretaris van de VU en thans senator. 
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maar vooral behendigheid (dia-
bolo, bilboquet.J en veel geluk. 
Wist u dat de legpuzzel oor
spronkelijk een leermiddel was 

J
P Op de zuid

oostkant van 
2 ^ % de Kemmel-
l U berg ligt Wul-
• ï ^ vergem, het 

I kleinste dorp 
van Heuvel
land. Achter 

de gotische hallenkerk van St-Ma-
chutus vindt men het afgeschafte 
dorpsschooltje alsof het gisteren 
de laatste schooldag was. Sedert 
een paar [aar huist hier de Speel
berg, het springlevend museum van 
het Vlaamse volks- en kinderspel. 
In en rond de Speelberg kan men 
tal van spelen beoefenen en kijken 
naar alles wat daarmee te maken 
heeft De sympatieke gastheer Stef 
Dehollander — bijgestaan door zijn 
lieftallige ega — is er de eerste 
speelman. Zij begroeten de bezoe
kers elke dag — op de dinsdag na 
— vanaf 10 u. Groepen doen er 
goed aan eerst te schrijven of te 
bellen naar de Speelberg, Vrooi-
landstraat 1 te 8952 Wulvergem 
(057-44.52.26). Men kan van de gele
genheid gebruik maken om in de 
buurt van de Kemmelberg op de 
vele kerkhoven over Oorlog en 
Vrede te mijmeren. 

om de kinderen aardrijkskundige 
begrippen bij te brengen? 

En ten slotte nog dit: bier is 
niet gemaakt voor de ganzen. In 
De Speelberg worden er uitslui
tend Westvlaamse bieren ge
dronken, en dat zijn er zo'n 30-
tal. 

26 JULI 1984 
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De oude meester en de jonge wolf 

De sporen van 
twee vechthanen 

Twee kraaiende hanen, Laurent Fignon en Bernard Hinault, hebben Frankrijk 
drie weken lang van de sportwereld afgezonderd. De strijd tussen de meester 
en de leerling, de met dramatiek geladen machtsoverdracht: het beroerde de 
geesten en de harten van miljoenen Fransen. We zeggen bewust miljoenen 
omdat we zelf zagen met hoevelen ze in de Alpen langs het klimmend asfalt 
stonden. 

NOOIT eerder konden we 
ons zo goed reken
schap geven van de 

volkse populariteit van de wieler
sport. Enkel de tijdrit op La Ru-
chère zou naar het zeggen van 
de organizatoren drie- tot vier
honderdduizend toeschouwers 
hebben gelokt. In ieder geval 
stonden de liefhebbers vijftien 
kilometer urenlang ettelijke rijen 
dik... Onwaarschijnlijk en fascine
rend. 

Machtsoverdracht 
Natuurlijk beleeft de wieler

sport in Frankrijk een historisch 
hoogtepunt Twee kampioenen 
van uitzonderlijk gehalte strijden 
om de macht, om het gezag over 
het peloton. Hinault de ouder 
wordende meester die nog even 
langer baas wil blijven, en Fignon, 
de jonge wolf die met zeldzame 
eergierigheid zijn heerschappij 
wil vestigen. 

Frankrijk heeft overigens 
maar moeilijk willen en kunnen 
geloven dat de machtsover
dracht fataal nu al zou plaats 
vinden. Het voelde mee met Hi
nault de geboren strijder die 
zich maar niet bij het onvermijde
lijke wilde neerleggen en tot in 
de laatste meters bleef terug
vechten met de moed der wan
hoop. Hinault het siert hem, 
heeft deze begeesterende tour 
vorm en inhoud gegeven. Hij 
legde kleur op het schilderij van 
Fignon. Want de jonge Parijze-
naar was de meester. Hij be
heerste het gebeuren tot in de 
details. 

Beste tijdrijder, sterkste klim
mer, fel spurter. Sinds het terug
treden van Eddy Merckx zagen 
wij nooit een kompleter kam
pioen. Poulidor, die in deze Tour 
nog een half miljoen Franse 
frank opstreek om dagelijks en
kele woordjes te zeggen voor de 
camera's van TF 1, had geen 
ongelijk toen hij stelde dat Lau
rent mogelijk de waardige opvol
ger van Merckx zal worden. Op 
voorwaarde natuurlijk dat hij zijn 
aktiviteiten verder uitbreidt en 
zich niet langer beperkt tot puur 
rondewerk. 

Beste jaren... 
Deze Tour begeesterde voor

al door de strijdlust van enkelen. 
In dit verband trok Hinault, die 
nooit een blad voor de mond 
nam, harde konklusies: „Men 
moet de mensen wat bjeden. 

Men moet aanvallen en durven 
verliezen. Hoe pijnlijk die erva
ring ook kan zijn. Indien men 
Fignon niet aanvalt kan hij nog 
tien jaar lang de Tour winnen. En
kel in de strijd verwerft men 
glorie. Winnaars en verliezers. Ik 
begrijp nu hoe gemakkelijk ik het 
in mijn beste jaren heb gehad. 
Mijn felste tegenstanders waren 
Zoetemelk en Van Impe. Twee 
renners die bedankten voor elk 
initiatief en de verantwoordelijk
heid voor het koersgebeuren on
veranderlijk naar anderen af
schoven. Zij hebben mij nooit 
het vuur aan de schenen gelegd. 
Ik hoop dat men het in de toe
komst anders aanpakt Wie Fig
non wil klein krijgen zal hem 
voortdurend moeten aanvallen 
en een reeks nederlagen moe
ten inkasseren. Maar het is wel 
de enige manier... Zich schikken 
In het meesterschap van één 
kampioen is onfatsoenlijk tegen
over het publiek." 

Hollands puin 
Hinault heeft gelijk. In deze 

Tour werd er nu eens niet defen
sief gereden. Er werd niet enkel 
gedacht maar ook geduwd. De 
gevolgen waren vernietigend 
voor... de Nederlanders, de cijfe
raars bij uitstek. Ze kwamen 
gewoon niet meer in het stuk 
voor. Ze werden in puin gere
den. De eerste Nederlander ein
digde zestiende (Veldscholten) 
en ze wonnen welgeteld één rit 
(Raes, die twee dagen nadien 

' opgaf). De rangschikking liegt er 
trouwens niet om: enorme tijds
verschillen (een half uur tussen 
de eerste en de tiende) en de 
vier besten op de eerste vier 
plaatsen (de voornoemde Fran
sen, Greg LeMond en Robert 
Millar). 

Achter alles hebben onze 
landgenoten niet eens zo'n gek 
figuur geslagen. Toen in de Al
pen de klappen werden uitge
deeld reden ze solidair in de 
achtergrond. Maar op het vlakke 
maakten ze wel veel goed. Ze 
wonnen zowaar nog zeven ritten 
en... de groene trui. Er zijn jaren 
geweest waarin we met veel 
minder moesten tevreden zijn... 
Men kan niet ontkennen dat 
Frank Hoste en Eric Vanderaer-
den ons gehavend blazoen toch 
enigszins hebben kunnen op
poetsen. 

Weliswaar hebben we geen 
echte ronderenners meer — 

Claude Criquielion eindigde als 
eerste Belg slechts negende en 
we moeten tot 1961 teruggaan 
om onze beste vertegenwoordi
ger zo ver van het geheel te 
vinden — maar in de aanloop-
en... uitioopritten tellen we op
nieuw (of nog) mee. In blok 
waren de Belgen zelfs de beste 
buitenlanders in de Tour... 

Want de Columbianen zorgen 
voor spektakel maar missen dui
delijk nog weerstand. De Span
jaarden hadden Arroyo, Munoz 
en Delgado maar geen ritwin
naars. De Nederlanders zaten 
kollektief te cijferen in de achter
grond en de Italianen reden ge
woon niet mee. Zodat we achter 
alles en tegen de verwachtingen 
in niet eens mogen klagen... 

Het IS nu wel duidelijk dat Hinauit machtsoverdracht heeft gepleegd 
ten voordele van Fignon. (foto um '. ~' ' 

Waar hebben wij dat verdiend? 

Van dokters en 
topatleten... 

De kranten begraven ons onder Los Angeles. Ze hebben eigenlijk geen pa
pier genoeg om ons duidelijk te maken dat het deze keer gaat om „halve spelen", 
dat de commercializering de sport heeft verdrongen en dat het Olympisch ge-
dachtengoed, van de amateurstatus tot de broederlijkheid, niet bestaat en 
eigenlijk ook nooit bestaan heeft... Vragen we ons wel af waarom die journalisten 
met zovelen naar Californië zijn getrokken? 

WE krabden ons in de 
haren toen we in een 
bijdrage van Jaak 

Beuckelaers, een professionele 
veelschrijver voor gepensio
neerde hoofdonderwijzers, en
kele definites mochten lezen 
van het begrip „topatleet". 

Zit je goed vast dan gaan we 
even... 

„De topsporter wordt gedre
ven door een extreme geldings
drang gepaard met paranoïde 
neigingen. Hij is angstig, agres
sief, en toont weinig konsideratie 
voor anderen. Hij is geen idealist 
en veeleer te beschrijven als een 
berekenend arrivist en materia
list Hij is zeer onafhankelijk, ak-
tief, realist en bereid tot initiatief. 
Hij verdraagt moeilijk kritiek en 
nederlaag." 

En nog wat verder: „De topat
leet is iemand met affektieve 
remmingen, seksuele comple
xen, onzeker en bezwaard met 
hypochondrische neigingen". 
Bedankt dr. Camille Javeau en 
dr. Manfred Steinbach. Dat we
ten we dan weer en kunnen we 
ons eindelijk lekker opwinden 

over sekonden en centimeters. 
Waar zijn we eigenlijk mee bezig 
en wat betekenen die Spelen 
nog voor de gewone man in de 
straat? We kunnen alsmaar ge
makkelijker begrijpen dat die de 
voetbalmatch van zijn dorps-

099 
ploeg boven het getelevizeerde 
topsport(?)gebeuren verkiest. 
Heeft hij bovendien nog over
schot van gelijk. 

Gek worden 
We hebben in de voorbije 

dagen inderdaad flink wat in
spanningen geleverd om de lek-
tuur over L.A. in de belangrijkste 
kranten bij te houden. Word je 
gewoon gek van. Na drie uur 
lezen weet niemand nog de kle

pel hangen. De dopingbestnjding 
holt achterop maar is lovens
waardig. In de borst van Carl 
Lewis werd een gezwelletje ge
vonden dat wijst op het gebruik 
van... Jawel... De Olympische 
vlag zal door Moskou niet aan 
Los Angeles worden afgestaan. 
President Reagan heeft aange
kondigd daags na de sluiting van 
de Spelen met al de Amerikaan
se medaillewinnaars te zullen 
ontbijten. Het lOK weigert de 
Zuidafrikaanse sportjournalisten 
te akkrediteren. De Israëlische 
delegatie wordt omzwermd door 
Amerikaanse en eigen veilig
heidsagenten Russische teke
ningen tonen een Westeuropees 
schoonspringer met een... Per
shing rond de nek. 

Voor het overige werd ons 
dochtertje voor enkele weken 
door de school uitgestuurd met 
klevers van het BOIK. Om te 
verkopen ten voordele van die 
geweldige Belgische atleten die 
de eer van ons vaderland zullen 
verdedigen op de Spelen.. 

Mijn God, waar hebben die 
kinderen dat verdiend? 

26 JULI 1984 
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Uitsluitend eigen koreografieën 

Valery Panov zet 
Ballet van Vlaanderen 
op een keerpunt 

Op 1 augustus wordt Valery Panov dus artistiek 
direkteur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, in 
opvolging van Jeanne Brabants die het gezelschap 
stichtte, het vijftien jaar bezielde en het een eigen 
imago gaf dat internationaal behoorlijk gewaardeerd 
wordt De komst van Panov gaat alleszins een en an
der grondig wijzigen. Panov is een uitgesproken klas
siek danser-koreograaf en hij heeft onomwonden ge
steld dat hij met het Ballet een „eigen " weg wil op
gaan. 

T"OEN onlangs de program-
matie voor het volgende sei
zoen bekendgemaakt werd, 

baarde het dan ook geen ver
wondering dat de groep dit sei
zoen uitsluitend Panov balletten 
zal brengen. Redenen genoeg 
dus om even met de man kennis 
te maken. 

Naam en faam 
Dat Valery Panov in de heden

daagse balietwereld een grote is, 
bewijzen zijn biografie en palma
res. Hij werd in 1938 in het 
Russische Vitebsk geboren, 
waar hij op 8-jarige leeftijd be
gon te dansen. Zijn studie volein
digde hij aan de Balletakademie 
van Leningrad, waar hij in 1963 
als sterdanser toetrad tot het 
befaamde gezelschap van het 
Kirov Teater. Zijn bekendheid 
groeide snel. Bij het Kirov danste 
hij zowat alle grote repertoire-
rollen. In 1970 werd hem de 
onderscheiding van „Beste Man
nelijke Danser van het Jaar" toe
gekend, en van de Sovjetunie 
kreeg hij de de titel van „Ver
dienstelijk Kunstenaar", de hoog
ste lauweren die een danser kan 
verwerven. 

Hij mocht evenwel nooit mee 
op buitenlandse toernees en 
voelde zich van langsom meer 
en meer beknot in zijn artistieke 
en geestelijke vrijheid. In 1972 
vroeg hij dan ook, samen met 
zijn vrouw de sterdanseres Gali-
na, een uitreisvisum aan. Meteen 
werden zij in al hun funkties 
ontslagen en er volgden ruim 
twee jaar van gesar, vernedering 
en zelfs gevangenschap. Na pe
tities en manifestaties van voor
aanstaande artiesten uit de hele 
wereld mochten ze uiteindelijk 
naar Israël uitwijken. Over zijn 
Russische jaren schrijft Valery 
Panov uitvoerig in zijn aangrij
pende biografie „To Dance" 
(waarvan hij overigens een Ne
derlandse vertaling verhoopte 

Eens in het westen werd het 
paar zowat overal ter wereld als 
gastdansers uitgenodigd. In 
twee jaar werd er in liefst 25 lan
den opgetreden. Maar 1977 be
tekende weer een keerpunt in 
het leven van de danser. Voor 
de Deutsche Oper Beriin maak
te hij de koreografie van „Asse
poester", en van dan af trad hij 
steeds meer als koreograaf op 
de voorgrond. Voor zijn versie 
van „Le Sacre du Printemps" 

kreeg hij de prijs van beste 
koreografie van het jaar, in zijn 
„De idioot" danste Nureyev de ti
telrol. Nu 1984, Valery Panov 
wordt artistiek direkteur van het 
Ballet van Vlaanderen, weer een 
keerpunt in zijn loopbaan, maar 
beslist ook voor ons Ballet. 

Over de toekomst-opties voor 
ons gezelschap laat de direkteur 
weinig twijfel bestaan. Uit een 
lang gesprek puurden wij enkele 
betekenisvolle fragmenten. 

Nieuw klassiek 
Valery Panov komt naar 

Vlaanderen niet enkel omdat hij 
een „eigen huis" begeert Maar 
vooral omdat hij in Londen en 
Beriijn gewerkt heeft met Vlaam
se dansers die hij tot de allerbes
ten rekent (Tom en Ben Van 
Cauwenbergh, Koen Onzia, Jan 
Broeckx, die allen naar het BvV 
zullen terugkeren), en omdat hij 
weet dat de Antwerpse ballet
school jaariijks uitstekend talent 
aflevert (dat op de grote interna
tionale concours steevast me
dailles wint). Hij is ervan over
tuigt dat hij met het aanwezige 
talent een gezelschap kan uit
bouwen dat wereldwijde suk-
sessen zal oogsten. 

Niet iedereen is daar zo zeker 
van. Vooral omdat Panov be
schouwd wordt als een typisch 
produkt van de Russische 
school, die op technisch vlak wel 
gewaardeerd wordt maar krea-
tief en artistiek nogal als oubollig 
gekwoteerd staat De nieuwe 
direkteur verdedigt zich tegen 
de aantijgingen (de klok van ons 
Ballet zou een halve eeuw terug
gezet worden) met een glimlach 
en overtuigende zelfzekerheid. 
Hij opteert zeker niet voor het 
Russische „traditionele klassiek" 
en hij zal dan ook geen museum
balletten brengen... integendeel, 
zijn koreografieën zijn „nieuw 
klassiek" en daar is niets ouder
wets aan. Door zijn frekwente 
bezoeken aan New York (zijn 
vrouw danst daar) is hij volmaakt 
van de dansaktualiteit het expe
rimentele, enz. op de hoogte... 
maar de basis van het ballet is en 
blijft „klassiek". Op een zich 
steeds vernieuwend en profes
sioneel hoogstaand peil wil hij 
met ons BvV zijn „nieuw klassie
ke" visie waarmaken. Vooral om
dat er precies hier genoeg en ge
schikt talent voor aanwezig is. 

Programmatie 
Dat er volgend seizoen enkel 

Panov-balletten zullen gebracht 
worden, vindt de direkteur nor
maal. Het gezelschap moet van 
meet af een duidelijk „eigen" 
karakter vertonen. Daarenboven 
gaat zijn koreografische ervaring 
terug tot in zijn Russische tijd en 
waren al zijn recente werken 
grote suksessen (al heeft Wij 
hierover al wel eens anders gele
zen). 

Nu de programmatie zelf, 
waarvan alle premières in het 
Antwerpse kulturele centrum 
deSingel zullen doorgaan. In sep-

Valery Panov (links) en de Vlaamse danser Van Cauwenbergh in 
„Oorlog en Vrede", in een koreografie van Panov. 

Valery Panov, affiche-tekening van Hugo De Kempeneer 

tember wordt gestart met „Drie 
Zusters", naar het gelijknamige 
toneelstuk van Anton Tsjechov. 
De muziek is van Sergei Rach-
maninov en wordt zeer sober 
gebracht enkel zangstem en Ro
bert Groslot aan de piano. In 
december komt de wereldkrea-
tie van „Romeo en Julia", op 
muziek van Sergei Prokofiev. In 
mei wordt het seizoen afgeslo

ten met „Panovaria" (hoogtepun
ten uit vorige balletten van de ko
reograaf) en „Le Sacre du Prin
temps", de welbekende komp)o-
sitie van Igor Strawinsky. Op het 
programma staan drie buiten
landse reizen: een toemee in de 
Verenigde Staten en deelne
ming aan festivals in Griekenland 
en Israël. 

NIc van Bruggen 

Berichten van de festivalweiden 

Festivalitis 
bloeit alom... 

De geschiedenis herhaalt zich. Elke periode van 
krisis brengt de romantiek als weerkerend sociaal 
fenomeen terug, de mens verzet zich tegen de 
scherp afgelijnde realiteit De huidige vlucht in de 
retro is er een afspiegeling van. 

MUZIEK als sociaal feno
meen is een studieob-
jekt geworden. Pop

muziek kan reeds op een eigen 
geschiedenis bogen. Te Leuven 
IS twee jaar geleden al iemand 
op deze wetenschap gepromo
veerd. 

100.000 
Het „brood en spelen" van het 

oude Rome, lees „werk en pop
muziek" anno '84, uit zich dan in 
bescheiden straatanimaties over 
koncerten tot het zich letteriijk 
en figuurlijk uit zijn kleren sprin
gende dubbelfestival Torhout-
Werchter, dat de kaap van 
100.000 overschreed. Een feno
meen dat zowel in het onderwijs 
als in de politiek wordt onder
schat en in de nabije toekomst 
nog tot heel wat (geleerde) dis-
kussie zal leiden. BRT-radio en 
televisie kijken ongelovig toe en 
houden het bij nieuwsberichten 
en dito-beelden. Het mooiste be
wijs IS de verkommering van het 
goede Vlaamse lied, de klein
kunst, het chanson, de Vlaamse 
pop 

Dringend moet werk worden 
gemaakt om eigen talent een' 
volwaarige kans te geven. Is het 
met van Sceur Sourire (1966) 
geleden dat — behalve dan de 
„Vogeltjesdans" — een produkt 
internationale allure kreeg? Ma
ger resultaat! 

Keren we nog even terug naar 
Torhout-Werchter. Dit dubbel

festival is zowat het bekendste 
en meest kwaliteitsvolle festival 
geworden in Europa. Misschien 
is wat al te veel ingespeeld op de 
drie muzikale generaties toe
hoorders. Maar dat zal wel om 
redenen van aantrekkingskracht 
geweest zijn. Wij blijven er ech
ter bij, zoals we in een vonge 
„Wij" schreven, dat het niet op
stellen van een Vlaamse groep 
een misser was. Voor volgende 
en reeds negende uitgave willen 
Herman Schuermans en zijn me
dewerkers de twee festivals 
door een wielerwedstrijd verbin
den of als rit van de Ronde van 
Frankrijk. Steun van sponsors 
zou reeds gevonden zijn. Van 
aanpakken gesproken. Een tus-
senhalte op Crossing met een 
derde festival halfweg zou geen 
slecht idee zijn om het Torhout-
Werchter-programma te veriich-
ten. Er was ook Brosella-folk en 
-jazz, en de tweedaagse Peerse 
Feesten, terwijl ook de Gentse 
Fieste van start ging als onover
troffen stadsanimatie naast Mal-
lemunt te Brussel. Beide geven 
wel eigen talent en kwaliteit een 
kans. 

Spijtig genoeg kunnen we niet 
hetzelfde zeggen van Sfinks te 
Boechout (Antwerpen), die op 
zeer eigenzinnige wijze de 
Roots-muziek aankleeft, en 
Showburg '84 te Brugge dat van 
begin tot half augustus uitpakt 
met een al te__commerciële casi-
no-achtige en on-Vlaamse pro
grammatie. Sergius 
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Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 
Na afloop van het VU-parti jbestuur van maandag 23 juli heeft algemeen 
voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan tegenover de pers. 

Mediabeleid 
Het CVP-PVV-plan inzake een zo

genaamd nieuw mediabeleid in 
Vlaanderen, getuigt van een biezon-
der geringe en partijdige kreativiteit 
Ook voor de Volksunie rijzen er 
geregeld problemen met de objekti-
viteit van de tv-nieuwsdienst 

Het CVP-PVV-plan lost deze pro
blemen echter niet op. In dit plan 

v\/ordt de ongezonde toestand nog 
verergerd door een bijkomende re-
daktie die zou spreken door kanalen 
die grotendeels in hun handen liggen. 

De Volksunie w^ijst erop dat een 
objektieve berichtgeving veel beter 
kan nagestreefd worden door een 
meer waterdichte garantie in te bou
wen voor een pluralistische uitvoe
ring van het kultuurpakt 

CVP-PW- machtsgreep 
Bovendien merkt de Volksunie op 

dat de BRT geen publiciteitsgelden 
zou nodig heben, indien zij kan be
schikken over het aandeel van de 
kijk- en luistergelden dat haar recht
matig toekomt 

In het biezonder betreurt de 
Volksunie dat de CVP- en PVV 
partijpolitiek beslag willen leggen op 
het tweede TV-net, juist op het ogen
blik dat een ernstige samenwerking 

tussen de Vlaamse tv en Nederland 
wordt op het getouw gezet voor een 
gebruik van dit tweede net in een 
heel Nederlands perspektief. 

Overigens meent de Volksunie 
dat zeker nu er Vlaamse gezagsor
ganen zijn, een ingrijpende verande
ring van het mediabeleid in Vlaande
ren de zaak is van de hele Vlaamse 
gemeenschap en niet van een toe
vallige meerderheid! 

• Dame, 23 jaar en wonende In de 
omgeving van Herentals zoekt werl<. 
Diploma: Licenciaat Politieke en So
ciale Wetenschappen, geaggregeer
de H.S.0. Goede noties van het 
Engels en het Frans, is bereid om in 
het buitenland te gaan werken. Ref. 
nr. 0169. 

• Juffrouw, 19 jaar en wonende in 
de omgeving van Lier wenst te wer
ken als kinderverzorgster. Noties 
van dactylografie. Ref. nr. 0228. 

• Man, 23 jaar en wonende te 
Puurs zoekt een betrekking. Diploma 
A2-sekretariaat-talen, aanvaardt ook 
ander werk. Ref. nr. 0235. 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoerings
plein 1, 2800 Mechelen, tel.: 
015-20.95.14. Gelieve het ref. nr. te 
vermelden. 

• Kleuterleider, 24 j . , -4 j . ervaring. 
Zoekt betrekking. Tel. 056-51.24.44. 

• Wegens vertrek nr W.-VI., 
woning t.k., laag kad. ink., tn - gr. gar. -
werkh. - 1 3 a , krediet mog.. bevr. P. 
Van Mulle, Notenlarendreef 22, 3091 
Berg-Kampenhout - tel. 016-65.57.44. 

• Pas afgestudeerde ergoterapeut, 
grote onderscheiding, vrij mil. dienst 
zoekt betrekking West- of Oost-VI 
Tel.: 056-51.24.44. 

• Maatsch. assistente, 26 j . , onge
huwd, 1 j . ervaring, zoekt betrekking 
West- of Oost-VI. Tel. 056-51.24.44. 

Origineel initiatief te St.-Kat.-Waver 

VU-raadsleden schenken 
extra- zitpenningen weg 

Bi j de g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n van o k t o b e r 1982 y e r o v e r d e 
de V U te S t . -Ka te l i j ne -Waver 8 ze te ls , de S P 3; samen d u s ' l 1 van de 
25 ze te ls . D a a r m e e w e r d v o o r het ee rs t de 2 / 3 m e e r d e r h e i d van de 
C V P v e r b r o k e n en de o p p o s i t i e b i j m a c h t e de g e m e e n t e r a a d s a m e n 
te r o e p e n . 

Wanneer de VU-f raktie en de f rak-
tie van de SP van mening zijn dat de 
oppositie door de CVP-meerderheid 
ten onrechte voor schut gezet wordt 
tijdens een gemeenteraadszitting, 
dan wordt er inderdaad gebruik ge
maakt van dat recht op bijeenroe
ping. Voor deze extra zittingen ont
vangen alle aanwezige gemeente
raadsleden zitpenningen. 

Schenkingen 
Reeds van bij de aanvang van de 

huidige legislatuur heeft het Volks-
uniebestuur van Katelijne-Waver be
slist dat van zodra het bedrag van de 
zg. extra zitpenningen een beetje 
vorm aannam, er zou gezocht wor
den naar een geschikte besteding 
ervan. Deze intentie getrouw hebben 
de VU-gemeenteraadsleden samen 
met het bestuur beslist aan welke 
organizaties de extra zitpenningen 
zouden worden geschonken. 

In de eigen gemeente kwamen 
daarvoor de plaatselijke Vlaamse 

VU-zomertuinfeest 
te Hombeek-Leest 

De wijkwerking van Hombeek-
Leest in VU-Mechelen nodigt uit op 
haar tweede zomertuinfeest op za
terdag 28 juli. Zoals verleden jaar 
wordt het een echte Zwitserse ra-
clette-smulpartij. Iedereen is welkom 
van 18 u. af. 

Om dit feest naar behoren te 
kunnen voorbereiden, zouden de or-
ganizatoren er prijs op stellen het 
aantal deelnemers met enige nauw
keurigheid te kennen. Kontakt opne
men met Louisa en Wim Baetens-
Vermeulen te Heike-Hombeek, tel. 
41.44.16. 

Kruisafdeling en de Katolieke Ver
eniging van Gehandicapten (KVG) in 
aanmerking. Buiten de gemeente 
werd gedacht aan de Vriendenkring 
van het Komense. 

Enkel de KVG wou niet ingaan op 
de schenking, omdat de zich neutraal 
noemende vereniging geen centen 
wou aanvaarden van een politieke 
partij. De andere gegadigden gingen 
dankbaar op het voorstel in. Op een 
bijeenkomst te St-Katelijne-Waver 
daagden dus slechts twee van de 
drie begunstigden op. 

De heren Decramer en Dewijn-
gaert uit Komen gingen aldus met 
14.000 fr. naar huis: 6.000 fr. van de 
VU-raadsleden, 3.000 fr. voor het 
KVG en nog eens 5.000 fr. van 
raadslid Van Gastel. Dr. Van Gastel 
schonk het bedrag ten persoonlijken 
titel omdat hij als geneesheer ge
dwongen te laat op de zittingen 
aankomt Toch ontvangt het raadslid 
vergoedingen, die hij niet voor zich 
wil opeisen maar op een zuinige 
manier wil besteden. Vandaar... 

Het Waverse Vlaams Kruis ont
ving 3.000 fr. 

Dossier 
gemeentebeleid 

Van haar bijeenkomst met de pers 
maakte de VU-afdeling gebruik om 
een overzicht te geven over 1 jaar 
gemeentebeleid. Het bestuur kon 
een goed gestoffeerd dossier op 
tafel leggen waarin vooral een aantal 
belangrijke besparingen door de VU 
afgedwongen in het oog springen en 
de briefwisseling over haar jarenlan
ge strijd om de Vlaams-nationale 
kulturele organizaties in de gemeen
telijke beheersorganen van biblio-
teek, kulturele en sportinfrastruktuur 
demokratisch vertegenwoordigd te 
zien. 

Het VU-dossier besluit met een 
gedetailleerd overzicht van de uitsla

gen bij de jongste Euro-verkiezingen 
in de vier wijken van St-Katelijne-
Waver. 

Wie meer wil weten over de knap
pe aktie „Extra zitpenningen" van 
VU-St-Katelijne-Waver, raden wij 
aan kontakt op de nemen met de af-
delingssekretaris Eddy Andries, Cle-
manceaustraat 157 te 2580 te St-
Kat-Waver C015-20.52.00). 

ANTWERPEN 

BRUSSEL 
VERWACHT U 

op zaterdag 29 september 
voor de 

GROTE 
BRUSSEL-

DAG" 
aangeboden door het 

arrondissement Brussel 

j r f 

VUJO-Mechelen 
koos een nieuw bestuur 

Vrijdag 13 juli kozen de Volksunie
jongeren van Mechelen in hun lokaal 
aan de Ziekeliedenstraat een nieuw 
bestuur. In totaal kwamen er 67 
stemgerechtigden opdagen. Mark 
Van Hammée, een 21-jarige student 
geneeskunde, werd tot voorzitter 
verkozen. Sekretaris werd Annemie 

JULI 

28 HOMBEEK-LEEST: Tweede 
Baetens, Heike 50 vanaf 18 

raclette-avond bij Wim en Louisa 
u. Liefst verwittigen 015-41.44.16. 

U N I V E R S I T E I T A N T W E R P E N 
U N I V E R S I T A I R E 
I N S T E I _ I . I N C A N T W E R P E N 
De Rector deelt mede dat in het 

departement rechten een voltüds 
docentschap 

vakant is met als leeropdracht: 
RECH 023 Vennootschappen, Verenigingen en St icht inqen -
45.0 u. 
RECH 035 Jur id isch pract icum vennootschappen, Vereniginaen 
en St ich t ingen-40 .0 u. 
RECH 049 Grondige vraagstukken van handels- , economisch en 
f inancieel recht 1 - 60.0 u. 
RECH 062 Vergeli jkend Handelsrecht 2 - 45.0 u. 

Deze leeropdracht zal als een samenhangend geheel worden 
toegewezen aan de eerste gerangschikte kandidaat. 

Kandidatuurstel l ing:om zich kandidaat te stellen wordt men 
verzocht gebruik te maken van de verpl ichte sollicitatieformulieren 
en deze aangetekend of persoonlijk over te maken aan de 
Universitaire Instelling Antwerpen, Direktie Personeel, 
Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk VÓÓR 28 AUGUSTUS 1984. 
Bedoelde formulieren kan men aanvragen bij deze direktie-
tel.: UIA: 03/828.25.28, toestel 138. 
Datum van ind ienst t red ing: 01 10.1984. 

B i jkomende inl icht ingen:bi jkomende inlichtingen kunnen bekomen 
worden bij de voorzitttervan het departement: prof H SWENNEN 
tel.:UIA: 03/828.25.28, toestel 427 

Somers Cl 7 jaar), scholier. Patrik 
Roofthooft 21. bediende, werd on
dervoorzitter. Hilde Baetens, een 21-
jarige bediende, kreeg het penning
meesterschap toegewezen. Guido 
Vaganée, 17, beenhouwer, staat in 
voor organizatie en propaganda. 
Bart Somers, 20, student rechten, 
nam de funktie van hoofdredakteur 
op zich. Heidi De Nijn, 26, licentiate 
geschiedenis, verzorgt de public re
lations. Pol Stok, 21, student talen, en 
Herman Hermans, 26, bediende, 
gaan zich met vorming bezighouden. 

Ten slotte werden Geert Andries, 28, 
kinesiterapeute. Koen Jongbloet 19, 
scholier en Mark Van Esbroeck, 21, 
student industriële milieuzorg, zon
der funktie verkozen. 

In zijn dankwoordje namens het 
ganse bestuur schoof de versbak-
ken voorzitter Mark Van Hammée 
enkele beleidsopties naar voren. 
Men gaat meer aandacht besteden 
aan de vorming van de kaders en 
men wil vooral in verband met de 
Mechelse politiek aktiever naar bui
ten treden en erover waken of het 
ideeëngoed van VUJO genoeg aan 
bod komt bij het bestuur van de stad. 

Het VUJO-tijdschrift „De Geus", 
vroeger slechts voor de VU-leden, 
wil men nu op een grotere oplage 
verspreiden. 

• Heer, 36 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk. Hij aanvaardt 
alle werk, zoals handlanger, magazij-
nier, chauffeur, nachtwaker, portier 
Refnr 0217. 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoerings
plein 1, te 2800 Mechelen, tel 
015-20.9514. Gelieve het ref nr. te 
vermelden. 
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BRABANT 

David Maho 
ten grave gedragen 

David moest nog 13 worden.. Uit 
de liefde van Theo en Gilberte Maho-
Beelen gegroeid in het herlevende 
Hageland als een belofte. Het dege-
lijk-entoesiaste van een boer leefde 
In hem. 

Zijn land, zijn dieren... Hij knoopte 

terug aan bij de wereld van zijn 
grootouders: Armand en Mana Bee-
len-Verdonck. Op school weetgierig; 
thuis — naast Peter — inzetrijk. 

Een dan „zeilde hij langs de levens
regenboog Gods stilte tegemoet"... 
Een banaal ongeval, het was hoog-

noen en David „vloog vertoren aan 
d'honzon"._ 

Stom en stil stonden we met vele 
vnenden op zaterdag 14 juli in de 
druilerige regen aan te schuiven 
voor de overvolle Sint-Kwintenskerk 
te Wommersom. In mekaars ogen 
lazen we ons medevoelen met Gil-
Ijerte en Theo; we verzwegen wat 
we dachten. 

Laat onze vriendenknng in de 
Volksunie jullie beiden en de hele 
familie een sterke burcht blijven, zo
dat jullie gemis en pijn mede gelou
terd worden door onze kameraad
schap 

Willy Kuijpers, 
kamerlid 

MAGAZINE 

Portret 
van de KGB 
De KGB is de Russische geheime dienst, dat weet iedereen. Maar 

hoe werkt de KGB en hoe is hij de voorbije jaren toch weer zo 
sterk geworden ? En waarom is iedereen bang van de KGB ? 

Deze week in Knack : het portret van een geheime dienst. 

Bovendien 
Parlement : De fraktie van Luc Van den Brande 

VS : Wie is Geraldine Ferraro ? 
Pop : In de ban van de Jacksons 

Gezondheid : Wat doet u tegen muggen ? 
Een vakantie-verhaal van Chris Yperman 

Deze week in 

Knack Weekend 
onder meer 

Het imperium van Laura Ashley 
Een keuze van lekkere zomerdrankjes 

De vrouwen van Indira Gandhi 

Fietsen in Sint-Truiden 

knads \nv uWeï^! ,ops"»;rrs>*'^* 

MAGAZINE 
^ ^dïes•. 

1 postnt 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

, TV-EKSPRES weet alles over tv. 

vu-Herent: 
nieuwe afdelingsvlag 

Bijna 5 jaar geleden vonden we 
mekaar in Herent op een december-
avond van 1970, bij de stichting van 
de afdeling. 

In de (latere) 3 fusiedorpen: Vel-
tem-Beisem, Winksele en Herent 
leefde het Vlaams-Nationalisme op
nieuw/. 

De gemeenteraadsverkiezingen 
waren met slecht geweest Roger 
Overloop en Fernand Rochette in 
Veltem verkozen; in Winksele op 

zitter. De jongste verkiezing klom 
ons stemmenaantal tot 32 %. Reden 
om te vieren en te danken. 

Voor de eerste maal trokken we 
met onze hele ploeg naar een écht 
spijshuis, naar „'t Daelhoff' waar Vik 
Anciaux en Rob Vandezande „onze 
droom openplooide" meen afdelings
vlag I 

Zij weze een symbool van werk
kracht binnen onze gemeentelijke 
opdracht vooral ten bate van de 

één stem na Armand Van Laer en ik
zelf in Herent op de Herent 70-lijst 
Vier voorzitters trokken van dan af 
een-na-een de ploeg; Rik de Deken, 
Walter Calewaert Roger Castelein 
en nu Guido Sijs. Allen zijn ze er „nog 
bij" samen met de trouw-blijvende 
kern. 

Zo groeide de VU-familie in '82 uit 
tot 7 raadsleden, waarvan 2 schepe
nen, 1 voorzitter Volkswoningbouw; 
3 OCMW-raadsleden met de voor-

zwaksten, die uit de boot vielen: de 
werklozen, de sociaal-getroffenen, 
de ouderen. 

Sedert 18 beleidsmanden groei
den een rij nieuwe initiatieven — 
binnen onze gemeente — In die zin. 
ZIJ betekenen de konkrete uitdruk
king van een stuk „Nieuw Vlaande
ren". Of om het gelijk Ferdinand 
Vercnocke te zeggen „Onze vaan, 
gij draagt onze dromen"! 

Willy Kuijpers, 
kamerlid 

VAN HET GOED 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons - Kle inmeubelen- Lusters - Geschenkartikelen 

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

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot lOu. 30 
Do., ztvt. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van I4 tot 18 u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts 15 km van Brussel-centrum» 
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Zóbooillid 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m^ toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
WIJ sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

BULO 
KANTOORMEUBELEN NV 

UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Wisselbeker Senator Lowis 

Liever sportiever Dilsen 

De winnende ploeg uit As 

Zaterdag 14 juli '84 startte onder 
een pletsende regen het eerste Gul
den Sporenvoetbaltornooi te Dilsen 
Zes ploegen hadden ingeschreven 
en ondanks de minder goede weers
omstandigheden was de publieke 
belangstelling zeer bevredigend 

Stipt 13 u floot de scheidsrechter 
de aftrap van de eerste wedstrijd 
Maaseik-Opoeteren-Neeroeteren — 
Dilsen De gastheren speelden meer 
dan voortreffelijk maar tegen het 
jeugdig geweld van de tegenstrever 
viel weinig te ondernemen Uit be
leefdheid lieten zij dan ook vlug even 
5 doelpunten aantekenen. De uitslag 
was dan ook zeer verdiend 5 —O in 
het voordeel van Maaseik-Opoete-
ren-Neeroeteren 

De emoties waren nog met ver
teerd of daar verschenen reeds de 
volgende ploegen op het veld As— 
Peer Het werd een spel van kat en 
muis en As won oververdiend met 
4 - 0 

De wedstrijd Bocholt—Meeuwen 
bracht meer spanning, beide ploegen 
vochten hardnekkig voor de over
winning Het was ten slotte Meeu
wen dat op de valreep met 1 —2 kon 
winnen 

Na de pauze begon men dan aan 
de finalewedstrijden 

Voor de 5de en 6de plaats traden 
Dilsen en Peer in het veld Iedereen 
was opgelucht toen de scheidsrech
ter affloot De stand was ondertus
sen opgelopen tot O—4 in het voor
deel van Peer Voor de 3de en 4de 
plaats speelden Bocholt en Meeu
wen Nu was het echter Bocholt dat 
na een uiterst spannende wedstrijd 
met 2 — 1 won en zo beslag legde op 
de 3de plaats. 

Het was senator M Lowis die de 
aftrap gaf voor de finale van dit 
eerste Gulden Sporenvoetbaltornooi 
te Dilsen De beide ploegen As— 
Maaseik-Opoeteren-Neeroeteren 
zorgden voor een spannend kijkstuk 
Na de reglementaire minuten wezen 
de bordjes nog steeds O —O Nu kon 
men beginnen met het nemen var 
strafschoppen De spanning was te 
snijden, zowel op als langs het veld 
Na de eerste reeks strafschoppen 
bleef de stand gelijk. Een tweede 
reeks bracht uiteindelijk de winnaar 
As 

In de kantine had rond 20 u. de of
ficiële prijsuitreiking plaats- 6de 
plaats beker van erevoorzitter M 

LIMBURG 

Eerste gemeentelijke 
Guldensporenviering 
te Beringen 

De gemeentelijke kulturele raad 
en de werkgroep 11 -julivienng onder 
voorzitterschap van VU-schepen 
mevr Jacobs-Colemont hebben er
voor gezorgd dat een eerste maal of
ficieel in onze fusiegemeente een 11 -
juliviering zou doorgaan 

En wel degelijk stonden om 
19 u 30 de koninklijke fanfare „On
der Ons" onder leiding van de heer 
Cyriel Rees samen met 'n honderdtal 
VN-Jongeren op het Marktplein om 
met het bijna voltallig schepenkolle-
ge en gemeenteraadsleden op te 
stappen naar de gemeentelijke feest
zaal die dank zij de goede zorg van 
mej Rozette Mertens en haar hel
pers in orde gebracht was 

Mevr Jacobs heette al de aanwe
zigen, de zaal was intussen volgelo
pen, hartelijk welkom op deze 
Vlaamse hoogdag 

Mej Vera Beerten uit Paal kreeg 
de rol toebedeeld het programma 
voor te stellen Na het optreden van 
„Onder Ons" uit Koersel waarin 
v'ooral het Rendez-Vous van Ar
mand Preud'homme de feestdrift 
deed oplaaien 

'n Eerste optreden van de Boeze-
roenen uit Kunngen oogstte veel 
bijval 

Een korte pauze zorgde ervoor 
dat de dorstigen gelaafd werden en 
een bezoek kon gebracht worden 

aan een verkoopstand. Hiervoor had 
zich Anne-Mie Meukens uit Beverio 
ingezet Vermelden wij nog dat Mi
chel Tielens het Vlaamse Kruis ge-
mobilizeerd had om een oogje in het 
zeil te houden De feestrede werd 
gehouden door architekt Mathieu 
Driessen, provinciale voorzitter van 
het IJzerbedevaartkomitee Met zijn 
geloof in de uiteindelijke overwin-
neing voor een vnj en schoon Vlaan
deren hernam hij het tema „Volk 
wordt Staat" 

Zijn geestdnftige rede werd meer
maals onderbroken door een welver
diend applaus „Dank u Mathieu" 

BIJ 'n tweede optreden van de 
Dansgroep mochten we genieten 
van de „Stokkendans" Proficiat voor 
de Boezeroenen 

De massazang gesteund door de 
VN-Jongeren uit Mortsel die in Be
ringen kampeerden, bracht onze 
schoonste Vlaamse liederen Sche
pen Jan Caubergs dankte de aanwe
zigen en drukte er nogmaals op dat 
zelfbestuur de enige oplossing is 
voor Vlaanderen 

Ten slotte sprak Gust Luyten, 
voorzitter van de kulturele raad een 
dankwoord uit aan alle werkende 
leden van de kulturele raad in de zaal, 
achter de toog en achter de scher
men 

Een daverende Vlaamse Leeuw 
besloot deze feestdag 

Vastmans voor Dilsen, 5de plaats 
beker OCMW-raadslid I Janssen 
voor Peer, 4de plaats beker ge
meenteraadslid J Dillen voor Meeu
wen, 3de plaats beker gemeente
raadslid R Verheyen voor Bocholt, 
2de plaats beker gemeenteraadslid 
dr A Remmene voor Maaseik-
Opoeteren-Neeroeteren, 1 ste 
plaats beker OCMW-raadslid en 
voorzitster VU-Dilsen L. Weetjens 
voor As 

Senator M Lowis reikte dan per
soonlijk zijn wisselbeker uit aan de 
ploeg van As In zijn toespraak dank
te hij alle deelnemers en hoopte 
iedereen volgend jaar terug te mo
gen zien 

Hierna werd nog een aparte trofee 
geschonken door raadslid R. Ver
heyen voor de sportiefste ploeg van 
het tornooi Na overleg met de 
scheidsrechter werd deze beker dan 
toegekend aan de ploeg van Maas-
eik-Opoeteren-Neeroeteren 

Tijdens het gezellig samenzijn ach
teraf merkten wij de aanwezigheid 
op van oud-senator E. Raskin en 
eerste schepen van Maaseik Jaak 
Cuppens Zij waren sportief genoeg 
om aanwezig te zijn. 

Uitslag tombola 
2770: kleuren-tv. 4141 video 3061. 
radio 3143 0053 3500 4530 1051 
4220 5234 0143 3114 2540 4771 

OOST-VUUNDEREN 

Olympisch goud in Lede 

Lede heeft alvast Olympisch 
Goud binnen z'n grenzen. Daar zorg
de de Leedse scherpschutter-met-
de-boog Alfons Kuys voor. Alfons 
Kuys is o.a. Belgisch en Europees 
kampioen boogschieten bij de ge
handicapten Als dusdanig nam hij 
deel aan de Olympische Spelen voor 
Gehandicapten 1984 die zopas in 
New York werden besloten. Alfons 
Kuys haalde er de gouden medaille 
voor doelschieten op 25 m. De kam
pioen werd bij zijn terugkeer in Bel
gië op de luchthaven opgewacht 
door talloze vrienden en bij hem 
thuis werd een feestje opgebouwd 
waarbij hij en zijn vrouw bloemstuk
ken in ontvangst mochten nemen 
van o.a schepenen Henderickx en 
Mertens. Zij waren er ook bij toen Al
fons Kuys en zijn echtgenote ge
vierd werden in het Vlaams Ontmoe
tingscentrum in Lede waar hij een 
vaste gast is als lid van de kaartklub 
„Onder of Boven" die in het Centrum 
z'n lokaal heeft Voorzitter Albert van 

Hove van vzw „Pnester Daens", be
heerder van het Centrum en Jozef 
Cobbaut organizator van de kaart
klub, overhandigden Alfons Kuys en 
zijn echtgenote een écht gouden 
muntstuk en bloemen. Een sterk ont
roerde Alfons Kuys bedankte z'n 
vrienden en zei, duidelijk vanuit z'n 
hart dat dit gouden munstukje, hem 
geschonken door zijn vrienden, voor 
hem ruim zoveel betekende als z'n 
gouden medaille voor zijn prestaties 
in New York, want zei hij „roem is zo 
vluchtig, en vriendschap blijft". 

Op de foto: Alfons Kuys met het 
gouden muntstukje in de hand en 
zijn echtgenote met de bloemen te
midden van zijn talrijke vnenden in 
het Ontmoetingscentrum In Lede 
Schepenen Mertens en Hendenckx, 
voorzitter Albert Van Hove, kaart-
kluborganizator Jef Cobbaut en 
OCMW-lid Ghislain Hendenckx wa
ren erbij om hun vriend Alfons Kuys 
te vieren. 

Alternatieve Guldensporenherdenking 
te Aalstin 1985? 

Na dit jaar opnieuw een slappe e r 
futloze 11 juli-viering te hebben on
dergaan, groeit bij VU-gemeente-
raadslid Willy Alloc de gedachte om 
volgend jaar opnieuw een eigen 
Vlaams-nationale Guldensporenher
denking te organizeren op het stra
mien van de betreurde Bert Van Der 
Speeten. 

Op 11 juli II. ondergingen ze de 

Senator Lowis geeft de aftrap van de finale. 

De intrede van de deelnemende ploegen. 

eerder saaie bedoening, niet doelend 
op de optredens, maar de manier 
van organizeren, de bevlagging en 
zeker de keuze van de gastspreker. 
Deze noemde zowaar de Vlaamse 
Beweging „platte zever" ondanks het 
feit dat hij voorzitter van de Vlaamse 
Raad is... Deze figuur, ons opgedron
gen door de politiek, is deze plaats 
onwaardig en we vegen er dan ook 
de Vlaams-nationale vloer mee. 

Ten spoedigste wil raadslid Alloo 
het Guldensporen-komitee herop-
nchten met uitnodiging aan de 
Vlaams-nationale verenigingen, om 
daadwerkelijk mee te werken aan de 
herdenking in 1985 en dit op echt 
Vlaamse wijze en vooral met een 
spreker die Vlaanderen waardig is 

Nieuwe 
sekretaris 
te Drongen 

Na jarenlang het sekretariaat van 
onze afdeling te hebben waargeno
men, laat Willy Vlieghe thans deze 
taak over aan een jongere Wij dan
ken Willy voor de jaren van plichts-
bewuste uitoefening van deze taak, 
die hij steeds tipt op zich heeft 
genomen Tevens verheugen wij ons 
erop dat Willy spontaan heeft ver
klaard dat onze afdeling verder op 
zijn logistieke steun mag rekenen 

Het nieuwe sekretanaat heeft vol
gend adres. Hugo Verbeke, Dron-
genstationstraat 87, te 9810 Gent 
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WEST-VU\ANDEREN 

Openbare werken te Tielt 
Volgens de CVP zouden de 

gemeenteraadsverkiezingen 
van 10 oktober '82 op verval
sing berusten, waarvoor de 
CVP een klacht indiende bij de 
Raad van State. Het duurde 
vervolgens nog tot april '83 
vooraleer het nieuwe bestuur, 
gevormd uit Groep '82 — SP en 
VU, van start kon. De CVP 
gedraagt zich hier duidelijk als 
de slechte verliezer. 

Dankzij deze gemeenteraadsver
kiezingen heeft de VU heelwat in
spraak verworven en kreeg zodoen
de ook een reeks belangrijke en 
verantwoordelijke taken toegewe
zen in het nieuwe stadsbeleid. 

Eerder hadden we het al eens 
over Luk de Rammelare, schepen 
van Jeugd, Financiën, Feestelijkhe
den, Informatie en Sport Deze keer 
belichten we Openbare Weken en 
Ruimtelijke Ordening. Zoals het in 
elke gemeente het geval is, is dit ook 
in Tielt een stevige boterham die 
werd toegewezen aan schepen Her
man Verslype. 

De Tieltse OW zijn gekenmerkt 
door hun direkte gerichtheid naar de 
noden en behoeften van de bevol
king. Het meest overtuigende voor
beeld hiervan is de grote zorg die in 
Tielt besteed wordt aan de voetpa
den, de woonomgeving, de wandel
paden en de wijkuitrustingen (vb. 
groen- en speelplelnaanleg). 

Dergelijke initiatieven brengen 
doorgaans wel hoge kosten met zich 
mee. Om de populaire en aktueel 
geworden geldzorgen dan ook uit 
het woordenboek te schrappen, 
wordt elke uitgave in de sektor OW 
grondig verantwoord en steeds be
spreekbaar gemaakt to.v. verschil
lende varianten elk met hun kostprijs, 
teneinde het mogelijk te maken de 
voordeligste oplossing te kiezen. 

Hierbij slaagde schepen Herman 
Verslype erin om duidelijk af te stap

pen van de bulldozer-politiek dat het 
CVP-bestuur vroeger bepleitte. De 
CVP-politiek verkoos trouwens sys
tematisch voor totale afbraak van 
het bestaande en was voorstander 
van totale nieuwbouw. 

In het beleid OW wordt eveneens 
gewerkt aan de aanpassing en ver
nieuwing van de stadsgebouwen. Er 
wordt gestreefd om deze met gerin
ge kosten terug beschikbaar te ma
ken voor de Tieltse bevolking. 

Principes 
Eén jaar gemeentebeleid leerde 

ons dat het de hoogste tijd was dat 
een beleid OW eindelijk in handen 
kwam van een partij die daaromtrent 
principes heeft te verdedigen en 
deze principes ook vorm geeft door 
haar beslissingen. De CVP-oppositie 
gedraagt zich hier opnieuw als de 
slechte veriiezer die enerzijds de 
demagogische toer opgaat wanneer 
zij het heeft over belastingen en 
anderzijds steeds maar opnieuw met 
voorstellen voor de dag komt om de 
uitgaven te vergroten. Zo werden op 
één gemeenteraadszitting (1 maart 
'84) door die CVP niet minder dan 
vier voorstellen gedaan — alle totaal 
onverantwoord — louter met de 
bedoeling méér centen te geven. 

Zo moest volgens de CVP in de 
Tieltse Stocktmolenstraat een dub
bele riolering aangelegd worden i.p.v. 
een enkele. Gevolg hiervan zou zijn 
dat de voetpaden die nog in goede 
staat zijn, opgebroken moesten wor
den. 

Bij de bespreking over de aan
koop van een kraan stelde de CVP 
zich op het standpunt dat een nieu
we kraan van 3,5 miljoen nodig was 
i.p.v. een zeer goede tweedehands-
kraan die slechts 1,5 miljoen frank 
kost 

Voor de jeugd werd in een deelge
meente in Tielt nieuwe lokalen geëist 
(en dit tegen het advies van de 
werkgroep jeugd in) i.p.v. bkalen 

door verlxxjwing van een bestaand 
gebouw. 

U ziet het zelf: ook in Tielt kon het 
met de CVP niet blijven duren. Het 
opdrijven van de uitgaven en het 
machteloos laten aanzwellen van de 
schuldenlast zouden op langere ter
mijn naar zware financiële moeilijkhe
den leiden. Een daarentegen gema
tigd en realistisch VU-beleid in han
den van schepen Herman Verslype, 
die burgertijk ingenieur is 0n de 
nodige ervaring bezit zal de degelijk
heid en de standvastigheid van het 
nieuwe beleid onderiijnen. D.V. 

Middelkerke, 

anders 

gezien 
Tot en met 15 september organi-

zeer v i w . De Pangel, m.m.v. de 
Middelkerkse dienst voor Toerisme, 
een foto- en diawedstrijd. Het tema 
luidt: „Middelkerke, anders gezien 
van strand tot hinteriand". De deelna
me is kosteloos en er zijn tal van 
mooie prijzen voorzien! Iedereen 
mag 4 foto's of dia's insturen per 
reeks (zwart/wit kleur en dia's) tot 
en met 15 september. De voorwaar
de: ze moeten genomen zijn op het 
grondgebied van de gemeente 
(GrooO-Middelkerke. De bekroonde 
en vermelde werken zullen tentoon
gesteld worden in het gemeentehuis, 
gedurende de eerste week van okto
ber. De prijsuitreiking heeft daar 
plaats op 6 oktober. 

Het reglement en inschrijvingsfor
mulieren zijn te verkrijgen bij v i w . 
De Pangel, Onderwijsstraat 1, 8430 
Middelkerke of bij de Dienst voor 
Toerisme, J. Casselaan 4. 

Alvast veel fotografeergenotl 

zöimuu 
• 25 j . man zoekt een betrekking 
als werkman of cipier in het Brussel-
se of ten westen van Brussel. 

• 49 j . dame met diploma Regen
taat Huishoudkunde, Boekhouden 
en StenoKlactylo, zoekt een betrek
king in het onderwijs of als bediende 
in het Brusselse. 

• 35 j . dame met diploma dactylo
grafie zoekt werk als bediende in het 
Brusselse. 
• 17 j . jongeman met diploma Me-
chanika A4 zoekt een betrekking in 
het Brusselse of ten westen van 
Brussel. 
• 18 j . jongeman met getuigschrift 
Mechanika A4 zoekt een betrekking 
in het Brusselse of ten westen van 
Brussel. 
• 24 j . dame zoekt een betrekking 
als bediende (deeltijds) in het Brus-
selse of ten westen van Brussel. 
• 19 j . juffrouw met diploma Indus
triële Scheikunde zoekt een betrek-
king als laborante in het Brusselse. 

• 23 j . dame zoekt een betrekking 
als poetsvrouw of verkoopster in 
Dilbeek of omgeving. 

• 26 j . man zoekt een betrekking 
als werkman-mekanieker in het Brus
selse^ 

• 35 j . man met diploma Licentiaat 
Handels- en Financiële Wetenschap
pen. Talen: Nederiands, Frans, En
gels; zoekt een betrekking in het 
Brusselse als analist-programmeur, 
studiewerk, research of bediende. 

• 21 j . jongeman met diploma 1 A3 
Hout-Bouw en 2A3 Hout-Bouw en 
getuigschrift 3A3 richting informatica 
en 1A2 informatica zoekt een gepas-
te betrekking in het Brusselse. 

• 21 j . juffrouw met diploma Re
gentes Lichamelijke Opvoeding-Bio-
logie, zoekt een betrekking in het 
Brusselse of ten westen van Brussel. 

• 18 j . juffrouw met diploma hoger 
secundair onderwijs Bureel en kwali-
fikaties Frans, Engels, Boekhouden 
zoekt een bietrekking als bediende, 
voltijds of deeltijds in het Brusselse 
of ten westen van Brussel. 

• 22 j . juffrouw met diploma van 
assistente in de klinische scheikunde 
A l zoekt een betrekking als klinisch 
laborante in het Brusselse. 

• 21 j . jongeman met diploma Ge
gradueerde in de bedrijfsadministra
tie Al zoekt een betrekking als boek
houder of administratief bediende in 
het Brusselse of ten westen van 
Brussel. 

Voor inl. zich wenden tot Volks
vertegenwoordiger-Burgemeester 
Dr. J. Valkeniers, tel. 02-569.16.04. 

• Dame, 20 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk Kwalifikatie-
getuigschnft sekundair onderwijs 
hotel-restaurant Aanvaardt ook an
der weri<. Ref. nr. 0222. Belangstel
lenden kunnen kontakt opnemen 
met volksvertegenwoordiger Joos 
Bomers, via het Vlaams Nationaal 
Centrum, Ontvoeringsplein 1 te 2800 
Mechelen, tel. 015-20.95.14. Gelieve 
het ref.nr. te vermelden. 

• DV. 135. Lasser, 25 jaar, zoekt 
gepast werk. 

• D.V. 136. Metser, 24 jaar, gehuwd 
en 1 kind. zoekt werk. 

• D.V. 137. Bediende, 18 jaar, zoekt 
gepaste betrekking. Kantoor - steno-
daktylo. 

• D.V. 140. Graduaat in de kinema-
tografie. 23 jaar en militaire dienst
plicht vervuld zoekt gepast werk. 
Talen- Nederlands, Frans, Engels en 
noties van Duits. 

• DV 143. Bediende-daktylo, 
29 jaar, gehuwd en 3 kinderen, zoekt 
halftijdse betrekking. Ruime ervaring. 

• D.V. 146. Verpleger, 23 jaar, on
gehuwd, zoekt werk in of rond 
Brussel. 

• D V 148.18-jange zoekt werk als 
inlegster, kassabediende of onder
houd 

— Voor inlichtingen en kontakten 
zw. tot volksvertegenw. Daan Ver-
vaet Brabantsebaan 373, 1683 St-
Laureins-Berchem, met vermekling 
van het refertenummer. Tel.: 
02-532.57.95 (van 18u.30 tot 
21 u. 30). 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

Tel. 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS • 
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 Mol 
0t4-31.U76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-58ZI3.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE Littoral 

iiHgsbreide keus bemeubelde villa's - appart. - sn studio's 
in alle prijsidassen alles inbegrepen 
vraag gratis Itatalogus met foto's 

lEOPOlO H-LAM 1205 
I4M OOSTOUINKERKE 
TEl. l»l / l l .2(.2t 
WOENSOAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. 30 Zondag en maandag gesloten. 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-4236.36 

(Adv. 54) 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tol. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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

GUIDO NUYTTENS 
Löhgtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19J9 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremonlewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede « 

Tel. 053-2 U6J6 
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86-jarige militant IVIarcel Bracke: 

,Onvermoeibaar militant, op de velo' 
SLEIDINGE (Evergem) — „Het is wel wat gebeterd Maar het heeft hier toch 

biezonder lang geduurd voor ze „dierven naar buiten komen". De CVP van 
Martens domineerde hier alles. Een Vlaamse leeuw uithangen was al genoeg om 
vies bekeken te worden, of zelfs om goede vrienden te verliezen. Ik heb mij daar 
niet aan gestoord. Ik heb overal vrienden; in sportkringen die ik mee heb helpen 
oprichten. Bij „de Bond", enzomeer... We waren met drie mensen toen we „am
per" twaalf jaar geleden hier de Volksunie hebben opgericht Nu zijn het er 270 
leden. Die groei is slechts mogelijk geweest door de mensen thuis te gaan 
opzoeken; hen persoonlijk op de markt of na de mis aan te spreken. Nu mogen 
we fier zijn op wat we gepresteerd hebben. Maar 't is nog bijlange niet genoeg". 

DE 86-jarige Marcel Bra
cke is allicht momen
teel de oudste nog ak-

tieve straatloper. 

„Ik doe alles met de velo". In 
zijn lange levensjaren heeft hij 
verscheidene keren de ronde 
van de wereld gereden. Nu zijn 
het er dagelijks, ook bij regen
weer, nog zo'n 15 kilometer. Op 
de 35ste sportbedevaart, in ok
tober '80, werd hij gelauwerd 
als kranigste en oudste deelne
mer. Eén door velen geliefd 
Sleidingenaar, die ook als ma
nifest Volksunie-militant in alle 
lokale kringen respekt af
dwingt. 

— Waarom zijt gij, vrij laat in 
feite, zo enorm aktief aan poli
tiek beginnen doen? 

Marcel Bracke: „Het zal u 
misschien verwonderen maar ik 
ben geen politieker Dat laat ik 
over aan andere mensen; zeker 
als ze meer bekwaam zijn dan ik. 

Maar we zijn thuis zeer kriste
lijk opgevoed. En de vader van 
mijn vrouw Idalie De Baets, had 
de naam van een Daensist te 
zijn. Vandaar dat ik mij ten volle 
inzet voor de opdracht: alles 
voor Vlaanderen, Vlaanderen 
voor Kristus. 

Zowel voor het beleven van 
mijn kristelijke als mijn Vlaamse 
overtuiging ben ik me meer om 
meer gaan ergeren aan wat som
migen, die de leiding zouden 
moeten nemen, helemaal met 
doen. Hoe zij bij de pakken blij
ven zitten. In feite kom ik uit een 
CVP-midden. 

Maar ik kon het niet langer 
aanzien dat men daar de echte 
flaminganten met de vinger 
wees. Een leeuwevlag uithangen, 
destijds, was doodzonde. Nu 
weet ik dat ik geen doodzonde 
begaan heb door dikwijls die 
Vlaamse vlag wél aan mijn huis 
uit te hangen, en door mee te 
helpen de Volksunie in Sleidinge 
op te richten." 

Op de knie 
Marcel Bracke was loodgie

ter en zinkbewerker. Ook elek
triciteit plaatsen was er bij. Een 
onrustige natuur, die bij voor
beeld slapen tijdverlies vond 
en tot een minimum beperkte. 
Het gaf hem de mogelijkheid in 
zijn beroep maar ook bij andere 
werkzaamheden opmerkelijk 
veel initiatieven en aktiviteiten 
te ontwikkelen. En dan zeker 
niet tegen het huidig modern 
jachttempo; want alles ging 
„met de velo". 

Een man die zijn gemeente 
echt kent, en door zijn gemeen
te best gekend en ook blijvend 
erkend wordt. Door vriend en 
(politieke) tegenstrever. 

Zi jn wijs seniorengezag is 
daar uiteraard niet vreemd aan. 
Nog immer doet hij jonge poli
tieke windmakers opkijken met 
onder andere dit kortverhaal: 

Marcel Bracke: „Mij moeten 
ze de CVP niet leren kennen. De 
lokale werking heb ik alleszins 
van dichtbij gevolgd Die heeft 
me trouwens teleurgesteld. 

Het heeft mij ook in de per
soon van Martens, diep teleurge
steld. Ik heb er mijn gedacht over 
gevormd. Ik ben VU-militant ge
worden omdat in de traditionele 
partijen onze Vlaamse belangen, 
die van gans ons volk, niet ver
dedigd worden. 

Dat op Sleidinge de overtuig
de Vlamingen „niet dierven bui
tenkomen", met dierven voor 
hun overtuiging op te komen, is 
alleen maar de fout van de mak
ke CVP". 

— Straffe taal voor iemand 
die geen politieker ls_ 

Nog elke dag, met een jong hart, onderweg.. 

Maar ik heb ook enkele „gro
ten" gekend, en later in hun 
politieke doen en laten van dicht
bij gevolgd. Vooral Wilfried Mar
tens. Als jonge snaak zat hij op 
mijn knie. Toen hij zijn eerste 
kommunie deed werd de feest
maaltijd bij ons thuis genoten. 

We hadden op het dorp, vlak 
tegenover de kerk, een winkel 
We kregen dus veel volk over de 
vloer 

Veel kleine lui van toen heb ik 
carrière zien maken. Ik heb er 
vooral velen een bocht van 180 
graden zien maken. Niet meer 
durven uitkomen voor hun idea
len. Veel en soms haast alles 
terugnemen van wat ze zich 
voorgenomen hadden te verwe
zenlijken. 

Marcel Bracke: „Politiek be
drijven laat ik aan anderen over 
Maar de politiek laat mij niet 
koud. Omdat ik weet dat daar de 
grote beslissingen worden geno
men die het lot van ons volk, het 
wel en wee van onze gezinnen 
bepalen. 

Wie aan de kant blijft staan 
heeft groot ongelijk. Ook in het 
verenigingsleven. In de sport. Bij 
het kultuurgebeuren. Ik. heb het 
steeds belangrijk gevonden voor 
mezelf om „overal bij te zijn". En 
zeker niet om grote verdiensten 
bijeen te verzamelen. Afwezigen 
hebben gewoon ongelijk. 

En niet alleen als er grote 
belangen moeten worden verde
digd. Lid zijn van een sportver
eniging was voor mij niet op de 
eerste plaats een zaak van be

stuursvergaderingen. Aktief op 
straat zijn. Bij de mensen komen. 
„In het veld" presteren. Dat ge
beurt nóg te weinig. 

Papborstel 
Voor mij was het een enorm 

indrukwekkend moment, toen ik 
door het gemeentebestuur ge
lauwerd werd omwille van mijn 
50 jaren sportief bezig zijn. 

Ook als ik bij de 35ste sport
bedevaart in de bloemetjes werd 
gezet 

En niet in het minst toen ik van 
VU-voorzitter Hugo Schiltz een 
papborstel als geschenk kreeg. 

Het heeft mij veel deugd ge
daan in de Volksunie aktief te 
mogen zijn. Het is een lastige 
politieke familie, maar verdien
stelijke mensen komen er toch 
aan hun trekken. Dat is het wat 
mij tot op vandaag ertoe heeft 
aangezet om van deur tot deur 
te trekken. 

Met het eerste VU-pamflet 
van de Volksunie dat wij in Slei
dinge verspreidden — onvermij
delijk gericht tegen de CVP — 
werden we bedreigd met dood
zonde. Het heeft ons er met 
kunnen van weerhouden om op 
de militante weg verder te gaan". 

Kerk en vakbond 
Marcel Bracke leeft uit volle 

overtuiging. Kristelijk én 
Vlaams. Voor niemand steekt 
hij zijn mening weg. Het kruis-
lampje aan Onze-Lieve-Heer in 
zijn woonkamer brandt zonder 
ophouden nu reeds decennia 
lang. 

De sportieve trofees staan 
op de schouw. De flaminganti-
sche overtuiging kan elke voor
bijganger waarnemen; niet al
leen bij verkiezingen of op 
11 juli. 

Marcel Bracke: „Weet ge, 
één van de oorzaken waarom de 
Vlaamse beweging vandaag nog 
niet méér heeft kunnen bereiken 
is: dat de oudere Vlaamse klerus 
(en individueel verwijt ik nie
mand iets) te veel heeft toegege
ven aan franskiljonse opdrach
ten. 

Ik denk bij voorbeeld aan al 
die grote miserie die onze jeugd 
heeft gekend om op school elke 
week slechts „één uurtje 
Vlaams spreken" op de speel
plaats te verkrijgen. Als kristen 
mens ergert het mij nog altijd dat 
de kerk bij ons zo bitter weinig 
de Vlaamse belangen heeft ge
diend. 

En dan de krisis die wij nu op
nieuw beleven. Ik heb er ver
schillende meegemaakt. Het zal 
zeker wel zo zijn dat de regeer
ders en de bankiers hun plichten 
niet naar behoren vervullen. 
Maar ik meen toch dat nu vooral 
ook de vakbonden (Houthuys en 
Debunne) schuld moeten beken
nen. Zij hebben veel gedaan om 
de syndikale macht sterker te 
maken. Maar, ten bate van wie? 
Van de werklozen? Van de toe
nemende groep van profiteurs? 
Voor hênmf^ 

Marcel Bracke, twaalf jaar gele
den: de zoveelste sportieve lau

werkrans van de „Bolders". 

Ik kan vrijuit spreken omdat ik 
zeker niets meer te winnen heb. 
Tenzij mijn hopelijk blijvende ge
zondheid Ik kan het echt niet 
verkroppen dat nog te weinig 
mensen inzien dat een oplossing 
voor veel krisisproblemen, voor 
de ontvoogding van ons volk, 
slechts kan gevonden worden 
indien de Volksunie-macht ver
sterkt wordt 

Ik heb veel kongressen en 
vergaderingen meegemaakt, 
maar het blijft toch vooral drin
gend nodig dat onze mensen de 
straat op trekken. Andere goed
gezinden overtuigen van onze 
volks-unie idee". 

Marcel Bracke is een kleine 
rots in de grote volksbevrijden-
de branding. Hij overleeft nu 
met de steun van zijn kinderen 
en zijn buren. Voorts vraagt hij 
nergens steun. Zijn fiets staat 
elke dag klaar om pamfletten 
rond te dragen en „mensen te 
bezoeken". 

Voor zijn „klein sociaal 
dienstbetoon" heeft hij nooit 
één frank willen aannemen. Van 
zijn klein pensioentje steunt hij 
nog immer talrijke initiatieven. 
Marcel Bracke blijft elke dag 
op weg. Met de ve lo- (hds) 
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