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NIaams Nationaal

M/eekblad

„De senaat... veroordeelt elke vorm van terreur en
tegenterreur om konflikten op te lossen maar veroordeelt
meteen en ten scherpste een uitlevering die slechts een
escalatie van geweld en terreur in de hand kan werken..."
(Uit de VU-senaatsmotie omtrent de uitlevering van twee Basken, 26 juli 1984).

Foto van de weei<

Zijn laatste
huiswerk?
Eerste-minister Martens heeft op zijn perskonferentie deze
week een grafiek omhoog gestoken waaruit moet blijken dat
1985 een historisch jaar zal worden: het begroot tekort voor dat
jaar zal lager liggen dan dat van 1984.
Martens doet denken aan de student die een buis haalde met
5 punten op 100 en die na een jaar overzitten fier als een gieter
uitlegt dat hij nu 6 op 100 heeft gehaald. Met dit verschil dat we
Martens gewoon op z'n woord moeten geloven wanneer hij beweert dat het tekort voor 1985 „slechts" 495 miljard zal bedragen. Jarenlange ervaring heeft echter geleerd dat de begrotingscijfers volkomen onbetrouwbaar zijn en dat de werkelijke
put slechts in 1985 zal te meten zijn.
Het tekort van 495 miljard, op een haartje na 500, heeft veel
weg van de manier waarop slechte schoenen verkocht worden.
De prijs daarvan ligt steevast een paar franken lager dan het
erop volgend ronde honderdtal.
Zelfs wie zo naïef zou zijn te geloven dat 495 miljard het échte
tekort zal worden, heeft nog alle redenen om zich het allerlaatste haartje van het hoofd te rukken. Wat betekent immers een
„aanvaard tekort" van 495 miljard? Dat die ontbrekende
miljarden geleend moeten worden, dat die lening terugbetaald
moet worden en dat de rentelast erop weer eens goed zal zijn
voor een kleine honderd miljard nieuwe schuld bovenop de
schuldenlast van nu reeds meer dan 4.000 miljard.
De regeringsgezinde pers kwijlt devoot dat het met iedere
andere regering nog slechter zou zijn en dat Martens zijn uiterste best doet om de kwalijke erfenissen van het verleden te
beheren.
Kwalijke erfenissen van wie? Wanneer vandaag vastgesteld
wordt dat België met de grootste begrotingstekorten van heel
West-Europa zit, dan moet dat toch iemands schuld zijn. De
verdommingsmetode die de regering thans toepast bestaat er
in, de burger te doen geloven dat die het geld al te zeer over de
balk heeft gegooid en dat de arme regering thans verplicht is
om die kwistigheid ongedaan te maken. Iedereen weet echter
dat de partijen die vandaag de inlevering en de aftopping tot
het alfa en omega van civisme hebben verheven, dezelfde partijen zijn die de centen door deuren en vensters hebben
gebonjourd, jaren lang. In de allereerste plaats de partij van de
eerste-minister, die ononderbroken sinds tientallen jaren aan
de macht is geweest.
Men vergelijke trouwens het thans vooropgestelde aanvaard
tekort van 495 miljard met de 325 miljard die de regering met
haar eerste saneringsdoel beoogde. Het beleid van Martens-V
is zelfs binnen de door hemzelf bepaalde perken een grandioze
mislukking.
In afwachting dat tijdens de eerstvolgende maanden blijkt in
welke mate het tekort in werkelijkheid zal oplopen, kan nu
reeds worden gesteld dat het Belgisch failliet eens te meer
Vlaanderen meesleurt. Tijdens haar begrotingsronde heeft de
regering-Martens voortdurend gegraaid naar centen die haar
niet toekomen: de middelen van de Vlaamse — en uiteraard
ook de Waalse — regering. Een biezonder ergerlijke voorbeeld
daarvan is de wijze waarop het met de ristorno's voor de gemeenschappen is gelopen. Tegen de wet in heeft de centrale
regering deze ristorno's eigenmachtig vastgelegd, zonder het
wettelijk voorziene gesprek met de gemeenschappen.
Willy De Clercq zal het een zorg wezen! Die droomt er luidop
van zijn slecht cijferwerk zo snel mogelijk de rug toe te keren
om in Europa te gaan genieten van een op snee vergulde fin de
carrière.
Hij is goed geplaatst om te weten dat zelfs de ecu betrouwbaarder is dan de Belgische frank.
(tvo)
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De openingsplechtigheid van de Olympische we laten de appreciatie dan ook aan anderen
Spelen is altijd wat bijzonders. In die drie uren over. Ons vielen twee zaken bijzonder op. In
durende show wordt doorgaans een scherp het land van de vrijheid „posteerde" men de
gevecht geleverd. Tussen de huidige, de vroe- groten van deze aarde alvast in een glazen
gere en... de toekomstige organizators. Want kast Bleven ze buiten schot van hun vurigste
voor de ogen van de wereld wil iedereen de bewonderaars... Ander detail: de kostprijzen
beste zijn. De Amerikanen moesten nu abso- van de tickets. Getallen met vier nullen waren
luut beter doen dan de Russen vier jaar geen zeldzaamheid. De vrijheid te vragen wat
geleden en ze maken zich nu al ongerust wat men wil en te pakken waar men aan geraakt
over vier jaar in Seoul (of elders) zal worden De Spelen voor iedereen, maar in de eerste
opgevoerd. Wij wensen ons niet tot vergelijken plaats voor de (steen)rijken en zeker niet voor
het volk.
(foto UPi)
te laten verleiden. Wie begreep dat LA de stad
is van Hollywood wist waaraan zich te verwachten. Hij werd zeker niet ontgoocheld en (Lees ook bladzijde 11)

wij storing op ons telefoonnet
Op zondag 22 juli viel de telefoonverbinding volledig uit Hiervan werd
mededeling gedaan aan de RTTdienst Ons werd beloofd een technicus te sturen voor nazicht op woensdag 25 juli. De ganse dag hebben wij
gewacht niemand is komen opdagen. Donderdag 26 juli werd de RTTklachtendienst hiervan op de hoogte
gebracht Als antwoord kregen wij te
horen dat er geen „rendez-vous"
was opgetekend. Misschien zou er
dan toch iemand komen dezelfde
dag ofwel 's anderendaags nl. de
vrijdag 27 juli.

sprinter is daarom nog geen goed
ronderenner.
Men moet de eer geven aan al
onze renners die ze verdienen.
J.D.D., Erembodegem

BASKEN
• Aan J.S. uit Berchem („WIJ" van
26 juli l ü die beweert 60 jaar Vlaamsnationalist te zijn en die tevens kritiek
spuit op de V U omdat zij het opnemen voor de twee uitgewezen Basken kan ik het volgende aanraden.
Een échte Vlaams-nationalist zou er
beter aan doen de zogezegde 90 %
van de (niet-geïnformeerde) bevolking in te lichten over de werkelijke
folteringen die Baskische nationalisten moeten ondergaan in Spanje.
Zijn w e dan echt nog zo veraf van de
idee van het Europa der volkeren,
ook onder onze eigen Vlaams-nationalisten?
G.D^ Ledegem

Donderdag 26 juli rond 2 0 u . 30
hadden wij terug telefoonverbinding.
Heden zaterdag om 10 u. 10 telefoonverbinding terug verbroken. Tot
heden nog geen technicus van de
RTT gezien.

LINKSE APOLOGETICA?
Er is een verhaal dat vertelt dat
toen de beroepsrevolutionair Karl
Liebknecht Gent bezocht hij tot
Moyson zegde: „Wat een ideale toestand om een revolte te ontketenen.
Die franssprekende burgerij en daar
tegenover dat Vlaams sprekende
vertrapte proletariaat". Maar dank zij
de opkomst van de Belgische socialistische partij heeft Anseele, die van
de Walen de steun gekregen had om
zijn politieke carrière te vestigen, alle
Vlaams gerichte gedachte uit de
partij gebannen. Het was de socialisten om de macht te doen en die

W I J ontvangen graag brteven van
onze lezers als ze ondertekend zr)n
Naamloze brieven gaan de scheurmand in. evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wij.
naargelang er plaats beschikbaar is
Wi) behouden ons dan ook het recht
voor brieven m te korten en persklaar te maken zonder de essent'ie
van de inhoud te veranderen
De opinie, vertolkt in een lezersbrief.
IS niet noodzakelijk de onze
De redaktie

"

macht werd in België in het Frans gedacht en uitgevoerd. Dat de socialisten nu apologetische verklaringen
afleggen en trachten hun negeren
van het Vlaamse volk te verklaren
d o o r steeds de flaminganten als bekrompen katolieken enz. aan te duiden is een hypokrisie van belang.
Maar let eens op, telkens de Vlaamse beweging iets verkreeg waren
het de socialisten die de betaalde
sleutelposities veroverden als loon
voor het werk dat zij nooit verricht
hadden. Denk maar eens aan de
Universiteit van G e n t aan de BRT
waar zij de baas spelen nu en elke
uiting van Vlaams gevoel onderdrukken. Als Walter De Broek pamfletten
schrijft zou hij beter de waarheid
vertellen. Hij zou bv. als hij over
diegene schrijft die in de waarheid en
de rede geloven er ook eens moeten
bijvertellen hoeveel franstalige loges
er nog in Vlaanderen opereren. De
schuld van de socialisten is geweest
dat zij de politieke macht hadden om
Vlaanderen terstond te vervlaamsen.
Dat zij dat niet gedaan hebben en
zelfs tot aan de tweede wereldoorlog hun eigen ideologie in het Frans
aan mekaar doorgaven, is mede de
oorzaak geweest van de wanhopige
Vlaamse kollaboratiepolitiek. Indirekt
zijn zij medeschuldig aan het lot van
zovele Vlaamse volksmensen die
goedgemeend de kollaboratie ingegaan zijn, (en velen zelfs om socialistische redenen) en uiteindelijk door

BRT-MONOPOLIE
Voor mij mag het BRT-monopolie
gerust doorbroken worden. Reeds
jaren wordt ons een schromelijk linkse visie op binnenlandse en wereldpolitiek opgedrongen. Dit is geen
kwestie van „mening" maar van „willen zien en horen". Zelfs een gematigd man als Manu Ruys schrijft in
zijn perskommentaar over linkse
BRT-duiders. Wat de nieuwe nieuwsdienst zal worden valt af te wachten,
maar hij is het risico waard. C.WIJ"
van 26 juli II.) De BRT voelt nu reeds
de konkurrent in de rug. Trouwens
mijnheer P.L uit Hofstade waar staat
de Vlaamse beweging in de huidige
BRT-nieuwsdienst? Waar het kan
krijgen de Vlaams-nationalisten een
veeg uit de pan. Liever niets dan een
voor ons schadelijke Panoramauitzending over de IJzerk)edevaart
J.V.L. Nijlen

RTT-SERVICE?
In de week van 6 tot 21 juli hadden

BANKETBAKKERIJ -
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m

Wellicht komt dit schrijven onder
de ogen van staatssekretaris voor
PTT mevrouw P. D'Hondt
A.S„ Brussel 12

Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut v.z.w.

ERE WIE ERE T O E K O M T ~
In het blad van 26 juli II. verklaart
uw sportreporter „We moeten tot
1961 teruggaan om onze eerste vertegenwoordiger zó ver (negende
plaats van Cl. Criquielion) te vinden.
Dat is onjuist

Opstel en èamenstelling:
het komitee van redakteurs
(H. De Schuyteneer, Johan Artois. Pol Van Den Driessche. M.~
Van Liedekerke en Toon van
Overstraeten).

In de veertien ronden van Frankrijk waaraan Lucien Van Impe heeft
kunnen meedoen en voleindigen
(1969-1983), daarbuiten nog twee
ronden waarvoor hij geen kans gekregen heeft is hij nooit buiten de
eerste tien gevallen; eindoverwinnaar in 1976 en 4de in 1983; had hij
dit jaar aan de ronde kunnen deelnemen, dan had hij misschien voor de
zevende maal het bergklassement
gewonnen.
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Houden de andere Belgen zoals
Fons De Wolf, Van Calster, Rudy
Pevenage en anderen dan onze
faam op sportgebied niet hoog? Zijn
deze jongens minderwaardig omdat
ze voor een buitenlands merk rijden?
De zó hoog verheven Eric Vanderaerden presteert toch ook voor Nederiandse broodheren en een goede

lepel & vork...
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BROOD -

links op een onmenselijke manier
behandeld zijn geworden.
De V U mag nooit vergeten dat de
socialisten en uiterst links, materialistische realisten zijn die het om de
macht te doen is. Nationalisten en
Vaderiand zijn hun vreemd.
A.C„ Aalst

De slechte service van de RTT
heeft als gevolg dat een zieke bejaarde dame van 86 jaar ons telefonisch
niet kan bereiken en er bij het plotseling overiijden te Menen van mijn
schoonbroer ons van uit WestVlaanderen telefonisch niemand kon
bereiken.
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KOFFIEBRANDERIJ
SANO

Tel. 521.14.40

Emiel Witmansstraat 36
Schaarbeek

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

Tel. 02-734.56.09
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderiecht

Dortmunder Thier 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.

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis!

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio

Tel. 014-54.40.07

Hotel-restaurant-pub
Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT

Maandag gesloten.
Rustieke sfeer

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Tower Bridge
O p 5 m i n . van Heizelpark.
Hotel m e t g o e d e smaak, s t a n d ing kamers-, alle k o m f o r t .
Heidebaan 98, 1850 G r i m b e r g e n . Tel. 02-252.02.40.
Rest. zondag g e s l o t e n - Hotel o p e n .
Tijdens de w e e k , suggesties van de c h e f + spijskaart.
Open alle d a g e n - m a a l t i j d c h e c k s .

Banketbakkerij
Brugse Baan 1, HULSTE
TeL: 056-71.15.36.

Grots parkeerterreinon, zalen vrij voor
feesten, bonketten e.a. Duitse specialiteiten: Dortmunder Thier van 't vat.
Levende Water Tönissteiner Sprudel,
goed en goedkoop eten.
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Sedert 1910
JAN PAUW£LS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur. — Jaariijks verlof december
D e familiezaak met traditie.
Tadv. 23/

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

Schiltz
countert
Poma

Mediabeleid
Karel Poma, gemeenschapsminister voor Kuituur, is vorige
week van een kale reis thuisgekomen. Deze liberale excellentie
had gehoopt een ontwerp m.b.t.
televisie-uitzendingen door kabelmaatschappijen
probleemloos door de Vlaamse Regering
goedgekeurd te kunnen krijgen.
Poma had echter zonder de
waard gerekend.
VU-gemeenschapsminister
Schiltz had daags voordien
reeds gewezen op het gebrek
aan samenhang in dit dossier en
bovendien getuigt het niet van
ministeriële deontologie een partijen-akkoord zomaar om te zetten in een ministeriële tekst, zon-

gen over de gang van zaken in
zijn eigen partij niet onder stoelen of banken. Hij hekelt het
onduidelijke karakter van de besluitvorming binnen de CVP en
pleit voor een hernieuwde aanpak. Maar, sluw zoals hij is, slaagt
Van Rompuy erin toch niet te
hard tegen het hoofd van de
partijbonzen te slaan. Het zullen
trouwens deze laatsten zijn die
over zijn politieke toekomst
moeten beslissen. Zodus. Hij
spaart geit en kool; de CVP
blundert wel dag aan dag, maar
Wilfried Martens is toch een
goeie premier. Ook helpt hij de
ballon, alsof dit land zonder de
CVP onregeerbaar is, verder opblazen: „...ze/fe de tegenstanders
erkennen dat dit land niet kan
bestuurd
worden zonder
de
Vlaamse
kristen-demokraten".
Enkele weken geleden had zijn
broer, Herman, ook reeds in die
zin uitgeroepen; „De CVP of de
chaos". Straks wordt de Messias
Tindemans er ook weer bijgesleurd...
Het slot van Van Rompuy's
artikel is ook mooi. Hij vraagt
zich af of „mensen van goede wil
in de partij de kans krijgen om dit

DEZE
\NEEK
De aandacht ging deze week
heus niet in de eerste plaats
naar Martens en Co tijdens
hun traditionele kastelentocht. •
Hoe belangrijk het
regeringskonklaaf over de
begrotingsperikelen ook
moge zijn. De jaarlijks
weerkerende miljardendans
en het meesterlijk gegoochel
met tabellen en cijfers
kunnen de man van de straat
niet meer bekoren. De
mensen zijn tegen deze
onwezenlijke bedoening
immuun gemaakt. Zij geloven
geen snars meer van al die
betweterij en mooie beloften.
Zij beseffen best wat het
resultaat zal zijn; nog wat meer
afgeven aan de staat en
daarmee basta. „Dat is de
politiek. Wat doe je eraan?"
Wat in Los Angeles van start
ging, houdt het volk veel meer
bezig. Ver van hier en toch
vlakbij. Door de wonderlijke
techniek te volgen in de
huiskamer. Van 's morgens
vroeg tot laat in de nacht. De
Olympische Spelen zijn ook
geen alledaagse gebeurtenis.
Niet omdat ze maar om de
vier jaar plaatsgrijpen. Maar
omwille van heel de sfeer en
de niet altijd begrepen, maar

der dat hierover vooraf overleg
is gepleegd in de schoot van de
Vlaamse regering met de overige partijen.
Blijkbaar hebben de overige
Vlaamse ministers Schiltz' redenering bijgetreden. Het ontwerp
van Poma werd, zonder veel
diskussie, teruggetrokken voor
nader onderzoek. Alles wordt
verwezen naar een ministeriële
werkgroep en het ware debat
zal pas na de vakantie hervat
worden.
In de rand hiervan werd ook
het protest van het gemeenschappelijk vakbondsfront van
de BRT gehoord. Zowel de kristelijke als de socialistische vakbond veroordelen de pogingen
om het BRT-monopolie te doorbreken. Zij voegen eraan toe dat
de veelvuldige aanvallen op het
gebrek aan objektiviteit van de
openbare omroep nog nooit
door konkrete bewijzen zijn geschraagd...

Uit
„onverdachte"
bron
„De CVP-ministers leggen te
weinig nadruk op de eigen identiteit en laten zich vaak te veel
meesleuren door het imago- van
de koalitiepartner (...) Ook op het
kommunautaire vlak is er geblunderd. De zaak-Happart heeft diepe sporen nagelaten in het
Vlaams profiel van de CVP."
Bovenstaand citaat komt niet
uit een oppositieblaadje. Het zijn
de woorden van de gebuisde
Euro-kandidaat Eric Van Rompuy. In een recente „Vrije Tribune" steekt hij zijn groot ongenoe-

Dim

diepe betekenis die er achter
steekt.
De diverse rekords,
uitgemeten tot op een
honderdste van een sekonde,
zeggen me niets. Eigenlijk vind
ik dat onwaardig om een
sportprestatie te waarderen.
De mens is meer dan een
elektronische robot, die men
hoogtechnologisch kan
opwinden.
De Olympische Spelen zijn
boeiend omdat zij een grootse
uiting zijn van broederlijkheid
tussen alle mensen en alle
volkeren. Indien het
belangrijker is eraan deel te
nemen dan te winnen, dan
stoort mij de reporter wanneer
hij de verliezer-met-fraktiesvan-sekonden betitelt als
folklore. Dan ergert het mij
vooral wanneer ik een
deelnemend klein volk hoor
beschrijven als een
anakronisme omdat het nog
bestaat
Dergelijke uitlatingen zijn
totaal in tegenstrijd met de
ware geest die de
Olympische Spelen moet en
kan bezielen.
De idee dat een sportieve
kamp geen afbreuk doet aan
de principiële

gelijkwaardigheid. De idee die
de verscheidenheid van de
volkeren als een rijkdom
ervaart. Deze idee bezit een
progressieve draagkracht om
een wereldorde op te
bouwen. De atleten in Los
Angeles leveren een
zichtbaar bewijs dat er een
harmonieus samenleven en
-werken van alle volkeren
aan de vooruitgang van de
mensheid kan ontstaan, van
zodra elk volk als evenwaardig
wordt erkend.
Dit is ook de drijvende
kracht van ons Vlaams
volksnationalisme. In die zin
betreur ik hartsgrondig dat de
nobiljons van het Olympisch
Comité nog steeds Vlaanderen
niet kennen. En dat ons
hoogstaand volk nog altijd
verplicht wordt aan deze
inter-nationale sportmanifestatie
deel te nemen onder de
Belgische vlag. Ik mis de
„Vlaamse Leeuw" in Los
Angeles.

Vic A N C I A U X

Spitaels beweert dat Happart .
helemaal geen Vlaminghater is,
integendeel; volgens hem bewondert hij de Vlamingen... wel is
het natuurlijk vreemd dat een
man, samen met zijn privé-militie,
de mensen die hij zg. „bewondert" gaat intimideren, aftroeven
en terrorizeren...

alles (het nieuwe elan) te inkarneren?". Konklusie; zonder Van
Rompuy is de CVP — en bijgevolg de hele natie — helemaal
verloren. Van zelfoverschatting
gesproken!

In '69 werd hij lid van de VU, in
7 7 voorzitter van de afdeling
Bierbeek, in '81 partijdraadslid en
sinds '83 bracht hij het tot eerste
schepen van zijn gemeente.

Zetelwisseling

Fin de
carrière

Eergisteren greep in de Kamer de zetelwisseling plaats. Eén
van de vier nieuwe kamerleden
is Luk Vanhorenbeek, die VUEuroparlementslid Willy Kuijpers
opvolgt.
Vorige week sloop in onze
berichtgeving een klein, doch
niet onbelangrijk foutje. Luk Vanhorenbeek is vader van drie kinderen. Verder vertellen wij u er
graag bij dat hij lic. Germaanse filologie is. Hij is tevens ex-chiroleider, was lid van de fakulteitskring „Germania".

Luk
Vanhorenbeek,
nu kamerlid

De gekrulde minister van financiën, Willy De Clercq, droomt
ervan straks de Belgische vertegenwoordiger te worden in de
Europese kommissie. Een mooie
„fin de carrière". Eergisteren
werd zijn kandidatuur officieel
ingediend door zijn beschermeling, thans PVV-voorzitter, Guy
Verhofstadt.
Tot op vandaag wordt deze
funktie
waargenomen
door
burggraaf Davignon (PSC-er),
die tijdens de voorbije jaren
vooral de Waalse belangen in
het Europese steekspel verdedigde. Vraag is uiteraard of
Vlaanderen, met de persoon van
De Clercq, beter zou gediend
worden. Daarenboven heeft de
PSC aangekondigd zich niet zomaar bij de kandidatuur van De
Clercq te zullen neerleggen. Indien het dan toch zo uitdraait,
dan eist de PSC een herschikking van een aantal belangrijke

ministerportefeuilles in het kabinet-Martens V. Konkreet willen
de Waalse kristendemokraten
de post van buitenlandse betrekkingen. (Om de frankofone belangen in het buitenland veilig te
stellen). Maar premier Martens
heeft eerder gezegd dat hij deze
kabinetswisseling zo beperkt
mogelijk wil houden.
Er wordt verder gefluisterd
dat de CVP deze kans zou willen
aangrijpen om de miezerige
voorzittersfiguur (die Swaelen
toch maar is) te laten vervangen
door een meer geprofileerde en
krachtige persoonlijkheid. De
portefeuillen-dans kan dus weer
beginnen

Happart-itis
Het steekspel binnen de socialistische „familie" omtrent de
kandidatuur van José Happart
blijft aanhouden. Als reaktie op
de brief van SP-voorzitter Van
Miert heeft PS-president Spitaels nu ook een schrijven gericht aan de socialistische fraktie
in het Europees Parlement. Daarin poogt deze frankofoon de
argumenten van zijn Vlaamse
kollega te weerleggen en houdt
hij een biezonder vurig pleidooi
ten gunste van bendeleider Happart.

Maar ook dit is, volgens Spitaels althans, dikke larie, „indien
hij de wet had overtreden, dan
zou hij daarvoor gestraft zijn".
Iedereen weet nochtans dat in
ons demokratisch land nog
steeds de rechtspraak van de
twee maten en twee gewichten
wordt gekultiveerd. Het klinkklare bewijs daarvoor werd vorige
week nog eens gegeven; in Dendermonde werd een Vlaming
voor maanden opgesloten wegens banale incidenten in de
Voerstreek anno '79. Happart
die jarenlang alle gewelddadige
akties in Voeren leidde werd
echter steevast vrijgesproken.
Happart is dus, aldus Spitaels,
een edele fruitkweker die het
goed voorheeft met alle burgers
en het geweer waarmee hij vaak
loopt te pronken diende uitsluitend om vogels weg te jagen_.
Spitaels verwijt de SP hoe
langer hoe meer een linkse
Volksunie te zijn. Het is inderdaad zo dat de SP vaak ideeën
van de V U overpikt, maar dat
Van Miert zich nationalistisch opstelt? Zover zijn de Vlaamse
socialisten nog lang niet!

Van Miert,
nationalist?
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Gevaarlijke
lekken
Toen de V U indertijd met
woord en daad de akties steunde tegen'het in de zee gooien
van vaten met kernafval', werd
deze partij vaak getrakteerd op
scheve reakties Sommigen beweerden dat dit dumpen helemaal geen kwaad kon en nog anderen zagen in dit protest een uiting van marxistisch denken?!
Vorige week berichtten wij
reeds dat een stukje Ierse kust
„verboden zone" werd verklaard
wegens de te hoge graad van radio-aktiviteit in het slib.
Ook deze week „sijpelde" een
weinig verkwikkend berichtje
door. De bemanning van een
onderzoeksschip van de Westduitse overheid heeft in het
noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan drie vaten met
Belgisch en Nederlands atoomafval uit het water opgediept. De
vaten waren beschadigd en gaven lichte radio-aktieve straling
af. Zij werden na dit korte onderzoek weer overboord gegooid.
Vermoedelik waren deze vaten
afkomstig van door België in
1980 uitgevoerde dumpingsakties... Nochtans werd toen gezegd dat deze manier om van
kernafval „af te geraken" geen
enkel noemenswaardig gevaar
inhield. Er werd zelfs aan toegevoegd dat de vaten hermetisch
gesloten waren en pas na vele
tientallen jaren eventueel zouden kunnen lekken.
Ter overweging nog dit: in de

periode
'57-'82
werd
ruim
100.000 ton atoomafval in dit gebied van de Oceaan gegooid.
Betalen wij nu en straks de tol?

Purperen
fraktie?
De beide pnesters die onlangs
verkozen werden tot leden van
het Europees Parlement lopen er
enigszins verloren bij. Als schapen zonder herder. Vorige week
hielden zij een perskonferentie
waarop zij hun motivering en
bedoeling nog eens verduidelijkten
Nu hebben wij ons niet te
moeien met teologische en/of
binnenkerkelijke aangelegenheden, maar toch blijft het vreemd
dat deze beide geestelijken verkozen werden op een linkse en
uiterst-linkse lijst. Nochtans was
het de linkerzijde die in het verleden het luidst ageerde tegen het
misbruiken van de geloofsovertuiging bij het ronselen van stemmen... Al is het best begrijpelijk
dat priesters, die het echt menen
met het evangelie, zich steeds
minder thuisvoelen onder de
koepel van die politici die zichzelf
„kristen-demokraten"
durven
noemen.
De Vlaamse priester-politicus,
Ulburghs, vond nog steeds geen
fraktie waarbij hij kan aansluiten,
zodat zijn werkingsmogelijkheden als parlementslid erg beperkt zullen blijven. Misschien
kan hij zich beijveren voor de op-

Martens V heeft zijn zomervakantie „echt verdiend.." Immers, op de perskonferentie na het begrotingskonklaaf werd triomfalistisch afgekondigd: „De beheersing van het beheersbare is nu werkelijkheid geworden."
Vroeger was er nog sprake van samendrukken van de met-samendrukbare uitgaven. En wat betekenen die
propagandistische
bewoordingen in konkrete cijfers? Sinds het aantreden van Martens I werd zowat
1,5 biljoen (hetzij 1500 miljard) njksschulden extra geboekt Geen enkele premier uit de Belgische
geschiedenis kan zulke „prestatie" op zijn naam schrijven. Evenmin als enige regering vóór Martens het kon
presteren de intrest- en afbetalingslast van nieuwe leningen kompleet door te schuiven naar de volgende
generaties,

richting van een nieuwe groep:
de purperen fraktie. Konform
aan de bisschoppelijke kleuren.

Red de Elzas
Wij hebben dit voorspeld. De
twee VU-Europarlementsleden,
Jaak Vandemeulebroucke en
Willy Kuijpers, zullen in Straatsburg niet bij de symbolische pak-

Walter Luyten in senaat:

„Belgische regering
wil Baskische strijd
niet begrijpen!"
Vorige week, donderdagavond, kreeg Walter Luyten eindelijk de tijd om in een senaat-met-vakantie
zijn bewogen medeleven te uiten met zijn Baskische
vrienden Arteche en Ormaza. Bij wijze van eerherstel, zoals hij het zelf omschreef.
Boordevol passie en meegesleept door zijn afgrijzen voor dit „rotte land" ging hij onmeedogend
tekeer. Met als mikpunt een ijzige, soms zelfs
hatelijke Goi

M

ARTENS had het
nog maar eens — laten afweten. De derde maal reeds. Want Luyten had
het dossier van beide Baskische
nationalisten
parlementair
steeds warm gehouden.

Kurkdroog
In de wandelgangen vond hij
wel gehoor bij de eerste minister, maar welke waarde moet
nog gehecht worden aan woorden van een CVP'er. Dat laatste
IS trouwens reeds tot in he:
Baskenland doorgedrongen He
kristen-demokratisch
parlementslid Anasagasti merkte daar
kurkdroog op dat ene Leo Tindemans zich meer en meer verwij-

2 AUGUSTUS 1984

dert van zijn Vlaamse afstamming en van zijn ideologische
beginselen. Feit is dat de volgehouden, niet aflatende aktie van
Luyten zwaar drukt op de
Spaanse overheid. Hoe populair
Gol daar ook mag geworden zijn.
Dat de Justitieminister ondertussen uitgespuwd wordt door
het Baskische volk, zal diens
kouwe kleren wel met raken. De
tragiek van een volk dat opkomt
voor z'n rechten is hem als Belgisch centralist totaal vreemd.
Tot daar toe. Iets totaal anders
IS dat Gol en dus de ganse
Martens-ploeg met hun beslissing tot uitlevering een aloude
Belgische traditie met voeten
treden Die traditie steunt op de

woorden van Lord Palmerston:
„Een regering die zogenaamde
politieke misdadigers
uitlevert,
dient in de ban van de mensheid
geslagen te worden".

Boven
Belgische pet
Het argument van Martens en
co dat het vreedzame Baskische
volk beschermd moet worden
tegen terrorisme, is van twijfelachtig allooi. En getuigt alleszins
van onbegrip voor een vrijheidsstrijd. Uiteraard is terrorisme niet
verdedigbaar. Maar is het Belgisch optreden niet vergelijkbaar
met dat van de Engelsen tegen
de Ierse nationalisten van De
Valera*? Of dat van de Fransen
tegen de Algerijnse vrijheidsstrijders van het FLN? Dat het Baskische volk strijdt voor zijn vrijheid, IS een dimensie die heel de
Belgische regering boven de pet
gaat. Heeft zij niet gelezen dat de
politieke partijen, die 70 t.h. van
het Baskische volk vertegenwoordigen, de uitlevering afdoen
als een onmenselijke daad? Hebben ZIJ niet gelezen wat president Garaicoechea (de Baskische Gaston Geens), naar aanleiding van de uitlevering kwijt

(foto P. Van den Abeele).

ken bijven zitten Het nieuwe
parlement was amper geïnstalleerd, of de beide Vlaamse nationalisten werkten zich op een
positieve wijze in het nieuws. Zij
namen het daadwerkelijk op
voor een aantal Elzasserdorpjes,
die zich krachtdadig verzetten
tegen de plannen van het Franse, genationalizeerde zoutkartel
om afvalzouten te injekteren in

wou. Zijns inziens is er voor het
ETA-probleem slechts eefi politieke oplossing mogelijk. En verder: „Men zal met de ETA moeten onderhandelen, omdat zij
een niet onbelangrijk deel van
het openbaar leven vertegenwoordigt De verblinding van de
Spaanse regering is, te geloven
dat er een Baskisch probleem is
omdat er een ETA tjestaat Het
Baskisch probleem bestaat integendeel omdat een ruime meerderheid van de Basken, met of
zonder ETA, nationalist is en
ervan overtuigd is dat z'n verlangen naar zelfbeschikking geenszins voldaan is".

Andere normen
Bovenop dat alles komt dan
nog, dat de Belgische regering
rapporten als dat van Amnesty
International over de Spaanse
folterpraktijken volkomen negeert. Het klinkt dan mooi om te
stellen dat men zich niet bemoeit
met de interne toestand van dat
land. Wanneer het evenwel om
andere landen gaat doet men dat
wel. Blijkbaar worden verdrukte
volkeren met verschillende normen gemeten.
Bij wijze van besluit herinnerde Walter Luyten aan de 50ste
verjaardag van de Ierse Paasopstand. Toen legde koning Boudewijn een krans neer aan het
monument van de Ierse dichter
en nationale held Patrick Pearse.
Deze had onder meer op een
ontroerende wijze beschreven,
op welke wijze grote staten kleine volkeren onderdrukken En
de overtuiging geuit dat uiteindelijk de vrijheidsstrijders overwinnen.
De twee uitgeleverde Basken
behoren daar voorlopig met toe.
En de Romeinen stelden reeds:
„Vae victis!" Wee de overwonnenen... (J.A.)

de diepe kleilagen rond de oude
Rijnarmen in de Elzas.
De Franse regering wil immers de te hoge zoutkoncentraties in de Rijn tegengaan door
deze vuilnis te injekteren in de
bodem. De boeren uit deze
streek vrezen terecht dat dit vuil
zal doordringen tot in het grondwater, waardoor hun landbouwteelten bedreigd zijn. Er bestaan
nochtans efficiëntere en bovenal
milieuvriendelijker manieren om
van dit zoutig goedje af te geraken (door het te verwerken).'
De VU-EVA-gekozenen dienden een resolutie in die tijdens
de septemberzitting van het Europarlement zal behandeld worden Uit ekologische en uit volksnationale overtuiging zullen zij
vechten voor de bescherming
en vrijwaring van dit land, de
Elzas.

Klucht
van de week
Dé klucht van de voorbije
week betrof ongetwijfeld de „demokratische verkiezingen" in
Zaïre. Tijdens het weekeinde
werden alle kiesgerechte inwoners van „onze" vroegere Belgische kolonie verplicht naar de
stemlokalen te gaan.
Daar had zij de keuze tussen
een groene en een rode kaart.
Wanneer men een groene kaart
vroeg, dan stemde men voor de
zittende president. Vroeg men
evenwel een rode, dan betekende dit dat men tegen Moboetoe
was. Het geheim van de stemming was dus verzekerd...?!
Verder bleken in tal van stemopnemingsbureaus geen rode
stemkaarten voorhandig te zijn,
zodat men zijn ongenoegen niet
eens kon kenbaar maken. Ook
werd Moboetoe in bepaalde kiesomschrijvingen verkozen „met
meer dan 100 % van de stemmen" en uiteraard was hij de
enige kandidaat. Alle mogelijke
opposanten zitten immers opgesloten, zijn verbannen of werden
op een andere manier monddood gemaakt.
Wij herinneren er onze lezers
nog even aan dat uitgerekend
diezelfde Moboetoe het nodig
achtte om tijdens zijn recent
bezoek aan ons land, een lesje te
doceren over demokratie en
mensenrechten!

v\^m
Jeugdwerkloosheid blijft grootste krisiskank
krisiskanker

Onmacht van
de ministeriële verbeelding
verbee
Toen de regeerploeg Martens V zich vorige week afschermde voor publieke
pottenkijkers (dank zij een zoveelste traditiegetrouwe kastelentocht voor de opmaak van de rijksmiddelenbegroting) werd alleen maar meegedeeld dat het de
ultieme bedoeling was het overheidstekort op de lopende rekeningen volgend
jaar „terug te brengen" tot 480 miljard frank.
Zulks betekent dat de globale schuldenlast de jaren nadien onwrikbaar zal
stijgen met 60 miljard, hetzij de intrestlast op de nieuwe aan te gane leningen om
die 480 miljard tekorten te kunnen financieren.
De afname van de toename in de geldtekorten van de overheid is duidelijk op
zichzelf reeds een fabeltje aan het worden.
En, die afname van de toename op het gebied van werkloosheid (vooral dan
jeugdwerkloosheid) lijkt al evenzeer, en zéér jammer genoeg, een fabeltje te zijn.

I

N 7 4 waren er zo'n 27.000
jongeren (met recht op
stempelgeld), daar waar er
vorig jaar méér dan 160.600 werden genoteerd. (Telkens een cijfer van jongeren, minder dan
25 jaar!) Procentueel was er de
jongste tijd een vermindering
van de toename (dus een afname van de vermeerdering).
Het neemt niet weg dat (sinds
begin 1980 de kaap van de
100.000 werd overschreden) er
inmiddels meer dan 60.000 werkzoekenden (officieel genoteerd)
zijn bijgekomen.

Inventief?
In feite zitten haast een kwart
miljoen jonge mensen zonder
vast werk. Precies 60.000 worden reeds langer dan één jaar
als werkzoekend „bestempeld".
Het dient andermaal gesteld
en toegegeven te worden: het
fenomeen van de ondraaglijke
jeugdwerkloosheid woekert ongenadig op het internationaal terrein voort.
Het ware voor onze jeugd nog
niet zo dramatisch mochten de
budgettaire konklaafridders zich
achter de potdicht gesloten kasteeldeuren teruggetrokken hebben, niet zonder een laatste
hoopvolle groet tot de jeugd te
richten.
Er werd slechts de wazige
bezuinigingsbekommernis
vrijgegeven dat hoe dan ook tientallen miljarden — met een gelijkaardige hakbijloperatie als voorheen — zouden weggesnoeid
worden.
Sociale prioriteiten? Ze verdwijnen bij bosjes in het almaar
uitdeinend krisismoeras.
De jongeren, zo heet het bijwijlen, moeten echt niet jamme-

voorbije jaren de ministeriële
verbeelding aan de macht,
mer de laatste van de ministeriële bekommernissen.
Er zijn tussentijdse maatregelen geweest, zoals er tijdelijke
tewerkstelling
werd
gepresteerd. Het neemt allemaal niet
weg dat de jongeren nog immer
een uitzichtlozer krisisput ingeduwd worden dan men in officiële rapporten wil doen geloven.
Is het dan al zo dat nagenoeg
twee op de drie van de werkzoekende jongeren slechts lager onderwijs genoten, dan is het al
evenzeer een uitgemaakte zaak
dat zo'n 14.000 afgestudeerden

Ondanks de astronomisch
hoge werkloosheidsgraad werden er tal van systemen uitgevonden, beproefd en vervangen
door meerbelovende innovaties,
om onze jonge generatie behoorlijk aan het werk te krijgen.
Het bijzonder tijdelijk kader
(BTK), de tewerkgestelde werklozen, de stagiairs, de „gelukzaligen" in het Derde Arbeidscircuit
(DAC'ers), en zoveel andere officieel van de werkloosheidsstatistieken afgevoerden...
Zij moeten geloven dat de
overheid te hunnen bate echt
iets inventiefs realizeerde. De
keiharde werkelijkheid levert
evenwel andere indrukken en
vooral jammerlijke wetenswaardigheden op.

Opslorpingsprogramma's
Vandaag blijkt dat de zogenaamde
„opslorpingsprogramma's" slechts dienstig zijn geweest (vooral in het geval van
jonge werkzoekenden) om ministeriële spraakmakers in hun
geweten en dat van hun politieke
achterban te sussen.
Er werd met statistieken en
vergelijkende
procenten
gedweept dat het een krisis-wellust
was. Maar het trieste feit bijft:
voor onze jongeren is er veel te
weinig werk.
Wat gaat de Belgische regering hieraan nu verhelpen? Niet
vóór en niet né het begrotingskonklaaf zullen we hieromtrent
wijzer geworden zijn. In algemene termen kan blijvend gesteld
worden dat een hogere studieopleiding de kansen voor spoedig en aangepast vast werk aanzienlijk waarborgt
Wat was één van de hoofdbekommernissen van de regering?
Voor diverse studierichtingen
het veralgemeend gebruik van
de numerus clausus invoeren...
Reeds lang werd door informatica-bedrijven erop gewezen
dat zij vergeefs nieuwe en vooral
jonge arbeidskrachten zoeken
met een eigentijdse scholing. Het
miljardenbudget ten spijt holt de
onderwijsminister de nieuwe
scholingseisen van industrie en
computeradministratie achterna.

Enorme verspilling
Verheugend is inmiddels dat
onze jeugd met-de-jaren beter
geschoold wordt. Dat zij niet
alleen langer studeert, maar bovendien ook duidelijk een beter
scholingsgraad verwerft. Elke
gemeenschap kan op zulke
prestaties alleen maar trots zijn.
Maar de verantwoordelijkheid
van de beleidsmakers wordt
hierbij zienderogen ook verontrustend uitgebreider. Vooral als
de rekeningen plus en min naast
mekaar worden gesteld.
Na zoveel inleveringstreinen
van Martens V is het „nieuw
tewerkstellingsbeleid"
nog imren. Ten bate van hen was de

van hoger onderwijs van de dop
moeten leven; of nog op de
wachtlijst voor het stempelgeld
staan.
Dit is onmiskenbaar een enorme verspilling van kreatieve
hooggeschoolde krachten.
Het zal wel geen verwondering wekken dat het grootste
deel van de werkzoekende jongeren in de lx)uwnijverheid genoteerd wordt, én in de administratieve diensten. Dit hangt weer
(niet altijd, maar meestal) samen
met de beperkte scholingsgraad
van de betrokkenen.

En dan uiteindelijk, in afwachting van goed nieuws op de
arbeidsmarkt, blijkt vooral nauwelijks iets gepresteerd te worden inzake begeleiding van jonge werklozen. Er zijn biezonder
waardevolle studiedokumenten
en suggesties die reeds lang in
de onderste ministeriële lades
opgeborgen blijven liggen.

De jonge generaties hebben nog immer gtmn guuov uuudschap aan
de anti-l(risispolitiel( van de centrale regering. Integendeel: de afbetaling van de enorme schuldenrekening wordt telkens weer „naar later"
verschoven. En van gedegen tewerkstellingspolitiek
valt weinig te
bespeuren.

Evenwel, tot nog toe beoordeelde men de jonge werklozen
politiek als van geen tel. Het
krisis-signaal van de jongerenmarsen blijkt men in de Wetstraat 16 hoegenaamd nog niet
goed begrepen te hebben, (hds)

Hoe De Croo bespaart
Net vóór zijn grote vakantie heeft minister van
Verkeerswezen Herman De Croo meegedeeld dat
zijn departement zeer ernstige inspanningen heeft
opgebracht om „de loonlast te beperken zonder dat
de dienstverlening in het gedrang zou komen."
Konkreet komt het erop neer dat bij de diensten van
Verkeerswezen, bij de posterijen en RTT globaal bekeken, sinds begin '82, nagenoeg tien ten honderd
minder mensen tewerkgesteld zijn.

I

N het kader van de bezuinigingen kan dit op het eerste
gezicht
inderdaad
een
prachtprestatie zijn.
Er wordt dan wel wijselijk niet
bijgevoegd wat die „verminde-

ring van de effektieven
met
17.354"als gevolg heeft op andere ministeriële begrotingen. Bijvoorbeeld inzake uitbetaling van
brugpensioenen Of nog: wat de
werkloosheidsvergoeding
be-

treft voor de jongeren die nu
geen kans maken bij Verkeerswezen, PTT of RTT in dienst te
gaan.
De liberale voetangel zit bovendien in de slotzin van De
Croo's mededeling: er wordt gewag gemaakt van „een heroriëntering door meer een beroep te
gaan doen op de pnvé-sektor".
De overheidsdiensten worden
dus zonder meer voor piet snot
versleten en minister De Croo
beweert zonder blikken of blozen te besparen door privé-diensten met overheidsgeJd te laten
werken. Het wordt dan ook tijd
dat hij die extra-uitgaven eens
vergelijkt met zijn fel-bejuichte

besparing op de loonlasten.
Uiteraard was het reeds jaren
een trieste zaak; de werking van
veel diensten liep behoorlijk
mank. En of toevallig de partijpolitieke benoemingen hier voor
niets tussenzaten?
En of De Croo tijdens zijn
ministeriële loopbaan niet één
van de beste kampioenen van
politieke benoemingen is...?
Overigens valt het ook niet
weinig op dat, terwijl premier
Martens verbeterde tewerkstelling in zijn vaandel voert, een
belangrijk liberaal minister juichkreten slaakt over zijn gepresteerde vermindering van tewerkstelling...
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Moeilijke regeringsvorming

Israels
identiteitskrisis
De uitslag van de algemene parlementsverkiezingen in Israël toont aan welke verdeeldheid dit land
ten prooi is. Geen van beide grote formaties heeft
een beslissende voorsprong kunnen halen.

D

E behoudsgezinde uittredende Likoed, die het
land sinds zeven jaar
regeert, hield met 41 zetels veel
beter stand dan was verwacht
De Arbeiderspartij, die voordien
Israel geregeerd had sinds zijn
oprichting in 1948, behaalde met
45 zetels tegen alle opiniepeilingen in geen afgetekende voorsprong.

Politieke
versnippering
De rest van de zetels van de
120 leden tellende knesset is
versnipperd over dertien partijen, gaande van de kommunistische Rakah en de „joods-Arabische lijst voor de vrede" die
twee zetels haalde, tot ultra-religieuze of ultra-nationalistische
partijen zoals de Tehiya van generaal Eytan die zonder meer de
annexatie van de bezette Jordaan-oever voorstaat en de
Kach-partij van de extremistische rabbijn Meir Kahane die na
verschillende vergeefse pogingen een zetel in de knesset
veroverde en proklameert dat
Israels 800.000 Arabische burgers het land moeten worden
uitgezet...

Libanon, het stilzwijgen van de
chansmatische gewezen Likoedpremier Menachem Begin. Vooral bij de sefardische joden (joden uit oosterse landen) heeft
de Likoed sterk gescoord. Bij de
kiezers van Likoed en van de
ultra-religieuze of uiterst-nationalistische partijen weegt de veiligheidsobsessie, die hen elke erkenning van Palestijnse rechten
als een bedreiging voor de joodse staat doet beschouwen, of
het religieuze ultranationalisme
waardoor ze ook de bezette
Jordaan-oever als een onverbrekelijk deel van „Eretz Israël" opeisen, zwaarder dan de gevaren
voor de demokratie die een aanhoudende militarizenng van Israël inhoudt. Met haar beloften
om met Jordanië een „territoriaal
kompromis" over de bezette Jordaan-oever na te streven, heeft
de Arbeiderspartij geen echte
voorsprong op Likoed kunnen
nemen.
Het debat tussen ultra-religieuzen en „leken", tussen ultranationalisten en voorstanders
van een dialoog met de Paiestijnen zal dus onverminderd verder woeden in de verdeelde
knesset en in het land dat, zo
schreven Israëlische kommentatoren, een „identiteitskrisis" doormaakt

Opmerkelijk is hoezeer Likoed, die het aantal joodse nederzettingen in het bezet gebied
sterk heeft opgedreven, die weigerachtig staat jegens elke beteInmiddels lijken de Likoed en
kenisvol kompromis met de Pade uittredende premier Shamir,
lestijnen, stand heeft gehouden.
ondanks hun achterstand van
Dit ondanks de beurskrach, de
vier zetels op de Arbeiderspartij,
inflatie die een enorme 400 t.h.
de beste kansen te maken om
per jaar beloopt, de ontevredeneen nieuwe regenng te vormen.
heid over de vele doden die de
Zij lijken immers het gemakkeLibanese oorlog heeft gekost, de
lijkst de nodige bondgenoten te
voortgezette bezetting van Zuid- | kunnen vinden om tot de vereis-

Toegevingen

te meerderheid van 61 zetels te
komen
Maar om het even welke regering uit de bus komt, zal een
zwakke regering zijn, die enorme
toegevingen zal moeten doen
aan haar kleine koalitiepartners,
die noch de enorme ekonomische problemen, noch de vredeskwesties krachtdadig zal
kunnen aanpakken Wat voor de
Palestijnen betekent dat ze een
volk zonder land blijven, en ofwel
onder militaire bezetting ofwel
als statenloze burgers in diaspora moeten blijven leven, zonder
hoop op een oplossing in de
afzienbare toekomst
H.O.

Moskou kijkt argwanend naar

Duits-Duitse
betrekkingen
De bondsregering waarborgde vorige week een lening van 950 miljoen mark
(een kleine 20 miljard B. fr.) aan de DDR, in ruil voor Oostduitse humanitaire toegevingen, met name inzake het bezoekrecht van Westduitsers. Dat bericht, dat
in de westerse pers maar geringe aandacht kreeg, illustreert eens te meer hoezeer de twee Duitse staten, ondanks de daling tot het vriespunt van de globale
Oost-West-betrekkingen, ernaar streven de inter-Duitse samenwerking zoveel
mogelijk in stand te houden en op te drijven.

I

N Moskou ging dat nieuws
zeker niet onopgemerkt
voorbij. Het KP-dagblad
Pravda reageerde met een ziedend kommentaar dat de bondsregering o.m. ervan beschuldigde „ekonomische hefbomen en
politieke kontakten" (een duidelijke verwijzing naar de lening)
aan te wenden om de DDR tot
toegevingen te brengen die in
feite haar soevereiniteit aantasten. Een sleutelzin in het kommentaar was de beschuldiging
dat Bonn de toenadering tussen
de twee Duitslanden nastreeft in
het kader van een nationalistische politiek die gencht is op de
„ondermijning van het socialistisch systeem" in de DDR.

Waarschuwing
In het kommentaar wordt alleen de Bondsrepubliek aangevallen maar tegelijk vormt het
een niet mis te verstane waarschuwing aan het adres van de
Oostduitse leiders. Tussen Moskou en zijn anders zo volgzame
bondgenoot bestaan blijkbaar
meningsverschillen
over
de
amte waarin de inter-Duitse betrekkingen kunne aangehaald
worden en het laat zich aanzien
dat het Kremin vindt dat de
Oostduitse leiding enkele stappen te ver is gegaan.
De zin in het Pravda-kommentaar dat „de inter-Duitse betrekkingen met los kunnen worden
gezien van de hele internationale
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Volgens de jongste benchten zouden Shamir (boven) en Perez
(onder) het eens geraken om samen in één regering scheep te gaan.
Vraag blijft wie dit kabinet van nationale eenheid zal leiden, (foto's UPI)

situatie" laat aan duidelijkheid
niets te wensen over. De Sovjetunie verwacht dat de DDR netjes binnen de door Moskou uitgezette bakens blijft en geen
„cavalier seul" speelt ten aanzien
van de andere Duitse staat. Het
Pravda-kommentaar lijkt erop
gericht om meteen al het bezoek
dat de Oostduitse leider Erich
Honecker in september aan de
Bondsrepubliek wil brengen te
torpederen.
Niet aleen in Moskou maakt
men zich zorgen over „nationalistische" Duitse gevoelens. De afgelopen jaren is in het westen,
vooral naar aanleiding van de
opkomst van de Westduitse vredesbeweging, herhaaldelijk de
bekommernis geuit dat de Westduitsers zich zouden laten verleiden „door de lokroepen van pacifisme en neutralisme" om aldus
de weg te banen naar een Duitse hereniging
De westerse bezorgdheid, die
wat bedaard is sinds de Bondsrepubliek begonnen is met de
stationering van Pershing 2-raketten, het boze kommentaar in
de Pravda hennneren er eens te
meer aan dat de Duitse kwestie
wel bevroren is door de stevige
inbedding van de twee Duitslanden in respektievelijk de N A V O
en het Warschaupakt, maar
daarmee met opgelost is. Niemand kan beletten dat de Duitsers, ondanks hun huidige pijnlijke deling, speciale betrekkingen

met „het andere Duitsland" nastreven, en dat ze op termijn een
vorm van hereniging blijven wensen.

Evenwichtsoefening
Maar die hereniging hebben
ze niet in eigen handen. Een
dergelijke eenmaking, die een
komplete wijziging van het huidige machtsevenwicht in Europa
zou betekenen, is alleen denkbaar in het kader van een „grote
dooi" tussen Oost en West, en
dus met instemming in de eerste
plaats van de twee supermogendheden. Maar daarvoor is de
tijd nog lang niet aangebroken
en het is zeer de vraag of men
dat eigenlijk wel wil, ook in het
Westen, ondanks de lippendienst die daar aan het streefdoel van Duitse hereniging
wordt bewezen.
In afwachting zullen de twee
Duitslanden een delikate evenwichtsoefening moeten uitvoeren, tussen hun verbintenissen
jegens hun respektieve bondgenootschappen en hun streven
zoveel mogelijk bruggen naarelkaar te slaan. Het Pravda-kommentaar hennnert eraan hoezeer vooral voor Oost-Duitsland
de bewegingsruimte uiterst klein
IS en de „nationalistische gevoelens" moeten wijken voor de
imperatieven van de Sovjet-politiek.
H. Oosterhuys
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Onder het cijnskiesstelsel konden de flaminganten geen rechtstreekse pressie uitoefenen op de politiek. Zij
ageerden met petities
die netjes verdwenen in
de ministeriële kabinetten. „Grieven" waren er
niet in het oog van de
machthebbers. Eén van
de
vooraanstaanden
van 1830, minister Ch.
Rogier, vond dat de
Vlamingen
hun
lot
moesten
verbeteren
door van hun dialekt
over te schakelen naar
het Frans, zoals de Walen van uit hun dialekten
overschakelden
naar het Frans: één
staat, één volk, één taal.
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De matig-vlaamsgezinde minister P. De Decker was wellicht de eerste Belgische bewindsman die erkende dat er
„grieven" konden bestaan. Het
manifest van het Antwerps Nederlands Kunstverbond had op
hem indruk gemaakt. In 1856
stelde De Decker een Vlaemsche Commissie aan, gewoonlijk Grievencommissie geheten.
Zij bestond uit negen leden, de
meest gekende flaminganten
met de vlaamsgezinde Waal Lucien Jottrand die tot voorzitter
gekozen werd.

Vlaamse
grieven
De Grievencommissie kwam
niet op voor een eentalig Vlaanderen; in haar verslag vroeg zij
alleen een zekere gelijkstelling
van het Vlaams met het Frans
in Vlaanderen. Voor het middelbaar onderwijs b.v. stelde zij
het Vlaams als voertaal voor in
de twee laagste klassen.
Haar meest radikale eis was
de oprichting van Vlaamse en
Franse regimenten, telkens aan
te voeren door officieren van
de andere taalgroep en te kazerneren in het andere landsgedeelte.
Na de val van het kabinet
De Decker stopte de Waalse
minister Rogier het verslag in
de doofpot en wou het alleen
publiceren voor de volksvertegenwoordigers. De Commissie
publiceerde het dan zelf in
1859. Door Rogier werd een
tegenverslag verspreid waarin
aan de Commissie haar gebrek
aan vaderlandsliefde werd verweten.
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De eisen van de Grievencommissie, het gebruik van het
Vlaams naast het Frans in
Vlaanderen, bleven jaren lang
het programma van de Vlaamse
Beweging en tevens een spoorslag tot pluralistische samenwerking.
In een volgende aflevering
vertelt Maurits Van Haegendoren hoe strafbaar het was Vlaming te zijn.
2 AUGUSTUS 1984
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• Ned. 1 - 19.25
Cijfers en letters, kwis
• Ned 1 - 20.28
Dagboek van een herdershond, heruitzending
• Ned. 1 - 21.25
Brandpunt, info
• Ned. 1 - 21.50
Hallo Larry, serie
• Ned. 1 - 22,15
Afrika, dok. serie
• RTB 1 - 20.00
Boula Matari, de Belgische kolonizatie in Kongo
• RTB 1 - 22.25
Peppino Rotunno, de kameraman
van Fellini

Van dag
tot dag

Zaterdag 4 aug.
• BRT 1 - 16.00
Margie, film
• BRT 1 - 18.00
Dr. Snuggles, strip
• BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen
• BRT 1 - 20.15
De levende planeet, dok. serie
• BRT 1 - 21.10
Moord in de mode, triller
• BRT 2 - 7.30
Ontbijttelevisie, tot 10 uur
• BRT 2 - 16.55
Olympische Spelen, reportage
• BRT 2 - 1825
Olympische Spelen, tot 5 u 30
• Ned 1 - 16.25
Holiday Eiland, serie
• Ned. 1 - 18.55
Goochel mee met Hans Kazan
• Ned. 1 - 19.02
Knight Rider, serie
• Ned. 1 - 20.28
Rooie Sien, film
• Ned. 1 -22.15
Tros Aktua TV
• Ned 1 -2250
Frank Sinatra, koncert
• RTB 1 - 20.30
Sous Ie signe de Rome, film

Zondag 5 aug.
• BRT 1 - 15.00
Met Mike in zee, heruitzending
• BRT 1 , 16.15
Grootmoeder en de acht kinderen
in het woud, jeugdfilm
• BRT 1 - 1830
Dr. Snuggles, strip
• BRT 1 - 1850
Een Caribische ervaring, dok.
• BRT 1 - 20.05
Rauwe oorlog, show
• BRT 1 - 20.30
Harper, film
• BRT 1 - 2225
Over fotografen. Christian Carez
• BRT 2 - 7.30
Ontbijttelevisie, tot 10 uur
• BRT 2 - 16.55
Olympische Spelen, tot 4 u. 30
• Ned. 2 - 19.05
Happy days, serie
• Ned.-20.10
Magnum, serie
• Ned. 2 - 21.00
Animals in action, dok.
• Ned. 2 - 21.25
Today's FBI, serie
• Ned. 2 - 22.15
Omgaan met je ex, dok.
• Ned. 2 - 22.40
Kenny Everett show

Maandag 6 aug.
• BRT 1 - 18.00
Doctor Snuggles, strip
• BRT 1 - 18.20
In de schaduw van de lawines,
natuurdok.
• BRT 1 - 20.10
Parfum, laatste deel
• BRT 1 - 21.40
Afrika, dok.
• BRT 2 - 7.30
Ontbijttelevisie, tot 10 uur
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Dark Passage met Lauren Bacall en Humphrey Bogart in een
slechtriekende zaak van plastische chirurgie... (Dinsdag 7 augustus om
20 u 28 op Ned 1).
• BRT 2 - 18.35
Olympische Spelen, tot 5 u. 45
• Ned. 1 - 18.55
De roze panter, strip
• Ned. 1 - 2028
De carsons, serie
• Ned. 1 - 21.15
Hier en nu, info
• Ned. 1 - 22.30
Hill street blues, serie
• RTB 1 - 20.00
Le gang Anderson, film en debat
over burgers onder bewaking
• ZDF - 20.15
Der Postmeister, film

Dinsdag 7 aug.
• BRT 1 - 18.00
Doctor Snuggles, strip
• BRT 1 - 18.45
Robert Oppenheimer en Henry
Ford, dok.
• BRT 1 - 19.10
Mr. Smith, serie
• BRT 1 - 20.15
Condo, serie
• BRT 1 - 20.40
De blauwe planeet, dok. serie
• BRT 1 - 21.30
De Vlaams Nationale Omroepstichting
• BRT 2 - 7.30
Ontbijttelevisie, tot 10 uur
• BRT 2 - 18.55
Olympische Spelen, tot 2 uur
• Ned. 1 - 16.00
Philadelphia, serie
• Ned. 1 - 19.00
De smurfen, serie
• Ned. 1 - 19.25
De schat van de Mario's, nieuwe
jeugdserie
• Ned. 1 - 2028
Duister intermezzo, film
• Ned. 1 - 2223
Achter het nieuws, info
• Ned. 1 - 22.53
Landleven, TV-film

Woensdag 8 aug.
• BRT 1 - 18.00
Doctor Snuggles, serie /
• BRT 1 - 19.10
Windmolens, dok.
• BRT 1 - 20.10
Met Mike in zee, met o.a. Willy
Kuijpers
• BRT 1 - 2125
Pluk de dag, serie
• BRT1 -21.50
Wie schrijft die blijft, literair magazine
• BRT 2 - 7.30
Ontbijttelevisie, tot 10 uur

• BRT 2 - 1825
Olympische Spelen, tot 5 u. 30
• Ned. 1 - 15.45
Verhalen rond fluisterpaard, strip
• Ned, 1-18.55
Vrienden, serie
• Ned. 1 - 20.33
Dr. Faustus, serie
• Ned. 1 -21.28
Het onderhoud, kritische gedachtenwisseling
• Ned. 1 - 22.08
Spoorloos, teater

Een film
per dag
Zaterdag 4 aug.
Rooie Sien
Nederlandse film uit 1975 met o.a.
Willeke Alberti, Beppo Nooij jr., Kees
Brusse en Peter Faber. Willeke, die
nu in Munchen woont zegt over
haar titelrol dat zij het beu was
steeds ,7oete meisjes" te spelen en
dat zij echt blij was eens een „wijf
van vlees en bloed" te kunnen zijn...
(Ned. 1 om 20 u. 28).

Zondag 5 aug.
Donderdag 9 aug
• BRT 1 - 1800
Dr. Snuggles, strip
• BRT 1 - 18.05
De lange rit naar school, jeugdfilm
• BRT 1 - 19.25
Trijpen op zijn Leuvens, kooktip
• BRT 1 - 20.15
Isaura, serie
• BRT 1 - 20.50
De heilige koe van de vooruitgang,
over landbouw in de VSA
• BRT 1 - 21.40
Hotel, serie
• BRT 2 - 7.30
Ontbijttelevisie, tot 10 uur
• BRT 2 - 16.25
Olympische Spelen, tot 5 uur
• Ned. 1 - 16.00
Nils Holgersson, strip
• Ned. 1 - 16.46
De natuur en de mens, natuurdok.
• Ned. 1 - 19.00
Avro's fietscross 1984
• Ned. 1 - 20.28
Dallas, serie
• Ned. 1 -21.15
De Beroepenslag, touwtrekken
• Ned. 1 - 21.50
Televizier magazine
• Ned. 1 - 22.20
Chicago live, show

Vrijdag 10 aug.
• BRT 1 - 18.00
Dr. Snuggles, strip
• BRT 1 - 18.30
De zeven van Blake, SF-serie
• BRT 1 - 20.15
Telefon, spionagefilm
• BRT 1 - 21.55
Scenarist William Goldman, portret
• BRT 2 - 7.30
Ontbijttelevisie, tot 10 uur
• BRT 2 - 16.55
Olympische Spelen, tot 4 u. 45
• Ned. 1 - 1650
Het toppop-hitarchief
• Ned. 1 - 19.00
Natuur in eigen land, nieuwe natuurserie

Today's F.B.I.
In „Today's FBI" verschijnt opnieuw een oude bekende, Mike Connors, die eerder bekendheid verwierf
als detective in de serie „Mannix"
Bijna acht jaar speelde Connors die
rol en dat legde hem zeker geen
windeieren, want de sene bracht
hem zo'n drie miljoen dollar op.
Nadien maakte hij nog wel enkele
films maar hij was nogal kieskeurig
voor het aannemen van nieuwe rollen in tv-series. Toch gaf hij na lang
aandringen toe om de rol te spelen
van Bill Slater, een veteraan-agent
die aan het hoofd staat van een
speciaal team. (Ned. 2 om 21 u. 25).

Maandag 6 aug.
Der Postmeister
Duitse romantische film uit 1940
waarin een oude postmeester zijn
mooie dochter angstvallig verbergt
voor de bezoekers. Toch geraakt zij
in de ban van een adellijke losbol met
wie ze naar St-Petersburg reist De
postmeester gaat op zoek naar
dochter en lief.. (ZDF om 20 u. 15)

sche chirurgie is altijd een dankbaar
onderwerp geweest voor de filmindustrie. In „Dark Passage" ondergaat Humphrey Bogart een dergelijke ingreep, zij het dan om minder
estetische redenen... (Ned. 1 om
20 u. 28).

DonderdagSaug.
Fedora
Duits-Franse film uit 1978. Marthe
Keiler, die de titelrol speelt van een
legendarische Hollywood-ster, werd
in Bazel geboren en kreeg vanaf
haar achtste jaar balletles bij de
opera en al heel jong maakte zij deel
uit van de kern van het ballet Toen
zij 17 was werd haar meniscus bij het
skiën zo zwaar geraakt dat zij het
dansen wel kon vergeten. Aanvankelijk verzetten haar ouders zich tegen
haar voornemen om een akteursopleiding te gaan volgen, maar inmiddels is zij uitgegroeid tot een van de
bekendste aktrices in Frankrijk, waar
zij momenteel ook woont (D.-1, om
23 uJ

Vrijdag 10 aug.
Telefon
VS-spionagefilm uit 1977 van Don
Siegel met o.a. Charies Bronson en
Lee Remick. In het volle van de
koude oorlog worden sabotagedaden gepleegd tegen militaire VSbases door KGB-agenten die onder
hypnose blijken te werken...
Knap opgebouwde spionagefilm
waarin twee geheime agenten soms
anders denken dan hun werkgevers,
de KGB en de CIA.., (BRT 1, om
20 u. 15)

Nieuw op
het scherm
Parfum
Tweede deel van deze Amerikaanse tv-film vol glitter en glamour.
Een van de hoofdspelers is Bruce
Boxleitner. Zijn filmloopbaan begon
zo'n tien jaar geleden met een klein
rolletje. Zijn eerste „echte" rol kreeg
hij in „How the West was won" en
nadien speelde hij ook nog de jager
op groot wild in de reeks „Bring 'm
back alive". (Maandag 6 aug. om
20u. lOop BRT 1).

Mike, alweer...
Woensdag 8 aug.
Les murs ont des oreilles
Franse film uit 1974. Na twintig jaar
huwelijk laat een romanschrijver zich
scheiden van zijn vrouw. Hij betrekt
een pracht van een landhuis waarvan de vorige huurders buitenlandse
diplomaten waren. In zijn schrijfkamer ontdekt hij een afluistennstallatie Wanneer zijn vrouw bij hem haar
intrek komt nemen, gaat natuuriijk
haar boekje open. Beiden komen tot
de konstatatie dat zij nog erg veel
van elkaar houden (Lux. om
20U.30).

Dinsdag 7 aug.
Dark passage
Amerikaanse film uit 1947. Rasti-

In deze aflevering ontvangt gastheer Mike Verdrengh onder meer
Euro-pariementslid Willy Kuypers, de
imitators Braem en Van (jool, Jos
Ghysen en Frans Aerts. (Woensdag
8 aug. om 20 u. 10).

The Sunday prom
Naar jaarlijkse gewoonte brengt
de BBC radio en televisie rechtstreekse uitzendingen van de koncerten in de Royal Albert Hall. De
reeks duurt acht weken en tijdens de
59 koncerten treden niet minder dan
29 orkesten en ensembles, 12 koren,
49 dirigenten en 117 solisten op. The
Sunday Prom: Tsjaikovski, 5de symfonie in E. (Zondag 5 aug. op BBC 1
om 23 u.)
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Vanuit het Land van de Rijzende Zon bereikten
ons meldingen van nieuwe rekords. Uit de lucht, vanop het land en uit de zee... Rekords die wij u in deze
olympische tijd niet willen onthouden!

M

ICHIO Kanda, een gemeente-ambtenaar uit
de provincie, zweefde
in een heteluchtballon meer dan
400 kilometer over Japan om
een nieuw wereldafstandsrekord te vestigen. Meer dan de
366,9 kilometer, afgelegd door
een Amerikaanse ballonvaarder,
in hetzelfde type ballon, In 1974.
Kanda, al zeven jaar ballonvaarder verrichtte deze unieke prestatie in zijn eigen ballon „Aurora".
In uiterst guur weer steeg hij om
6 u. 47 's morgens op vanaf een
platform op het eiland Okino in
de Japanse Zee en kwam om
21 u. 53 uur 's avonds neer bij de
stad lida in het Noorden van de
prefectuur Nagano.

D

RIE jaar achtereen werd
de Japanse farmaceutische industrie nummer
één in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, In 1983
werden in de hele wereld 40
nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld, zo melden de International
Pharma Consulting en haar onderzoekmedewerker. Het aantal
nieuwe produkten van Japanse
bedrijven bedroeg 10, even boven de 9,5 van hun Amerikaanse
tegenhangers
(één
produkt
werd ontwikkeld in samenwerking met een nIet-Amerikaanse
firma) en boven de 9 produkten
van West-Duitsland.

Japan werd nummer één in
1981, toen Japanse bedrijven 15
geneesmiddelen
ontwikkelden
van het wereldtotaal van 65.
In 1982 deelden Japanse en
VS-firma's de eerste plaats met
elk 9 geneesmiddelen uit een
wereldtotaal van 39. Twintig jaar
lang, tot en met 1980, was Japan
nummer vier achter de V.S.,
Frankrijk en West-Duitsland. Het
sukses van de Japanse bedrijven is een gevolg van de nadruk
op onderzoek en ontwikkeling
sinds 1965.

D

E

Invoer van vis en
schaaldieren in Japan
steeg in 1983 met 9 procent naar een rekordhoogte van
1.316.000 ton, maar tengevolge
van de dalende visprijzen, zakte •
de waarde met 4 procent tot
$ 4,44 miljard.
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Voor de tweede maal in hun meer dan 250-jarig bestaan hebben de Reuskens van Borgerhout hun Borgerhoutse geboortegrond verlaten. Men kan met hen
kennismaken op de tentoonstelling in de Stadsfeestzaal, Meir 78, Antwerpen, waar zij even verpozen
vooraleer op 8 september a.s. de Ommegang van
Borgerhout bij te wonen.

O

M volk te lokken en zodoende de gemeentekas te spijzen besloot In
1712 de Schepenbank, van Borgerhout en Deurne tot het inrichten van de Ommegang. De eerste stoet werd opgeluisterd door
het groot en klein Schip, Reus en
Reuzin, de Moor, de Kemel, de
Maagdekenswagen, vier trompetters en het zogenaamde
„Vroecken Lief' dat voor de
stoet uitliep voor „het uitroepen
van de omgang".
Uitbreidingen hadden plaats in

1716 en 1722 toen voor het
eerst de vier Reuskens in de
Borgerhoutse straten verschenen. Bekende kunstenaars als
de schilder Bonaventura Peeters
uit Hoboken en de Antwerpse
beeldhouwer Jan Claudius De
Cock verleenden hun medewerking aan de uitvoering van de figuren waarvan de vier Reuskens heden de enige overlevenden zijn. Intussen zorgde de gemeente ook voor de bouw van
het Reuzenhuis aan de Turnhoutsebaan. Deze
behuizing

was in 1714 voltooid doch moest
in 1832 de plaats ruime voor het
oude gemeentehuis waar nu het
museum van de Heemkundige
Knng van Borgerhout gevestigd
IS.

Reeds in 1889 betuigden de
Reuskens hun solidariteit met
Groot-Antwerpen toen ze zich
naar Parijs begaven voor een
Vlaamse Kermis ingericht ten
voordele van de slachtoffers van
de ontploffing in de buskruitfabnek van Con^illain te Oosterweel.
De tentoonstellling „Een stad
groeit: eenheid in verscheidenheid" blijft nog open tot en met
26 september 1984.
Openingsurenweekdagen,
van 12 tot 18 uur, op zater-, zonen feestdagen van 10 tot 18 uur.

N e r g e n s ter wereld is de
p r o l e t a r i ë r zo
machteloos als in die landen
w a a r de d i k t a t u u r wordt
u i t g e o e f e n d d o o r het p r o letariaat.
(W.F. Hermans)

Acipenser

De Verenigde Staten, ZuidKorea, Taiwan, Canada en Spanje bleven de vijf grootste leveranciers met haast de helft van
de invoer. Garnaal en kreeft werden het meest ingevoerd, totaal
148.000 ton, gevolgd door inktvis, 101.000 ton, zalm 99.000 ton
en oktopus 95.000 ton.
Garnaal, Ingevoerd vanuit India,
Indonesië en 50 andere landen,
had een waarde van $ 1,33 miljards ruwweg één derde van de
totale Invoer.

Dat Belgenlant nogh steets bestaet
is aen den Vlaemschen steur te wijten
die onvermoeybaer verder gaet
met altoos caviaer te schijten.
Aalbeziën zijn de alleraangenaamste, in het heetste van den zomer verkwikkende vruchten van een
struik CRibes), in drie verscheidenheden,
roode
(rubrum), witte (album) en zwarte (nigrum), in ons
vaderland groeiende. Schoon alle gronden voor lief
nemende, hebben zij liefst lichte, krachtige en zandige, doch eischen een jaarlijksche bemesting. Behalve
tot versch gebruik dienen de trosbeziën tot het
maken van het bekende, ook als geneesmiddel veel
gebruikte bessensap, alsmede tot het maken van een
zeer aangenamen wijn, die zijne beruchtheid van
„koppigheid" alleen aan een verkeerde vervaardiging
en een verkeerd gebruik te wijten heeft.

A

LDUS spreekt een aloud
leerboek getiteld „De
voortbrengselen
der
Aarde" uit de reeks „Het boek
der Uitvindingen Ambachten en
Fabrieken".
Nu de bessen rijkelijk worden
aangeboden is het geraden ze
ook veelvuldig in desserts te
gebruiken. Het proberen waard
is volgende voedzame verfrissing, kinderen vooral zijn er weg
van.
Men bestrooit 500 gram rode
bessen met suiker, zet ze een

o^**y^
In de opgave van „Meespelen
(42)' zochten wij inderdaad dr Cornelius Heymans. Dit korrekte antwoord werd door een twintigtal
Meespelers gevonden. Uit deze
vorsers werd de Friese dierenarts
/?. Falkena gehaald (adres: „Hardstrjitte 4,9244 ON, Beetstersweach
in Fryslanl. Eerstdaags ontvangt
hij een boekenpakket

tijdje fris weg. Een halve liter
witte yoghurt brengt men met
vijf eetlepels suiker op smaak en
mengt ze met de gekoelde bessen. Men bestrooit het geheel
met een handvol fijn gehakte
noten, liefst okkernoten.

Net vóór wij met vakantie gaan
geven wij hieronder nog een zoekpuzzel. Indien u meent het juiste
antwoord te kennen, stuur dit dan
op naar WIJ, „Meespelen (44)', Barrikadenplein 12, WOO Brussel U
hebt tijd tot maandag 27 augustus.

Een smakelijke variante kan
als volgt luiden. 500 gram rode
bessen overstrooid met 5 lepels
suiker en een pakje vanillesuiker,
fris wegbergen. Vlak voor gebruik er de yogurt doorroeren en
met handvol cornflakes bedekken. Fris opdienen.

E jurist en essayist die wij
deze keer willen vinden
werd op het einde van
de vonge eeuw in de metropool
geboren, hij stierf er ook erg
jong in '31. Hij studeerde rechten
aan de Leuvense universiteit en

D

werd daarna juridisch advizeur
bij de firma „Gevaert".
In '26 was hij betrokken bij de
oprichting van het Vlaams Ekonomisch Verbond, waarvan hij
de statuten opstelde en de VEVBerichten hielp uitgeven. In de
schoot van het VEV ijverde hij
voor de oprichting van een Bond
van Vlaamsche Handelaars, die
zou helpen bij de vernederlandsing van de Rechtbanken van
Koophandel. In '29 kreeg hij de
leiding van de juridische dienst
van het VEV.
De man die wij zoeken was
ook zeer literair begaafd: hij publiceerde onder de pseudoniemen Dio, Lours en Willem Meyboom. Hij werd als flamingant
gevormd in het aktivisme. Hij
behoorde tot een groep jonge
Antwerpse intellektuelen waarin
J. Goris (Marnix Gijsen) en hijzelf uitmuntten door hun scherp-

zinnigheid en brede Wik. In het
voorjaar '17 werd hij redaktlesekretaris van de „Eendracht", het
weekblad dat de vernederlandsing van de Gentse universiteit
voorstond. In 1919 verscheen
zijn essay „Laatslapertje"; hierin
heeft hij het over de herleving
van de Vlaamse meisjestieweging.
In '21 publiceerde hij een
merkwaardig stuk „Politiek of
kultureel", waarin hij afrekende
met het „kultuurflamingantisme".
Zijn „Dagboek", dat postuum
verscheen, bevatte korte notities
die tussen april '29 en juli '30 verschenen In het weekblad „Jong
Dietschland" van Victor Leemans. Hij was hierin niet mals
voor hen die het aktivisme van
hun jeugd tegenspraken en verkozen te „arriveren". René Victor
schreef later: „Dit Dagboek van
een Arrivist is een kostbaar dokument voor de psychologie der
Vlaamse herleving. Het geeft in
lillende naaktheid de desillusie
weer van de jeugdige idealist na
het aktivistisch
avontuur".
Vermelden w e nog dat de
man die wij zoeken gehuwd was
met Mia Cappuyns die aktlef
was In de Vlaamse meisjesbeweging.

2 AUGUSTUS 1964
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Langs de Kempense molens

19 oogst:
Vlaamse
molendag
Dinsdagavond 7 augustus brengt de VlaamsNationale Omroepstichting omstreeks halftien op het
eerste BRT-net een korte reportage over de watermolens in de provincie Antwerpen. En op zondag 19
augustus aanstaande heeft de vierde provinciale
molendag plaats, waarop alle wind- en watermolens
worden opengesteld voor het publiek. Een meer dan
door-de-weekse gebeurtenis dus!

I

N de provincie Antwerpen
zijn er nog twaalf watermolens. De straalmolen op de
Grote Nete te Olmen is meer
dan zeshonderd jaar oud. Het is
een overdekte turbinemolen,
met een horizontaal rad. Hij is
nog in gebruik. Molenaar Jef
Druyts heeft het rendement ervan opgedreven.

Onderslagmolen
De Britse molen op de Kleine
Nete te Kasterlee is een onderslagmolen uit 1249, die nog kan
werken, maar om ekonomische
redenen werd stilgelegd. Het
topmolentje op de Maalbeek te
Balen is een bovenslagmolen gebouwd in 1850. Het water loopt
boven op het rad in bakken en
doet zo het raderwerk draaien.
Spijtig genoeg ligt ook deze molen stil. Hetzelfde geldt voor de
molen van Viersel, waar een
heemkundig museum werd ondergebracht. De erbarmelijke
staat van onderhoud van de Molenbeek en de aanslibbing vóór
het rad, samen rqet de volledige
verzanding van het spaarbekken
beletten de werking van deze
molen.

Dertig jaar geleden stonden
er op het grondgebied van de
provincie Antwerpen nog 244
molens. Tegenwoordig blijven
daarvan buiten de beschreven
twaalf watermolens nog slechts
'een dertigtal windmolens over,
naast ongeveer evenveel molenrompen en siermolens. Vandaar
de jarenlange stnjd van de molenvrienden voor het behoud, de
restauratie en het herstel van
een door onbegrip en geldgebrek afgetakeld patrimonium.
Vanzelfsprekend zijn niet alle
molens even mooi, of liggen zij

Aan de samenvloeiing

niet altijd even gunstig. Daarover
kan je oordelen door ze zelf te
gaan bekijken In vele gevallen
zal je verwonderd zijn voor het
vernuft waarmee ze werden in
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mooiste watermolens

mekaar gestoken en geniet van
de schoonheid van het gebouw
en van het landschap waarin ze
werden geplaatst. En, dat is in
deze tijd toch al heel veel!

den, en de hond Stroeps, de naburige boerderij van
de Van Vijveres waar ik zogenaamd ging „helpen".
Het appartement aan de Hellenenlaan te Eisene,
waar vader dagelijks voor het slapen gaan verhalen
moest vertellen over Indianen of Arabieren Cover
Winnetou of Sinbad de zeeman), waar ik zelf
regelmatig in intervenieerde om ze te laten verlopen
zoals het mij zinde: ze waren nooit
fantastisch
genoeg. Of vroeger nog, aan de Marialei te Antwerpen, waar ik nu woon, de wilde verhalen over Kongo
die een pionier van de Vrijstaat — die mij toen al
poogde te leren lezen — als een romancier (die Egide'Straven overigens ook was) kon vertellen.

Verder zijn er nog de Schemeibertmolen te Ltezele, de
Meerselmolen te Meerle, deze
van Meerhout op de Grote Nete,
van Retie op de Witte Nete en
van Tielen op de Aa. Frans Dirks
heeft ze allemaal vastgelegd op
originele pentekeningen.
De Heriaermolen te Herenthout op de Wimp ligt in een
prachtig landschap nabij het gelijknamige kasteel. De molen zelf
IS echter onbruikbaar en in verval. De Stenen watermolen van
Grobbendonk
daarentegen
maalt nog geregeld; daarvoor
zorgt molenaar Jozef Van Hooi
met hart en ziel. Deze molen ligt
aan de samenvloeiing van de
Kleine Nete en de Aa, langs de
steenweg Grobbendonk-Vorselaar. Door zijn schitterende ligging in een natuurlijk kader is hij
bekend bij de toeristen. De hele
omgeving
is trouwens
beschermd als landschap
De
Hoolstmolen te Balen op de Grote Nete tenslotte is hersteld Hij
kan dus werken en molenaar
Gust Huybrechts hoopt op een
nieuwe toekomst voor deze
mooie watermolen.

van Nete en Aa een van Antwerpens

Geboren in oktober 1944, heb ik uiteraard geen
herinnering aan de plundering van het huis van mijn
grootvader, kunstschilder Floris Jespers, die bij de
Bevrijding met grootmoeder
en mijn oom (het
gedicht van Paul van Ostaijen „Mare groet 's
morgens de dingen" gaat over hem) in Aarlen
gevangen zat Het heeft overigens lang geduurd eer
ik bij stukken en brokken dit verhaal — waar ik
overigens met graag over uitweid — kon rekonstrueren.
Thuis werd er zelden over gesproken. Maar wat
toen gebeurd is, heeft zeker emotioneel mijn huidig
politiek engagement mede bepaald. Ook het irrationele speelt bij een redelijk mens een grote rol, al
geeft hij dat met steeds graag toe.
Over mijn eerste cyclus van zeven jaar heb ik nog
maar vage herinneringen. Het „Vijfringenhuis"
te
Knokke, waar mijn grootouders na de oorlog woon-

ÉfaiUii,va'!i>

Ik werd vroeg als volwassen behandeld. Drie
momenten van onnoemelijk verdriet herinner ik mij
uit m'n eerste paar jaren. Vooreerst het plotse
ontwaken na een middagdutje in de kamer naast wat
nu mijn bureau is, met een gevoel van angstige verlatenheid omdat moeder afwezig was. Het laatste
bezoek van Egide Straven in de kliniek, waar hij,
lijdend aan uremie, in zijn bed gebonden lag- hij
maakte van de gelegenheid gebruik dat zijn vrouw
even uit de kamer was om mij smekend te vragen
hem te bevrijden. En dan, in 1951, het vertrek aan de
Kruisschanssluis, onder een felle zon, van mijn
grootouders naar Kongo. Die drie voorvallen hebben
mij dieper beroerd dan de pijn die ik maanden lang
leed als gevolg van een acuut
gewrichtsreuma.
Er valt natuurlijk nog zoveel meer te vertellen.
Eens je aan het praten gaat komen de herinneringen
zich als het ware verdringen.
Ik heb alleszins een gelukkige jeugd gehad, al was
ik nogal in mezelf gekeerd en eigenzinnig. Na mijn
zevende begint een ander verhaal, want toen kon ik
lezen. En vanaf je zevende geraak je echt in de
draaimolens van de maatschappij Over dat tweede
verhaal kunnen we dan misschien binnen zeven jaar
spreken...
Het warm ingeduffelde baasje van amper één jadr
jong is Henri-Floris Jespers (° 1944), thans voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen
en perschef van gemeenschapsminister Hugo
Schlltz.
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ÜË.

te

Grobbendonk...

Romantisch...
Of, om het met R. Hoeben te
zeggen. „Welke wandelaar, welke toerist, hoe weinig aanleg tot
romantiek hij ook heeft, wordt
niet gepaaid door het gezicht op
een rustig draaiende molen onder een met proppen watten
bezaaide lucht.
En nog meer is hij geboeid
wanneer
hij
dit
draaiende
gevaarte nadert en door de
zwaaiende rondedans van de
wieken de zonnegloed onophoudend, kortstondig doch ritmisch,
onderbroken wordt. Dan eerst

• \ 1 ^
De streek^ ^ 1 U /
V W „Hart der
m
I ^J
Kempen"
^ ^ ^ V
I
heeft een toe^B^^
ristlsch fietspad uitgestippeld door een echt
Kempens landschap. Het leidt ondermeer langs de watermolens van
Tielen en Grobbendonk.
De omloop bedraagt 45 km, maar
voor de derde leeftijd en de jonge
deelnemers werden twee varianten
met kortere afstand in de begeleidende brochure opgenomen.
Deze is samen met de brochure
over de wind- en watermolens te
verkrijgen bij de Toeristische Federatie, Karel Oomsstraat 11 te 2000
Antwerpen, telefoon 03-216,28.10.
Daar is ook bijkomende informatie
beschikbaar over de molendag.
wordt beseft hoe magistraal en
gigantisch zo'n konstruktie wel
IS."

Dat belooft, want op de molendag van 19 augustus aanstaande zullen ook de dertig
windmolens in de provincie Antwerpen toegankelijk zijn voor
het publiek
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Landgenoten starten niet onaardig

Brons voor Ingrid
Het debacle in de Olympische wegrit ten spijt begonnen onze landgenoten zeker niet onverdienstelijk
aan de Olympische Spelen. Ingrid Lempereur won
zelfs brons in de 200 meter schoolslag en dat was
een verrassing van formaat

W

E weten heus wel dat
de Oostduitsers en
andere „preparaten"
afwezig bleven, maar desondanks. Lempereur liet een uitstekende indruk en we vroegen
ons af hoeveel uren training en
pijn aan dit resultaat waren voorafgegaan Want daar krijgt men
natuurlijk nooit hoogte van. Zeker niet in ons land waar zwemmers en zwemsters bijna als
marginale
sportbeoefenaars
worden beschouwd. Hoe vaak
krijgen zij aandacht van de pers
en welke beloningen staan tegenover de veje inspanningen?...

Onverwacht
Lempereur is vijftien en wordt
nog niet bevangen door prestatiekoorts. Ze was nog kind toen
ze als grote belofte werd gebrandmerkt en indien we coach
Herman Verbauwen mogen geloven heeft ze haar piek ook nu
nog niet gehaald Veel zal natuurlijk afhangen van de ambitie van
dit meisje uit Aarlen. Zal ze na
deze onverwachte bekroning,
want dat is het toch, nog dezelfde blijven en met onverdroten
ijver blijven „doorgaan"?

Ook onze roeiers en roeisters
verrasten in de goede zin. CroisDeloof
stootten
onmiddellijk
door tot de finale in de dubbeltwee Ze wonnen hun reeks en
verklaarden achteraf dat ze
nooit hun reserves moesten aanspreken. Het was van 1952 geleden dat „wij" nog eens „rechtstreeks" naar de finale roeiden
en bijgevolg is men ook voor
deze discipline verwachtingen
gaan koesteren.

De vruchten
Ook Ann Haesebrouck liet
een sterke indruk. Ze verwezenlijkte de vierde besttijd in de skiff
en moet via de herkansingen
eveneens in de grote finale kun-

nen geraken. Haesebrouck staat
ook nog maar aan het begin van
haar carrière en we moeten bijgevolg durven toegeven dat de
vele inspanningen in het kader
van de Sport voor Allen, voor de
massasport toch vruchten afwerpen Het bewijst dat men in
sport moet durven en mogen
investeren. Dat wordt trouwens
almaar duidelijker: winnen kost
geld en in deze moeilijke tijden
komt het er op aan dat geld te
blijven vinden. Een almaar moeilijker probleem want nog niet
zolang geleden slaakte men
noodkreten in de middens van
Bloso.
Misschien helpen enkele sterke prestaties in Los Angeles bij
het lenigen van de hoogste
nood. Want we zien de plaatjes
van de „hoogste gezagdragers"
met de Olympische vedetten al
voor onze ogen. Een kusje hier,
een polleke daar, een geschenkje ginder. Een trotse Wilfried, een
gelukkige Declercq en een nieuwe historische toespraak van
Poma Zalig toch...

Er worden nieuwe grenzen getrokken

Olympisch kampioen
was geschorst
De Amerikanen zijn overweldigend sterk aan de
Olympische Spelen begonnen. In nagenoeg alle
disciplines schoven zij winnaars of kandidaat-winnaars naar voren. De voorbereiding op Los Angeles
moet onwaarschijnlijk groot zijn geweest Niets werd
onverlet gelaten om de superioriteit van het systeem
te bewijzen, om de kwijlende vlaggezwaaiers achter
de omheiningen in hun verziekte nationale trots te
stijven.
E zouden zowaar gaan
begrip
opbrengen
voor sommige argumenten van de Russen die in
gelijkaardige
omstandigheden
natuurlijk geen haar beter maar
ook geen haar slechter zijn...

Een en ander bewijst evenwel,
meer nog dan cijfers en statistieken over de voorbereidingskosten van de atleten, met welke
ingesteldheid het gastland tegen
het gebeuren en tegen de „internationale wetgeving van de
sportbonden" aankijkt...

Toevallig.

Alexi Grewal dus, een opgeblazen hardfietser. En... geen
landgenoten. Even was men
hoop gaan voeden. De afwezigheid van de professionele hardfietsers uit het Oostblok brak de
wegrace voor het eerst sinds
lange tijd weer open. De geselekteerde amateurs hadden in
Colorado zelfs een beste indruk
nagelaten op.. Eddy Merckx en
gedacht werd dat zij in de Olympische titelkoers alvast in het
stuk zouden voorkomen Het
verliep anders. Halfweg waren al
onze vertegenwoordigers afgestapt. Te warm, te moeilijk, te
snel en wat nog meer.

W

Uilbundig in zijn sMfS and stn
pes-shirt, Alexi Greward. Een
omstreden deelname, (foto UPi)

Het Arelermeisje Ingrid Lempereur verraste aangenaam toen ze ietwat
buiten de verwachtingen maar zeer verdienstelijk olympisch brons veroverde!
(foto UPI)

Toch krabden we even in
onze haren toen ene Alexi Grewal de Olympische wegrit won.
Niet dat de man met kon fietsen.
Maar hij was door de Internationale Wielerfederatie toevallig
wel geschorst... En dan nog wegens het gebruik van doping in
de Ronde van Colorado. Het
Amerikaanse Olympische Komitee forceerde evenwel de wetten en de reglementen, 's Lands
eer stond op het spel en dan bestaan er gewoon geen.. grenzen! W e vragen ons dan ook af
waar het in de toekomst naar toe
moet Wellicht laat men „de dopers" hun straffen uitzitten in de
winter wanneer er met gereden
wordt. Daarmee is dan meteen
alles opgelost.

iedereen van doordrongen te
geraken. Patrick Sercu, de Belgische baancoach, slaakte in Los
Angeles ook al hoorbare noodkreten en zelfs bondsafgevaardigde De Vuyst zegde dat het zo
niet langer kan. Veel minder
wedstrijden, veel moeilijker wedstrijden, veel strengere kontroles. Er wordt nu immers al luidop
en van officiële zijde toegegeven
dat ook in de jeugdkategorieën
wedstrijden worden gekocht en
verkocht... Dan kan men er zich
natuurlijk nog moeilijk over verwonderen dat wij geen klassekoereurs meer naar voor schuiven...
Overigens wordt de grond onder de voeten van onze wielerleiders alsmaar heter Mochten zij
het voor een paar dagen meemaken dat ze andermaal naast
de organizatie van de wereldkampioenschappen (in 1987)
grepen. Die eer zal dan... Oostenrijk te beurt vallen. In dat land en
haar verantwoordelijken heeft
de Internationale Wielerunie duidelijk meer vertrouwen. Wordt
het natuurlijk de hoogste tijd dat
de heren effen gaan nadenken
en dat „Monsieur Gallée" er zich
rekenschap van geeft dat hij zich
misschien binnen zijn eigen hofhouding nog wel kan verkopen

maar dat daarbuiten eigenlijk niemand hem nog „voor vol" (alhoewel...) aanziet Tragisch bij dit
alles is natuurlijk dat door de
jongste beslissing de bouw van
een nieuwe wielerbaan op de
helling wordt gezet. Want dat
schijnt men nu toch in te zien:
dat men moeilijk pistiers kan
produceren zonder piste.

Nieuwe grenzen
Eén slotbedenking nog: de
Amerikanen wonnen öok de titel
bij de vrouwen. In 1986 worden
de wereldkampioenschappen in
Colorado gehouden. Het is dan
ook niet onmogelijk dat de wielersport echt gaat doorbreken in
de Verenigde Staten. Dan zijn de
gevolgen met te overzien en
worden totaal nieuwe grenzen
getrokken. Want wie het gebeuren op de weg en op de piste
aandachtig heeft bekeken kon
toch vaststellen dat de wetenschap pas nu echt zijn intrede
doet in de wereld van 't veloke
De Amerikanen hebben bovendien ontdekt dat er ook in deze
sportdiscipline eer en geld voor
ze te rapen vallen en dan zijn ze
nog moeilijk te stoppen. W e
staan dan ook misschien voor
„andere tijden"..

W e zitten inderdaad in een dal
en willen we daaruit komen dan
zullen er andere wegen naar de
top moeten worden gebaand.
Daar schijnt nu toch stilaan
2 AUGUSTUS 1984

12

Het VU-partijbestuur deelt mee
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 30 juli heeft algemeen
voorzitter Vic Anciaux volgende mededeling verspreid.

In verband met het k)egrotingskonklaaf van de Belgische regering, stelt
de Volksunie vast dat deze de
Vlaamse gemeenschapsregering beschouvrt en behandelt als een bijkomstige
aangelegenheid.
Zoals
wettelijk
voorzien
heeft
Hugo
Schiltz, als gemeenschapsminister
van Financiën, de Belgische minister
van Financiën Willy De Clercq verzocht een gesprek te organizeren
over de omvang van de ristorno's
aan de gemeenschappen, voor het
begrotingsjaar 1985.

niets aantrekt en zonder enig overleg reeds de definitieve verdeling
van de ristorno's aan de gemeenschappen publiceert met tabellen en
vaststaande cijfers.

VU versus
De Clercq

Indien het bedrag van de ristorno's
op enkele jaren tijd vervijfvoudigcd is,
dan betekent dit niet dat de Vlaamse
regering op enkele jaren tijd zou
beschikken over een overvloed van
middelen en ruimte om een eigen
politiek te voeren. In 1984 bedroeg

De Volksunie protesteert nadrukkelijk tégen het feit dat minister De
Clercq zich blijkbaar van de wet

Dienstbetoon
te Ekeren
Naast het verstrekken van haar
eigen dienstbetoon, biedt de Volksunie Ekeren ook nog een ander
dienstbetoon aan.
Sinds januari 1983 \^!ft^orgt Bart
Vandermoere sociaal dienstbetoon
te Ekeren. Velen hebben hier reeds
gebruik van gemaakt en zijn door
hem geholpen.
Na de onderbreking tijdens de
zomervakantie hervatten we nu
deze zitdagen telkens de eerste zaterdag van de maand.
Voor het najaar zijn dat de data- 1
september, 6 oktober, 3 november
en 1 december
Deze zitdagen hebben steeds
plaats in zaal „De Boterham", Veltv\^cklaan 23 te Ekeren van 13 u. 30
tot 1 4 u . 30.

„Red het leven
van een kind"

VU-aktie
wil dure
spoedoperatie
bekostigen
De kleine Rudy Van Pollaert
CBrasschaat), kleinzoon van een V U lid, lijdt aan zodanige hersenletsels
dat na twee heelkundige ingrepen
een definitieve redding van zijn leven
nog enkel mogelijk is via een spoedoperatie in Boston (VSA).
Zo'n behandeling is kostelijk
C ± 1 000.000 fr.) en het ziekenfonds
komt hoegenaamd niet tussen.
Allerhande akties werden reeds
ondernomen door verschillende instanties, voor de V U worden zij
gekoordineerd door Frans Kuijpers,
Herentalsebaan 197, 2153 Zoersei,
tel. 03-311.5938. Willy Kuijpers,
Swertmolenstraat 23, 3020 Herent,
tel 016-22.9642, Fonne Crick (leraar
van de 13-jange RudyJ, Broydenborglaan 19, 2710 Hoboken, tel.
03-827.8211
Uw giften (spreek uw afdeling,
kennissen, vrienden, sympathizanten
aan) zohaast mogelijk over te maken
doch enkel op rek 435-0271511-88
van het Dokter Balletfonds, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel.
Initiatieven kunnen genomen worden waarvan de opbrengst ten goede komt aan het door ons opgezette
goede werk.
Voor nadere inlichtingen en kontakten zich steeds wenden tot de
drie voornoemden. VU, arr. Antwerpen
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Met verontwaardiging stelt de
Volksunie overigens vast dat minister De Clercq de omvang van de genstorneerde middelen voorstelt alsof
de gemeenschappen genieten van
een ongelooflijke toegeeflijkheid van
de Belgische regering. Dit is een
valse voorstelling van de feiten.

het geristorneerde bedrag aan de
Vlaamse gemeenschap ongeveer 6
miljard. Dit is amper 8 % van het hele
Vlaamse budget De verhoging sedert 1982 is trouwens grotendeels
bestemd om de naar de Vlaamse
administratie overgehevelde ambtenaren te betalen.

Geen autonomie
De Volksunie verwijt de C V P en
P V V dat zij zich vanuit hun meerderheidspositie niet verzetten tegen een
voortdurende mentaliteit die erop
neerkomt dat de centrale regering
de Vlaamse regering begchouwt als
een ondergeschikt bestuur, waarover zij alles te zeggen heeft Van
een reële Vlaamse autonomie is aldus in lengte van jaren geen sprake.

ANTWERPEN
AUGUSTUS
5 W O M M E L G E M : Fietstocht voor het ganse gezin om 14 uur aan
Den Klauwaert ± 15 km. Rustpauze is voorzien.
12 K O N T I C H : Sociaal dienstbetoon van 11 u. tot 12 u. in lokaal Alcazar, met prov. raadslid Bart Van der Moere en VU-gemeenteraadsledeh.

Vandaag te Borgerhout

Gust Rom 100 jaar
B o r g e r h o u t h e e f t in d e V l a a m s e b e w e g i n g en in h e t V l a a m s Nationale partljleven steeds een bijzondere plaats ingenomen.
N a m e n als H e r m a n van den Reeck en W i l l e m De M e y e r zijn onafs c h e i d b a a r met B o r g e r h o u t v e r b o n d e n . A l s een der eerste V o l k s u n i e - a f d e l i n g e n v a n h e t V l a a m s e l a n d , l i g t het in d e lijn d e r
verwachtingen dat ons uitzonderlijke gebeurtenissen ten deel
vallen.
De eerste Vlaams-Nationale gemeenteraadsleden na de repressieperiode van de 2de Wereldoorlog,
een eerste Volksunie-burgemeester
in een Antwerpse randgemeente en
nu een Volksunie-honderdjarige in
onze afdeling.

hardwerkers van de Vlaamse Voetbalbond, een vereniging die kort
voor de oorlog 500 aangesloten
klubs telde, daarnaast was Gust een
trouw lid van het V N V , later van de
Volksunie en dat is hij ook nu nog.

Gust Rom, geboren in 1884 in het
arme Vlaanderen van pater Stracke,
heeft het Vlaams-vijandige België dagelijks kunnen ervaren en het is dan
ook met verwonderlijk dat de jonge
Gust Rom tijdens de oorlog van '14'18 een trouw gezel werd van dr.
Borms, wat hem prompt een veroordeling als aktivist opleverde. Maar
wie eenmaal het Vlaams-nationalisme in het bloed heeft weet van geen
versagen.

Naast al deze sociale aktiviteiten
was hij ook nog een flink beenhouwer in het hartje van Antwerpen, in
de Provinciestraat. Reeds lang is
Gust weduwnaar, maar nog steeds
laat hij zijn gezag gelden over zijn
vier dochters die wat fier zijn op hun
kranige in goede gezondheid verkerende vader.

Gust was oprichter, voorzitter,
erevoorzitter van de Fronterharmonie, hij behoorde tot de stichters en

2 augustus!

2 augustus wordt een heuglijke
dag voor Gust en zijn ganse familie
en zijn vele vrienden. Namens de
Volksunie wensen wij u nog vele
jaren en verder een goede gezondheid.

VU interpelleert over
11 juli-viering in
Groot-Antwerpen
Tijdens de gemeenteraadszitting
van 24 Juli II. had VU-raadslid Dirk
Stappaerts heel wat kritiek op de
wijze waarop het gemeentebestuur
van Antwerpen de Vlaams-Nationale
feestdag dit jaar heeft herdacht In
een persmededeling protesteerde
de VU-fraktie reeds op 11 juli tegen
de kortzichtige en eigenzinnige beslissing van het kollege om tijdens de
jaarlijkse bloemenhulde aan Vlaamse
prominenten geen bloemen neer te
leggen bij het graf van
Willem De
Meyer.
De VU-fraktie maakte dit verzuim
goed door zelf voor een gepaste
hulde te zorgen. Het miskennen van
de figuur van deze Vlaamse voorman was evenwel niet de enige
vergissing van het kollege. Ons
raadslid stelde nog een hele reeks
andere vergissingen en nalatigheden
vast. Z o was het op 11 juli maar povertjes gesteld met de officiële bevlagging in Groot-Antwerpen. Aan
talrijke stedelijke gebouwen werd
gewoon niet gevlagd en aan de
Dienst voor Toerisme aan de Suikerrui werd enkel gevlagd met de Belgische driekleur! Ook aan vele stedelijke scholen werd nagelaten de
Leeuwevlag uit te hangen.
Dirk Stappaerts somde een indrukwekkende lijst op van officiële
gebouwen, waar hij persoonlijk had
vastgesteld dat de Vlaams-Nationale

feestdag gewoon genegeerd werd.
Hij klaagde dan ook terecht de nalatigheid van het gemeentebestuur
aan, dat verarïtwoordelijk is voor de
onvoldoende officiële bevlagging op
11 Juli. Ons raadslid wees verder op
een nog ergeriijker feit tijdens de
jongste 11 juli-dag. Tot vorig jaar gold
11 juli als een erkende vrije dag voor
alle personeelsleden van de stad
Antwerpen. Dit Jaar bleek evenwel
dat op verscheidene diensten gewerkt werd
Stappaerts bestempelde dit als een
verwerpelijke miskenning van het
officiële en feestelijke karakter van
de 11 Juli-herdenking en klaagde
tevens de diskriminatie aan onder
het personeel, waarvan een gedeelte
wel en een ander gedeelte geen vrije
dag had.
Het antwoord van het kollege op
de opmerkingen van het VU-raadslid
was zeer zwak. Men zocht verontschuldigingen in het gebrek aan voldoende Leeuwevlaggen en de vakantie van portiers en conciërges.
Ook op de klacht betreffende de
werkverdeling op 11 Juli op het stadhuis kwam geen duidelijk antwoord
Wel beloorde men maatregelen om
in de toekomst dergelijke vergissingen en nalatigheden te voorkomen.
De VU-fraktie zal uiteraard er op
toezien dat deze belofte wordt ingelost (PDM)

VU-Wommelgem voor
de derde maal op de fiets
Toen er in 1982 gestart werd
onder het motto „fietsen in landelijk
Wommelgem", waren meer dan honderd deelnemers uit alle leeftijdsgroepen zo tevreden dat er besloten
werd steeds de eerste zondag van
augustus hiervoor vrij te houden.
De afstand tweemaal 15 km met een
rustpauze voorzien in „Den Klauwaert" wordt in gezinstempo gefietst Men kan dus indien gewenst
na het eerste gedeelte halt houden

of bij het tweede inpikken. Wie de
vorige gezinsfietseling heeft meegereden zal er zeker ook nu willen bij
zijn. Wij danken hier reeds op voorhand A. Sledsens, voorzitter Heemkring, die ook nu weer onze rijdende
gids zal zijn.
Afspraak nu zondag 5 augustus
aan „Den Klauwaert" om 14 u. of om
15 u. 30 voor de tweede start Iedereen hartelijk welkom. Tot zondag?
(WH)

VNOSopTV

Aantrekkelijk Vlaanderen
De Vlaams-Nationale
Omroepstichting
brengt op
dinsdag
7 a u g u s t u s a a n s t a a n d e o m s t r e e k s 21 u. 3 0 t o t 22 u. 15 o p h e t e e r s t e
BRT-net een televisie-uitzending
burgse Kanne; m.m.v. Paul Van Royland, gids en Jan Peumans, schepen
te Riemst;

Wat IS er allemaal te zien?
Een vijftal reportages, één uit elke
provincie over.
— de watermolens in de provincie Antwerpen, n.a.v. de molendag
van 19 augustus aanstaande, m.m.v,
de molenaars Jozef Van Hooi (Grobbendonk). Gust Huybrechts (Balen)
en Jef Druyts (Olmen);

— het Waasland met zijn hqeven,
kreken en kastelen; m.m.v Antoine
Denert, burgemeester te Kruibeke;

— het openluchtmuseum Bachten de Kupe in het Westvlaamse
Izenberge; m.m.v. Julien Desseyn,
VU-volksvertegenwoordiger
en
Mark Wackenier, schepen te Alveringem;
— de mergelgrotten in het Lim-

En nu reeds noteren: uitzending
van vrijdag 24 augustus a.s. (BRT 1
van 19 u. 20 tot 19 u. 40) met een
reportage over de vervuiling van de
Maas; reakties op de politieke aktualiteit en een reportage over SintKwintens-Lennik

— het internationale volksmuziektreffen van juni Jongstleden in
het Brabantse Galmaarden,
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Openbaar Centrum
voor
Maatschappelijk
Welzijn
van Antwerpen
Geneeskundig personeel
Volgende bedieningen worden openverklaard
tegen
1101984, behoudens andersluidende melding
Algemeen Ziekenhuis Mifldelheim - Algemeen ZiekenIiuis Stuivenberg:
— Dienst voor Radiodiagnose (Dr Mortelmans en Dr Van
Herreweghe), 6 plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
Algemeen Ziekenhuis Middelheim:
— Dienst voor inwendige Geneeskunde (Prof Dr PanzeU,
enkele plaatsen van assistent
in opleiding (rang 5) voltijds,
— Dienst voor Anesthesie en
Reanimatie (Dr Alleman), 1
plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds,
— Dienst voor Algemene
Heelkunde (Dr Fornhoff), 3
plaatsen van assistent m opleiding (rang 5) voltijds,
— Dienst voor Urologie (Prof
Dr Dems), l plaats van assistent in opleiding (rang 5), voltijds,
— Dienst voor Mond- en
Tandziekten en Maxillo-Faciale Chirurgie (Dr Peeters), 1
plaats van assistent m opleiding (rang 5) voltijds,
— Dienst voor Kerngeneeskunde (Prof Dr Van den Bogaert), 2 plaatsen van assistent
in opleiding (rang 5) voltijds,
waarvan 1 plaats zal begeven
worden met ingang van 1/1/
1985
Algemeen ziekenhuis Stuivenberg:
— Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr Verbraeken), 7
plaatsen van assisten in opleiding (rang 5), voltijds, waarvan
5 plaatsen zullen begeven worden met ingang van 1/8/1984,
— Dienst voor Anesthesie en
Reanimatie (Dr Baute), 4 plaatsen van assistent in opleiding
(rang 5) voltijds,
— Dienst voor Algemene
Heelkunde (Prof Dr Hubens), 1
plaats van assistent in opleiding (rang 5), voltijds,
— Dienst Psychiatrie (Dr
Desnijder), 1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
Algemeen Ziekenhuis SintElisabeth:
— Dienst voor Inwendige Geneeskimde (Dr Standaert), 2
plaatsen van assistent m opleiding (rang 5) voltijds, waarvan 1
plaats zal begeven worden met
ingang van 1/8/1984, 1 plaats
van assistent m opleiding (rang
5) halftijds, die zal begeven worden met ingang van 1/1/195
— Dienst voor Geriatrie en
Ouderdomsziekten, 1 plaats
van assistent geneesheer-omnipracticus (rang 5) halftijds
Algemeen Kinderziekenhuis
Antwerpen:
— Dienst voor kinderziekten
(Prof Dr Clara), 1 plaats van
assistent in opleiding (rang 5)
voltijds
Algemeen Ziekenhuis Jan
Palfijn:
— Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr De Beukelaer), 5
plaatsen van vnj assistent in

tijdelijk verband (rang 5) vol- heid tot kontraktuele aanstelling van onderdanen van lidtijds,
staten van de E E G
— Dienst voor Algemene
Heelkunde (Dr Debrauwer), l
De aanvragen dienen op het
plaats van vrij assistent in tijde- Sekretanaat, Lange Gasthuislijk verband (rang 5) voltijds, straat 33, te Antwerpen toe— Dienst voor Gynaecologie gekomen te zijn uiterlijk op
en Verloskunde (Dr De Vree), 1 27/8/1984.
plaats van vrij assistent in tijdeInschrijvingsformulier
en
lijk verband (rang 5) voltijds,
volledige
voorwaarden
te
beko— Dienst voor Radiologie
op de 7de Direktie/Perso(Dr Meyers), 1 plaats van vnj men
neelszaken, Lange Gasthuisassistent in tijdelijk verband straat 39, Antwerjien (tel
(rang 5) voltijds
2329835~ 231 0970 - toestel 221)
De kandidaten dienen van
Belgische nationaliteit te zijn
Het inschnjvmgsrecht beBovendien bestaat de mogelijk- draagt 400 fr

mmuu
• Jonge vrouw 32 jaar zoekt dringend werk Is tweetalig en zoekt
werk als verkoopster Liefst omgeving Brugge Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met Erwin
Van Driessche arr VU-voorzitter
Karel van Manderstraat 61 8310
Brugge Tel 050-3567 24

• 22 j
banketbakker-chauffeur
zoekt een nieuwe betrekking in het
Brusselse of ten westen van Brussel
Voor ml zich wenden tot Volksvertegenwoordiger-burgemeester Dr J
Valkeniers, tel 02-5691604

• 18-jarige kinderverzorgster met
goede talenkennis zoekt een betrekking in het Brusselse of op de as
Brussel-Aalst Voor verdere inlichtingen zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr J Valkeniers tel
02-5691604

• 20 j jonge man, vnj van militaire
dienstplicht, graduaat informatica,
grondige kennis van Nederlands
Frans en Engels en praktische kennis van Duits, zoekt een gepaste
betrekking in Brussel, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen of Antwerpen Voor ml zich wenden tot Volksvertegenwoordiger Dr J Valkeniers,
tel 02-5691604
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In memoriam

Het voorzitterschap van een grote afdeling betekent een zware opd r a c h t Palmer Dermaut heeft die
op een schitterende wijze vervuld.
Hij heeft in Izegem, voortbouwend
op, en in nauwe samenwerking met
zijn voorganger, een sterke V U uitgebouwd.

Palmer Dermaut
Voorzitter VU-lzegem
Zaterdag 28 juli, op de middag, is
de Izegemse VU-voorzitter Palmer
Dermaut overleden. Hij was 53 jaar.
Wij hebben wat hulpeloos gekeken en gezocht naar oude knipsels
en foto's en dan de mappen dichtg e k l a p t Het is nog te vroeg om
hem nu al helemaal uit te tekenen.
Zonder zich te willen doen opmerken, was Palmer Dermaut een
buitengewoon man. Ver, heel ver
boven de middelmaat Op de eerste
plaats stonden zijn vrouw en kinderen. Zijn werk en zijn verantwoordelijkheid in een groot bedrijf vormden de tweede kring waarin hij zich
volledig uitleefde. En dan was er de
Volksunie.
Wij hebben hem gekend als bestuurslid, als ondervoorzitter en als
voorzitter. Persoonlijke ambities
waren hem vreemd. Politiek was
voor hem dienstbaarheid. Het was
een opdracht die hij aanvaardde en
waar hij het beste van het beste
van maakte. Z o is hij o.a. afdelingsvoorzitter geworden, lid en ondervoorzitter van het O C M W in
Izegem. Elke taak heeft hij gewetensvol en nauwgezet vervuld. Elk
probleem heeft hij zakelijk en evenwichtig ontleed en dan wist hij een
ideale oplossing voor te stellen of
uit te werken. Hij kon luisteren,

zwijgen en wachten. Waar moest
gesproken en de knoop doorgehakt worden, kende hij na rijp beraad geen aarzeling. Zowel binnen

Het bestuur en de mandatarissen van de VU-Izegem hebben
de droevige plicht u het overlijden te melden van hun voorzitter

Palmer DERMAUT
Echtgenoot José NIJSTEN
Voorzitter Volksunie Izegem
Ondervoorzitter OCMW
Izegem
Lid VU-raad arrondissement
Roeselare-Tielt
Geboren te Marlce op 16 juli
1931. Overleden te Izegem op
zaterdag 28 juli 1984.
De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de
Sint-Rafaelskerk te Izegem, op
zaterdag 4 augustus om 10 u. 30.
Rouwadres Em. Neirynckstraat
20. 8700 Izegem.

als buiten de V U ging de waardering voor hem onafgebroken in stijgende lijn.

De lezer van Wij zal misschien
alleen voor ogen hebben dat de V U
in Izegem, onder zijn leiding, verkiezing na verkiezing, telkens vooruitging. Maar ook inhoudelijk drukte
hij zijn stempel op wat in Izegem
gebeurde. En ook buiten het partijverband was hij aktief. Z o stond hij
mee aan de start van VSVK. Z o was
hij evenzeer met hart en ziel gehecht aan de Wandelklub Vlaams
Huis.
De leden van de Raad van het
O C M W weten hoe hij zich op korte
tijd heeft ingewerkt Ook daar bewees hij spoedig hoe gezaghebbend, diskreet en onvervangbaar
hij was. Tegen de slopende krachten in, is hij tot het uiterste gegaan
om zich ten dienste te stellen van
de V U , van het O C M W , van de
Izegemse gemeenschap.
Wij mogen evenmin onvermeld
laten dat zijn toewijding en trouw
aan zijn overtuiging nooit een grote
verdraagzaamheid in de weg stond.
Ook na de uitvaartplechtigheid,
nu zaterdag, zullen allen die hem
gekend hebben, de herinnering aan
hem bewaren. Als een kostbaar
kleinood voor het leven. Hij liet een
spoor na.
Namens alle Wij-lezers, bieden
wij zijn echtgenote en zijn kinderen
onze kristelijke deelneming aan.
Erik Vandewalle

WEST-VLMNDEREN
Arr. nieuws
BruggeTorhout
Arr. Bestuur
start voorbereiding
verkiezingen '85
O p zaterdag 11 aug. komt het arr.
kieskollege voor een ganse dag samen om de verkiezingen van volgend jaar voor te bereiden. Het is de
bedoeling tot een akkoord en een
plan te komen zowel wat de lljstvorming, de propaganda, de organizatie
en de financiële mobilizatie betreft
Lessen trekkend uit het verleden
willen we een zo degelijk mogelijke
campagne op touw zetten. Dit plan
zal reeds in de maand september
aan de arr. raad worden voorgelegd.

Welkom
aan Tineke
Onlangs werd het gezin van de
arr. ondervoorzitter en partijraadslid
Luc Grootaerdt vergroot met een
flinke dochter, Tineke. Van harte
proficiat aan vader Luc, broertje
Stijn, maar vooral aan de dappere
moeder Erna.

Ludiek Jubelfeest

3 0 jaar VU<
arr. BruggeTorhoutOostkust
Op zaterdag 29 september 1984
organizeert de Volksunie een uniek
„Jubelfeest" naar aanleiding van het
30-jarig bestaan van de partij. Iedereen IS uiteraard van harte welkom!

Programma:
15 u.: akademische zitting met
Hugo Schiltz, minister van Financiën
in de Vlaamse regering als spreker.
Deze akademische zitting gaat
door op het Damse stadhuis.
20 u.; ludiek jubelfeest met zang,
dans en voordracht Huldiging van
de militanten die in het dertigjarig
bestaan van de partij aktief zijn gew e e s t In aanwezigheid van algemeen voorzitter Vic Anciaux.
22 u.: opening van het dansfeest
door een heildronk uitgebracht door
alle aanwezige parlementairen.
Het ludiek jubelfeest en het dansfeest gaan door in de zaal „Carina",
Visserstraat te Moerkeke.

Rouw bij VU-lchtegem

OOST-VLAANDEREN

Aandenken aan

Schilder van het poëtisch landschap

Cyriel Derynck
g e b o r e n t e A a r t r i j k e o p 16 j a n u a r i 1897
o v e r l e d e n t e T o r h o u t o p 18 j u l i 1984
en b e g r a v e n t e I c h t e g e m o p 2 4 j u l i 1984.
Nog kind uit vorige eeuw
werdt gij door al 't affront
aan 't IJzerfront
gekneed
tot Vlaamse leeuw
gesmeed
tot vlaamsnationalist

was hard als staal
w e r d diep in 't hart bewaard.

Alom, altijd
stondt gij bereid
In de Vlaams-nationale strijd
als vurig Idealist

Gij bleeft in liefde en in nood
trouw tot de dood.
Z o mocht gij op het laatst
van uw leven
gelukkig-fier, 30 jaar V U beleven.
Z o laatst nog in Diksmuide
even vóór uw doodsklok luidde.

De repressie heeft u niet gespaard
maar uw trouw aan 't ideaal

En later gingt gij weer op straat
dag en nacht, zonder eigenbaat,
met een lidkaart met een bedelbrief,
met borstel en met aanplakbrief
voor de Volksunie steeds paraat

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.

Kunstschilder Albert van
Kerckvoorde te Lovendegem
O p initiatief v a n de V l a a m s - n a t i o n a l e Dr. A c h i e l S t u b b e k r i n g
L o v e n d e g e m - V i n d e r h o u t e e n in h e t k a d e r v a n d e g e m e e n t e k e r m i s
h e e f t er v a n 10 t o t e n m e t 15 a u g u s t u s 1984 e e n g r o t e t e n t o o n s t e l l i n g p l a a t s m e t w e r k v a n A l b e r t V a n K e r c k v o o r d e , in h e t K u i t u u r c e n t r u m , D o r p 5 A te L o v e n d e g e m .
O p dit ogenblik is Albert van
Kerckvoorde woonachtig te Wondelgem. Toch is hij een rasecht Lovendegemnaar, die als geen ander
gehecht is aan de gemeente waar hij
is opgegroeid, waar hij geleefd en
gewerkt heeft en waar hij geleerd
heeft de natuur en het platteland met
liefde en respekt te benaderen. Opgegroeid tussen weelderig groen,
akker- en weiland ondergaat hij als
negenjarige jongen reeds de tinteling, het- verlangen om al deze
schoonheid vast te leggen. Met
kleurpotloden tekent hij zijn eerste
schetsen, op de keerzijde van de
uitslagen van de duivenvluchten. Het
wordt het begin van een verhaal dat
nooit eindigt: het kunstenaarschap.
In 1929 begint hij voorgoed als een
„echte" schilder: met olieverf, gekocht met zijn voor de kermis gespaarde centen

Ode aan het dorp
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Zijn eerste tentoonstelling heeft
plaats op 16 mei 1943 in het Gasthof
Rio. Het wordt een sukses! Een
tweede tentoonstelling volgt op 10
juni 1946 en genoot eveneens veel
bijval. De kunstschilder zoekt verder,
leert bij, zijn techniek verfijnt Op 14
april 1978 volgt een nieuwe tentoonstelling te Lovendegem, in het Kultuurcentrum. Het is dan „Het jaar van
het Dorp" en de ekspositie is vooral
gewijd aan Lovendegem, zoals het
vroeger was. Het wordt een overdonderend gebeuren, een ode aan
het dorp, een bedevaart naar het

Lovendegem dat zovele mensen
zich van in hun jeugd herinneren.
Ook nu weer neemt Lovendegem,
hoe kan het anders, een belangrijke
plaats in in het gebeuren. Albert van
Kerckvoorde is echter ook niet blind
voor de schoonheid van andere
plekjes, in omliggende gemeenten
zoals Mariakerke of Wondelgem en
tenslotte ook het zacht glooiende
landschap van Munkzwalm, waar hij
vaak kampeert. Naast landschappen
schildert Albert van Kerckvoorde
ook stillevens, met een even grote
verfijning en een unieke poëtische
geladenheid. In de pasteltechniek.

die hem de laatste jaren bijzonder
heeft geboeid bereikt de kunstenaar, zonder enige overdrijving, een
nagenoeg meesterlijke perfektie.
Een bezoek aan deze ekspositie
wordt ongetwijfeld een ongemeen
boeiende ervaring! De opening met
receptie heeft plaats op vrijdag 10
augustus 1984 om 19 u. 30. De inleiding zal gehouden worden door gemeenteraadslid
Hugo
Van
der
Cruyssen. De andere openingsdata
zijn achtereenvolgens: zaterdag 11
augustus: van 15 tot 22 u. (avondmarkO; zondag 12 augustus: van 10
tot 12 u. en van 15 tot 20 u.; maandag
13 augustus: van 9 tot 12 u. en van
15 tot 20 u.: dinsdag 14 augustus:
van 15 tot 20 u.; woensdag 15 augustus: van 10 tot 12 u. en van 15 tot
20 u. De toegang is gratis. Iedereen
is welkom!
J. Van Hoorde

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn - Aalst
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst
heeft de hiernavolgende funktie opengesteld:
- 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist in de neurochirurgie.
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief
worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gasthuisstraat 40,9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken uiterlijk
tegen 20 augustus 1984 ter bestemming te zijn.
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot ekonomische heroriëntering van 4.8.1978, genaamd anti-krisiswet, is de opengestelde funktie toegankelijk voor mannen en
vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de
h. Humbert Barrez, direkteur ziekenhuis, tel. 053-78.33.66
binnenpost 110.
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gen, emmer en toebehoren);

BRABANT

LIMBURG

— Goeie Weytjens uit
2 jaar; Fisher Price-caravan.

Zouden de winnaars van de
hoofdprijzen zo vriendelijk willen zijn
hun pnjs af te halen op het V U sekretariaat, Vanderhallen-Stassen,
Dr. Haubenlaan 26, bus 2, te Maasmechelen, na 20 u. en dit ten laatste
op 30 september 1984.

AUGUSTUS
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Winnaars
ballonwedstrijd
te Maasmechelen

TIELT-WINGE: Vergadering Vlaamse Kring bij Barin-Verbruggen,
Zandstraal te Tielt Agenda: voorbereiding „Vlaams feest" en
„barbecue" van 26 augustus.
KAPELLE-0./D.-BOS: Jaarlijkse
mosselfeesten, ook op
26 augustus.

Donderdag 23 augustus 1984

Meulemansdag en
wimpelfeest te Aarschot
Programma: 10 u.: receptie in ons
lokaal, Schaluin 39 te Aarschot; 11 u.:
geleid bezoek aan de Arthur Meulemans-tentoonstelllng in het SIBA;
13 u.: feestmaal in het Wit Toreke te
Aarschot.
Na het feestmaal, aanhechting
wimpel afdeling Aarschot aan de
federatievlag van Leuven. Optreden
der zanijKoren VVVG-Geel en Leuven. Organist Herwig Vermeylen
speelt muziek van Arthur Meulemans. Film over A. Meulemans en Ernest Claes. Zang en samenzang van
Meulemansliederen met W. De Roover. Nadien gezellig samenzijn en
tombola.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Inschrijvingen voor het feestmaal
vóór 18 augustus bii het bestuur of
op rekening 930-0012795-55 van
VVVG-Aarschot

Lidmaatschap
Pensioengerechtigden kunnen bij
V W G - A a r s c h o t aansluiten: iedere

O p 31 mei II., ter gelegenheid van
de sprookjesstoet in Maasmechelen,
werd er aan de show-bus van de
Volksunie een ballonwedstrijd gehouden, waarbij zo'n 2.500 ballonnen
de lucht in gingen naar alle windstreken. Uit de 327 kaartjes die naar het

woensdagnamiddag vanaf 14 u. in
ons lokaal, Schaluin 39 (ingang langs
achterzijde, Schaluinevest); of bij P.
Van Hoof, Albertlaan
18 (tel.
016-56.69.66); of bij Fr. Janssens,
Steentje 21 te Aarschot; of door
storting van 200 fr. (hoofdlid) en e v t
100 f r. (bijlid) op hogervermeld rekeningnummer.

De namen van de hoofdprijswinnaars zijn:

Sparen - Leningen - Verzekeringen

GROEP ARGENTA

uit

Stokkem,

— Carmen Mathijsen uit Dilsen,
8 jaar: kinderquartzhorloge;

Kanloorhoudt^r-

FONS

PRINSEN

ïksebaan 242
1711 ITTERBEEK • DILBEEK
-S 569,09 14 - 569 11 17

V V V G biedt kosteloos dienstbetoon aan leden en ledenblad.

Dank!

. __

Wij hopen dat iedereen veel plezier zal beleven aan zijn prijs en
danken alle mensen die van die
namiddag een sukses gemaakt hebben.
MTS

BROUWERIJ

MOORTGAT
BREENDONK
Tel. 031-86.71.21
V o o r «AL» u w bieren
en limonades
Bijhulzen: Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwarpen

— Kurt Dubois uit Elen-Dilsen,
5 jaar: lederen voetbal;

T t l . 031-36.10,11

— Minarca Roberto uit Maasmechelen, 3 jaar: The Pink Panther
strandspeelgoed (grote vrachtwa-

Oeheeghar J a n .
Ladeganckstraat l d , Gant
Tal. 091-2Z45.62

U wil investeren
in de toekomst... dus in eigen regio

Paul Pieter De Ridder (voorheen
VU-bestuurslid te Oudenaarde) en
Christiane Reyniers danken allen
voor de simpatie en genegenheid die
zij mochten ontvangen n.a.v. hun
huwelijk. Hun nieuw adres is „Terbankveld", Jos Dehaeslaan 13 te
3030 Leuven-Heveriee.

MEUBELEN -DE

VU-sekretariaat teruggestuurd werden, hebben w e er gewoon 5 getrokken voor de hoofdprijzen. De anderen krijgen een leeuwewimpel toegestuurd als troostprijs.

— Eve Houben
10 jaar: reiswekker;

Bree,

dan eerst EBES kontakteren
dé energieleverancier in Vlaanderen

KEIZER

Salons ' Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen

DE KEIZER

O n k l o p b a r e prijzen
in kleinmeubels en salons

ZITMEUBEL

(speciale voorwaarden voor trouwers)

R a a d p l e e g , onze adviseurs-industrie

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot t 9 u . 30
Do., zat. van 10 tot I9 u. 30
Zondag v a n M tot 18 u.

Zaakvoerder

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERN AT - 02-582.22.22

Staf Kiesekoms

(op slechts is km van Brussel centrum»

EBES

Antwerpen:
Gent:

ir. J. Vincent, Mechelsesteenweg 271, tel 03-280.05.77
ir. M. Raskin, F. Rooseveltlaan l, tel 091-25.58.31

Hasselt:

ir. J. De Greef, Herckenrodesingel 4, tel 0ll-25.09.3l

A a n b e v o l e n huizen
PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER

Algemene Bouwondernemingen

in maatwerk

fTSg

ZO'VEEL BETER I
meesterkleermaker

Vèrmees
STEENHOUWERSVEST 52
ANTWERPEN T.-231.35.83

Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur.

Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31.13.76

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

PVBA BERT
Assesteenweg 101, Ternat
Tel. 02-582.13.12

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, Ternat
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

GELD

Tel. 014-21.12.07
Fraikinstraat 20,
Herentals

VERDELER
VOLKSWAGEN-AUDI

ESOX
STAN PHILIPS

Onmiddellijk te bekomen bij

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

Groothandel Hengelsport

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57

Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 21.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
TaL 03-235.65.75

De goedkoopste kaskredieten,
financieringen, hypoteken

KLEDING LENDERS

Kantoor ROMAN

Sint-Damiaanstraal 41
Wommelgem

Katsijnenhoek 25
9660 BRAKEL
Tel. 055-42.36.36

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

JÊlbL

handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomsiagen
migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16
Loodgieterij, sanitair, zink, gas,
roofing, waterverwarmers,
schouwvegen en regelen
mazoutbranders

GUIDO NUYTTENS
I

Dames-, heren- en kinderkleding.

Zondag en maandag gesloten.

n.v. de winne uyttendaele

Tel. 03-353.70.39

54}'

LEOPOLD II-IAAN :20s
««sa OOSTOUINKERKE
TEL.0Si/l1.2C.29
WOENSDAG GESLOTEN-

DE PRIJSBREKER

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

Littoral

van het goede meubel

02-428.69.84

Panorama 36
1810 Wemmei
Tel. 02-478.19.93

CM]|

^ uitgebreide keus bemeubelde villa's-appart -en studio's
in alle prijsklassen alles inbegrepen
vraag gratis kalalogus met foto's

< I I 7 \ STUDIO
DANN

Import - Export

FRANSSENS OPTIEK:

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTOUINKERKE

Longtinstraat 126, 1090 Brussel
T a l 428.1938

GEORGES DE RAS PVBA
Autocars, autobus,
ceremoniewagens.
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
Lade
TeL 053-21J&36
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Prof. dr. P.C. Paardekooper over het franskiljonisme:

„ W e moeten die
volksziekte uitroeien!"
KORTRIJK — Een universiteitsgebouw tijdens de
vakantiemaanden biedt een doodse, desolate indruk.
Toch zit hier en daar, in een rommelig kantoortje, een
kluizenaar te wroeten. Eén van die zomerse vorsers
heet prof. dr P.C. Paardekooper
Voor weinigen in Vlaanderen een onbekende.
Begin '62 hield deze Nederlander voor de mikro van
de KRO een reeks lezingen onder de titel: „Er zijn
geen Belgen." Enkele maanden later werd hij omwille
van een gelijknamige causerie aan de Leuvense
unief, door justitieminister Vermeylen uitgewezen.

om door de wereld te komen...
O p dat ogenblik zit je al met dat
minderwaardigheidsgevoel. Levenslang. Daarom lijkt het me
erg belangrijk dat mensen de
moed bezitten om het onderwijs
van het Frans een flink stuk
terug te dringen, tot een normaal
en demokratisch aanvaardbaar
peil. Zodanig dat de kennis van
het Frans hier niet beter is als de
kennis van het Nederlands in
Wallonië. Ik denk zelfs dat het
nog veel verder gaat: we moeten
met kracht propageren dat mensen Nederlands spreken tegen
alle Franstaligen, niet alleen te-

P

AARDEKOOPER
werd
geboren in 1920, studeerde aan verschillende
universiteiten en na de oorlog
ook te Leuven. Vandaag is hij
nog steeds aan de KUL verbonden, afdeling Kortrijk, waar hij
Nederlandse taalkunde doceert
Door een „persoonlijke afwijking" zit hij voornamelijk te
zwoegen op de problematiek
van de Nederlandse syntaxis, de
leer van de binding van woorden
tot zinsdelen.
In onderstaand vraaggesprek
geeft hij, zoals steeds ongezouten, zijn mening over het franskiljonisme anno '84. Zijn visie zal
ongetwijfeld de nodige reakties
opwekken...

Levend
franskiljonisme
W I J : U meent Vlaanderen te
moeten blijven waarschuwen tegen het
„franskiljonisme"?
Paardekooper:
„Hét
probleem van de Nederlandstaligen,
zowel in Vlaanderen als in Nederland, is het .franskiljonisme.
Sommigen denken dat men hieronder enkel de gewoonte van
mensen, om Frans als'huistaal te
nemen, dient te verstaan. Verkeerdelijk meende men wanneer
dit opgelost was, dat het dan
allemaal in orde was.
Dit is onjuist. Het franskiljonisme is een vorm van taaldiskriminatie. Het zit veel en veel dieper.
Het is de voorkeur voor het
Frans, boven het Nederlands. Dit
is uiteraard niet tot het Nederlandse taalgebied beperkt, maar
het is uitgerekend daar wel een
eeuwenoude ziekte.
Tot rond 1940 heerste enkel
het Frans als internationale taal,
en van toen af brak het Engels
door Ook tegenover dat Engels
hebben Nederlandstaligen een
minderwaardigheidsgevoel. Ook
daar bestaat dus taaldiskriminatie.
Voor Vlaanderen echter is het
franskiljonisme toch wel het ergste. Je weet best hoe het gaat
wanneer je in Wallonië komt en
je spreekt Nederlands: men kijkt
je stomverbaasd aan. Er is nauwelijks iemand die deze taal fatsoenlijk begrijpt
Omgekeerd
I evenwel, wanneer je in Vlaanderen komt, dan vinden de mensen
het niet meer als normaal dat
iedereen Frans kent. Z o kun je
I het beleven dat een Leuvense
L
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Prof Paardekooper: „Mijn hefde voor Vlaanderen is een kombinatie
van kulturele, taalkundige en historische belangstelling.
winkelvrouw je toeroept: „Ewel,
met a Vloms grokte toch niet var,
menier!"...
Diezelfde volksziekte — dat
franskiljonisme — uit zich ook bij
de praktijk van het onderwijs."
WIJ: Hoe bedoelt

u?

Paardekooper: „In teorie is de
positie van de kennis van de
landstalen in Wallonië én Vlaanderen natuurlijk gelijk. Maar in
feite zitten de Walen, net als de
Fransen, in een soort taaigetto.
Tot hun eigen hele grote nadeel
willen ze daar ook niet uitkomen.
Onze zorg is evenwel deze
volksziekte te genezen. Daarbij
komt men ogenblikkelijk bij het
onderwijs Tot vóór enige tijd
was de positie van het Frans
daar veel sterker als die van het
Engels Nu is het teoretisch niet
meer zo. Hoofdzaak is nochtans
een mentaliteitsverandering bij
de mensen.
Als klein kind op de lagere
school leer je dat je met je
moedertaal eigenlijk niet véél
kunt doen en bovendien beheers je die moedertaal alleen
maar in dialektische vorm Het
lijkt alsof je Frans moet kennen

gen de franskiljons in Antwerpen, Gent, Kortrijk... maar ook
tegen Franse automobilisten die
de weg vragen, natuurlijk ook
tegen Brusselaars, tegen Walen... Die domme refleks, die je
overigens ook merkt bij Nederlanders, om in een vergadering
onmiddellijk over te schakelen
op het Frans, van zodra een
Franstalige erbij komt, moet verdwijnen.
Mag ik u een onbescheiden
vraag stellen: hoeveel VU-parlementsleden
spreken
konsekwent Nederlands tegen hun
Franstalige kollega's? Daar zit
het grote probleem. De Vlaamse
Beweging is ongetwijfeld veel en
veel meer als alleen een taalbeweging, magr essentieel blijft het
vaak een taalkwestie."

Engels als
eerste taal
WIJ: Pleit u dan voor een
betere kennis van het Engels?
Paardekooper:
„Precies.
Wanneer je als toerist in Parijs of
in om het even welke andere
Franse grootstad bent, lijkt het
me normaal dat je in eerste
instantie Engels spreekt Verder

heb je nog altijd je handen en
voeten waarmee je kan spreken... Maar door Frans te spreken in zulke toeristencentra
sterk je de Fransen in dat domme vooroordeel dat hun taal
eigenlijk de mooiste van de wereld is. En dat ze rustig kunnen
blijven doorgaan met zich op te
sluiten in dat taaigetto. Op termijn zal dit overigens fataal worden voor de Franse kuituur en
de Franse wetenschap. De Fransen hebben grote moeite om
zich in het Engels uit te drukken
op internationale kongressen.
Wij zijn pas heel sociaal als we
hen (evenals de Brusselaars) in
het Engels aanspreken, wanneer
Nederlands spreken geen zin
heeft. Daardoor bewezen wij
hen een grote dienst Ik denk dus
dat Engels als eerste vreemde
taal in het onderwijs spoedig een
feit moet zijn.
De hele Vlaamse wetenschappelijke, ekonomische en industriële wereld is zich trouwens
reeds aan het omschakelen. Let
wel, ik ben ook geen voorstander van britskiljonisme. Maar u
merkt dat de vooruitstrevende
krachten in Vlaanderen het heel
goed begrepen hebben."
W I J : Een mogelijk gevaar van
de doorvoering van uw voorstel
bestaat erin dat we, na het franskiljonisme, het stadium binnenstappen van een ware „veramerikanisering". Dit is reeds zo op
het vlak van de hedendaagse
muziek. Is deze nieuwe ontheming bijgevolg niet veel groter?
Paardekooper: „Ik denk dat
dit voor Vlaanderen niet geldt
Voor Nederland waarschijnlijk
wel, ofschoon u ook daar het
franskiljonisme absoluut niet
mag onderschatten. Het is ook
daar een volksziekte.
We kunnen maar aan één
front tegelijk vechten. Wanneer
we alles tegelijk willen doen, bereiken we niks. Bovendien is de
dreiging (denkt u maar aan Brussel) van het Frans ontzaglijk veel
sterker.
Heel wat mensen laten ook
verstek gaan. Het is me opgevallen hoe bv. het Davidsfonds, dat
in teorie toch een hele strijdbare
Vlaamse groepering zou moeten
zijn, het onmiddellijk laat afweten
als je vraagt om iets in die richting te doen! Enkele jaren geleden had ik een tekstje klaargemaakt waarvan de strekking
was: méér Engels in het onderwijs. Het Davidsfonds heeft dit,
na heel lange tijd, gewoon teruggestuurd met de mededeling dat
zij weigerde dit af te drukken. Je
staat er paf van..."
WIJ: Hoe ziet u, konkreet een
aantal zaken? We leven nog
immer in één Belgisch staatsverband en bovendien zou het absurd zijn de kontakten met het
zuiden terug te schroeven
Paardekooper: „Zodra
er
sprake is van de gelijkwaardigheid tussen de partners zal ieder
toch minstens zijn eigen taal
gebruiken. Is er sprake van een
Vlaamse klant en een Franstalige leverancier, dan zal de Vlaam-

se klant natuurlijk Nederlands
spreken. Omgekeerd heb ik begrip voor de Vlaming in de positie van leverancier tegenover
zijn Waalse klanten. We moeten
nuchter en zakelijk blijven I Maar
zelfs dan moet men niet zo
slaafs reageren zoals sommigen
nu wel doen."

Lafheid van
Martens V
WIJ: „Uit recente studies is
gebleken dat de kennis van
vreemde talen door jonge Vlamingen tijdens de voorbije jaren
ernstig is verminderd. Nochtans
betrof dit één van de belangrijke
troeven
voor,
bijvoorbeeld,
vreemde investeerders.
Dreigt
Vlaanderen door een verminderde taalkennis niet één van zijn
kwaliteiten te verliezen?
Paardekooper: „Ik overdrijf
nou een beetje: alle bedrijven op
de hele wereld hebben graag dat
al hun personeelsleden alle talen
van de wereld spreken. Bedrijven moeten eenvoudigweg geen
krankzinnige eisen stellen. Als
w e konsekwent beslissen om,
bijvoorbeeld in EG-verband, uitsluitend Engels als internationale
hulptaal te aanvaarden, dan
moet iedereen die te lui is om
deze taal te leren (zoals nogal
wat Franstaligen) het zelf maar
weten! Franstalige brieven worden dan in het Engels beantwoord. Afgelopen.
Je kunt eigenlijk slechts één
vreemde taal fatsoenlijk spreken. En dan nog is dit een geweldige prestatie. Maar dat stotteren in drie vreemde talen, zoals
dit door veel Nederlandse bedrijven gevraagd w o r d t is een onzinnige zaak.
Mijn konkreetste voorstel is
dus: iedereen spreekt in al zijn
kontakten
met
Franstaligen
(waarbij hij niet de mindere is) in
het vervolg ofwel A B N (zeker
wanneer het Belgische staatsburgers betreft), of anders Engels. Het is een psychologische
drempel, maar het is uiterst belangrijk dat deze overschreden
wordt
Het onderwijs kan daarbij een
zeer grote rol spelen. En dit kan
makkelijk..."
WIJ: Vanaf het ogenblik dat
het onderwijs dan toch eindelijk
gefederalizeerd
wordt?
Paardekooper: „Dit kan zelfs
zonder federalisme. Wij, Nederlandstaligen in België, vormen
een meerderheid. Bijgevolg hebben wij toch niets te vrezen!
Lafheid is op de eerste plaats
taallafheid, en daaruit volgt een
hele reeks andere lafheden. De
lafheid tegenover Happart, de
lafheid die je elk ogenblik vaststelt in de regering-Martens...
Denk maar even aan het voorstel van CVP-voorzitter Swaelen
om de Voerstreek over te hevelen naar Brussel! Dit en andere
zottigheden zijn ontzettend. Al
die lafheden komen, ik herhaal
het voort uit een taallafheid. De
Walen hoeven slechts één maal
te dreigen met: wij zullen de
regering opblazen en de CVP en
PVV worden bang en geven
weer toe. Voor de zoveelste
keer."
(pvdd)
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