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M/eekblad

Nbams Nationaal

„Een en ander belicht ten overvloede de zware politieke
fout die de voltallige regering beging door na een volle
week vergaderen, op 4 februari 1983 het benoemingsbesluit
van José Happart aan de koning voor te leggen/'
(Hugo De Ridder in „De Standaard', 28 augustus 19841

„Er ligt geen
w i e r meer.,

Foto van de weei<

##

De aanvaring van het vrachtschip „Mont Louis" met een
ferryboot doet een storm van reakties losbarsten. Het oude
verhaal. Altijd moet er iets verschrikkelijks gebeuren alvorens men een gevaar erkent en besluit iets te ondernemen.
De eerste ernstige brandpreventieverordeningen werden
pas van kracht né, de moordende vuurhaard in de Brusselse
innovation" en vooraleer er dwingende maatregelen ter
verhoging van de veiligheid in de mijnschachten werden
opgelegd waren er reeds honderden putters niet meer
levend bovengeraakt
Hetzelfde geldt voor de bescherming van onze natuurlijke omgeving. Toen de Volksunie in de jaren zestig kongresseerde over het milieu werd dit op schampere glimlachjes
onthaald, maar vandaag heeft iedereen de mond vol over
de rampzalige verloedering van ,A<oeder Aarde" (en van de
ruimte). België heeft overigens een weinig benijdenswaardig imago bijeengeharkt wat de zorg voor dit miUeu betreft
De schandalen swingden de pan uit Brecht Hoboken,
Bayer-Rickman, de A-24, Pecq-Armentières, het Schelde- en
Maaswater, Chooz, Tessenderlo, de verloren dioxine-vaten,
enz... zijn even bekende als indroevige voorbeelden van het
ontstellend gebrek aan een ernstig beleid terzake. Meestal
trad de overheid hopeloos te laat op. De bijna komplete
verkrachting van de Vlaamse kust en het aanpalende
duinengebied zijn hiervan troosteloze getuigen. Ook de zee
genoot geen genade. Tot voor kort volhardde België in het
dumpen van kernafval in zee. Pas nu, na de publikatie van
wetenschappelijke rapporten uit „onverdachte" hoek, wordt
stilzwijgend erkend dat dit niet „gezond" was.
We kunnen slechts hopen dat het ongeluk met de „Mont
Louis" de ogen van de verantwoordelijken opent Want het
had erger, veel erger, kunnen zijn. Als er echt geen enkel
van de dertig vaten vol radioaktieve hexafluoride geraakt
werd, dan bestaat de kans dat we er met de schrik afkomen.
Maar dit geluk zal ons waarschijnlijk bij een volgende aanvaring niet gegund worden.
Bovendien zit elke kritisch ingestelde geest verveeld met
een brok opgekropte ergernis. Het nieuws over de hoogst
gevaarlijke lading aan boord van de gekapseisde „Mont
Louis" werd bekendgemaakt door een verdienstelijke milieu-organizatie; pas uren later gaven de officiële berichtgevers dit toe. Ook het feit dat zoiets kon gebeuren, roept
vragen op. Hoe is het mogelijk dat men dergelijke explosieve vrachten zomaar doorheen de drukst bevaren zeeroute
van de wereld stuurt? Men laat toch evenmin een vrachtwagen met uiterst giftige lading de snelweg oprijden tijdens
een piekmoment De dringende brief van VU-voorzitter Vic
Anciaux aan premier Martens, waarin hij aandringt op de
spoedige uitwerking van een internationale veiligheidskode voor het transport van dergelijke produkten over zee,
komt geen dag te vroeg. Hopelijk wordt op zijn voorstel positief gereageerd en hoort men niet opnieuw het nep-argument van „onbevoegdheid dienaangaande". Het kan toch
niet bestaan dat een buurland van de Noordzee niets te
zeggen heeft over de veiligheid op het Kanaal en de
kwaliteit van het zeewater?
Indien het juist is — zoals sommigen beweren — dat onze
kinderen de huidige generatie zullen verfoeien, omwille
van ons groot gebrek aan echte zorg voor de natuur, dan
kan dit te wijten zijn aan ons groot „vertrouwen" op officiële
deskundigen. Woordvoerders die steevast beweren dat er
geen vuiltje aan de lucht is. De Engelse auteur en regisseur
Peter Ustinov verklaarde ooit: „De laatste stem die we
zullen boren, vooraleer de wereld uiteenspat, zal de stem
van een expert zijn, die zegt: -Dat is tecbniscb onmogelijkl'".
Een citaat om even bij stil te staan, met zeezicht op de „Mont
Louis"?
(pvdd)

Afscheid van de vakantie, met de glimlach...
...en met onze tas boordevol goede moed en sprankelend dynamisme. Om u, vijftig weken lang
(en hopelijk nog veel langer) het nieuvi/s te brengen, recht uit het hart van de Vlaamse opinie
Het komende werkjaar zal trouwens van groot belang zijn op het politieke vlak. Uw weekblad wil
stem geven aan wat leeft en beweegt onder de Vlaams-nationalisten, op weg naar een eigen
Vlaamse staat
(foto dienst voor toerisme, Knokke)

graag nogmaals beluisteren. Het
recht op informatie is, voor wat het
verteden betreft alomvattend en
zonder beperking. De sociale funktie
van de pers, houdt het recht én de
plicht in tot objektieve en volledige
berichtgeving. Ook op het vlak van
geschiedenis en herdenking. En zeker tegenover een generatie die in
deze zin weerloos is: ze heeft het
niet beleefd, niet aan den lijve ondervonden. Slechts de pers kan, indien
ze d u r f t haar de waarheid schenken.
Indien U d u r f t

K.R„ Heule
REORGANIZATIE

OMROEP

D e reorganizatie van de Vlaamde
televisie zou volgens de CVP- en
P W - a u t e u r s o.m. een kwaliteitsverbetering van de programma's meebrengen, als gevolg van de onderiinge konkurrentie van de netten.

WIJ, BELGEN
In het artikel „Brons voor Ingrid"
over de Olympische Spelen CWij"
van 2 augustus j.U, gebruikt u een
terminok>gie die mJ. niet in overeenstemming Is met de Vlaams-NationaIe geest van uvi/ weekblad. U hebt
het herhaaldelijk over „landgenoten",
„ons land" en „wij", waarmee u dan
Belgen en België bedoelt Dit artikel
is trouwens helemaal in strijd met dit
van de partijvoorzitter in dezelfde
WU-aflevering, waar hij schrijft dat
hij node de Vlaamse sportlui onder
de Belgische vlag ziet deelnemen
aan die spelen.
N.M„ Kortrijk

ANCIENNE BELGIQUE
D e geest van „den Belgiek"
spookt blijkbaar nog rond in de , A n cienne Belgique". Het is veel Vlamingen opgevallen dat er op 11 juli geen
leeuwevlag hing aan de gevels in de
Steenstraat en Anspachlaan.
D e waardeinhoud van een instelling wordt ook bepaald in verhouding
met uiteriijke en zichtbare tekens...
M e t respekt en waardering voor
beleidsverantwoordelijken van deze
Vlaamse instelling, betaald met

Vlaams gekl, durf ik publiek naar een
gemotiveerd antwoord vragen; hoe
komt dat?
Ais zelfstandige volksnationalist
sta ik volop in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Als Brusselse Vlaming
verdedig ik — in de aanval — de
wettige belangen en rechten van de
Vlamingen te Brussel en soms elders. Met lede ogen stel ik vast dat
de Waalse vlag elke dag wappert
aan de „Botanique", het trefcentrum
van de Waalse gemeenschap te
Brussel.
Het gaat hier dus niet alleen o m
een persoonlijke vraag. Ik treed eerder op als „spreekbuis" van de vele
Vlamingen, die dezelfde vraag formuleerden en — ook — nog op een
redelijk antwoord wachten. Daarbij
nog de vaststelling dat na de GuldenSporenviering op de Grote Markt, er
een beperkte Vlaamse receptie (tegen betaling) plaatshad in de „Bar
Américain" voor Vlaamse personaliteiten. O p die bijeenkomst waren
eminente vertegenwoordigers uit
alle Vlaamse partijen I Alleen de leeuwevlag ontbrak... Hoe rijmt men dat?
Ik denk toch dat deze pertinente
vraag mag voorkomen als agendapunt op een eerstkomende vergadering van de Raad van Beheer van de
Ancienne Belgique. Daar kan de
zaak uitgepraat worden in alle rust
en kameraadschap.

D e enige logische en bevredigende oplossing, die — volgens mij —
uit de bus kan komen is „dat de
leeuwevlag er in 1985 moet hangen„"
G.D, Brussel

VEERTIG JAAR LATER.
In diverse Vlaamse kranten wil
men beginnen met reportages betreffende de opmars van de geallieerde legers, de bevrijding en het
einde van de Tweede Wereldooriog.
Aangezien dit alles nu veertig jaar
geleden is, is het passend dat biezondere aandacht aan deze verjaring
w o r d t geschonken.
Er is echter nog iets dat juist
veertig jaar geleden is. De aanvang
van de zogenaamde epuratie en van
de bloedige repressie die bij het
begin een hellefeest van onwettelijkheid, wreedheid en anarchie was en
later een makabere klucht van ongelijke rechtsspraak is geworden. En
die in de gevolgen ervan tot heden,
een mensenleven na de feiten, blijft
voortduren. En in zeer vele gevallen
slechts gebaseerd op persoonlijke
haat en totaal valse beschuldigingen.
Het recht op informatie is niet
beperkt tot zaken die sommigen
graag nogmaals vertellen en anderen

De waarheid is dat diverse studies
door mediaspecialisten in het buitenland hebben uitgewezen dat overdreven konkurrentie vrijwel zeker
leidt tot een vermindering van de
kwaliteit een nivellering naar onderen toe.

BANKETBAKKERIJ -

LASAT -

DOOPSUIKER

Maar zoals voorzitter Vander Eist
schrijft in zijn boekje over repressie
in Vlaamse Nationale Standpunten:
„De repressie heeft niet tot antiBelgische gevoelens geleid."
Inderdaad, mijn moeder is nu dood
en als wij lang genoeg wachten zijn
w e allemaal dood en onze gevoelens
ook. Wat mij nu treft in deze bomaanslag? Hij wordt nergens afgekeurd.
Z o u dat zijn omdat het de ETA is en
daarom door de linkse organizaties
getolereerd wordt? Hadden wij eens
moeten doen! Natuuriijk doen wij
zoiets niet daar zijn wij te braaf voor.
Wij zijn zelfs te braaf om antiBelgische gevoelens te hebben. Van
ons heeft niemand schrik.
A . C , Aalst

Mfj

In een systeem zoals door de
regering voorgestekl, gaan de kijkcijfers de hele programmatie beisalen,
want f)oe meer kijkers, fioe rendabeler de reklamespots.
Gevolg: nog meer Dallas en Dynasty en nog minder kulturele programma's... of met andere woorden:
nog meer Amerikaanse shit en nog
minder Vlaamse kuituur.

Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut v.z.w.
Opstel en èannenstelling:
het komitee van redakteurs
(H De Schuyteneer, Johan Artois. Pol Van Den Driessche, M."
Van Liedekerke en Toon van
Overstraeten).

P.V.L, Middelkerke
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Die bom in het Antwerpse Gerechtshof heeft een diepe snaar in
mijn onderk>ewustzijn geraakt O p
die plaats hebben de vreedzame
menslievende Belgische gerechtsdienaren mijn moeder een nacht op
het koude marmer doen doorbrengen. Tijdens mijn verhoring werd ook
zij even geroepen maar men vergat
haar gewoon en zij was er nog toen
alle deuren 's avonds gesloten werden.

Verantw. uitgever:
Vic Anciaux, Houba de Strooperiaan 142, 1020 Brussel
Publiciteitschef: de h. Karel Severs, tel 02-219.49.30, toestel 25
('s voormiddags) of privé Alsembergsesteenweg
41b,
1512
Dworp. Tel. 02-380.04.78.

Zij werd geroepen maar tijdens
het verhoor was haar getuigenis niet
meer nodig. Het Belgische gerecht
had een aanvraag van de Deutsche
Dienststelle gevonden met: „Wir er-

lepel & vork...
BROOD -

bitten um Auszug des Strafregisters
des genannten..." En gezien de Belgen tijdens de ooriog vlot zulke
inlichtingen aan de Duitsers doorgaven was dit in hun dossier geraakt
Een zuiver strafregister w e r d vereist
om Oostfrenter te mogen zijn!

V

KOFFIEBRANDERIJ
SANO

Tel. 521.14.40

Emiel Witmansstraat 36
Schaarbeek

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

Tel. 02-734.56.09
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

DortmunderThier Braü-hoven
Tervuursevest 60, LEUVEN
Tel.: 016-22.86.72.
Kon. Astridlaan 85, KONTICH
Tel.: 03-457.30.32.
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL
Tel.: 02-218.74.89.

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis!

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Hotel-restaurant-pub
Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

Kapelstraat 1
Tongerio-Westerio
Tel. 014-54.40.07

WILFRIED BLANCQUAERT

Maandag gesloten.
Rustieke sfeer.

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Tower Bridge
Op 5 m i n . van Heizelpark.
Hotel m e t g o e d e smaak, s t a n d i n g k a m e r s , 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. z o n d a g 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 -i- spijskaart.
O p e n alle d a g e n - m a a l t i j d c h e c k s .

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

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor
feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten: Dortmunder Thier van 't vat.
Levende Water Tonissteiner Sprudel,
goed en goedkoop eten.

L
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Sedert 1910
J A N PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks veriof december
De familiezaak met traditie
Tadv. 23i

ANTWERPIA
MAURITS GOSSYE

JOOST GOSSYE

Geraardsbergsesiraat 38
9300 Aalst
TeL 053-21.35.33

D r Van De Perrelei 51
Borgerhout

Tel. 03-236.56.54

greep, verzette zich reeds vroeg
tegen de kandidatuur van de
Voerense militieleider op de Eurolijst van de PS. Toen Happart
verkozen was, en de Europese
socialistische fraktie weigerde
deze Vlaminghater toe te laten,
stapte Glinne ook niet mee op
met zijn verbolgen Waalse kollega's. PS-voorzitter Spitaels eiste
hierop de schorsing van Glinne.
Dr.
Goemans
overleden

Vaarwel
Enkele dagen na het afsluiten
van ons vakantie-nummer overleed dr. Hector Goemans. Om
technische redenen v*/as het ons
onmogelijk dit droevige noeuws
aan onze lezers te melden in het
blad van 9 augustus, waarvoor
onze ekskuses. In een volgend
nummer hopen wij een uitvoeri• ger „in memoriam" over deze
.overledene te brengen.
Hector Goemans was de
zoon van VNV-senator Lodewijk
'Goemans. Hij werd te Leuven
geboren op 10 mei 1915. Na zijn
studies tot geneesheer vestigde
hij zich in Berchem, waar hij
•reeds in 1958 voorzitter werd
van de afdeling. In '64 werd hij
verkozen tot gemeenteraadslid

Het is beangstigend te moeten vaststellen dat de grootste
partij van Wallonië een internationaal gewaardeerd socialist zoals Glinne slachtoffert voor een
dolgeworden, anti-Vlaamse fruitkweker, die bovendien geen socialist is. Het plat elektoralisme
zegeviert.
Of betreft het een late afrekening tussen Spitaels en diens
gewezen konkurrent Glinne?

Vic Anciaux aan eerste minister Martens:

Dringend kode voor
gevaarlijk transport
Net terug uit vakantie en gealarmeerd door de
mogelijke gevolgen van de recente aanvaring voor
de Oóstendse kust heeft VU-voorzitter Vic Anciaux
eergisteren, 28 augustus, onderstaand
dringend
schrijven gericht aan de heer Wilfried Martens,
eerste minister

D

E aanvaring, op enkele
kilometers
van
de
Vlaamse kust van het
Franse
vrachtschip
„Mount
Louis" door een Britse ferryboot,
doet heel wat bedenkingen rijzen.
Niet zozeer de aanvaring zelf
lokt reakties uit maar vooral de
gebrekkige organizatie van het
transport van een zware lading
uranium-hexafluoride.

Open vragen
ik meen dat de Belgische
overheid niet direkt een verwijt
treft De bevoegde minister en
de deskundige instanties stellen
zonder twijfel alles in het werk
om het gevaarlijk radioaktief spul
veilig uit de zee te verwijderen
en weg te voeren.
Toch kan niet verheeld worden dat we van geluk mogen
spreken. Het ongeval is uiteinde-

Afrekening
In politiek is alles mogelijk...
Toch dachten wij dat er grenzen
zijn die men niet overschrijdt.
Men kan ver gaan in zijn standpunten, men kan emotioneel reageren, men kan best radikaal zijn,
maar op een bepaald ogenblik
moet ernst het halen op gekheid.
Dit scheen evenwel niet mogelijk
in het bureau van de Waalse
socialisten, deze week maandag
Met een verhouding 23 tegen
1 heeft dit bureau beslist de
Europese volksvertegenwoordiger Ernest Glinne voor drie
maanden te schorsen. Dit is een
rechtstreeks gevolg van diens
gedrag in de zaak-Happart. Glinne, die in '81 nipt naast de voorzittershamer van zijn partij

Terecht kan de vraag gesteld
hoe het mogelijk is dat er zo
onvoorzichtig wordt omgesprongen met een levensgevaarlijk
goedje? Is reeds na enkele jaren
de gewoonte ingetreden die alle
voorzorgsmaatregelen ontziet?
Is het verantwoordelijkheidsgevoel van de elektriciteits- en aanverwante bedrijven of de nationale en internationale overheden
zo gering?
Mijnheer de eerste minister,
vooral de Vlamingen hebben
een grote ervaring in verband
met de gevaren van de meest
bevaren zeeweg ter wereld. Wij
kunnen in het uitstippelen van
een streng gereglementeerde

aardig

Meldingsplicht
Daarom dring ik er met nadruk
bij U op aan om onverwijld de
nodige initiatieven te nemen teneinde internationaal of zeker Europees een veiligheidskode op
te stellen aangaande het transport van alle giftige produkten
over zee, zowel wat de meldingsplicht de begeleiding als de
vaarroute enz. betreft Mij lijkt
het ongehoord dat het zo drukke
Kanaal als transportroute voor
dergelijke ladingen wordt gebruikt
Graag vernam ik Uw reaktie
op mijn voorstel.
Ik ben zo vrij deze brief publiek te maken.
Met voorname hoogachting,

Vic A N C I A U X

hieraan veel aandacht Het is
immers komkommertijd en het
monster van Loch Ness werd dit
jaar al eens opgemerkt Zodus.

en tussen '61 en '64 was hij
arrondissementsvoorzitter
van
de VU-Antwerpen. Van '65 tot
'77 was hij een voorbeeldig kamerlid en in '77 werd hij tot
senator verkozen.
Deze sociaal-bewogen nationalist liet zich tijdens zijn parlementaire loopbaan opmerken
door talrijke wetsvoorstellen ten
gunste van de gehandikapten en.
nam reeds erg vroeg initiatieven
tegen de luchtbezoedeling.
Aan zijn familie en vrienden
biedt dit weekblad zijn blijken
van deelneming aan.

lijk nog goed afgelopen en de
dreiging zal wellicht kunnen geweerd worden. Z o hoop ik althans... Het had echter rampzalige gevolgen kunnen hebben.

veiligheidskode
een
woordje meespreken.

Met Vlaams geld
Bendeleider Happart (sinds
kort ook Europees parlementslid) is er tijdens de relatief windstille periode in geslaagd zich
geregeld in het nieuws te werken.
Op een goeie dag vond hij er
niets beter op te gaan verkondigen dat de adviezen van de
Raad van State gunstig voor
hem uitvielen. Op een ander moment kreeg hij alle leden van het
PS-bureau zo ver dat zij een
intelligent en trouw militant (Glinne) schorsten. En als klap op de
vuurpijl verkreeg hij het van de
VlaamseC?)
onderwijsminister
Coens gedaan om zijn frankofoon schooltje te laten betalen!
De franstalige Voerense kinderen krijgen inderdaad een
gloednieuwe school die betaald
zal worden met Vlaams geld,
komende van Coens' onderwijs-

begroting! Het „tegen"-argument
zal wel zijn dat minister Coens
niet anders kon, maar dan vragen wij ons wel af waarom het
Vlaamse schooltje in het (officieel) franstalige Komen niet dezelfde gunsten krijgt. Zoals bekend weigert de frankofone on-

dezelfde Belgische regering.
Als dit een voorafbeelding is
van de wijze waarop de Vlaamse
regenngsleden straks zullen reageren op de uitspraken van de
Raad van State, dan houden wij
ons hart vast Waarschijnlijk zijn
ze nu reeds een voor Vlaanderen schandalig kompromis aan
het klaarstomen.

Petit Robert

Bij deze arrestatie zijn toch
kanttekeningen nodig. Het pleit
voor de politionele diensten dat
men deze gevaariijke knaap zonder slag of stoot kan inrekenen.
Anderzijds moet aangestipt dat
het verdraaid lang heeft geduurd
alvorens men de „meest gezochte" heeft kunnen pakken, niettegenstaande het feit dat hij ondertussen aardig wat overvallen
pleegde.
Voorts kan de vraag gesteld:
wat nu? Van Oirbeeck ontsnapte reeds vier maal uit „rijksweldadigheidsinstellingen", waaronder
twee keer uit de o zo dure en
nagelnieuwe Lantingevangenis
te Luik. Naar verluidt zou hij
opnieuw in die nor „verzegeld"
worden. Voor hoelang?

Coens,
Lamme
Goedzak?

derwijsminister over de brug te
komen, waardoor de Vlaamse
kinderen in Komen andermaal
kunnen fluiten naar de officiële
steun. Een typerend voorbeeld
van het verschil in optreden tussen een Vlaams en Waals lid van

Dé man in het nieuws van de
voorbije dagen was ongetwijfeld
de meest beruchte gangster van
België, Robert Van Oirbeeck,
alias „petit Robert". Na ruim dne
maanden zijn de gerechtelijke
diensten er dan toch in geslaagd
deze boef opnieuw te grijpen.
Uiteraard vormde dit feit hét
belangnjkste tema voor de boulevard-journalistiek en ook de
„weldenkende" pers besteedde
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Een „telfout"
De eerste rekenkundige oefeningen die kinderen in het laagste studiejaar te verwerken krijgen zijn optelsommen. Ondanks
deze vroege kennis en niettegenstaande de overvloed van
elektronische rekenmachientjes
is het in België mogelijk een
telfout van liefst 51.000 miljoen
frank te maken! Inderdaad, in
1983 blijkt België voor liefst 51
miljard frank méér petroleum te
hebben ingevoerd dan totnogtoe v*/erd aangenomen. Met als
gevolg dat het tekort op onze nationale handelsbalans nog eens
toeneemt. In het recente verleden had het ministerie van Ekonomische Zaken nochtans de
loftrompet naar de regering uitgestoken om de vermindering
van het handelstekort toe te
juichen. Er werd zelfs geroepen
dat men in '85 tegen een overschot op de handelsbalans zou
aankijken. Door de ontdekking
van deze miljardenfout is het
handelstekort voor '83 evenwel
opgelopen tot bijna 170 miljard
fri
Het is trouwens geen unicum
dat er stomme rekenfouten gemaakt worden in officiële dokumenten. Wie ontving er niet eens
een overdreven berekend aanslagbiljet of een foute waterrekening? En vorig jaar, bij de opmaak van de rijksbegroting in
duistere kastelen, had men ook
al een slecht sommetje gemaakt;
aan de kant van de uitgaven had
men eenvoudigweg 8,2 miljard te
weinig gerekend. Een „kleine"
misrekening die echter op schrijnende wijze aantoont hoe dit
begrotingswerk tot stand kwam:
haastig, nachtelijk en — naar het
woord van boze tongen — beneveld door de warmte en
geestrijke dorstlessers... Knoeiwerk!

Nog eens 4315
Enkele weken terug werd in
Hiroshima de atoomaanval van
1945 herdacht Deze bom doodde op slag 140.000 mensen en in
de afgelopen 39 jaar overleden
nog ruim 60.000 personen aan
de gevolgen van de radio-aktieve besmetting. Tijdens het voorbije jaar kwamen daar nog eens
4.315 mensen bij!
In zijn gelegenheidstoespraak
riep de Japanse burgemeester
de supermachten op om toch
eindelijk weer de ontwapeningsgesprekken te hervatten, want
„in een kernoorlog zal de sterke
zowel als de zwakke tenondergaan". O p het grafmonument
prijken de plechtige woorden :
„Rust in vrede. Deze fout zal
nooit meer gemaakt worden".
De recente „verspreking" van
VS-president Reagan en de aggressieve opstelling van zijn
Sovjet-koilega maken het gevaar
op andermaal zo'n „fout" echter
steeds groter. Wanneer wordt
een einde gemaakt aan de
atoomwaanzin?

Vlaamse
Gordel
Vele duizenden namen afgelopen zondag aktief deel aan de
sportieve manifestatie „de Gordel". Waarmee op symbolische
en vreedzame manier duidelijk
gemaakt wordt dat aan de gordel van Vlaamse gemeenten
rond Brussel niet meer geraakt
kan worden door politieke beslissingen.
Onder de zo talrijke Vlaamsvoelende sportievelingen bemerkten w e ook verschillende
VU-mandatarissen uit het Brusselse, Vlaams-Brabant en de
overige Vlaamse provincies.

In onze uitgave van 26 juli kloegen wij de politiek
van twee maten en gewichten aan van het Belgisch
gerecht Vlaamse betogers die in 1979 het gemeentehuis van 's Gravenvoeren bezet hadden werden,
extra zwaar gestraft, terwijl walligantische geweerhelden (op aanstoken van Happart) zomaar ongestraft op Vlaamse wandelaars mochten schieten. Tijdens de vakantie hebben de VU-kamerleden
Raf Declercq en Jan Caudron niet stilgezeten om de
Vlaamse gevangenen vrij te krijgen.
Dagelijkse
kontakten met het kabinet van Justitie, prokureurs,
gevangenisdirekteurs
en herhaalde bezoeken aan
de gevangenen zelf, het had allemaal geen resultaat...
Jan Vandecauter uit Aalst zal zijn drie maanden tot
de laatste dag moeten uitzitten en komt pas op
6 september vrij
Op 2 augustus werd door het „Hulpkomitee voor
Nationalistische politieke Gevangenen" (HNG) een
betoging georganizeerd voor de gevangenis van
Dendermonde. Achter het spandoek
„Vlaanderen
eist gerechtigheid — Jan Vandecauter vrij" liepen
een honderdtal sympatizanten waaronder kamerlid—quaestor Jan Caudron, de VU-raadsleden Van

Mossevelde en Denayer van Aalst en VU-raadslid
Lutgart De Beul uit Dendermonde. Het HNG verdient alle lof omdat het zich inzet voor de lotsverbetering en de vrijlating van al wie moet boeten in de
strijd voor de verdediging van ons grondgebied en
ons recht Toen Jan Caudron verleden week Jan
Vandecauter voor de derde maal een bezoek
bracht, kon hij tevens bitter kennis nemen van de
verwerping van het verzoek tot vervroegde vrijlating.
In ons land worden straffen tot drie maand
gewoonlijk voorwaardelijk uitgesproken.
Wanneer
het echter Vlaamse idealisten betreft, wordt de wet
genadeloos toegepast en worden geen strafverminderingen toegestaan. Raf Declercq, specialist terzake, neemt zich voor om bij de aanvang van het parlementair jaar in oktober hierover te interpelleren.
Op de foto ziet U een deel van de betogers rond
de spandoeken. Rechts op de voorgrond staat de
heer tJollijn (ruglings), voorzitter van het HNG.
Daarnaast mevrouw Vandecauter, echtgenote van
de gevangene en VU-kamerlid Jan Caudron.

Vakbonden in de klem

Portefeuilles

Korter werken:
probleem in Nederland
Met de langdurige poststaking van vorig jaar november in het achterhoofd denken vakbondsleiders
in Nederland alweer aan een nieuwe hete herfst
Want het gaat met de verkorting van de arbeidstijd
bepaald niet zoals in november 1982 met de patroons werd afgesproken.

A

RBEIDSTIJDVERKORTING geldt voor de vakbeweging in Nederland
als het meest effektieve wapen
tegen de werkloosheid. Mits het
goed gehanteerd wordt natuurlijk, en daarbij is medewerking
van de kant van de werkgevers
noodzakelijk.

Herverdeling?
Een kleine twee jaar geleden,
toen de huidige regering-Lubbers op stap»el was gezet, vonden patroons en arbeiders elkaar in een akkoord over „herverdeling van het beschikbare
werk". Erg vlot is het daarna niet
gelopen met de uitvoering van
de overeenkomst maar er gebeurde toch zoveel (bij voorbeeld in de metaalnijverheid en
deze maand bij Philips) dat de
vakbonden althans voor een
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deel kontent mogen zijn. Z o
wees een onderzoek van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid uit dat bij een
kwart van bijna zeshonderd
geïnspekteerde bedrijven nog
dit jaar nieuwe arbeidsplaatsen
zullen ontstaan als resultaat van
de bereidwilligheid van de werknemers om nog maar gemiddeld
38 uur per week in hun bedrijf in
touw te zijn.
Maar gezien tegen het leger
van omtrent achthonderdvijftigduizend werklozen is de koek
van de arbeidstijdverkorting nog
lang niet op. De vakbonden willen dóórgaan. Ze leggen daarbij
als troef op tafel dat in een aantal
grote bedrijven de winsten sterk
gestegen zijn. En ze benadrukken dat de werknemers een
goed voorbeeld hebben gegeven door af te zien van loonei-

sen, hoewel daaraan door sommige sterke
ondernemingen
best voldaan had kunnen worden.
Een beetje gespannen arbeidsvrede dus in Nederland.
Tot voor kort althans. Want volslagen onverwacht, in volle vakantietijd, liet het Verbond van
Nederlandse
Ondernemers
(VNO) weten dat het niet langer
wenste mee te werken aan verkorting van de werktijd. Eerst
zou maar eens gekeken moeten
worden hoe het verder in de
bedrijven marsjeert met de 38urenweek. Als dat niet naar de
zin van de patroons loopt, zou
men weigeren nog Kollektieve
Arbeidsovereenkomsten af te
sluiten waarin over arbeidstijdverkorting wordt gesproken.

In de klem
De opwinding over dat dreigement (want een formeel besloit
is het nog niet) is nog steeds
groot Zelfs de betrokken minister, Jan de Koning, sprak er
openlijk zijn teleurstelling over
uit dat de patroons wensen terug te komen op het destijds met

de vakbonden gesloten akkoord.
De minister vertolkte feitelijk ook
de mening van zijn kollega's.
Want juist in de ambtelijke wereld maakt men serieus werk
van arbeidstijdverkorting (en halve of driekwart banen voor jongerne) en dat kan alleen maar
gedijen in een maatschappij
waar ook het partikuliere bedrijf
eenzelfde gedragslijn volgt
De sterkste ondernemingen
(dat zijn vooral degene die voor
de buitenlandse markt produceren) leggen nu op hun beurt de
troef van loonsverhogingen op
tafel. Wat dan weer een lastig dilemma betekent voor de vakbonden die zoveel mogelijk de
loonschalen in het bedrijfsleven
in evenwicht wensen te houden.
Dat ze niet te allen koste aan dit
princiep zullen vasthouden, is
overigens wel zeker. Waarmee
de vakbeweging in een klem is
geraakt tussen de nagestreefde
kortere werktijd en de aangeboden hogere lonen. Een positie,
die, zeker als de overheid er zich
mee gaat bemoeien, genoeg
springstof kan bevatten voor
een ontploffing in het najaar.
jeeveedee

Eind '84 (en dat is heus niet zo
ver aO legt vice-premier en financieminister De Clercq zijn ministerportefeuille neer en wordt hij
Europees kommissaris, in opvolging van Etienne Davignon. Een
knappe en bovenal rijkbetaalde
„fin de carrire". Of Vlaanderen
met deze nieuwe kommissaris
gebaat zal zijn moet de toekomst
uitwijzen, alhoewel de politieke
daden van De O e r c q nooit getuigden van enige Vlaamse refleks.
Zijn „heengaan" impliceert tevens dat er een aantal aanpassingen in de regering Martens V
nodig zullen zijn. Konkreet denkt
men eraan om verkeersminister
De Croo het ambt van vicepremier te geven. Niet iedereen
schijnt gelukkig met deze wissel
omdat men — niet helemaal ten
onrechte — vreest dat De Croo
veel minder diskreet zal optreden. Ook dreigt de „invloed" van
PVV-partijvoorzitter
Verhofstadt te zullen toenemen, wat hoegenaamd niet de rust in het
regeringswerk ten goede zal komen.
Eerste minister Martens heeft
aangekondigd dat hij de portefeuilledans voor
ministerjobs
kort en beperkt wil houden.
Maar elders wordt gefluisterd
dat men ook binnen zijn eigen
partij deze kans zou aangrijpen
om een aantal wijzigingen door
te voeren. Bijvoorbeeld door de
weinig
kleurrijke
voorzitter
Swaelen straks een A-plaat te
bezorgen en een krachtiger persoonlijkheid tot voorzitter van de
C V P te benoemen...

Toppunt van
cynisme

maken hun beklag over
ontwikkelingssamenwerking

„Betaal de fiskus geen frank te
veel!". Onder deze titel voerde
de uitgeverij Elsevier publiciteit
voor haar
„Belasting-almanak
1984". In dit lezenswaardig boekje worden allerlei tips gegeven
teneinde vadertje staat toch
maar geen cent teveel te gunnen. Volkomen terecht.

Indianen uit Brazilië,
Peru en Ecuador in ons land

Maar wie zijn de auteurs van
deze uitgave? Beiden zijn ambtenaren bij de direkte belastingen (met de graad van inspekteur en hoofdkontroleur), maar
werden bij de genade van PVVfinancieminister De Clercq overgeheveld naar de Nationale Loterij om er de funkties van administrateur-generaal en adjunktdirekteur-generaal te gaan bekleden (met een zeer hoog
salaris en talrijke voordelen). Wij
kunnen ons vergissen, maar
naar onze mening is het niet de
taak van belastingambtenaren
om alle middelen over hoe men
de fislus kan ontlopen aan het
klokzeel te hangen. Het lijkt ons
veel korrekter wanneer deze adviezen zouden Worden verstrekt
door een zelfstandig vakman of
een fiskaal raadgever. Of hebben de beide Lotto-heren heus
niets anders te doen?
Toppunt van cynisme betrof
de aanwezigheid van de PVV'er
Willy De Clercq op de voorstellingsreceptie. Uitgerekend onder
zijn „bewind" nam de belastingdruk een nooit geziene vlucht.
Ondanks dit gegeven aarzelde
deze liberaal niet om een toespraak te houden waarin hij het
had over de „fiskaliteit die nu bij
iedereen hard begint over te
komen".
Welke nummertjes staan ons
nog te wachten alvorens De
Clercq Europees kommissaris
wordt?

Spaar je hart
Op indirekte wijze verplichten
de jongste regeringsmaatregelen m.b.t. de zorgenverstrekking
ons allemaal een beetje voorzichtiger om te springen met ons
dierbaar hartje. Per 1 augustus is
het niet langer mogelijk financiële tussenkomsten te genieten
van het „Rijksfonds voor Sociale
Reklassering van Minder-Validen" bij de bestrijding van hartziekten.
Vele duizenden hartpatiënten,
die maandelijks en voor de verdere duur van hun leven hartgeneesmiddelen behoeven, worden door deze maatregelen getroffen. Bovendien was het vroeger reeds zo dat deze levensnoodzakelijke geneesmiddelen
onder kategorie B vielen, in
plaats van onder de voordeliger
kategorie A. Deze situatie wordt
nu nog verergerd.
Eigenlijk zijn dergelijke maatregelen biezonder lafhartig: men
gaat besparen op de hulp aan
zieken. De nadelige gevolgen
van de krisis worden dus op de
zwakkeren afgewenteld. Want
het is zonneklaar dat deze bepalingen vooral de minder-gegoede
hartlijders zullen treffen. De béter-gesitueerde zieken zullen altijd wel genoeg geld bezitten om
hun geneesmiddelen te betalen,
maar voor de armeren dreigt het
moeilijk te worden. Van premier
Martens — zelf een hartpatiënt
— had nochtans verwacht kunnen worden dat hij iets meer
begrip zou vertonen voor zijn
mede-hulpbehoevenden...

Op woensdag 8 augustus was er belangwekkend
bezoek in Herent. Ten huize van het kersverse Europarlementslid Willy Kuijpers.
Drie woordvoerders van verdrukte Indianengroepen in het Amerikaanse Amazonegebied kwamen in
West-Europa hun beklag doen en aandacht vragen
voor hun penibele problemen.
Alvaro Fernandez Sampallo uit Brazilië, Alfredo Vitery Gualinga van Ecuador en Evarista Nugkuag Ikanan uit Peru brachten niets dan ronduit trieste
verhalen mee.
Hun relaas, in kort bestek, is ronduit vernietigend;
ook voor de ontwikkelingshulp van ons land.
E

drie Indianen-woordvoerders (waarvan de
TUCANO-man uit Brazilië ronduit verklapte dat zijn leven op het spel staat) hebben in
ons land precies Euro-parlementslid Willy Kuijpers opgezocht omdat ze ervan gehoord
hadden dat zo'n mandataris een
en al gehoor heeft voor het
probleem van verdrukte minderheden en er bovendien ook nog
tot en met in de parlementaire
arena voor in de bres springt.

D

Desinteresse
Aangekomen
in
Geneve,
maakten de drie Indianen een
informatietocht naar het Leuvense, waarna ze Stuttgart aandeden, een internationale perskonferentie hielden in Bonn, en via
Parijs naar hun internationaal
miskend vaderland weerkeerden.
De drie Indiaanse woordvoerders hadden scherpe kritiek op
de internationale ontwikkelings-

samenwerking, en op de grote
desinteresse voor de specifieke
problemen van hun volkerengroepen.
Alvaro Fernandez Sampallo
vertegenwoordigt de „Union de
Naciones Indegenas"u\i Brazilië.
Hij vreesde het ergste voor
zijn volk en, omwille van zijn
politieke aktiviteiten, voor zichzelf. Het Amazonegebied wordt
onverminderd, aldus zijn getuigenis, gekolonizeerd oor terroristen.
De etnische
minderheden
worden het meest geplunderd.
Dat zijn hier niet alleen, maar
vooral, de Indianen. Alvaro Sampallo verduidelijkte dat het de
ultieme bedoeling was van hun
Europa-trip om via een Europese
onderzoekskommissie
over
Zuid-Amerika én de wereldopinie meer te mobilizeren voor de
schrijnende situaties in die landen én ook op internationaal
politiek niveau oplossingen voor

de gestelde problemen te bereiken.

Wanpraktijken
Alfredo Vitery Gualinga, de
voorzitter van de
„Confederavion de Nacionalidades",
uit
Ecuador, deed een frappant verhaal over de onderdrukking van
mindergegoede volkeren, zoals
de Indianen in zijn land. In het
Amazonegebied zijn de autochtonen
„verdronken
schuldenaars" \n uitzichtloze kredietpoelen.
Inmiddels wordt het wél gepresteerd — onder meer met
hulp uit ons land — dat ten
nadele van de eigen bevolking
de kweek van palmbomen wordt
ontwricht Daarbij is er sprake
van ekologische wanpraktijken,
terwijl de Indianen verplicht worden uit de commercieel-suksesrijke gebieden te verhuizen.
Napo Y Pastaza is van deze
wansmakelijke
multinationalpraktijk een schrijnend voorbeeld.
Palmolive is een bekende
merknaam; ook bij ons. Welnu,
het is precies, via Unilever, dat
Palma Oriënte in Ecuador een
exploitatie-uitbreiding beoogt tot
liefst een half miljoen hektare. En
hiervoor ook steun vraagt aan
de Belgische regering.
Z o mogelijk nog schabouwelijker praktijken presteren in Ecuador — in Indianengebied — de
petroleummaatschappijen. Recent werd 1,4 miljoen hektare
grond onteigend. Eigendomsrecht van familiegrond (van In-

dianen) wordt daarbij niet in het
minst erkend.
In het ganse Amazonegebied
zijn nagenoeg 10 miljoen Indianen uitgemoord. De „zachte marteling" in reservaten is internationaal bekend. De drie Indiaanse
woordvoerders meldden nu bij
Europarlementslid Willy Kuijpers
dat op enkele decennia tijds niet
minder dan 17 nationaliteiten
kompleet van de kaart geveegd
werden.

Zonder macht
Hét grote probleem is doorgaans in de diverse landen dat
de Indianen geen duidelijke partijpolitieke macht kunnen laten
gelden
En zelfs afgezien van het politiek aspekt van hun vrijheidsbeweging: in Brazilië leven er nog
zo'n 200.000 Indianen; verspreid
over liefst 135 verschillende taalgroepen...
Men zou op basis van die
aktuele cijfers vanzelfsprekend
de aspiraties van de Indianen
kunnen gaan minimalizeren. Hoewel, 4 miljoen Indianen in alleen
nog maar Ecuador is niet mini
De honderdduizenden opgeslotenen (in reservaten), de even
zovele onteigenden en uitgedrevenen en bovenop de miljoenen
uitgemoorden (10 miljoen volgens raming van de AlDESEP)
zijn de stille getuigen van een Indiaanse volksstrijd die tot op
vandaag met veel geweld én met
groot (multinationaal) kapitaal de
kop wordt ingedrukt
Ten huize van Willy Kuijpers
getuigde Evaristo Nugkuag Ikanon, voorzitter van de Assossiacions Interetnicca de Desarello
de la selva Perusoi, dat een
nieuwe inplanting van een vliegveld zware volkse ravage aanricht. Bovenop is er momenteel
een voor de plaatselijke Indianen
onaanvaard Frans-Belgisch proj e k t via het instituut „ILGEM"
(waarover Wily Kuijpers destijds
reeds interpelleerde), om een
extra
gezondheidszorgen-systeem uit te bouwen.
De Peruaan Evaristo benadrukte dat dergelijke projekten
slechts goed zijn om er via zoveel internationale subsidiekanalen grote geldsommen ten bate
van de initiatiefnemers los te
peuteren.

Bittere strijd

Voor het eerst op Europese politieke toer: de Indiaan Alvaro Sampallo
uit Brazilië, Alfredo Gualinga uit Ecuador en Evaristo Ikanon uit Peru.
Ze kozen prompt Willy Kuijpers uit als verdediger in ons land van hun
volkenrechtelijke belangen. En, ze waren bij het
VU-EVA-parlementslid
in Herent ook uitgebreid te gast.

De Indiaanse woordvoerders
uit Peru, Ecuador en Brazilië waren biezonder bitter gestemd. En
over de politieke kansen van hun
eigen volkeren. En over de internationale desinteresse voor hun
enorme problemen. En over de
politieke poespas waarin zij
prompt verzeilen als ze pogen
hun rechten en belangen op het
internationaal forum te verdedigen. Aan EVA-ambassadeur Willy Kuijpers hebben de Indiaanse
opfjerhoofden
gevraagd
ten
bate van hun volkeren mee te
strijden, (hds)
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Een metalen kantoorinrichting is inderdaad
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn.
Dat alles kunnen wij U garanderen.
En vooral uitgebreid tonen.
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te
uwer beschikking) bent U van harte welkom.
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis.
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën
en mogelijkheden en meteen een overzicht
van ons uitgebreid gamma houten meubilair

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting.
Wel even naam en funktie vermelden.
Alleszins dank voor uw belangstelling.
P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is
uw bezoek overwaard. Tot kijk.
Hoofdhuis:
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B
Bijhuis:
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen)
Toonzalen open dagelijks van
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag).

'm

BULO
KANTOORMEUBELEN N.V.

uw specialistkantoorinrichter
3.500 m2 toonzalen

Wij tussen volkeren en staten, 53

Wegwijzers over
„De Schreve" heen
Men zou een aardig brochuurtje kunnen samenstellen met parlementaire en mondelinge vragen en
antwoorden betreffende het taalgebruik op Belgische wegwijzers.
Sommigen verdedigen het beginsel, dat namen
van buitenlandse steden steeds in de taal van het betrokken land moeten worden vermeld. Dit standpunt
lijkt simpatiek. In de praktijk nochtans blijken de voorstanders ervan vooral Walen te zijn, die aanstoot
nemen aan de Nederlandse vorm van steden die zij
alleen met hun Franse naam wensen te kennen.

deze ontwikkeling met welgevallen aan. Het drukt daarbij de
hoop uit dat de Belgische Vlamingen een "tegengebaar zouden stellen. Hun voorstel luidt: in
(Vlaams) België eerst de Nederlandse naam, tussen haakjes gevolgd door de Franse, in Frankrijk het omgekeerde. Twee argumenten pleiten hiervoor: 1. Een
wegwijzer dient allereerst om de
weg te wijzen; 2. Deze vorm van
tweetaligheid schaadt de Vlamingen in België niet en komt de
identiteit van de Vlamingen in
Frankrijk én in België ten goede.

Het lijkt ons belangrijk, tussen
de Franse plaatsnamen een onderscheid te maken. Sommige
zijn oorspronkelijk Nederlands
en werden naderhand vervangen door hun verfranste vorm.
Andere
zijn
oorspronkelijk
Frans: zij duiden plaatsen aan die
nooit Nederlands geweest zijn.
Hun Nederlandse namen zijn
van dezelfde aard als die van
andere, veel verder afgelegen
plaatsen, Parijs, Londen en Berlijn.
Van de Vlamingen in België
kan dunkt ons, moeilijk verlangd

O

O K is het woord „land"
dubbelzinnig. De officiële taal klopt vaak niet
met het feitelijke taalgebied. Zodat men ons in naam van de
eerbied voor ieders taal „Strasbourg" kan doen schrijven i.p.v.
Straszburg", „Leeuwarden" i.p.v.
„Ljouwert" en „Saint-Brieux" i.p.v.
„Sant Brieg".

Wegwijzers
met een
verleden

In FransVlaanderen
roert iets
Toch ware het misschien
goed, onze houding terzake te

Als tussenpersoon kan bij de
onderhandelingen misschien de
provinciale Raad van WestVlaanderen een handje toesteken. Het IS niet nodig dat daar
een „verdrag" aan te pas k o m t
Dan wordt het weer een overen-weer-trekken tussen unitaire
en gemeenschapsbevoegdheid,
dan duurt het zoveel langer en
dan komen de Walen de zaak
misschien verbrodden.
De Vlaamse executieve kan
hier gerust een feitelijke regeling
afspreken met een Frans gezag.
Voor de Vlaamse Raad kan een
beperkte wijziging van de taalwetgeving m.b.t wegwijzers volstaan.
De kiese aard van de zaak
brengt mede dat een voorstel
van dekreet in dit geval ongeschikt ware. Eerst moet het terrein geëffend worden door wederzijdse afspraken. Alleen de
Vlaamse Executieve kan die maken. En dan een ontwerp van
dekreet opstellen.

De Belgische taalwetgeving
staat op het tegenovergestelde
strakke standpunt: wegwijzers
zijn officiële berichten aan het
publiek. Die horen dus eentalig
te zijn in de taal van het betrokken eentalig gebied, tweetalig in
als zodanig officieel erkende gebieden.

Onvermijdelijk zal hier en daar
een doorreizende vreemdeling
het met deze regeling eens
moeilijk krijgen: niet alle Fransen
vermoeden dat Rijsel = Lille. En
hoevele Duitsers beseffen dat
Aix-la-Chapelle = Köln?
De hulpeloosheid van doorreizende vreemdelingen is nochtans een zwak argument Reizigers die hun land verlaten moeten weten dat zij een aantal
onbekenden tegemoet gaan, onder meer onbekende talen. De
strakke houding van de Vlamingen tegenover de taal der wegwijzers is vanuit hun ervaring
verklaarbaar. Zeer lang heeft
Vlaanderen officieel als Franstalig, daarna als tweetalig gegolden. Verhitte twisten over de
zogenaamd historische tweetaligheid van Vlaanderen kwamen,
ook tussen Vlamingen, tot na de
laatste wereldoorlog voor. Wij
weten dat tweetalige wegwijzers
in Vlaanderen steeds als het
opeisen van Franse taalrechten
in de betrokken plaatsen is aangevoeld; en niet ten onrechte.
Het verklaart de korzeligheid en
de argwaan van de flamingant
tegenover tweetaligheid op wegwijzers, zelfs al verwijzen die
naar Frankrijk.

cent ontstane tweetaligheid op
wegwijzers zou dus door onderhandelingen kunnen bekomen
worden. Onderhandelingen tussen wie? De bevoegde instantie(s) van Franse zijde moeten
onze Frans-Vlaamse strijdgenoten toch bekend zijn; BelgischVlaamse geïnteresseerden kunnen die van hen te weten komen.
Aan Belgische zijde is ontegensprekelijk niet een Belgisch maar
een Vlaams gezag bevoegd. Artikel 59 bis van de Grondwet
maakt uitdrukkelijk de Gemeenschapsraden bevoegd voor „het
gebruik van de talen" binnen hun
gebied, voor zover het „bestuursaangelegenheden" betreft
Bovendien bepaalt de biezondere wet tot hervorming der instellingen (8 oogst 1980) in zijn
artikel 4 van de „kulturele aangelegenheden" waarvoor diezelfde
Raden
krachtens
hetzelfde
grondwetsartikel bevoegd zijn,
onder meer „de bescherming en
de luister van de taal" omvatten.

Model
Wat de overhe d schoorvoetend probeert is voor de bazin langs de weg St-Omaars-Hazebroek
i\appei een normale zaak, zij blijft haar herberg In de Coevoet noemen...
herzien. Wij leven niet meer onder die verfransingsdruk, die wij
tot in de jaren zestig zozeer te
duchten hadden; althans niet
meer in het officieel eentalige
gewest Vlaanderen. Wij kunnen
tegen deze wegwijzerskwestie
rustiger aankijken, vooral nu er
iets beweegt in Frankrijk.
Het is inderdaad verrassend,
in de Frans-Vlaamse arrondissementen Duinkerke en Rijsel
Frans-Nederlandse wegwijzers
aan te treffen. De tweetaligheid
is niet stelselmatig maar breidt
zich uit ten nadele van de zo lang
gehandhaafde Franse eentaligheid. Soms staat op die wegwijzers eerst de Franse naam, dan
de Nederlandse tussen haakjes,
soms is het omgekeerd. Z o hebben wij al „Furnes CVeurne)"
gezien maar ook „Veurne (Furnes)" en „Menen (Ménin)" en
zelfs „Menen" zonder meer.
Voorwaar, een late en onverwachte bekering.
Weliswaar gaat het alleen om
wegwijzers die de naam van
Nederlandstalige steden in België vermelden; niet om wegwijzers naar plaatsen in FransVlaanderen zelf. Z o ver zijn w e
nog niet.
Het Franstalige, maar Vlaamsgezinde, om niet te zeggen heelNederlands tijdschrift „Le Courrier des Pays-Bas frangais' stipt

Kleine kans
omzichtig
aangrijpen
Het is voor vele goedmenenden een vraag, hoe zij onze
stambroeders in Frankrijk metterdaad kunnen helpen, anders
dan met boeken of financiering
via het moedige Komitee voor
Frans-Vlaanderen. Hier ligt een
kans voor het grijpen. Hier kan
via officiële of officieuze weg iets
bereikt worden: de openlijke erkenning vanuit Frankrijk dat het
Belgische Vlaanderen Nederlands is. Het psychologische belang hievan voor de Frans-Vlamingen is niet gering. En op het
internationale vlak versterkt het
Vlaanderens identiteit.
De redaktie van „Le Courrier
des Pays-Bas frangais" verwacht
d a t indien de Belgische Vlamingen uit eigen beweging tweetalige bewegwijzering naar Frankrijk toe aanbrengen, de Franse
overheden vanzelf zullen doorgaan met het plaatsen van tweetalige wegwijzers.
Dit lijkt ons ongewis. Beter
ware h e t onderhandelingen aan
te knopen om wederkerigheid te
verzekeren. Eerst echter moeten
de Vlaamse onderhandelaars uitmaken, door welk beginsel zij
zich hierbij laten leiden.

te Waals-

worden, dat zij de namen van
hun eigen, door verfransing
overrompelde plaatsen anders
dan in het Nederlands aanduiden. Dus Duinkerke, Belle, Kales,
Sint Omaars.
Anders ligt het met oorspronkelijk Franse namen. Hier rijst
geen principieel bezwaar tegen
tweetaligheid met voorrang voor
de officiële taal van het land
waar de wegwijzer staat Hier
kan wederkerigheid
gewaarborgd worden.
Dus in België „Rijsel (Lille)" en
in Frankrijk „Ck)urtrai (Kortrijk)".
Dit principiële onderscheid levert wel een moeilijkheid op. Als
gevolg van zijn eeuwenlange
verfransingspolitiek telt Frankrijk
plaatsnamen van beide soorten
op zijn grondgebied, het Belgische Vlaanderen echter van de
weeromstuit niet: daar komt
geen enkel verfranst dorp voor!
Misschien zien ruimdenkende
Franse onderhandelaars wel in
dat de reden voor een nietintegrale toepassing van de wederkerigheid aan Frankrijk zelf te
wijten is. Gesteld dat de Vlaamse onderhandelaars dit argument kennen en ook uitspelen!

Kiese taak voor
Vlaamse raad
Een veralgemening van de re-

Hebben de Vlamingen eenmaal met de Fransen zo'n overeenkomst afgesloten, dan staan
zij sterk om verder te gaan.
Zouden de Walen weigeren wat
de Fransen toestaan?
Vele wegwijzers naar Duitse
steden zullen er in het gewest
Vlaanderen wel niet staan. Niets
echter belet de Vlaamse Executieve eventueel gelijkaardige onderhandelingen met het Land
Nordrhein-Westfalen aan te knopen.
Z o staan wij misschien nog
model voor Europa. O p een heel
klein, maar dan wel een gevoelig
punt geladen met de symboliek
van identiteit eigendom en gebiedsafbakening.
Zijn de Europeanen in hun
vele onderlinge grensgebieden
al rijp voor zulke benadering?
Zijn met name de Vlamingen, in
het biezonder de Westvlamingen, bereid om deze kleine inbreuk op hun officiële taalhomogeniteit te plegen? Vinden zij dat
dit opweegt tegen het feit dat
Frankrijk hen zichtbaar als Nederlandstaligen, begint te erkennen, nog wel in Frans-Vlaanderen zelf? Voelen zij ook voldoende met hun onfortuinlijker stamgenoten in Frankrijk mee om te
beseffen dat bedoelde wegwijzers voor deze laatsten een kleine maar zichtbare riem onder
het hart betekenen?
Lezersreakties worden met
spanning tegemoet gezien door
Karel Jansegers
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„Verdeel en heers", hoelang nog?

centralistisch (Kongres-I) gezag,
en voor de eenheid van India.

Gandhi haalde truuk
een keer te veel uit
De handigste politieke manipulatie kan een politieke stommiteit worden als ze te vaak herhaald wordt
Dat ondervindt de gewiekste Indiase premier Indira
Gandhi nu na haar poging om nog een populaire
premier van een deelstaat af te zetten.

I

N mei jl. zette de goeverneur
van het geannexeerde Sikkim de premier af, hoewel
die een duidelijke meerderheid in
het plaatselijke parlement af. In
Kashmir verving Gandhi een
goeverneur die weigerde zich
tot dergelijke operatie te lenen
door een getrouwere volgeling.
Die ging prompt aan het komolOtteren met parlementsleden
i/an premier Faroek Abdoellahs
oartij, waarop een deel van hen
de premier in de steek liet en samenging met de plaatselijke afdeling van Indira Gandhi's Kongres-l. Abdoellah, de populaire
zoon van de „leeuw van KashTiir" werd afgezet omdat hij
geen meerderheid meer had, zijn
-ivaal werd met de steun van
<ongres-l de nieuwe premier en
Drotesten in Kashmir werden ongenadig onderdrukt.

Storm!
Een paar weken geleden werd
n de grote zuidelijke deelstaat
^ndhra Pradesh dezelfde operatie uitgevoerd tegen premier
Rama Rao, een gewezen filmster
die erg populair was om zijn
(Vertolking van rollen van hindoegoden. Ook daar liepen een aantal leden van Rao's Telugu Desam-partij (de partij van het Telugu-volk) over naar de oppositie
om met Kongres-I een alternatie\/e meerderheid te vormen. Goeverneur Ram Lal ontsloeg zonder verhaal Rama Rao en benoemde zijn rivaal, de leider van
de „overlopers" tot nieuwe premier.
Maar Gandhi en haar volgelingen hadden hun truuk een keer
te veel uitgehaald. In Andhra
Pradesh stak een storm van protest op en vielen tientallen doden

in botsingen met politie en leger
die in allerijl versterking kregen.
Rama Rao trok vonge week
naar New Delhi met 162 hem
trouw gebleven pariementsleden en bewees daar bij president Zaïl Singh dat hij nog wel
degelijk een meerderheid heeft
in het 295 zetels tellende deel-

staat-parlement. Op diezelfde
dag paradeerde de nieuwe premier met „zijn" parlementsleden
voor goeverneur Ram Lal. Maar
daar bleek dat 39 van zijn zogenaamde aanhangers met Rao in
New Delhi waren en dat hun
plaatsen waren ingenomen door
bedriegers

Zondebok
Gandhi en haar medewerkers
beweerden dat Ram Lal op eigen
houtje had gehandeld en probeerden van de goeverneur, die
inmiddels is afgetreden, de zonverdeelde oppositie. ZIJ eist dat
er een eind komt aan het „dikta-

toriaal bewind" van Indira Gandhi. Die heeft het inderdaad niet
nauw genomen met de grondwettelijke en demokratische normen om regeringen te destabilizeren of te ontslaan in deelstaten die door haar partij niet gekontroleerd worden. En dan zeker in deelstaten als Kashmir en
Andra Pradesh waar de premiers regionale nationalismen,
en geen nationale partij, vertegenwoordigen. Gandhi ziet de
bevestiging van die regionale nationalismen — in de Pundjaab, in
Kashmir, in Andhra Pradesh, bij
de Tamils van Tamil Nadu e.a.
met zeer lede ogen omdat ze er
een bedreiging in ziet voor haar

De president van het goede nieuws

Ronald Reagan,
media-manipulator
Op een konventie die verliep als een perfekt georganizeerde show, zonder enig debat of enige diskussie, in de thuisstad van J.R., Dallas, is Ronald Reagan
door de Republikeinen aangeduid als kandidaat voor
een tweede ambtstermijn. En volgens alle opiniepeilingen zal in november a.s. het team Reagan-Bush het
gemakkelijk halen op het duo Mondale-Ferraro.

D

E

politieke populariteit
van deze 72-jarige president kan bevreemdend
lijken. Meer dan eens heeft hij op
perskonferenties getoond dat
zijn feitenkennis bepaald zwak
IS.

Stemproef
O p een bezoek aan Brazilië

bracht hij een toast uit op de Bolivianen omdat hij zich van land
vergiste. Vlak voor de ekonomische top van Williamsburg legde
hij op een avond zijn dossiers
terzijde omdat hij verkoos op TV
naar „The sound of music" te
kijken. Zijn grapje bij het testen
van een microfoon voor een
radiotoespraak, namelijk dat hij
„de Sovjetunie buiten de wet

gesteld had" en dat „de bombardementen binnen vijf minuten
zullen beginnen", dat per vergissing op band opgenomen werd,
toonden nog eens zijn primaire
obsessie met de Sovjetunie die
hij als de bron van alle kwaad op
aarde beschouwt. Een obsessie
die met geheel geruststellend is
bij de man die „de vinger op de
knop" heeft van een enorm
atoomarsenaal.
Maar wie zich verbaast over
de politieke geloofwaardigheid
van Reagan ondanks zijn vele
vergissingen en blunders begrijpt
het
Reagan-fenomeen
slecht. Reagan speelt de rol van
president perfekt, en dat is zijn
sterkte. Hij is geen politicus die
enkele lessen heeft genomen
om goed op TV over te komen,
hij is een professioneel akteur
die politicus geworden is. Hij is
de eerste echte media-president.
Als gewezen akteur weet
Reagan dat eenvoudige, klare
tema's het best bij het publiek
overkomen. En die tema's brengt
hij konstant: Amerika is weer
sterk, zelfzeker, eensgezind, op
de weg naar ekonomische herieving. Kritiek op Amerika is kritiek
op wat goed, waar en vrij is in
deze wereld, en dus te verwaarlozen. Bij de meerderheid van de
Amerikanen, die niets liever willen horen, gaat dat erin als koek
Dat het aantal armen in de V S in
vier jaar Reagan-beleid sterk gestegen is, dat het begrotingsdeficit katastrofaal dreigt te worden
wegens zijn enorme defensieuitgaven, de vele andere schaduwzijden, dat alles wordt gewoon doodgezwegen.

De VS-partijen hengelen handig naar „buitenlandse" stemmen. Hier komen Italianen, leren, Polen en Aziaten
Reagan-Bush steun betuigen. Of hoe alle middelen goed zijn... CUPI)
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Goed nieuws
Reagan kan zijn boodschap

Zorgen
Als de samenwerking van de
zeer diverse oppositiepartijen,
debok te maken. Maar niemand
gelooft dat de goeverneur — de
Indiase goeverneurs worden
door de regering benoemd —
overging tot het afzetten van
een zo populaire premier zonder
Indira Gandhi te raadplegen.
De hele zaak heeft inmiddels
tot een ongekende frontvorming
geleid bij de tot nog toe erg
van hindoe-nationalisten tot de
kommunisten, die voortvloeide
uit verontwaardiging over de gebeurtenissen in Andhra Pradesh,
stand houdt dan moet Indira
Gandhi zich zorgen maken over
de algemene verkiezingen die
tegen eind dit jaar moeten
plaatsvinden. Eén van de grote
troeven van de premier en haar
partij, die de jongste tijd grote
kritiek te slikken kregen, was tot
nog toe juist die diepgaande
verdeeldheid van de oppositie
die er maar met toe kwam een
elektoraal front te vormen.
H.O.

des te beter overbrengen omdat
hij meesteriijk het voornaamste
medium, de TV, beheerst. Een
hele sektie van het Witte Huis
houdt zich alleen bezig met het
plannen, tot in de kleinste details,
van Reagans TV-optredens. Het
goede nieuws, de belangrijke besluiten, komt de president zelf
meedelen, op het voornaamste
TV-journaai 's avonds. Die mededelingen zijn altijd zeer algemeen De technische details
worden overgelaten aan zijn medewerkers, en die verschijnen
dan op de binnenpagina's van de
kranten terwijl de geruststellende, optimistische verklanngen
van de president de voorpagina's halen. Typisch is ook dat
Reagan nergens te bespeuren is
als er slecht nieuws is. Dan mogen anderen de kastanjes uit het
vuur halen. De grootste mislukking van zijn presidentschap, het
terughalen van de mariniers uit
Libanon nadat die daar meer dan
tweehonderd man verioren hadden in een nutteloos gebleken
opdracht, werd op een vrijdagavond aangekondigd, te laat
voor de TV-journaals, en Reagan
was het hele weekeinde met te
zien
In de geschreven pers wordt
af en toe kntiek geleverd op
Reagan, maar het is toch opvallend dat ook die pers de huidige
president veel zachter aanpakt
dan ze het met Jimmy Carter
deed. Dat ze veel lichter heen
ging over de bedenkelijke financiële praktijken van een aantal
medewerkers van Reagan dan
ze nu doet over de belastingaangiften van de Demokratische
kandidate voor het vice-presidentschap, Geraldine Ferraro.
De brede populariteit van
Reagan toont dat in het Amerika
van 1984 schijn blijkbaar belangnjker is geworden dan inhoud,
dat een medium-president die de
kunst verstaat verdraaiingen en
halve waarheden als zuivere
waarheid te verkopen, en te
doen of alles prima gaat, niets te
vrezen heeft Een dergelijke vervlakking van het politiek debat is
een bedenkelijke ontwikkeling in
's werelds machtigste demokratie.
H. Oosterhuys
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Een storm in een glas
water met maritieme gevolgen, zo wordt een lokale scholierenrevolte (1876)
in het Klein Seminarie te
Roeselare geheten in het
werk De Groote Stooringe. De Franse nederlaag
van 1870 had het prestige
van het Frans aangetast
Over het algemeen was
meer Vlaams bewustzijn in
opkomst, ook bij de scholieren van het Middelbaar
Onderwijs die de romans
van Conscience lazen. Een
^ ^ ^ ^
aantal opvoeders werd
1 ^ ^ ^ ^ ^
partijganger van een minI ^ ^ ^
der strak opvoedingssys^^^^B
teem i.p.v. de ouderwetse
^^^^
dressage.
Het was te Roeselare
dat de lont aan het vuur gestoken
werd. Hugo Verriest was er leraar
en stimuleerde de Vlaamsgezindheid. In 1875 had hij De Vlaamsche
Vlagge opgericht, een studentenblad dat tot 1933 bleef bestaan.
Een brave letterkundige Vlaamsgezindheid was de kerkelijke overheid niet ongenegen, maar antiFranse spotverzen en een te luid
geroep Vliegt de Blauwvoet Storm
op Zee, wou zij niet gedogen, evenmin als uitingen van een meer zelfstandige geest bij de oudere scholieren. Verzen van Rodenbach zoals
Het Lied der Vlaamse Zonen, in
verschillende versies de Marseillaise van jong Vlaanderen, waren
daar niet vreemd aan.

De Groote
Stooringe
De kortsluiting ontstond bij het
feest van de superior. Deze besloot
één van de twee Vlaamse liederen
door een Frans liedje te vervangen.
De Vlaamse Leeuw en Het Lied der
Vlaamse Zonen waren niet van de
lucht Een rebellerend student Julius De Vos werd doorgezonden
(Rodenbachs gedicht De Eerste
Martelaar) en later andere scholieren. Blauwvoet en Blauwvoeterie
werden het simbool van het verzet
tegen de verfransing in de kolleges.
De beweging breidde zich uit over
West-Vlaanderen en verder. In 1877
ontstond een eerste nationaal studentenverbond en werd het tijdschrift Het Pennoen opgericht
'Weldra werd de „studentenbeweging" door de bisschoppen verboden en dook In de klandestiniteit
(bv. De Swinghenden Eede onder
impuls van Verriest). De vrijzinnigen waren al veel vroeger begonnen met 't Sal wel gaen te Gent
In 1880' overleed Rodenbach,
maar met ups en downs bloeide de
studentenbeweging verder. Tegen
de franskiljonse bisschoppen ontwaakte een geest van binnenkerkelijk antiklerikalisme.
Vanaf het einde van de XIXde
eeuv^ waren de anciens van de
studentenbeweging leiders in de
Vlaamse Beweging. Zij werden de
-leiders van de frontbeweging.
/n een volgende aflevering van
Terugblik behandelt Maurits van
Haegendoren de eerste taalwetten die faciliteiten voor fransonkundigen voorzagen.
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Van dag
tot dag
Zaterdag
1 sept.
• BRT 1 - 16.00
De dief van Bagdad, film
• BRT 1 - 18.00
Tik Tak, jeugdprogr.
• BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen
• BRT 1 20.15
Hotel Amérlcain, show
• BRT 1 - 21.50
Moordvergunning, TV-film
• BRT 1 - 2320
Sport op zaterdag
• Ned. 1 - 20.28
Firato, show
• Ned. 1 -21.45
Onze Ouwe, serie
• Ned. 1 - 22.45
Tros Aktua
• Ned. 1 - 23.20
De Benny HUI show
• Ned. 2-18.45
Toeristische tips
• Ned. 2 - 2025
Pa krijgt de klappen, film
• Ned. 2 - 23.20
Angst in de nacht, film
• WDR - 20.15
Vor 40 Jahren, Duitse en Russische
weekjoumaals uit 1944.

Zondag 2 sept.
• BRT 1 - 11.00
WK wielrennen, reportage
• BRT 1 - 17.15
Jantje Stuntel, jeugdserie
• BRT 1 - 18.35
Liegebeest, nieuwe serie
• BRT 1 - 20.40
De bevrijding, dok.
• BRT 1 - 21.45
Rigoletto, om te lachen
• BRT 1 - 22.15
De broodwinnaar, TV-film
• Ned. 1 - 20.50
Ja natuurlijk-extra, natuurdok.
• Ned. 1 -21.45
Nana Mouskouri, show
• Ned. 2 - 19.30
Countdown, popshow
• Ned. 2 - 20.10
Magnum, serie
• Ned. 2 - 21.00
Tineke Schouten, show
• Ned. 2 - 22.25
Today's FBI, serie

Maandag 3 sept.
• BRT 1 - 18.00
Tik Tak, jeugdprogr.
• BRT 1 - 18.45
Amerikaanse rotstekeningen, dok.
• BRT 1 - 20.25
Met voorbedachte rade, serie
• BRT 1 - 20.10
Grappen voor het goede doel.
• BRT 1 - 21.55
Horizon, info
• BRT 2 - 19.00
Jan Eyre, nieuwe serie
• BRT 2 - 2020
Extra-Time
• BRT 2 - 21.30
Taptoe op Grote Markt te Brussel
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Ned&iand heeft BB blijkbaar herontdekt Vrijdag 7 sept toont Ned. 1
om 19 u. 59 een van haar eerste films (1956) Et Dieu créa la femme en
start dezelfde avond om 23 u. 15 een driedelige dokumentaire over het
vijftigjarige leven van een van Frankrijks meest omstreden vrouwen.

• Ned. 1 - 19.00
Whiz kids, serie
• Ned. 1 - 2028
De Carsons, serie
• Ned. 1 - 21.15
Hier en nu, info
• Ned. 1 - 22.25
Hill Street blues, serie
• Ned. 2 - 19.12
De KRO play-back show
• Ned. 2 - 20.50
Sport op maandag
• Ned. 2-21.30
Lou Grant, serie

Dinsdag 4 sept.
• BRT 1 - 18.05
Bassie en Adriaan, nieuwe serie
• BRT 1 18.55
De andere Belgen, heruitzending
• BRT 1 - 2020
IQ., kwis
• BRT 1 - 20.50
Onderwijzers van het eerste uur,
mondeling geschiedenis
• BRT 2 - 19.00
Mr. Smith, sene
• BRT 2 - 20.20
De steek-er-wat-van-op-show, info
• BRT 2 - 2 1 2 0
Opera Prima, film
• Ned. 1 - 19.16
De knock-out show, ook om 20.28
en om 21.10
• Ned. 1 - 2223
Achter het nieuws
• Ned. 1 - 23.02
Landleven, serie
• Ned. 2 - 19.30
De Waltons, serie
• Ned. 2-21.40
Help, de school stort in, info

WoensdagSsept.
• BRT 1 - 17.00
Grizzly Adams, serie
• BRT 1 - 20.25
Met Mike in zee
• BRT 1 - 21.40
Musicomicolor, show
• BRT 1 - 22.10
Wie schrijft die blijft, met Umberto
Eco
• BRT 2 - 19.00
Op stap, in Noord-Spanje
• BRT 2 - 20.20
Het mes in het water, film
• BRT 2 - 21.50
Roman Polanski, dok.
• Ned. 1 - 16.00
Kinderbios, strips

• Ned. 1 - 18.55
Terug van weggeweest, jeugdfilm
• Ned. 1 - 20.33
Dr. Faustus, serie
• Ned. 1 - 2128
The Store, dok.
• Ned. 2 - 19.22
Van gewest tot gewest
• Ned. 2 - 20.10
Wij zijn gelukkig maar. portret van
een gezin
• Ned. 2-22.45
Den Haag vandaag, info
• RTB 1 - 22.05
Un port pour la victoire, Engelse
tanks in Antwerpen sept '44

Donderdag
6 sept.
• BRT 1 - 18.35
Avonturen van Petey, nieuwe serie
• BRT 1 - 19.10
Kwizien, wijtingfilets
• BRT 1 - 2020
Hoger-lager, kaartspel
• BRT 1 - 21.00
Panorama
• BRT 1 - 21.50
Hotel, serie
• BRT 2 - 19.00
Popfestival van Montreux, show
• BRT 2 - 20.20
De machtsovername door Lodewijk XIV, film
• Ned. 1 --16.00
Nils Holgersson, strip
• Ned. 1 - 2028
Dallas, serie
• Ned. 1 - 21.20
Van oude mensen, de dingen die
voorbijgaan, serie
• Ned. 1 - 22.10
Televizier magazine
• Ned. 1 - 22.50
Van huis uit ben ik kunstenaar, dok.
• Ned. 2 - 20.15
De overwinnaars, serie over macht

Vrijdag 7 sept.
• BRT 1 - 18.05
Bassie en Adriaan, serie
• BRT 1 - 19.20
Vlaams Nationale omroepstichting
• BRT 1 - 2025
Rosemary's baby, film
• BRT 1 - 22.35
Première-extra
• BRT 2 - 19.00
Alles kits?!, nieuw diskussieprogramma voor jonge mensen

• BRT 2 - 19.25
Uit je doppen, nieuwe serie
• BRT 2 - 20.20
Opera- en balcantoconcours
• BRT 2 - 2220
Het einde van de demokratie?, gesprek
• Ned. 1 - 18.55
Natuur in eigen land, dok.
• Ned. 1 - 19.20
Cijfers en letters, kwis
• Ned. 1 - 2028
Dagboek van een herdershond, serie
• Ned. 1 -21.35
Brandpunt, info
• Ned. 1 - 22.20
Hotel op stelten, serie
• Ned. 2 - 19.59
En God schiep de vrouw, film
• Ned. 2 - 2127
Vara's ABCDS, show
• Ned. 2-23.15
Brigitte Bardot, driedelige dok.

Een film
per dag
Zaterdag 1 sept.
Moordvergunning
Amerikaanse TV-film. Een jonge
vrouw met een schitterende toekomst voor de boeg wordt door een
auto aangereden. Zij is op slag dood.
Voor de automobilist gaat het om
een stom ongeluk. Voor de ouders
van het meisje is het een laffe moord.
De twee families reageren totaal
verschillend op het gebeuren. De
rechtszaak wordt een pijnlijke aangelegenheid.. (BRT 1 om 21 u. 50)

Zondag 2 sept.
De Broodwinnaar
Britse TV-film naar een verhaal
waar de naam van Somerset Maugham borg bij staat voor spanning en
beroepsmatige opbouw. Tevens gebouwd op reële toestanden: een
suksesvolle zakenman die in moeilijkheden komt tg.v. het faillissement
van één van zijn klanten... (BRT 1 om
22 u. 15).

Maandag 3 sept.
Les hommes preferent les grosses
Franse komedie uit 1981. Een verzameling minder bekende Franse akteurs bouwen een spelletje op rond
het tema „liefde", waarbij het uiteriijke een heel belangrijke rol schijnt te
spelen, maar dan uiteindelijk minder
belangrijk blijkt te zijn.. (BRT om
20 u.)

Dinsdag 4 sept.
Opera Prima
Pittige Spaanse komische satire
uit 1980, die inspeelt op de onhandigheden die een man kunnen overvallen als hij tot over z'n oren veriiefd
raakt op zijn beeldschone nichtje..
(BRT 2 om 20 u. 15)

WoensdagSsept.
Het mes in het water
Poolse film van Roman Polanski
(1962). Parabel over een kortstondige amourette tussen een getrouwde
vrouw en een jonge student En hoe
de echtgenoot daarop reageert.
(BRT 2 om 20 u. 20)

Donderdag
8 sept.
De machtsovername door Lodewijk XIV
Frans-Italiaanse historische film
van Roberto Rossellini (1966). Ietwat
simplistische voorstelling van de metode die Lodewijk XlVde toepaste
om de adel aan zich te binden en ondertussen „drastische" ingrepen te
realizeren die het gewone Franse
volk ten goede moesten komen.
(BRT 2 om 20 u. 20)

Vrijdag 7 sept.
Rosemary's baby
Amerikaanse dramatische thriller
van Roman Polanski (1968). Mia Farrow zet hier een onevenaarbare vertolking neer van een door misterieuze krachten bezeten jonge vrouw,
die in zware pijnen het leven schenkt
aan een zoon, de zoon van Satan..
(BRT 1 om 20 u. 25)

Nieuw op
het scherm
Liegebeest
Het kinderprogramma „Liegebeest" is zowel in Vlaanderen als in
Nederland ongewoon populair. Zondag 2 september gaat een nieuwe
reeks van start Er is ondertussen
sterk geschaafd aan de scenario's
en aan de poppen. Het staat omzeggens nu al vast dat het sukses van
vorig seizoen, dat zich manifesteerde in 500 tot 600 brieven per week,
zal gehandhaafd blijven.. (Zondag
2 sept om 18 u. 35 op BRT 1)

Jane Eyre

1

De BRT start op maandag 3 s
tember met de Britse 11 -delige reeks
(BBC) naar het meesterwerk van
Chariotte Brontë. De in Engeland erg
populaire toneelspeelster Zelah Clarke speelt de rol van Jane, een eigengereid weesmeisje, dat een gepassioneerde liefdesrelatie aangaat met
een zekere Rochester (gespeeld
door Timothy Dalton). (Maandag
3 sept om 19 u. op BRT 2).

Onderwijzers van
het eerste uur
In Mondelinge geschiedenis gaat
het over de moeilijke „geboorte" van
de algemene leerplicht (19 mei 1914)
en de eropvolgende jaren, waarin de
meestal jonge en onervaren onderwijzers echt pionierswerk moesten leveren. (Dinsdag 4 sept om 20 u. 50 op
BRT 1)

Polansiii
aan het woord
Roman Polanski, regisseur, staat
deze week volop in de belangstelling.
Zijn films „Het mes in het water" en
„Rosemary's baby" worden uitgezonden en BRT zendt het interessant
vraaggesprek uit dat Clive James had
met de veelbesproken regisseur.
(Woensdag 5 sept op BRT 2 om 21 u.
50)

^/\/eten
Over het tot stand komen van het wereldrijk van
de koffie werd hier al een en ander geschreven. Het
hele verhaal is een waar epos, met als uiteindelijke finale de overwinning van een nederige boon tegen
eeuwenlange tegenkanting en religieuze en politieke
banbliksems.
EIT is evenwel dat de koffie
ook op staatkundig gebied beslist zijn boon in
het zakje gedaan heeft... heuse
veroveringsoorlogen, monopolie-diplomatie, koopvaardij-veldslagen en noem maar op. Minder
bekend is evenwel het feit dat
een van de huidige wereldgrootmachten haar ontstaan mede
aan de koffie te danken heeft Al
gewaagt men
desbetreffend
meestal over tee... maar dat is
slechts gedeeltelijk waar en doet
de koffie onrecht aan.

F

Als gewiekste zakenlui leverden de Hollanders echter niet
enkel tee, maar ook — en met
groot sukses — koffie uit „hun"
Java. Maar de Britten reageerden snel en gaven hun BritsIndische Compagnie een monopolie-oktrooi. In 1773 worden
dan de Britse boten bestormd en
de balen tee overboord gegooid... een revolutionaire daad
die meteen aanleiding gaf tot een
bloedige 8-jarige oorlog, en in
1783 werden de Verenigde Staten definitief onafhankelijk van
het moederland.

Toen in de 18de eeuw de
koffie zijn zegetocht in Europa
voleindde, waaide de „rage" ook
over naar de koloniën. Maar op
het Amerikaanse vasteland introduceerde de British Indian
Company de meer welvoeglijk
geachte Britse teegewoonte.
Zeer tot tevredenheid van de
regeerders in Londen trouwens,
want de kolonisten moesten op
elke kilo tee een zware taks
betalen. Deze fiskale aftroggelarij namen deze laatsten evenwel
niet en zij lieten hun tee uit
Holland komen.

Washington en de zijnen haalden dus niet alleen hun slag
thuis, maar ook de koffie deelde
mee in de zege en kreeg voor
goed vaste voet in de jonge
republiek. De Amerikanen toonden zich entoesiast op grootse
wijze zoals het hen past Er werd
een gigantisch café van zeven
verdiepingen gebouwd: „The Exchange Coffee House", ongetwijfeld het grootste ooit Dus
naar maat van het VS-koffieverbruik: zowat 40 % van 's werelds koffieproduktie komt terecht in Amerikaanse kopjes.

Cfioe^en
Wie alles of tenminste veel, nu ja iets, van dans
meent af te weten, kan met enige hoop op een
verblijdende prijs terecht op de „Eerste Grote DansKwis in Vlaanderen". Dit gebeuren, met als kwismeester wie anders dan Nand Baert, gaat door op
zaterdag 15 september van 10 uur 's ochtends af in
het Centrum voor Dans en Beweging d'Oude Kapel
aan de Sint-Kwintensberg 84 te Gent.

D

E min en meer moeilijke
vragen over zowel historische, aktuele, technische, sociologische en andere
facetten van ballet en dans worden niet alleen woordelijk gesteld, maar ook visueel uitgebeeld, zodat de kwis ook een
gevarieerd podiumgebeuren op
zich is.
De inkom is vrij en u bent welkom. Voelt u zich evenwel geroepen als kwis-kandidaat dan
wordt u verzocht liefst al enkele
dagen vooraf uw naam te melden aan Jeanne De Coninck Ctel.
091-21.31.46).

Wie nochtans meent dat hij of
zij van dans nog net niet genoeg
afweet kan van nu af inschrijven

op een door d'Oude Kapel nog
dit najaar te publiceren „Dansboek", volgens de uitgever „Een
info-publikatle over dans, ballet
mime en lichaamsexpressie in
West-Europa. Een handig internationaal gericht naslagwerk
voor ieder die zo kompleet mogelijk op de hoogte wil zijn." Het
omvangrijke boek biedt inderdaad een zeldzaam volledig
overzicht met situering en adressen van gezelschappen, scholen,
personen, enz.
Het boek zal 400 frank kosten,
maar bij voorinschrijving slechts
300 frank
te storten op rekening 441 -4589481 -74 van d'Oude
Kapel vzw, Nekkersberglaan
588,9000 Gent

^nÉAoacten
Eerder schreven wij op deze pagina's uitvoerig over
de vijf indrukwekkende muziekseries, waarmee het
Antwerps kultureel centrum deSingelzich tijdens het
volgende seizoen weer zal affirmeren als het toonaangevende koncertpodium in Vlaanderen.

Z

' zal het centrum alleszins
de huisschouwburg blijven van het Ballet van
Vlaanderen met drie premières
en één wereldkreatie van avondvullende balletten van zijn nieuwe artistieke direkteur Valery
Panov Czie Wij van 26 juli). Daarenboven zet deSingel zijn samenwerking voort
met
de
Sfinks-Animatie, het Vlaams Teatercircuit 't Stuc Leuven en de
Brusselse
Beursschouwburg,
wat meteen een waarborg Is
voor een flinke inbreng aan
grensverleggende, zij het niet
altijd even hoogwaardige avantgarde. Hier al een voorlopige
greep uit de programmatie.

Gallus

mer, een „L'année dernière a
Marienbad" evokatie van de
Stichting Dansprodukties
en
Studio's — Onafhankelijk Toneel, de kinderopera „Variaan"
van de jonge Vlaamse komponist Luk Cayers, Les Serapions
met „Double and Paradise" en de
Califomische
groep
George
Coates Performance Works met
„The Way how".
Wie maandelijks van al het
gebeuren in deSingel op de
hoogte wil blijven, kan de tienmaal per jaar gratis toegestuurde programma-kalender aanvragen: deSingel vzw, Desguinlei
25, 2018 Antwerpen, tel. 03216.28.77.

Monstros

O p 15 en 16 oktober de Amerikaanse experimentele danseres Molissa Fenley, met als centraal koncept van haar voorstelling de „Vierde Wereld", rond het
toenemend gebruik van elektronische instrumentatie in onze
geïndustrializeerde wereld. O p
24 oktober brengt deSingel „Zen
Muziek en Dans Vroeger en Nu"
met uiteraard een volledig Japans gezelschap en in november
komt ons Vlaams post-modern
dance fenomeen Anne-Teresa
De Keersmaeker
gedurende
vier dagen.
Verder op het nog niet definitief vastliggende programma:
een one-woman show
met
Mechtild Grossmann (die o.a. tot
het Pina Bash-gezelschap behoorde), een
koreografische
verkenning met Gerhard Boh-

Gekweeckt om in couden grant te boeren
sat 't Antwerphen den Pégardvooghel claer.
Van over see d'ouwe adelaer spraak:
„Hier 't geit, keeten hem sowaer!"

^ffeeb^LoTL(45)
De vakantie is voorbij, ook voor
de „Meespelers". Net vóór onze
WIJ-vakantie begon zochten wij
nog naar de oplossing van twee
opgaven. De antwoorden hierop liepen binnen tijdens de voorbije weken. Proficiat aan alle puzzelaars
die de warmte trotseerden en ons
korrekte inzendingen bezorgden.
Vooral de opgave van „Meespelen 43" leek biezonder moeilijk, vermits slechts vier juiste brieven ons
bereikten. Wij zochten inderdaad
naar de hedendaagse kunstschilder Roger Wittevrongel. Het boekenpakket werd, na loting, toegewezen aan René Rotsaert uit de
Dorpstraat 53 te 8280 Koekelare.
„Meespelen 44" leek iets makkelijker: wij ontvingen 24 juiste antwoorden. De „gezochte" betrof floris Couteele. Kris Verguit uit de
Isengrimlaan 13 te 9180 Belsele
mag zich straks verheugen in enkele boeken vanwege de WlJ-redak-

hij tevens lid van de Koninklijke
Vlaamse Akademie. Later werd
hij ook nog doctor honoris causa
van de Leuvense universiteit en
lid van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

H

Hij was een pedagogisch zeer
begaafd leraar die zijn leerlingen
vormde in Vlaamse overtuiging
en tevens ijverde voor godsdienstonderwijs in de volkstaal,
vooral te Brussel.
Van grote betekenis zijn de
talrijke uitgaven van zijn „Nederduitsche Bloemlezing" en „Nederduitsch Leesboek" (in samenwerking met J. Muyidermans).
Decennia lang werden deze
boeken in de Vlaamse kolleges
gebruikt Ze belichtten vooral
Vlaamse auteurs en werkten
doelbewust de verfranste geest
en ook de verhollandsing tegen.
De man wiens naam wij zoeken
was een opmerkelijk voorstander van een „Algemeen Beschaafd Vlaams".

Hij werd lid van de Zuidnederlandse maatschappij voor taalkunde in 1876 en in 1877 werd

Wij vermelden er nog bij dat
hij geboren werd in 1842 te
Werchter en dat hij overleed te
Aarschot in 1921. Een tipje nog:
zijn familienaam doet steevast
denken aan een bekend merk
van sterke drank.

tie. We vermelden er nog graag bij
dat de VU-voorzitter van De Haan,
Wilfried Vandaele, in 1983 een studie publiceerde: „Floris Couteele
1897-1931. Een profiel". (Uitg. Kultureel Dokumentatiecentrum, 't Pand,
Gent). Voor geïnteresseerden.
Hieronder volgt opnieuw een
zoekertje. Wie meent de juiste oplossing te kennen stuurt zijn antwoord naar: WIJ, „Meespelen (45)",
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel.
Vóór 3 september graag.
IJ die w e zoeken werd
priester gewijd in 1866
en was achtereenvolgens leraar te Mechelen en Aarschot pastoor te Mechelen en te
Alsemberg en rustend pastoor
te Aarschot Hij stamde uit een
familie van opvoeders.

30 AUGUSTUS 1964
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Nü vrijdag te Oedelem

Het verhaal
van de Vlaamse Natie
in wording,..

Herdenking
Marcel Matthijs
Op 30 augustus 1984 is het 20 jaar geleden dat
Marcel Matthijs overleden is. Bij zijn begrafenis was
er een grote menigte: dorpsgenoten, partijpolitieke
vrienden en tegenstanders, letterkundigen, kunstenaars, mensen uit het bedrijfsleven.
Hij kende vele ontgoochelingen, harde strijd en
miskenning in zijn toch te bruusk afgebroken leven.

A

LS jongere was Matthijs
eigenlijk een zwerver,
tot 1924, toen hij behanger-garnierder werd in loondienst

Rebel in de kooi
Bij zijn huwelijk vestigde hij
zich eerst in Sint-Kruis, dan vast
als meubelstoffeerder In zijn geboortedorp Oedelem. Daar werd
hij burgemeester gedurende de
oorlog, doch zoals na W.O. I
kwam hij als Vlaams-nationalist
in de gevangenis terecht. Hij
werd echter opnieuw gemeenteraadslid en koesterde verdere
plannen. Voor zijn politieke eerlijkheid werd hij door vriend en
tegenstander geloofd. Met zijn
bekend citaat: „Ik ben een rebel
in een kool", heeft hij zichzelf
scherp weergegeven.

DEN

Marcel Matthijs, de autodidakt, is ook niet weg te denken
uit onze letterkunde die hij met
zijn sobere, direkte en realistische stijl in een hele reeks romans en novellen heeft verrijkt

vomsumE
Een boeiend lees- en kijkboek, een
onmisbaar naslagwerk. Minstens 350
blz., groot formaat 30 x 21 cm. Stevig
vollinnen band.
Het verhaal van de Vlaamse natie in
wording, binnen het spectrum van de
binnenlandse en internationale
ontwikkelingen.

I

De geschiedenis van de Volksunie,
met een historische inleiding van
mr. Fr. Van der Eist.
Honderden foto's en documenten.
Boeiende gegevens en cijfermateriaai.Een uitgave, die getuigt voor de
degelijkheid van Vlaams
uitgevers-ambacht.

n

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

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

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

(gemeente)
(titel of functie)
(I > Schrappen wat nlel past

30 AUGUSTUS 1984

W e vermelden maar „De Ruitentikker" (1933), zijn eerste sukses, over de sociale toestanden
van de krisisjaren (zoals o.a. C.
Buysse). Verder o.a „Een spook
op zolder" (1938), een zeer groot
sukses meteen, ook in het buitenland, met de ijdel-boosaardlge figuur Philomene. Met „Wie
kan dat begrijpen?" bereikte hij
een nieuw hoogtepunt De problematiek van leven, liefde en
dood bij een jongen en een
meisje uit vijandige families. Ook
met „Onder de Toren (1959) dat
hijzelf eens zijn beste roman
noemde, bereikte hij een hoogtepunt
In zijn literair ^werk zijn de
sociale tendensen onbetwistbaar krachtig. Hij schreef vanuit
het leven zelf, vanuit hetgeen hij
zelf had beleefd. Psychologische
elementen werden duidelijker
vooral in zijn later werk met
karakters die niet-alledaags zijn
en verhevigd worden weergegeven. Vaak is er een harde visie,
een eerder sombere wereldbeschouwing, doch steeds priemt
er ook goedheid doorheen.

de. En onder de harde stijl klopt
inderdaad een warm hart dat
meevecht tegen onrechtvaardigheid maar ook mee lijdt Pas In
1958 werd hij — 60 jaar zijnde
— als het ware herontdekt Er
was het initiatief van de Vlaamse
Vriendenkring Brugge waardoor
hij in het Koncertgebouw kwam
vertellen over zijn werk. Hij werd
er ingeleid door zijn vriend Guido
Van In. Naderhand volgden nog
vieringen. Vooral waar is echter
wat de zopas overieden dr. Jan
Vercammen zei in zijn rede van
september 1965, n.a.v. de onthulling van een gedenkplaat aan zijn
woning in de Oude Zakstraat
Daarbij betreurde hij dat... kunstenaars doorgaans slechts na
hun dood de blijken van erkentelijkheid krijgen die hun toekomen..."
In een „Herdenkingsmap M.
Matthijs" (met o.a. een verzameling persknipsels, enkele fragmenten, met vermelding van de
boeiendste monografie over de
auteur, geschreven in „Ontmoetingen" door Fernand Bonneure,
met een bijdrage door Guldo
Van In en door ondergetekende)
vindt u meer over en voor de
waardering voor die grote figuur.
Deze herdenkingsmap wil op
een bescheiden wijze bijdragen
tot een verlevendiging van de
interesse voor de waarden die
Matthijs ons bracht
Die map zal te verkrijgen zijn
op de herdenkingsdag, 31 augustus, tegen 100 fr. Naderhand
bij o.a Herman Gevaert Park de
Rode Poort 21,8200 Brugge. De
oplage is beperkt gehouden.
Het was passend dat de
mens, de auteur en de Vlaming
Matthijs opnieuw hulde werd gebracht
O p initiatief van Trefpunt SintMichiels wordt de herdenking
georganizeerd.
Herman Gevaert,
voorzitter Trefpunt
Sint-Michiels

Programma:

Hij was ook een biezonder
groot schrijver van novellen en
kortverhalen. W e vermelden hier
„Mur Italien" dat voor de TV
werd gebracht en het zo aangrijpend „Het Turks Kromzwaard"
over de tijd dat hij werkte in een
kostschool van Broeders te
Sluis.

19 u. 30: bloemenhulde bij het
grafmonument
20 u.: in de raadzaal, gemeentehuis Oedelem: welkom door
Thierry Sablon, voorzitter Vlaamse Kring. De mens Matthijs, door
senator Guido Van In. Matthijs
de letterkundige, door Herman
Gevaert. Slotwoord door Urbain
de Cuyper, burgemeester.

Matthijs bekleedt een totaal
aparte plaats in onze letterkun-

21 u. 30: receptie in de Vrijheidsboom (achter stadhuis).
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Orwell krijgt (ook hier) gelijk

De spelen van het
eerherstel ^
• • •

De Verenigde Staten hebben zich begin augustus opnieuw met de Olympische
Spelen verzoend. Alles verliep immers naar wens en het door Reagan al vier jaar
lang met alle middelen nagestreefde internationale eerherstel werd nu ook in de
sportarena verwezenlijkt De States werden eindelijk opnieuw de grootste
sportnatie ter wereld. Dat de Russen en hun ondergeschikten op de vierjaarlijkse afspraak afwezig bleven, drukte de vreugde geenszins. De gouden
Amerikanen liepen voor miljarden ogen met de Stars en Stripes de ereronde en
dat vleide de bevolking van New York tot in Los Angeles in toch bedenkelijk
hoge mate. Amerikanen voelen zich maar mensen al ze „de eersten" zijn.

D

ESONDANKS werden in
Californië de genzen
van de sportwereld serieus en ongetwijfeld ook voorgoed verlegd. Niet op het prestatieve vlak. Sportief brachten de
Spelen, de opgeklopte publiciteit
ten spijt, weinig hoogstandjes.

Prestaties
Maar op het organizatorische
vlak werden de grenzen veel
ruimer afgebakend dan ooit
voorheen het geval was. De
commercie deed immers haar
intrede. Nog niet schreeuwend
agressief want „the managers"
zijn veel te sluw om een stel
oude heren al onmiddellijk tegen
de borst te stuiten. De commercie maakte deze Spelen mogelijk
en zorgde er zelfs voor dat ze
met enige winst weden afgesloten. Wat hoe dan ook een prestatie mag genoemd worden.
Maar dan wel ten koste van een
en ander.. Vraag de televisiestations maar eens hoeveel méér
ze voor Los Angeles dan voor
Moskou, waar nochtans ook al
de rekords werden gebroken,
moesten betalen en vraag ze
meteen ook welke neveneffekten dit op de lange termijn in al
de aangrenzende sektoren zal
veroorzaken... Want wat hier
kan, kan elders natuurlijk ook.
Overigens mag de vraag worden gesteld hoelang de kleinere
stations nog met de vele miljoenen over de brug zullen willen of
kunnen komen? Elke koopwaar
heeft zijn prijs en misschien
wordt die van de gekommercializeerde en gesponsorde Spelen
ooit te hoog. Want de kleine
winst van Los Angeles zal men
elders zeker willen opvoeren en
het lOK zal daar geen bezwaar
tegen hebben ais haar aandeel in
de koek verhoudingsgewijze
vergroot... Het „brood en spelen"
van de oudheid zijn in onze tijd
„geld en spelen" geworden en er
is geen weg meer terug. De
etalage fonkelt immers als nooit
te voren en zolang de machtigen
daardoor worden gediend zal
men alsmaar verder blijven gaan.
George Orwell zei al dat de
Spelen oorlog waren zonder wa-

pens. In zijn „1984" heeft hij méér
dan ooit gelijk gehaald... Uit de
gebeurtenissen in Los Angeles,
uit de sfeer en de begeleiding
van de Spelen moet men evenwel nog andere besluiten durven
trekken. Ofwel aanvaardt men
de hedendaagse topsport met
zijn vele nevenverschijnselen als
doping, professionalisme, commercializenng ofwel keert men
er zich definitief vanaf Een weg
tussenin bestaat niet Tenzij misschien voor een jezuiet
De aanvaarding betekent niet
noodzakelijk de goedkeuring of
de verwerping van de kntische
benadering. Integendeel zelfs.
Méér dan ooit dient men waakzaam te blijven voor de belangenverstrengeling. Het gaat voor
ons bijvoorbeeld niet op dat bijdehandse zakenmannen gaan
pronken met een vlag die met
staatsgelden werd vervaardigd.
Ons eigen Olympisch Komitee
bijvoorbeeld eet met onwaarschijnlijke vraatzucht uit zoveel
mogelijk ruiven. Het belet ze niet
zich als de moraalridders van de
sport aan te melden wanneer dit
ze van pas komt..
Zelf zijn w e niet zinnens ons
nog wekelijks te ergeren aan de
„dagelijkse" uitwassen van de
topsport W e zullen proberen
„het sp)el om de knikker" afstandelijk koel te benaderen. Voor
het hart is er immers geen plaats
meer.

Zilverlingen
Wie zich nog wil verbonden
voelen met de sporters moet
zich opnieuw kleinschalig gaan
oriënteren. Het mag trouwens
geen toeval genoemd worden
dat de meeste kleinere op onbaatzuchtigheid
gebouwde
sportklubs een merkwaardige
opbloei beleven. Ondanks alles
zijn de mensen nog zo dom niet
als die vlaggelopers in het Coliseum van Los Angeles wel denken. Want Carl Lewis mag dan
nog wel met stroperige stem
vertellen dat hij zijn benen van
de goede God heeft gekregen,
het belet hem niet twee miljoen
te vragen om in het Heizelstadion een vijftal keer acht meter

ver te spnngen... Om maar niet
over Edwin Moses te spreken
die een Olympische eed stamelt
over amateurisme en wat nog
voorbijgestreefde onbenulligheden meer maar in Zünch toch
lekker 50.000 dollar opstrijkt om
over enkele horden te veren.
Maar goed, de Spelen hebben
we weer gehad en het wordt nu
wachten op de politieke ontwikkelingen. Want sport wordt er
onder de vijf ringen nog amper
bedreven. Tenzij in die enkele
arena's of waterbanen waar pijn,
moeite en toewijding nog niet
met zilverlingen worden toeged e k t Voor die kleine sporten zit
er aan de Spelen tenminste nog
iets positiefs vast Om de vier
jaar wordt de gecommercializeerde sportwereld aan hun bestaan herinnerd...

„De Gordel", deze zachte politieke manifestatie, is vooral een sportieve
prestatie voor de duizenden wandelaars en fietsers die zagen hoe
mooi de Vlaamse rand van Brussel wel is...

De bal rolt weer

De grote
inlevering
De bal rolt weer maar blijkbaar niet tot opluchting
van het publiek. Want er kwamen op de openingsdag
van de kompetitie bij mooi zomerweer verdacht weinig toeschouwers opdagen... Natuurlijk wordt dit
verschijnsel door de klubs als „okkasioneel" afgedaan. Ze hebben vertrouwen in de toekomst

O

O K Anderlecht dat miljoenen minder abonnementsgelden inde dan in
vroegere jaren maar dat „officieel" met bewonderenswaardige koppigheid ontkent Sporting
heeft zich deze zomer lelijk mispakt De krisis ten spijt dreef het
de prijzen voor een jaarticket fel
de hoogte in.

de huurders zelf worden betaald,
de gewone supporter heeft in de
voorbije maanden het tegenovergestelde kunnen ondervinden. W e hopen dat Anderlecht
zich zijn nieuwste „geidgreep"
niet zal hoeven te beklagen maar
trouwe supporters die in de gegeven omstandigheden wegblijven komen met gemakkelijk terug...

„Geidgreep"

Dit maar om er aan te hennneren dat wij altijd beweerd hebben dat ons voetbal aan de top
te duur is geworden voor de
gewone man. Die heeft geen
geld te veel en wil voor het
weinige dat hij nog kan spenderen ook wat terugknjgen. Het is

Zo'n kaart voor een centrale
zit kost allicht tienduizend frank
en dan begint zelfs de gegoede
burger te rekenen.
Anderlecht mag dan nog zo
vaak beweren dat de loges door

zeer de vraag of ons eersteklassevoetbal aan die behoefte zal
kunnen voldoen. De klubs zijn
immers aan de grote inleveringen toe. De kollektieve verarming is begonnen. Wie de spelerskemen van nu met die van
voor twaalf maanden vergelijkt
kan er gewoon niet omheen. Er
is veel Ctop)talent afgevloeid en...
niet vervangen. Brylle verliet Anderlecht Leo Vander Eist vertrok bij Antwerp. Landskampioen Beveren moest Ronny
Martens laten gaan. Lokeren kon
Larssen niet vasthouden. Seraing liep leeg. Standard scheidde van vier internationalen. Waregem ,.zag Niederbacher vertrekken en Thor Waterschei ondertekende de overgang van Larus Gudmundsson. Inhoudelijk,
daarover kan gewoon geen twijfel bestaan, is ons voetal verarmd. Aanzienlijk zelfs. Het
wordt wennen voor de liefhebbers die in de voorbije jaren toch
een en ander gewoon waren
geraakt. Nu is duidelijk geworden dat vele klubs lange tijd
boven hun stand hebben geleefd.
Hopelijk hervinden zij spoedig
een gezond en stabiel evenwicht
van waaruit opnieuw kan worden opgebouwd Hopelijk ook
kan de terugval van de belangstelling goed worden opgevangen. Voorwaarden daartoe zijn
goed spel, open en bloot om het
eens anders te zeggen. Zodat de
kijker nog eens kan overeind
komen. En een arbitrage die niet
om de haverklap in vraag wordt
gesteld.
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Kor Van der Goten
„bestudeerbaar..."

Vlaams
kk-archief
opgericht
Op initiatief van het Nationaal Centrum Kulturele
Animatie werd te Turnhout officieel gestart met de
oprichting van een Vlaams kleinkunst-archief De initiatiefnemers gaan ervan uit dat de „Vlaamse Kleinkunst" op zich een waardevol gegeven bevat om
voor het nageslacht bewaard te blijven.

ESTREEFD wordt om een
zo kompleet mogelijk
overzicht te hebben van
wat de Vlaamse kleinkunst sinds
haar ontstaan te bieden heeft
Dit gebeurt o.m. aan de hand van
tijdschriften, boeken, brochures,
programma's, platen, radio-opnamen, video-opnamen, knipselmappen e.d.
Als voorbeeld voor dit Vlaamse kleinkunst-archief staat het
Nederlands Teater Instituut in
Amsterdam, dat zélf over een

G

„Afdeling Kleinkunst" beschikt
Een (voorlopige) inventaris
van het Vlaams kleinkunst-archief leert dat het archief reeds
over een enorme schat aan
waardevolle dokumentatie beschikt: een 70-tal „ingebonden"
jaargangen van tijdschriften (wat
ruim 5(K) nummers vertegenwoordigt!) van o.m. Troubadour,
Tlledboek, Muzekeus, Kick-Magazine, Media-Audiovisueel, Harlekijn Nieuws, enz... Verder ruim
210 boeken en brochures, 860
elpees en singels en 460 knipselmappen.
Belangrijk is ook het Archief
dat Vlaanderens eerste „sjansonjee" Kor Van der Goten kort
voor zijn overiijden (februari
1983) aan het Vlaams kleinkunst-archief schonk.
Het Vlaams kleinkunst-archief
wil geen „steriele" instelling zijn
en daarom wordt er de nadruk
op gelegd dat iedereen gebruik
kan maken van dit Vlaams Klelnkunst-Archief.

Kor Van der Goten zoals velen
hem gekend hebben zal verder
leven in het pas opgerichte
Vlaams
Kleinkunstarchief

7de Poëziedag
van '
Blankenberge
Op zaterdag 1 september 1984
wordt door het literaire tijdschrift
't Kofschip de 7de poëziedag ingericht in samenwerking met het stadsbestuur van Blankenberge.
Het programma: 13u.45 venweikoming van de Kofschip-bus uit Limburg; 14u. 15 opening van de tentoonstelling van het werk van Nathalie van den Eerenbeemt; 14u.45
bewerking van het tema „Ik compu-

JO A U G U S T U S

1984

Boeken en platen kunnen geraadpleegd en/of ontleend worden, van de knipselmappen kunnen kopieën gemaakt worden.
Van „unieke" (en niet meer in de
handel verkrijgbare!) platen kunnen cassette-opnames gerealizeerd worden. Een en ander kan
gebeuren zowel ter plaatse als
via de post
Een inventaris van het Vlaams
kleinkunst-archief (ruim 56 biz.!)
kan bekomen worden door storting van 200 fr. op rek. nr. 0010077412-82 tn.v. NCCA, Herentalsstraat 59 te 2300 Turnhout
Wie zélf nog over dokumentatie over de „Vlaamse kleinkunst"
beschikt en deze aan het archief
wil schenken kan kontakt opnemen (014-41.96.90).

ter - ik mens" door de Diakring
Blandia; 15u. toespraken en voor. stelling van de bundel „Ik computer ik mens". Uitreiking van de Kofschippoëzieprijs van de stad Blankenberge 1984; 15U.30 Dichters dragen
voor uit eigen werk. Rita Lommé
leest een selektie gedichten voor,
onder muzikale begeleiding van de
Stedelijke Muziekschool, o.l.v de
heer Jan Baert direkteur Voorstelling door de Stedelijke Muziekschool
van een eigen selektie muziek; 17 u.
poëzie- en boekenmarkt Receptie
aangeboden door de stad Blankenberge; 19u. dichtersdiner In het
Strandhotel, Zeedijk 86 te Blankenberge.

Afscheid

van de vakantie met bij dit landelijk tafereel...

Tussen leven... en dood

De gedichten
van Jos Vinks
Bij de uitgeverij De Roerdomp verschenen zopas
de „Verzamelde Gedichten" van onze medewerker
Jos Vinks. Een boek van ca. 250 bIz. met lyriek van
veertig jaar: een levensdoorsnee, een levensgetuigenis, een levensbeeld. Twee dingen staan voorop in
deze bundel zoals in het leven: Vlaanderen, liefde. En
dan liefde in haar sublieme en haar tragische aspekten: leven en dood, Eros en Thanatos...
E auteur houdt zich in de
meeste gevallen, wei
eens op vrije wijze, aan
de regels van rijm en metrum,
wat de leesbaarheid en het
klankelement ten zeerste versterkt.

D

Wapen en Woord
Het eerste deel Wapen en
Woord bevat een aantal Vlaanderen-gedichten van meer dan
gewone waarde, naast ervaringsgedichten (ervaring van de
dichter zelf, maar ook die van anderen). Hier wordt reeds de aanloop, de verbinding opgenomen
met het tweede deel Seizoenen
en het derde Eros. In Seizoenen
worden lente, zomer, herfst winter, Kerstmis, Pasen, Winterzonnewende, tema voor méér dan
natuurgedichten. De Paaskantiek bijvoorbeeld is ook mogelijk
onder te brengen in het eerste
deel- „Nu zal de leugen voor de
waarheid wijken/Verraad
sloeg
u, vernederd volk, aan 't kruis/
maar weer waait lente nu door
't vaderhuis/waar
de narcissen
aan de vensters prijken./

Zeer mooi zijn ook de Erosgedichten: noemen wij o.m. Voor
Ulrike en het driestrofige „Laat
de wijn der lust niet verschalen..."
Een aparte plaats in deze bundel
bekleden de gedichten in de In
Memoriam Rosae aeternae carissimae meae"-cyclus, naar de
auteur ons mededeelt in de inleiding, geschreven op amper veertien dagen tijd, na het overlijden
van zijn vrouw. O.i. is de Ballade
van een wuivende een der mooiste \terzen uit heel de bundel, en
in ieder geval een der meest
ontroerende gedichten die wij
de laatste vijf jaar lazen. In het
gedeelte Mensen typeert hij enkele vooraanstaande Vlamingen;
Timmermans, Rodenbach, Wim
Maes, Borms, Wies Moens, Cyriel Verschaeve e.a.m. De afdeling „Limburg dierbaar oord" bevat, naar de dichter zelf zegt:
„gedichten geschreven
tijdens
een gedwongen verblijf in Limburg De meeste verzen waren
bijlagen bij de wekelijkse brief:
zonder artistieke of literaire pretentie"... Toch is een gedicht als
Brief aan moeder aangrijpend In
zijn eenvoud.

Een tiental „vertaalde gedichten" waaronder het zeer klankrijke Ave Maria van Josef Weinheber gaan het laatste deel In hora
Mortis vooraf. Benevens nog enkele doodsgedichten, waarin hij
o m . zegt: „Mijn heilig volks geloof mijn volkse trouw moog'leiden andren na mij. En 't leven dat
ik schreef... 't Is 't enige bezit dat
arme, ik verder geef..." moeten
WIJ nog vermelden Zij die wachtte, met een motto van de Russische dichter Konstantin Simon o v „Wacht op mij en ik zal
wederkeren, doch wacht zeer
lang.".

Beklemmend
eenvoudig
Het laatste gedicht dat deze
bundel en de hele Verzamelde
Gedichten afsluit is in zijn eenvoud beklemmend:
„Eén keer zou ieder
eens ter dood veroordeeld
moeten zijn
opdat hij zou weten
wat het léven is.
' ',
Eén keer zou ieder
in de cel moeten gaan
om te weten
wat vrijheid is.
Eén keer zou ieder
iemand moeten verliezen
om te weten
, l„j'
wat sterven is."
Wij staan hier voor een bundel, die méér is dan een levenswerk: hij is, zoals al gezegd, een
levensgetuigenis van een artistiek gehalte en een kwaliteit die^
veel overtreft wat heden ten
dage als poëzie wordt aangeprezen In de huidige Zuidnederlandse literatuur is de naam Jos
Vinks al te weinig bekend.
W I J kunnen alleen hopen dat
met deze „Verzamelde Gedichten" hij uiteindelijk de erkenning
zal krijgen die hij ten volle verdient .
R.S.
„Verzamelde Gedichten" van
Jos Vinks, 248 bIz., 590 fr. Bij
Uitgeverij De Roerdomp, Vande Reydtlaan 4 te Brecht
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30 jaar Volksunie in de hoofdstad

29 september,
Brusseldag
Op zaterdag 29 september worden vele honderden Vlamingen verwacht In
hun hoofdstad. Het partijbestuur heeft terecht gemeend dat In de feestelijke
kontekst van 30 jaar Volksunie, een „Brusseldag" niet mocht ontbreken.
Brussel, waar Vlaming zijn niet gemakkelijk is. Waar het niet lonend is
Volksuniemilitant te zijn. Waar het soms ontmoedigend is om elke dag
opnieuw het militante werk te doen, waarvan men in een moedeloze bui het
einde niet ziet En daarom doet het ons zo een deugd wanneer we zien hoe
we op begrip en solidariteit uit Vlaanderen kunnen rekenen.
We hebben niets onverlet gelaten
om een groots opgezet programma
te organizeren. We hebben hierbij
rekening gehouden met het feit dat
de Westhoek of het Maasland nu
niet precies op een boogscheut verwijderd zijn van Brussel, maar vermits dat we graag gans Vlaanderen
met ons zouden hebben, hebben we
een dag- en avond-CnachÖprogramma uitgewerkt
De centrale verzamelplaats is de
„Ancienne Belgique" (what's in a
name?J. Deze fraai heringerichte
ontspannings- en kultuurzaal werd
nog onder het staatssekretariaat van
voorzitter Vic Anciaux aangekocht
Zij ligt in het centrum van de stad, en
is vanuit alle richtingen gemakkelijk
„vindbaar" en bereikbaar. U kunt er
vanaf lOu. 's morgens tot waarschijnlijk een stuk of wat in de nacht
terecht voor allerlei aktlviteiten en
happenings:
— om 10 uur wordt er van hieruit
gewandeld naar het Broodhuis en
het Kantmuseum, met biezoek voor
hen die een paar hoogtepunten uit
deze aloude Nederlandse stad van
dichtbij willen leren kennen;
— ofwel — voor degenen die
geïntrigeerd zijn over de Vlaamse
Beweging in Brussel zelf — wordt er
vanuit de AB — om 10 u. — gewan-

deld naar het Archief en Museum
voor het Vlaams leven te Brussel
(waar een tentoonstelling over Emmanuel Hiel en Peter Benoit zal
geopend zijn).

VERIA#ikCHT IJ

En hoe kan er nu gefeest worden
in Vlaanderen als er niks wordt gegeten? En dus wordt er ook gesmikkeld en gesmukl in de AB. Vanaf
12 u. kan u er gelegenheidskiekenfretter worden. Vanaf 18 u. serveren
we Brabantse boterfiammen met
bloedpens en kipkap (men weet toch
nooit dat nationale Pol ooit nog burgemeester wordtJ. Dat alles wordt
opgevrolijkt door de „Brabantse
Straatfilharmonie'' waarover we later
wel meer vertellen.
Om 20 u. wordt het tafelgerucht
stil in Ancienne Belgk|ue. Want Jef
Burm, één van onze fijnzinnigste
kabaretmensen, vergast ons dan op
een exclusief Brussels optreden.
Kwaliteit originaliteit én sukses verzekerd. Dan zal het langzamerhand
tijd worden dat onze nationale voorzitter ten dans uitnodigt En hoe het
dan verder loopt weten we eigenlijk
ook niet
Maar dat is niet alles.- Voor de velen onder u die van deze Brusseldag
gebruik willen maken om Brussel iets
beter te leren kennen, hebben we

voor d#
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aangobodoii door het
arrondissement Brusso)
een prachtig programma in elkaar
gebokst:
Om 10 u.: (verzamelen met bussen aan het Worid Trade Center) en
rondrit door Brussel. Deze rondritten

Het partijbestuur heeft via de pers
vernomen dat de bouwvergunning
voor de Franstalige schpol in Voeren
werd afgeleverd. De VU wijst in dit
verband op de enorme verantwoordelijkheid van de CVP-ministers in
deze regenng en vooral van minister
Coens die niets hebben gedaan voor
de Vlaamse school in Komen.

Het VU-partijbestuur
deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 20 augustus heeft algemeen sekretaris Willy De Saeger volgende mededelingen gedaan.

Dehaene
Het partijbestuur van de Volksunie heeft de verklaringen van minister Dehaene en de talrijke reakties
hierop grondig besproken.
Deze verklanngen van een belangrijk minister in deze regering zijn
belangrijk omdat ze de erkenning
inhouden van een mislukte rege-'
ringspolitiek vooral op het vlak van
twee essentiële doelstellingen van
deze regering met name de sanering
van de overheidsfinanciën en de
werkloosheid.
Daarenboven kan uit de verklaringen van minister Dehaene worden

afgeleid dat hij een wijziging van de
huidige regeringspolitiek voorstaat,
waarbij vooral de burgers moeten
inleveren zonder dat er fundamenteel aan de strukturele uitgavensbTjkturen van de staat wordt geraakt
Het partijbestuur van de VU herinnert eraan dat zij reeds bij de voorstelling van haar alternatief besparingsplan uitdrukkelijk heeft gepleit
voor de invoering van de .^ero-basisbudgettering", waarbij alle uitgaven
van de overheid telkens opnieuw
worden geëvalueerd op basis van de
gestelde prioriteiten en een reële
kosten-baten-analyse.

De VU verwacht dan ook van
minister Oaens dat hij van zijn Franstalige kollege Bertouille alle mogelijke
garanties eist voor de ontplooiing
van de Vlaamse school in Komea
vooraleer in Voeren aan de bouw
van een nieuwe Franstalige school
wordt begonnen.

Pégard
Ten slotte heeft het partijbeshjur
ook de zaak Pégard b e r o k e n . De
VU stelt vast dat de regering er
perfekt in gelukt is ons land belachelijk te maken ten overstaan van het
buitenland.

gebeuren met Vlaams-Brusselse gidsen, en werden speciaal voor deze
Brusseldag gekoncipieerd. In een
volgend artikel komen we hierop
terug. De rit duurt ± 2 uur. We
verwachten u dus rond 12 u. terug in
de AB.
In de namiddag (vanaf 14 u. 30 tot
17 uJ heeft u een keuze uit:
— een bezoek aan het pariement
O.I.V. senator Bob Maes;
— een bezoek aan de meti-o en de
kuristwerken in meb-ostations (misschien minder bekend in Vlaanderen,
maar uitermate interessant voor liefhebbers van hedendaagse toegepaste kunsü. Het bezoek gebeurt
onder lekjing van Vlaamse én deskundige gidsen;
— een Brusselkroegentocht Het
is niet de bedoeling om ook alle cafés
binnen te stappen. Sommige worden
uitsluitend van buiten bekeken. Een
en ander staat opnieuw onder leiding
van kundige gidsen.
Voor de vierde mogelijkheid kunt
u vanaf 15 u. in de Wararida terecht
De Waranda is het stemmige park
tussen het pariement en het koninklijk paleis.

Stoetsgewijs!
Onze geliefde Volksunie-fanfare
en drumband „Kempenland" zal daar
tot 17 u. koncerteren. Het zal ongetwijfeld de eerste maal zijn dat zoveel Vlaams-nationale hymnen met
zoveel talent en inzet zullen gesp)eeld worden op die plaats.
Voor de deelnemers aan de andere aktiviteiten (kroegentocht, pariement meb-o) is de Waranda ook het
eindpunt van hun diverse bezoeken.
Met fanfare én afdelingsvlaggen
stappen we dan, rond 17 u., stoetsgewijze door de binnenstad naar de
AB.
Wij getoven dat we u een unieke,
interessante en aangename dag
en/of avond zullen bezorgen. We
hopen dat elke VU-afdeling uit Vlaanderen het als een erezaak beschouwt om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken om hun
solkjanteit met Brussel klare gestalte
te geven. Wij in Brussel houden van
u. Wij zouden het zeer spijtig vinden
u niet te mogen van harte welkom
heten in uw — in onze — hoofdstad.
Gaby Vandromme,
arrondissementsvoorzitter

De behandeling van dit dossier
lijkt op een vaudeville, zij het dat de
onti(noping eerder een ont)etamelijke grap is. Opnieuw draait de overheid op voor de gevolgen van een
konflikt, ditinaal veroorzaakt door
een onverantwoorde tussenkomst
van de Verenigde Staten.
Heel dit dossier heeft een wrange
nasmaak en laat veel vragen onbeantwoord. De betrokken ministers
mogen zich dan ook voort)ereiden
op grondige interpellaties In het parlement
De uiteindelijke oplossing van de
zaak Pégard is hoe dan ook een
slechte zaak, zowel voor de betrokken firma als voor de belastingbetaler.
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VU-Sint-Andries en Blankenberge
verbroederen
met VU-Sint-Lambrecbts-Woluwe
Een jaar geleden kwamen afdelingen uit het Brusselse kontakt opnemen met onze Brugse afdelingen
Een
wederzijdse
verbroedenng
groeide tussen beide arrondissementen
O p 3 juni trokken wij. in een
druileng weertje
naar
St-Lambrechts-Woluwe Wij werden gul
verwelkomd door het afdelingsbestuur onder leiding van Jeannine
Madyol Uit de historische uitleg over
haar gemeente kunnen wij onthouden St-Lambrechts-Woluwe vormde vroeger met St-Pieters-Woluwe
en St-Stevens-Woluwe een argrarisch geheel De verstedelijking is er
gekomen vanaf 1950-'60 In die periode veranderde het landelijke dorp in
een stedelijke agglomeratie Appartementen, universiteitsgebouwen rezen als paddestoelen uit de grond
D e verfransing scheurde de gemeente in twee gemeenschappen
Als tnestig gevolg van hun verkavelingspolitiek w e r d de Vlaamse gemeente-meerderheid weggestemd
W a t in 1950 nog eentalig Nederlands was, verfranste in de loop der
jaren zodat in de gemeenteraad nu
nog dne Vlamingen zetelen op 35
gemeenteraadsleden

Die Brusselse rommelmarkt heeft
een eigen sfeer Je kunt er voor een
half miljoen een Jaguar kopen of
voor vijftien frank twee kleerhaken
Oude Mechelse kasten behoefden
geen krans, ze waren e c h t maar
imitatiebontmantels, gedragen in regen en wind kochten de Marokkanen op als verjaardaggeschenken,
en dit voor dnehonderd frank Al
kriskrassend slingerden wij deze
rommelmarkt door en kwamen aan
de voet vafi de Romaanse kerk
Aan de voet van deze kerk op een
mooi dorpsplein greep reeds in 1952
en '54 een openluchtspel plaats „Lenneke Mare" het werd door de
Vlaamse gemeenschap van St-Lambrechts-Woluwe terug opgevoerd in
1979, '82 en wordt terug opgevoerd
in 1985
W I J bezochten nog de biezonderste historische gebouwen
's Avonds hadden wij. bij gezellig
kaarslicht in het gezelschap van
onze Brusselse vrienden een etentje
Daar groeide bij de Bruggelingen het
besef hoe hard het moet zijn Vlaming te willen blijven in het Brusselse
geknoei Hoe je dorp op amper derbg jaar tijd met alleen verfranst maar

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.

ook door onbedachte maar wel financiële verkavelingspolitiek in stukken wordt gereten Hele straten werden tegen de vlakte gegooid en
nietsontziende kale mastodonten duwen het groen weg Vreemden en
anderstaligen nemen langzaam je
dorp in Het deed ons besluiten en
vooral beseffen dat faciliteiten nergens en nooit meer mogen aanvaard
worden Wij danken de ploeg volksuniemensen uit St-Lambrechts-Woluw e BIJ het afscheid namen wij de
vaste belofte de verbroedenng in
stand te houden

De 8ste Bachten de Kupe-zoektocht gaat een enorm sukses tegem o e t Zelfs durven ze al wedden dat
er 600 deelnemers deze zoektocht
gaan meegemaakt hebben
Meerdere verlofgangers hebben
een goed woordje over deze zoektocht en houden eraan de landelijke
rustige wegen en kanaaltjes te doorkruisen van Bachten de Kupe, in het
blote te kunnen piknikken en zelfs
kennis te kunnen maken met de
plaatselijke bevolking in een of ander
landelijk cafeetje
Beste streekbewoner, ziet U de
kans voor 15 september een of twee
dagen vnj te zijn, waarom dan ook
met eens de 8ste Bachten de Kupezoektocht of beter „de Rally van
Maunts Boucquez" m e e m a k e n '
Ons boeketje Vlaanderen is zekerlijk de moeite waard eens door te
njden

We zijn er nog niet!

Een avondje Ver-Assebroek...
eerste kroegentocbt

Gelegen op een uithoek van de
grootstad Brugge, het oudste deel
van Assebroek Als een dorp in de
stad Met een harmonieus samengaan van oudere straten en huizen
naast nieuw-verkavelde wijken Een
plaats waar het goed en zalig-rustig
wonen en vertoeven is
Een belangnjk onderdeel van het
Vlaamse volksleven was en is de
plaatselike kroeg, het stamkafee Ondanks het steeds jachtiger leven
blijven de herbergen, zeker in VerAssebroek, een gezellige bedoening
Bovendien heeft elke kroeg zijn eigen verhaal
Wist u dat het „Bisdom" één van
de oudste kafees van Assebroek is
die tijdens de Tweede Wereldoorlog

als paardestal werd gebruikt door de
bezetters en op vandaag een gekend vogelpik-lokaal b e z i t ' Het kafee „Derby" daarentegen was een
belangnjk treffen voor en na de
memorabele konfrontaties tussen
Assebroek en Oedelem „De W e g wijzer" met „Reintje" dankt zijn naam
aan de tijd toen men nog sprak van
het „Beernems kasseitje" En de „Patna" IS nog steeds de ontmoetingsplaats van verschillende Assebroekse verenigingen
D e Vlaams-nationale sociaal-kulturele vereniging „Trefpunt", afdeling
Assebroek, heeft het plan opgevat
om, n a V de jaarlijkse gemeentefeesten, een avondlijke tocht langsheen
deze vier kroegen te organizeren Er
wordt verzamelen geblazen op zaterdag 8 september om 20 uur aan
de „Patna" in de Kerklaan Elke deelnemer ontvangt een folder met beknopte informatie over de diverse
kafees die bezocht worden Het remgeld bedraagt slechts 80 fr en hienn
zijn 5 konsumpties begrepen Hoeft

SEPTEMBER
9 IZEGEM: wandeling te Menen (Smokkelaarspad) Gids H
Vanhuyienbrouck Start om 1 3 u 30 aan „Vlaams Huis", Grote
Markt Inr Wandelklub Vlaams Huis
17 IZEGEM- voordracht met dia's over de schilder Paul Delvaux,
door de h De Koninck O m 15 u in de bovenzaal van het „Oud
Stadhuis", Korenmarkt 16 Inr V V V G
23 IZEGEM. fietstocht naar domein „De Gavers" te Harelbeke Start
rond 10 u aan „Vlaams Huis", Grote M a r k t Inr FVV
27 IZEGEM: „Hoe lang is de w e g ' " Voorstelling met poëzie en kabaretteksten door Rita Lommee Eerste in de reeks reisvoorstellingen O m 20 u 30 in de bar van het stedelijke muziekauditonum,
Kruisstraat 15 Kaarten voorverkoop 100 fr (boekhandel Spectator, Marktstraat, Platenhandel Wenerdroom Stationsstraat bestuursleden V S V K ) Aan de ingang van de zaal 125 frank
Innchting V S V K (Vlaamse Studie- en Vormingsknng)
29 DAMME-MOERKERKE VI Nat Ontmoeting 1954-1984 - Om
15 u in de monumentale raadszaal van het stadhuis te Damme,
feest- en akademische zitting met rede door min Hugo Schiltz Om 20 u in zaal „Carina", Vissersstraat te Moerkerke feestzitting met Vic Anciaux, Kurt Fleming ruim 100 medewerkers van
het eerste uur Vnendenavond met orkest Frank Evers

Bachten de Kupezoektocht wordt sukses

W I J hadden verwacht gezien Koksijde nu door een CVP-PVV meerderheid wordt bestuurd en de schepen van Kuituur een vung Willemsfondser en Liberaal Vlaams Verbond
lid is, dat eindelijk komaf zou worden
gemaakt met de vernedenng van
onze taal
Maar w e zijn bedrogen uit gekomen
Veel vakantiegangers die hun vakantie doorbrengen in Koksijde verwijten onze gemeente dat er nog
altijd een tekort aan „local color" is

Ver-Assebroek Bij de meeste
Bruggelingen bekend als pittoresk
bedevaartsoord van Onze-UeveVrouw-van-Assebroek Het rustieke
bedevaartkerkje met het prachtige,
bomenrijke pleintje ervoor en met
uitzicht op die eindeloos lijkende
vlakke Meersen

WEST-VU\ANDEREN

er nog aan toegevoegd dat gezelligheid en leute gewaarborgd z i j n '
Vermelden w e nog dat de organizerende ploeg dezelfde is als deze
die de jaarlijkse „Assebroekse Meersentocht" voor haar rekening neemt

• Juffrouw, 21 jaar en wonende in
het Mechelse zoekt werk Diploma
middelbaar onderwijs kleding Ervaringen, kantoorwerken Aanvaardt
alle werk Ref nr 0082
• Heer, 24 jaar en wonende in de
omgeving van Lier zoekt werk Diploma A2 Mechanica en industrieel
ingenieur, electro-mechanica Ref
nr 0519
Belangstellenden kunnen kontakt
opnemen met Volksvertegenwoordiger Joos Somers, via het Vlaams
Nationaal (Centrum, Ontvoenngsplein 1 te 2800 Mechelen Gelieve
het ref nr te vermelden

De vlag van de Nederlandstalige
Kultuurgemeenschap krijgt ook nog
met haar plaats waarop ze recht
heeft Z e mag zelfs met wapperen op
onze zeedijk en behoort volgens het
CVP-PVV-bestuur
thuis bij
de
vreemde vlaggen
Feestkalenders worden nog altijd
uitgegeven met tweetalige publiciteit
zelfs sommige met Frans vooraan,
vertaling van straatnamen en andere
benamingen
Ook de Coxyde Flying Show was
weer een vernedering voor de taal
van de Koksijdenaars en uitleg werd
verstrekt in het Frans en Nederlands
De aanwezige CVP-ers en PVVschepen van Kuituur lieten dit oogluikend toe
Nee, w e zijn er nog met'

Jaar van verkeersveiligheid
In het kader van het jaar van de
verkeersveiligheid werd door gemeenteraadslid M Boucquez gevraagd een zebrapad aan te brengen
op de gevaarlijke oversteek Pannelaan-Koninklijke
Baan-Terlincklaan
Deze oversteek wordt dagelijks
door meerdere Koksijdenaars, verlofgangers en vooral kinderen uit 2
kindertehuizen benut om zich naar
zee te begeven Tot op heden is er
hier nog mets van in huis gekomen
De leuze „1984 - jaar van de
verkeersveiligheid, wij doen mee, en
JIJ'" die w e op meerdere plaatsen in
onze gemeente zien, zijn maar ijdele
woorden
Zouden hier ook sport, muziek en
verkeersveiligheid toch met politiek
samen g a a n '

Vreugde en leed!
O p 1 september vieren de echtgenoten Castelein hun gouden huwelijksjubileum
Onze hartelijke felicitaties en wensen Gerard en Irena nog meerdere
jaartjes
Doch liefde en leed worden samen gedeeld
O p 25 augustus werd Remi Deman, vader van Andre, Gilbert en
Jozef, op 91-jange leeftijd ten grave
gedragen Hij mag terugblikken op
een verdienstelijk leven waarin
moed, wilskracht werkzaamheid,
eenvoud en Vlaamse fierheid de
hoofdtonen waren
Het afdelingsbestuur biedt zijn innige deelneming aan in de rouw

•
A p p a r t e m e n t t e h u u r in D e
Haan-aan-zee
(twee
slaapkam e r s , e e n living, e e n k e u k e n , e e n
stortbad en een
standplaats
voor de wagen) O o k voor enkele d a g e n o f e e n w e e k e i n d e Z w
d a g e l i j k s na 2 0 u u r 0 5 0 - 8 2 4 4 6 3

Stadsbestuur
Menen
Het stadsbestuur Menen gaat
over tot het aanleggen van wervingsreserves (m/v), geldig tot
31 december 1986, van
— klerken,
- halfgeschoolde arbeiders B
(voor de diensten „wegen en
gebouwen", „plantsoenen" en
nchting „mechanika")
Minimum- en maximumleeftijd respektievelijk 18 en
45 jaar, telkens op 4 september
1984
De kandidaten-klerk moeten
houder zijn van een diploma
van lager secundair onderwijs
of daarmede gelijkgesteld
Voor beide funkties is een
gewoon aanwervingseksamen
voorzien Uiterste datum voor
het versturen van de kandidaturen 4 september 1984
Inlichtingen en inschnjvingsformulieren zijn te bekomen m
de Personeelsdienst, Stadhuis,
2de verdieping, Grote Markt 1,
8600 Menen (tel 056-511101,
post 17)
(adv.)

Ludiek
Jubelfeest

30 jaar VUarr. BruggeTorhoutOostkust
O p zaterdag 29 september 1984
organizeert de Volksunie een uniek
„JUBELfeest" naar aanleiding van
het 30-jang bestaan van de partij
Iedereen is uiteraard van harte welkom'
PROGRAMMA
O m 15 u akademische zitting met
als spreker de heer Hugo SCHILTZ,
minister van Financien in de Vlaamse
regering Deze akademische zitting
gaat door op het Damse stadhuis
Om 20 u ludiek jubelfeest met
zang, dans en voordracht Huldiging
van de militanten die in het dertigjang
bestaan van de partij aktief zijn gew e e s t Dit alles in aanwezigheid van
algemeen voorzitter Vic ANCIAUX
O m 22 u opening van het dansfeest door een heildronk uitgebracht
door alle aanwezige parlementsleden Het ludieke jubelfeest en het
dansfeest gaan door in de zaal „CARINA", Visserstraat te Moerkerke
Wie aktief was bij de oprichting
van de Volksunie en geen uitnodiging ontving gelieve zich te nchten tot het VU-sekretariaat werkgroep Ruischer 1. 8350 Damme, tel
500157

\
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Belgische vlag halfstok te Knokke

Tweede Vlaams volksfeest
te Roeselare
Het tweede Vlaams Volksfeest
gaat dit jaar door op zaterdag 1 en
zondag 2 september Even een
greep uit het welgevuld programma
Zaterdag vanaf 15 u familiezoekt o c h t C ± 6 km) Inschnjving ter plaatse Vlaamse Volksspelen - Sneltombola
Vanaf 18 u 30 grootse bart>ecue
Deelneming in de kosten volwassenen 200 frank Kinderen - 1 2 jaar
100 frank Dans en ontspanning met

Aan het gemeentehuis te Knokke
heeft de Belgische vlag op 21 juli de
ganse dag halfstok gehangen

discobar en O'Djavel en wijnbar
Zondag vanaf 11 u afjentiefkoncert, vanaf 13 u etentje en vanaf
15 u ter afsluiting, een grootse attraktie>
Kaarten voor de bartiecue kunnen
nog bekomen worden bij
Nele en Koen Viaene, H Consciencestraat 21/1 Roeselare Tel
207920
Boebek „Baloe", Zuidstraat 50,
Roeselare Tel 21 8129

Eerst dacht ik dat Martens en zijn
blauwe garde gevallen waren Dit
scheen nog niet het geval te zijn
Heeft bendeleider Happart een
staatsgreep uitgevoerd''
Ook m e t ' Wat kon het dan wel
zijn'
Misschien was het omdat Mobutu
met een pak Vlaams geld naar Zaïre
terug ging Of was CockeriH-Sambre
nu toch failliet' Van dit alles mets op
het nieuws bij de BRT_
Het gemeentehuis was zoals het

IXTL

Komen en gaan
bij VU-Diksmuide

O p hetzelfde feestje zegden w e
nu al voor de tweede keer „ade" aan
Joost en Dy na Tryhou' J o o s t voor
een paar weken op vakantie uit ZuidAfrika, nam hier de gelegenheid te
baat om in een sappig „Afnkaans"
een en ander over zijn nieuwe heimat te vertellen W e wensen Joost
en Dyna veel geluk en tot ziens

SEPTEMBER
1 EEKLO- jaarlijkse bartiecue van de afdeling Eekio Dit festijn gaat
door in de „De Leke , Lgkestraat te EekIo en begint vanaf 19 uur
Deelneming volwassen 250 f r / p e r s o o n , kinderen tot 14 jaar
200 f r / p e r s o o n Inschnjven bij alle bestuursleden of bij Jaak De
Muynck, Weverstraat 8, 9900 EekIo Tel 7712 47
9 IMPE-LEDE jaarlijkse heilige mis voor de overleden vnenden
van Vnendenknng Snel-Pede Te Impe om 11 u en opgedragen
door e h De Cubber Zang door koor Snoerke Daarna eetmaal in
zaai Edelweis Steenstraat te Lede Koen Baert spreekt over
,Mijn vader was een Oostfronter" Inschnjven bij M Baeyens,
Anderenbroek 60 te 9480 Denderhoutem (053-212265)

Wie wil
24 uur ?

18

21
29

Eind september brengt de VUM een nieuwe krant op de
markt: 24 uur. Een krant voor mensen die nu geen krant lezen.
Hoe wordt zo'n nieuwe krant nu gemaakt ? Deze week in
Knack : achter de schermen van 24 uur.
Bovendien:
Krisis : Het groene getto van Zwartberg
VS : De grappen van de president
interview : Walter De Buck stapt op
Sport: De bal rolt weer
Een vakantie-verhaal van Paul Snoek

vu-Lede aktief
Ledenfeest. op zaterdag 8 september gaat het jaarlijkse ledenfeest
van VU-afd Lede door m zaal „Hofsmeer", Langehaag, Impe O p het programma een etentje (kip met fnetjes
eA), muziek, een tombola, een verrassing enz. Inschnjven bij de
bestuursleden 220 fr voor volwassenen en jongeren, 110 fr voor kinderen tot 12 j

FW-aktiviteiten
1 september (zaterdag) Bezoek
aan de gezins- en kinderboerdenj
Diggie in Brakel Vertrek
9u
(Markt) met eigen vervoer Met een
wandeling in de Zwalmstreek. Ook
met-leden zijn welkom'

Knacic weeicend
is deze week volledig aan de komende wintermode gewijd.
Meer dan 20 blz. lang is er alleen aandacht voor wat Belgische
modehuizen ons straks om het lijf willen hangen. Van Olivier
Strelli tot Scapa of Scotland : deze week in Weekend.
\
\

Invvi^^^^Se^boom^"^"

STEENDORP 1 ste pannekoeken-kermis in Taverne Bndge (Den
Blok) ook op zondag 19, telkens van 14 tot 19 uur Orgamzatie
VU-Steendorp
DEINZE VU-familiefeest met als eregast Willy Kuijpers en hulde
aan Omaar Mortier en Geert Berlaen
NINOVE VU-overwinningsbal om 20 u in zaal Berg en Dal, Brusselstraat 87 te Ninove vanaf 20 u t v v het VU-tijdschnft „De
Roelanders" Vic Anciaux zal aanwezig zijn

VU-Dansfeest: zaterdag 13 oktober 1984 in de zaal „De Klub", Risselstraat Lede Met Ray Franky en
orkest Toegang lOOfr (voorverkoop) - 120 fr aan de kassa

Deze week in

MAGAZINE

A.L. Knokke

W e weten allen dat de«e gedienstige en lieve vrouw, zonder grote
show en „tamtam", veel menskes die
het echt nodig hadden heeft gehotpen, want Juliette zag haar J<lanten"
graag'
Dank je wel Juliette en _ het ga je
verder goed Juliette wordt in het
O C M W opgevolgd door Eddy Duthoit uit Leke W e zijn er zeker van
dat Eddy het even goed zal d o e n !

OOST-VLAANDEREN
MAGAZINE

knadk

Goed nieuws verder voor handballieffiebbers
De Vlaamse handbalvereniging is
zinnens te Knokke een Klub op te
nchten Verder nieuws volgt

Verenigd rond een reuzenbraaifeest ofte barbecue nam de V U afdeling Diksmuide afscheid van Juliette Tanghe-Devooght die zich om
gezondheidsredenen uit de aktieve

v)exew^'

\

past op die dag gesloten D e t>urgenneester was afwezig Nergens kon
ik een antwoord vinden In ieder
geval was het een zielig zicht voor al
de unitansten Wij van de V U kunnen
de lezers verzekeren dat wij er zeker
met op aangedrongen hebben dat dit
zou gebeuren

politiek moet terugtrekken Juliette
heeft zich acht jaren lang met toewijding m het Q C M W voor de Volksunie ingezet Z e genoot zelfs nog de
tneste eer een paar jaar alleen tussen de traditionelen te v e r t o e v e n voorwaar geen sinecure i

30 september (zondag) Bezoek
aan het Planetanum en Plantentuin
Meise en geleide rondrit door Brussel

Gemeente
Herzele
Het Kollege van Burgemeester
en Schepenen brengt ter kennis dat volgende betrekkingen
(mannen en vrouwen) te begeven zijn bi] de POB
1 één voltijdse betrekking van
bibliotekans,
2 één deeltijdse betrekkmg
(15 uur) van biblioteekassistent
Eigenhandig geschreven kandidatuur dient aangetekend te
worden verstuurd aan het
Kollege van Burgemeester en
Schepenen, Markt l te 9550
Herzele, uiterlijk tegen 15-9-'84
(datum poststempel geldt als
bewijs)
Inlichtingen en volledige aanwervingsvoorwaarden zijn telefonisch te bekomen op het sekretanaat, telefoon 053-6220,29
of 627534
(advJ

Reuzenbarbecue
te Merelbeke
Alle leden en sympabsanten van
VU-Merelbeke worden uitgenodigd
op de tweede reuzenbarisecue die
zal doorgaan op zaterdag 1 september eJt in de hovingen en zaal van
O Thibo, Roskamstraat te Merelbeke
V o o r de zachte pnjs van 250 fr
(125 fr voor een kindermenu) kan je
er van 19 tot 22 u 30 terecht voor
een heerlijke smulpartj Het belooft
een gezellige avond te worden Een
muzikale verrassing is voorzien
Inschnjven tot morgen, vnjdag
31 augustus, om 19 uur, bij K. Van
Caimere (091-629936)

Mee op
Zeeland-weekeinde
Van vnjdagavond 14 tot zondagavond 16 septemljer organizeert het
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
i,sm erC in het Vormingscentrum
Hedenesse te Cadzand, vlaktMj de
k u s t een studie- en ontspanmngsweekend in Zeeland
Inlichtingen en inschnjvingen Vormingscentrum Lodewijk D t » f e l vzw,
Bennesteeg 4 te 9000 (Sent (091-,
257527)
,

• 23-j juffrouw met diploma van
gegradueerde in kinesiterapie zoekt
een betrekking in het Brusselse
Voor inl zich wenden tot volksvertegenwoordiger-burgemeester Valkeniers (tel 02-5691604)
• Man, 25 jaar en wonende te
Bomem zoekt werk Diploma industneel ingenieur 'specializatie txjuwkunde Ref nr 0241
Belangstellenden kunnen kontakt
opnemen met volksvertegenwoordiger Joos Somers, via het Vlaams
Nationaal centrum Ontvoenngsplein
1 te 2800 Mechelen (tel 0152 0 9 5 1 4 ) Gelieve het refnr te vermelden
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In memoriam

BRABANT

Frans Ivo Jan van Gijseghem
bestuurslid VU-Meise-Wolvertem-Oppem
O p 1 augustus hebben w e afscheid genomen van Frans die zo
plotseling veel te vroeg in volle levensbloei en nog bruisend van vitaliteit ons verlaten heeft Hij was
33 jaar jong. Wij zullen hem enorm
missen. Wij zullen pas maar eerst
binnen een paar dagen of weken
echt kunnen realizeren wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft
Hij was de steunpilaar in het gezin
van Gijseghem. Frans wist met alles
en nog wat raad. Zijn ouders, zus en
broers waren hem lief. Hij hield van
hen. Eens heeft hij me trouwens
gezegd: „Ik heb het thuis toch zo
goed."
De leefgemeenschap Imde verliest in Frans zijn hoofdpion, de man
waarrond alles draaide, de man die
voor elke hinderpaal een oplossing
w i s t De man die zowel voor FC Imde
als voor wielerklub Imde het sekretariaat waarnam en die daarvoor alles
en nog wat deed. Iedereen mocht
aan Frans wat vragen. Alles werd
langs hem om geregeld. Ook zijn
vrienden van het Drosselgassespaarkasje zijn hun leider-stichter en
animator k w i j t

O p zijn werk bij de ASLK had
Frans niets anders dan vrienden en
werd hij alom geprezen om zijn
dienstbaarheid en echte kollegiallteit
Ook wij, zijn politieke vrienden,
hebben hem in de loop der jaren als
bestuurslid leren waarderen. Wanneer Frans het woord vroeg dan
wisten wij dat het met rede was en
zijn woord was wijs. Elke opgedragen taak vervulde hij plichtbewust en
wij vertrouwden hem en zijn hem
dankbaar. Wij zijn in Frans een jonge
beloftevolle politieke kracht verloren.
Voor de gemeente was Frans afgevaardigde bij de Interkommunale Incovo en beheerder bij de gemeentelijke vzw Sport en Rekreatie. Daar
was hij steeds op post en kweet zich
plichtbewust van zijn opgelegde
taak. Alles wat hij voor ons deed zijn
w e nu kwijt en wij zullen er mee moeten leren leven. Maar wat ons vooral
pijn doet is dat wij Frans zullen
moeten missen en zijn persoonlijkheid: dit is zijn vnendschap, zijn
genegenheid, zijn glimlach, zijn wijs
woord en joviale omgang met jan en
alleman.
In naam van alle vrienden van

ALLE ROUWKLEDING
VOOR DAiyiES EN HEREN
RETOUCHE TERWIJL U WACHT

M SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR

Jaak Gabriels
vraagt
dringend
stopzetting
werken A 2 4
Onlangs w e r d in samenspraak
met het aktiekomiteit „Anti A24" beslist een onderhoud aan te vragen
met minister Olivier van Openbare
Werken. Dit zou op 30 augustus
doorgaan.
Ook heeft gemeenschapsminister
voor Ruimtelijke Ordening Akkermans, daarover door hem geïnterpelleerd, ofjgeroepen tot een diepgaand
onderzoek en overleg.
Toch redenen tot voorlopige gerustheid dus. Toch blijkt dat zijn
departement onlangs het licht op
groen zette voor de bouwvergunning waardoor de werken van start
gingen.
Wie houdt hier wie voor de gek...
Volksvertegenwoordiger
Jaak
Gabriels richtte daarom 'n schrijven
aan minister van Openbare Werken
Olivier, aan minister Akkermans voor
een dringend gezamenlijk onderhoud met 'n afvaardiging van NoordLimburgse parlementairen, gemeentebesturen en het aktiekomitee A24.
In afwachting vraagt hij 'n onmiddellijke stopzetting van de werken
met daaraan gekoppeld een definitieve schrapping van het A24-monster
dat in allerhande schimmengedaantes Limburg blijft achtervpigen.
Volksvertegenwoordiger
Jaak
Gabriels roept bovendien eenieder
op alles te ondernemen om de werken in een huidige faze te doen
ophouden en daarna stappen te ondernemen om Limburg definitief ervan te bevnjden.

Frans willen wij aan vader en moeder
en kinderen van Gijseghem zeggen
dat hij in onze herinnering zal blijven
voortleven als iemand die voor ons
allen het toonbeeld was van echte
gemoedelijke
vriendschap,
een
vriendschap van leven en laten leven. Wij zeggen geen vaarwel tot
Frans maar wel een echt Vlaams
kristelijk gelovig: tot wederziens,
FransI
Frans Kerremans,
burgemeester Meise-Wolvertem-Oppem

Dag der
Oranje Dassen

„Groene hoekjes"
Het stadsbestuur wil, in het kader
van het DAC-projekt Leefmilieu,
overgaan tot het aanleggen, het inrichten of herinrichten van een aantal
„groene hoekjes" op het grondgebied van de fusiegemeente Maaseik
Hierbij doen w e een oproep tot de
inwoners om zoveel mogelijk ideeèn
naar voren te brengen. Weet u een
ideale plek om er zulk een „groen
hoekje" van te maken, signaleer het
ons dan. U w voorstel zal met de

• Gevraagd: werkloze bouwkundige, niveau A2. Inlichtingen bij Joris
Roets, Koning Albertstraat 33 te
2548 Lint (tel. 03^55.50.24, di. en do.
tussen 14 en 19 u.

Belangstellenden kunnen kontakt
opnemen met volksvertegenwoordiger Joos Somers, via het Vlaams
Nationaal Centrum, Ontvoeringsplein 1 te 2800 Mechelen (tel. 01520.95.14). Gelieve het ref.nr. te vermelden.

• 18-j. juffrouw, met diploma van
kinderverzorgster en getuigschrift
handel, drietalig, zoekt een gepaste
betrekking in het Brusselse. Voor inl.
zich wenden tot volksvertegenwoordiger-burgemeester J. Valkeniers
(tel. 02-569.16.04).

MEUBELEN "DE K E I Z E R »
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen

Het DOD-tuinfeest zal doorgaan
te Grimbergen (BrabanO op zaterdag 15 september 1984 als ontmoetignsdag voor alle oud-leden of leden
van de diverse Heelnederlandse
jeugdbewegingen.

DE KEIZER
VAN HET GOE

Deelneming in de kosten, vieruurtje inbegrepen: 150 fr. per pesoon.
Familiekaart vanaf vier personen:
500 frank.

Zaakvoerder

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22

Staf Kiesekoms

(op slechts is km v«n Brussel-centrum)

Toetreding steunkomitee: minimum 1.000 frank. Alle inlichtingen op
het sekretariaat: Pletinckxstraat 38,
1000 Brussel. Tel. 02-512.13.74.
Alle stortingen worden in dank
aanvaard op rekening nr. 2100090451-02 ten name van Oranje
Dassen, Brussel.

nodige
zocht

ER

O n k l o p b a r e prijzen
in kleinmeubeis en salons
Openingsuren: Di.. wc

Startdag Volksunie] ongeren

Republiek

Vlaanderen

„Oranjehuis", Hoogstraat 69, Antwerpen
Zaterdag 15 september '84
van 10 tot 17 uur

LIMBURG

N a onderling o v e r l e g en o p initiatief van s c h e p e n J a a k C u p p e n s
en het D A C - p r o j e k t Leefmilieu M a a s e i k , h e b b e n de g e m e e n t e n
M e e u w e n - G r u i t r o d e , O p g l a b b e e k en M a a s e i k besloten o m het
g e b i e d op en o m de „ O u d s b e r g " b i e z o n d e r ter harte te nemen. In
d e z e tijd w a a r er z o v e e l aan natuur v e r l o r e n gaat, is het van onschatb a a r b e l a n g o m d e ons nog r e s t e r e n d e g r o e n e ruimten te b e s c h e r m e n of te v e r b e t e r e n . D e O u d b e r g is een g e b i e d dat h o o g d r i n g e n d
aan zulk e e n s t a p toe is.

Als eerste stap, wordt er een
politiereglement uitgevaardigd om zo
snel mogelijk het crossen in de bossen tegen te gaan. De toegang tot de
boswegen en de terreinen in het
gebied „Oudsberg" wordt verboden
voor alle verkeer van motorvoertuigen, ruiters en fietsers. De politiediensten van de drie gemeenten
zullen een permanente kontrole organizeren. Overtreders zullen bestraft worden met politiestraffen.

• Man, 51 jaar en wonende te
Hulshout zoekt werk. Degelijke ervaring in boekhouding en computers.
Ref. nr. 0409.

te Grimbergen

Groen nieuws
uit Maaseik

Dit uitgestrekte bos- en duinengebied heeft uitzonderlijke landschappelijke en wetenschappelijke waarde. De losse zandige bodem is zeer
kwetsbaar en hij groeit moeizaam
dicht De begroeiing is voor dit duinengebied van groot belang. Z e beschermt de duinen tegen winderosie.
Het vernielen van deze planten, het
uittrekken van struiken en boompjes,
het omwoelen van zand heeft rampzalige zandverschuivingen voor gevolg.

SEPTEMBER
15 ANDERLECHT: tweede mossel- en pensenfeest van de VU-afdeling, de vl. werkgroep Klimop, VTB-VAB-Anderlecht en ziekenfonds Brabantia. Zaterdag vanaf 17 u., zondag van 1 2 u . in de
Credozaal, Ninoofsesteenweg 371 te Anderlecht (ScheuO.

aandacht

worden

onder-

Dorpsherwaardering
Opoeteren
In Hotel Oeterdal te Opoeteren,
had er op 16 juli 1984 een samenkomst plaats met betrekking tot de
vernieuwingswerken op „Het Dorpsplein", tussen Fortstraat en Dorpermolenstraat te Opoeteren. O p dit
plein worden jaarlijks verschillende
aktiviteiten ingericht en zijn er dringende verbeteringswerken nodig.
Er moet rekening worden gehouden met het landschappelijk, historisch en funktionaal karakter van het
Dorpsplein. De inrichting van het
plein zal een steunpunt zijn voor de
uitbouw van het hele centrum en dit
op een aangepaste manier.
Er werd aan de mensen van de
Middenstand, de Kerkfabriek en de
Heemkundige Knng gevraagd een
struktuurplan op te stellen met de situering van de verschillende hoofdgedachten (verantwoordelijke Theo
VandersteegenJ. De
Technische
Dienst kan aan de hand van dit
struktuurplan een definitief ontwerp
maken.
Van de gelegenheid van deze gespreksavond werd gebruik gemaakt
om nog enkele vragen te stellen met
betrekking tot verschillende problemen in Opoeteren
VU-Neeroeteren-Opoeteren

Feestelijke barbecue
bij VU-Meeuwrode
Het sukses van 17 juni indachtig
moest er gefeest worden. Met Jaak
Gabriels behaalden wij maar liefst
51 % van de stemmen. Nogmaals
een dikke proficiat. De werkploeg
feestte bij Reimond tot in de vroege
uurtjes, de dames waren deze keer
ook van de partij. De voorzitter of de
kok verwelkomde ieder en bedankte
voor de samenwerking. Ook Jaak
Gabriels dankte allen voor het werk
dat ze deden om zo ver te komen en
besloot om keihard verder te werken.
Kijken w e even achter ons. De
slogans klinken nog vers in de oren.
Wees Vlaming in Europa, stem op
nr. 3. V U I Voor het behoud van onze
mijnen, niet met de strop naar de
dop.
De vierde uitgave „Natuurlijk
Meeuwrode V U " verscheen in juni.

Een volle bus nam deel aan de 57ste
IJzerbedevaart O p vrijdag 6 juli vierden wij 11 juli met 'n h. mis met
daarna gezellig samenzijn. Aan de
monumenten van de gesneuvelden
werden op 11 juli bloemen neergelegd.
Op sportief gebied staan w e ook
niet van achter en klopten Bocholt te
Dilsen op de sportdag. Pierke Joosten had geen schijn van kans.
Voor d e regering het volgende:
„Martens en Declercq,
wij eisen voor Limburg werk.
Handen af van ons zwarte goud,
wij vechten voor 't behoud.
Zelfs met minder telexen,
blijft ge ons niet beheksen."
Limburgers zijn geen uitgedroogde hamburgers.
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dag 7 september 1984, om 20 u in de
zaal Alcazar, Mechelsesteenweg,
Kontich

ANTWERPEN
SEPTEMBER
8 EDEGEM Eikenavond, Trefpunt van de Vlaamse Gemeenschap
Met een lekker hapje Vcxinnschnjven in het lokaal ,Dne Eiken"
15 EDEGEM: eerste kaartavond van het seizoen, in lokaal „Dne Eiken" Aanvang 2 0 u 15 Voonnschnjven noodzakelijk
15 WILRIJK, kleinkunstavond met Miei Cools en Jos Ghijsen o m
20 u in kultuurcentrum De Kern, 200 fr inkom Kaarten op tel
2 3 7 3 0 4 0 Innchting VNJ-Wilnjk.
20 EDEGEM daguitstap van het F W naar Leuven en Ovenjse Inlichtingen bij kernleden en bij José Poppelaars, tel 4497901

Wijl een zachte zomernacht uitdeinde en een sluierende ochtendnevel zilveren draden doorheen de lage
dennentakken spon, ontsliep o p
86-jange leeftijd mevrouw weduwe
J Janssens-Van Minnebruggen o p
haar familielandgoed nabij Essen

nodigen u uit tot het bijwonen van de
uitvaartplechtigheid
o p zaterdag
1 september o m 10 u in de St-Hubertuskerk te Berchem bij Antwerpen

Te midden haar zonen en dochters bracht ze een twee maanden
durende vakantie door, die haar
zichtbaar gelukkig maakte, terwijl
elke avond weer levendige hennnenngen opgediept werden

Kruisweg
van Beverio
te Antwerpen

Een moederke voor Vlaanderen
ging heen Haar vele kinderen en
kleinkinderen deden nooit vergeefs
een beroep op hun Ixjnneke als het
eens minder goed ging Taai en vol
levenslust stond haar hart steeds
open voor iedereen
Totaal onverwacht werd ze nu
vredig en rustig opgenomen in de armen van die ene Almachtige wiens
leven haar als diepgevolig knsten tot
voorbeeld strekte
De families Janssens en Brentjens

Gemeente
Aartselaar
Openstaande
betrekkingen

Berchemse
VU-familie in rouw!

Een verleden dat hard was, want
ook de meedogenbze naoorlogse
repressie spaarde dit grote gezin
met Twee zonen trokken naar het
Oostfront en vader w e r d onrechtvaardig tot de doodstraf veroordeeld Vele tegenslagen waren haar
deel, maar met een bewonderenswaardige
onverzettelijkheid
en
Vlaamse fierheid verwerkte ze
steeds elke tegenspoed

Ir Jef van Dingenene, hoof dredakteur „Broederband", spreekt over
Staf de Clercq en M de Wilde
Mter H Waegemans, jur adv
B D A C , leidt de avond in Verder
worden archieffilms over en rond de
Clercq vertoond

Erwin Brentjens

V o o r d e eerste maal wordt deze
kruisweg in zijn geheel tentoongesteld te Antwerpen De tentoonstelling gaat door in het Bormshuis,
Volkstraat 30, Antwerpen, en is vnj
toegankelijk tijdens de maand sep>tember 1984, iedere week van
woensdag t e m zaterdag, telkens
van 14 tot 18 uur (De zondagen zijn
voortjehouden aan groepen, die gevraagd worden telefonisch af te
spreken op nr 03-238 33 99J

Staf de Clercq-avond
In 1984 zal het honderd jaar geleden zijn dat Staf de Clercq, stichter
en leider van het Vlaams Nationaal
Verbond (VNV), geboren w e r d Het
B D A C (Borms Dokumentaöe- en
Aktaecentrum) wil daarop de aandacht vestigen met avonden, gewijd
aan deze gedenkwaardige figuur
Een eerste avond gaat door o p vnj-

Bi] het gemeentebestuur
van Aartselaar zijn volgende betrekkingen te begeven
1. Meesterknecht 3de klasse (ploegbaas werklieden)
(m/v)
Voorwaarden
— Diploma HSTS of gelijkgesteld
—" 5 jaar praktijk.
— Slagen m proef
2. Geschoolde A (hovenier)
(na/v)
Voorwaarden
— Diploma LSBS of gelijkwaardig of 3 jaar praktijk m gevraagde specialiteit (hovenier)
— Slagen in proef
3. Ongeschoolde (m/v)
Voorwaarde
— Slagen m proef
Een werfreserve voor de
voormelde funkties wordt
aangelegd
Kandidaturen moeten ingediend worden met een aangetekend schrijven, te richten a a n de heer Burgemeester van de gemeente 2630
Aartselaar, uiterlijk op 17-91984
Aanvullende
inlichtingen
zijn te verkrijgen op de gemeentesekretane
tAdvJ

Tönissteiner Sprudel

Het levende water
Mijnheer Beylemans, onderpostontvanger van Roosbeek, is
de oude Romeinen heel erg
dankbaar Wat nu volgt is een
verhaal dat zelfs Astenx wat
gunstiger tegen de Romeinen
zou stemmen
Ongeveer negen jaar geleden
zat de heer Beylemans aardig
geplaagd met nierstenen Wie
ooit een nierknsis kreeg zal het
lijden en de pijn van de postontvanger best kunnen aanvoelen
Gelukkig hoorde de held van
dit verhaal ergens praten over
Tönissteiner sprudel, naar samenstelling en smaak een echt
wonderwater Dan maar naar
Duitsland geschreven, waar de
waterbronnen zich bevinden
Er kwam snel een antwoord
met het adres van de alleenverdeler voor de Benelux Abts,
Tiense steenweg 63 te Bierbeek.
Pijn maakt echter skeptisch en
onze postontvanger kocht één
enkel flesje bij vader Abts en
liet tevens de inhoud van dit
flesje grondig analyzeren En
waara,chtig, er bleek calcium,
magnesium en natrium en al
wat op het Duitse etiket vermeld stond, in te zitten
Navraag bij een bevriend dokter, die overigens nu ook een
overtuigd Tonissteiner-dnnker
is, bevestigde dat de in Tönissteiner aanwezige mineralen
goed zijn tegen hartziekten,
maag- en darmkwalen, nier- en
galstenen, e n z .
Met de moed der wanhoop van
iemand die ten koste van alles
een operatie wil voorkomen,
begon mijnheer Beylemans
bakken Tönissteiner bij zich
thuis op te slaan A rato van
2 flessen per dag dronk hij van
het genezende water En waar-

achtig, het leek wel wonderwater te zijn
De postontvanger genas en
heeft nu reeds meer dan 8 jaar
geen nierknsis gehad
Vandaar de dankbaarheid van _
de heer Beylemans ten opzich-'
te van de oude Romeinen die
2000 jaar geleden de wondere
bronnen van het levend water
in Duitsland hebben ontdekt
Het verhaal gaat dat Tönissteiner sprudel een water zou zijn,
dat onder de grond met de vulkaan in aanraking komt en
daar zijn wonderbare samenstelling bekomt
Het water, en daar ben ik persoonlijk getuige van, heeft een
zeer aangename s m a a k De
heer Beylemans sprak zelfs
van zijn „verslaving" omdat het
zo lekker is
Tönissteiner sprudel is speciaal
aanbevolen bij volgende bestrijding
1 Ziekte der u n n e - en afvoerkanalen
a) reinigen der nieren, blaas,
urinewegen, prostatis,
b) reinigen bij merstenen, ook
fosfaat- en karbonaatstenen.
2 Kronische
maagshjmvhes..ontsteking
Herstellen na darmontsteking
3 Kronische ontsteking der
luchtpijpen
4 Urinezuur diathese met h a a r
gevolgen van jicht
Wie meer wil weten over Tönissteiner, het levende water,
neemt best kontakt op met vader Abts, Tlensesteenweg 63 te
Bierbeek, tel. 016-46.03.11. Hij
zal er dan wel voor zorgen dat
je dit levenswater gemakkelijk
bij u thuis krijg^t.
(pub! mededeling)

• 29-j jonge man, landschaps- en
tuinarchitekt zoekt passende betrekking Heeft 2,5 jaar ervanng in
een BTK-onderzoeksprojekt Zoerselbos als landschaps- en tuinarchit e k t Zich wenden tot W i m van Haegendoren, Schnekbos 73 te 2153

Zoersel (tel 03-3833677)
• 17-jange met getuigschnft B B O
bouw zoekt een betrekking in het
Brusselse of ten wensten van Brussel Voor ml zich wenden tot volksvertegenwoordiger-burgemeester
Dr J Valkeniers Ctel 02-5691604)

Aanbevolen huizen
PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-412589
W I J bouwen voor u
sleutel op de deur

Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31 1376

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

PVBA BERT
Assesteenweg 101, Ternat
Tel 02-5821312

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, Ternat
Tel 582 2915
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Tel 014-21 1207
Fraikinstraat 20,
Herentals

VERDELER
VOLKSWAGEN AUDI

ESOX
STAN PHILIPS

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

Groothandel Hengelsport

LEOPOLD II LAAN, 205
8«Sa OOSTOUINKERKE
TEL O S t / l l 26 29
IWOENSDAG GESLOTEN

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel 03-2364531
Open van 10 tot 19 u 30

Zondag en maandag gesloten

n.v. de winne uyttendaele

DANN

02-428 6984

Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

Export

Littoral

DE PRIJSBREKER

q z T ^ STUDIO

-^-jJ

treil

uitgebreide keus bemeubelde vilta s appart
in alle pnisklassen alles inbegrepen
vraag gratis katalogus met foto s

handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen

— Industnele fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

Panorama 36
1810 Wemmei
Tel 02-4781993
Import

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTOUINKERKE

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04 - 42.3916

Tel 053-212911 en 053-212757

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel 210896
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-23565 75

De goedkoopste kaskredieten,
financieringen hypoteken

Kantoor ROMAN
Katsijnenhoek 25
9660 BRAKEL
Tel. 055-42.36.36
(Adv 54)

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem

GEORGES DE RAS PVBA
Loodgietenj sanitair zink gas
roofing waterverwarmers
schouwvegen en regelen
mazoutbranders

Tel 03-353 7039
GUIDO NUYTTENS
Dames- heren- en kinderkleding

Longtinstraat 126, 1090 Brussel
Tel 4 2 6 1 9 3 9

Autocars autobus
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
Lede
Tel 053-213636
30 AUGUSTUS 1984
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Herman, Rosita, Oswald, Wilfried

Na 15 jaar in
voile bloei!
KESTER — Je zult hun liedjes niet terugvinden in
de Vlaamse Top 10. ook al staat de groep in
Vlaanderen en in Nederland zowat aan de top van
het genre en worden de vier van de groep door
zang- en muziekgenoten als vedetten op de handen
gedragen. Dat werd geïllustreerd nu een week
geleden in het Pajottenlandse Galmaarden waar het
vijftienjarig bestaan van 't Kliekske gevierd werd en
een achtste LP werd voorgesteld.

T

USSEN de driekoningenavonden eind van de jaren zestig en vandaag is
een lange weg afgelegd.
Vier jongelui — volksdans en
volkslied gezind — lop)en van
herberg tot herberg en zingen
liedjes die niet op de juke-box
staan maar die iedereen in het
achterhoofd heeft
Rosita Tahon, haar broer Oswald, haar echtgenoot Herman
Dewit en Frans Lots worden
vlug herkend als het 't Kliekske,
vandaar... Leraar Lots moest een
paar jaar later om beroepsredenen afhaken en werd vervangen
door Wilfried Moonen die reeds
in het Antwerpse zijn volksmuzikale sporen had verdiend.

Koemerschap
Het zingen viel danig mee dat
er nog andere dorpscafétochten
volgden, trouwfeesten, jubileumvienngen,
pensenkermissen,
enz.: aanvankelijk ongevraagd,
nadien op uitnodiging, vooral
vanwege de plaatselijke kulturele verenigingen. Enkele maanden
later werd zelfs een eerste elpee
op de markt gebracht waarvan
meer dan 1.500 exemplaren aan
de man werden gebracht
Intussen was de groep begonnen met het optekenen van
volksdansen en met het speuren
naar oude instrumenten, aanvankelijk in de streek van Halle,
Huizingen en Dworp, en later in
heel Vlaanderen. O p die manier
werd heel wat liedermatenaal
verzameld:
kalenderliederen,
geestelijke liederen, boertige liederen en bedelzangen, begeleid

met rommelpot, klompviool en
blazeveer.
In augustus 1971 trok het gezelschap op huifkartocht door
Vlaanderen. Dagelijks werd zo'n
twintig kilometer afgelegd, en In
totaal werden twintig dorpen
aangedaan. Het was tijdens die
periode dat op BRT 2, Omroep
Brabant het programma „Koemerschap" liep, waar Herman
Dewit de vruchten van zijn opzoekingswerk prezenteerde —
meestal liedjes en vertellingen
geregistreerd bij oude Brabantse mensen — en nagenoeg alle
Brabantse volksmuzikanten en
groepen aan bod liet komen.
't Kliekske ging niet onopgemerkt aan onze Noorderburen
voorbij. Sedert 1972 werken zij
mee aan het tweewekelijkse
programma van Ate Doornbosch op de N O S „Onder de
Groene Linde", 't Kliekske fungeert daar a.h.w. als huisorkest
't Kliekske heeft geen kans
onverlet gelaten om overal waar
ze in Vlaanderen kwamen, originele liederen te noteren en het
bijhorende instrumentanum op
te sporen. De originele muziekinstrumenten die op de ontelbare
zwerftochten voor de dag kwamen, waren meestal niet meer te
bespelen. Vermits men voor die
instrumenten toen niet terecht
kon bij gevestigde instrumentenbouwers, staken de leden van
't Kliekske dan maar zelf de handen uit de mouwen en bouwden
zo opnieuw een eigen instrumentarium uit
Aanvankelijk beperkten zij
zich tot het vervaardigen van

vMENSEN

zeer eenvoudige instrumenten
waar geen ingewikkelde apparatuur bij komt kijken.

Bij Breugel
Stilaan kwamen er meer gewaagde projekten. Een Vlaamse
doedelzak bv. was nergens
meer te vinden. Het enige spoor
dat kon teruggevonden worden
lag te Hoogstraten, waar in 1924
de laatste nog gekende doedelzakspe\er was overleden. Met
hem werd echter ook zijn instrument in het graf gelegd. Herman
Dewit diende zijn toevlucht te
nemen tot ikonografisch materiaal: een onderdeel van het retabel in de kerk van O.-L-V.-Lombeek en schilderijen van Breugel.
Aan het vervaardigen van zijn
eerste boeredraailier
gingen
veelvuldige bezoeken aan het
instrumentenmuseum te Brussel
vooraf.
Mettertijd verwierf Herman
Dewit handigheid in het bouwen
van de instrumenten en richtte
een volwaardig atelier in. Momenteel is hij zowat de enige
instrumentenbouwer in Vlaanderen die eigenhandig doedelzakken en draailieren b o u w t Het feit
dat hij zelf musiceert maakt dat
die instrumenten ook perfekt bespeelbaar zijn.
't Kliekske heeft het steeds
van primair belang gevonden om
al wat aan volksmuziek en volksliederen nog leeft vast te leggen.
Vooral de funktie vanhet lied in
de volksgemeenschap is volgens hen doorslaggevend.
't Kliekske heeft dan ook geen
kans onvelet gelaten om ergens
in een vergeten hoekje van
Vlaanderen neer te strijken en er
bij bejaarden originele liederen
te noteren of oude handschriften
te ontcijferen. Ze kunnen wellicht nooit voldoende geprezen
voor het vele werk ten behoeve

Voor
het
eerst
brengt
't Kliekske op de LP eigen nummers. Waar vroeger haast enkel
liedjes rond bepaalde tema's
werden verzameld is de plaat nu
gevarieerder en daardoor aantrekkelijker voor het grote publiek dat volksmuziek nogal eens
vlug saai begint te vinden.
Naast muzikale nummers ondeugende verhaaltjes als „Katertje en de muis", uit het leperse afkomstig en het fijnzinnige „Moeder scheurt mijne voorschoot
niet" dat in het Oostvlaamse Iddergem werd opgetekend. Opnieuw is de LP aantrekkelijk uitgegeven, kreeg de titel „In volle
bloei" mee en bevat al de teksten
en de muziek van de nummers.
Liefhebbers kunnen er dus ook
wat mee doen (bij CBS onder
nummer 26109).
Ongeveer gelijktijgid met de

van het opsporen van oude, in
de schoot van de geschiedenis
verborgen volksmuziek en het
bijhorende instrumentarium.

LP verscheen het tweede jaarboek dat een haast onmisbaar
instrument is voor wie zich in de
volksmuziek wil vervolmaken.
Naast een inventaris worden afbeeldingen van houten instrumenten gebracht die in het
Galmaardens atelier voor volksmuziek werden gebouwd. Verder leest men over Vlaamse
volksmuziek op de grammofoonplaat Brussel als tema van het
marktzangerslied, volksorkesten
tussen 1890 en 1940 om deze
onderwerfjen maar te noemen.
„Jaarboek II' is onmisbaar
voor wie zich in de bloeiende
boomgaard van onze volksmuziek en dito instrumenten wil
thuisvoelen. De uitgave kost
slechts 200 fr. en kan besteld
worden in het Baljuwhuis te
Galmaarden 054-58.95.11.

Met liefde
Bovendien lagen zij aan de
oorsprong van de stages voor
traditionele volksmuziek die jaarlijks doorgaan tijdens de zomermaanden, en die dit jaar aan hun
zesde editie toe zijn met een
deelnemersbestand van meer
dan 200 liefhebbers uit binnenen buitenland.
Bij een verjaardag als deze
moet men ook vragen stellen
over de zin en het nut van een
groep als 't Kliekske. Houdt het
vijftienjarig werk meer in dan het
brengen van gezellig ouderwets
vertier? Heeft ons volk, „onze
gemeenschap", het gaat ten slotte over volksmuziek, daar wat
aan?
Hopen dat wij allen weer in
kiel en bolletjesneusdoek gaan
leven en de doedelzak steeds bij
de hand, daar gelooft natuurlijk
niemand aan. Dat zou de klok terugdraaien zijn en dat is ook de
bedoeling van 't Kliekske niet
Wat wij kunnen leren is dat
eertijds de eenvoudige volksmens zijn blijheid en droefheid
muzikaal kon onderlijnen en dat
naargelang talent en gevoel met
zeer veel smaak deed. Dat dit
patrimonium met helemaal verloren is voor ons — kinderen van
deze koude computertijd — is
een verdienste die 't Kliekske
achter zijn naam mag schrijven.
Dat te verwezenlijken, deskundig, waardig en met liefde
voor de herkomst en de toekomst is toch een hele prestatie.
(m.v.D

30 AUGUSTUS 1984.

