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M/eekblad

NIaams Nationaal

„De «Action Fouronnaise» is verheugd te kunnen vaststellen dat de
Vlaamse minister van Nationale Opvoeding (D. Coens, nvdr) het
dossier voor de (Franstalige) gemeentelijke school van Voeren
heeft ondertekend."
(Mededeling

van de J^ction Fouronnaise', augustus

1984)

Foto van de w e e k
Met dank
vanwege de „AF"
politiek is een show, is als toneel". Deze waarheid uit de
volksmond werd vorige zondag op het televisiescherm andermaal bevestigd. Premier Martens verklaarde toen voor de kamera's dat hij en zijn hele regering bij de benoeming van José
Happart „te goeder trouw" hadden gehandeld. Twintig maanden later voelt hij zich bedrogen. Wie kan deze bloedemstig
afgelegde belijdenis nog geloven?
De Voerense fruitlrweker — een inwijkeling — stond reeds
lang vóór zijn verltiezing tot gemeenteraadslid bekend als een
anti-Vlaamse agitator. Als leider van de frankofone privé-militie .Action Fourronnaise" pleegde hij talrijke gewelddaden,
genoeg om een heel advokatenburo een lange tijd zoet te houden. Maar tengevolge van de „verschillende" rechtspraak in
Wallonië werd Happart echter nooit verwezen naar de plaats
waar hij eigenlijk thuishoort, de gevangenis. Integendeel.
Onder de hoge bescherming van het Hof, de ministerraad,
Walloniës grootste partij en een bijziende Vrouwe Justitia
bracht hij het tot burgemeester en zelfs tot Europarlementslid.
Bovendien zorgt hij sinds jaar en dag voor voldoende stof om
tientallen editorialen aan hem te wijden. Met een grote waarschijnlijkheid kan ook verwacht worden dat hij straks lijstaanvoerder zal zijn bij de parlementsverkiezingen in het arrondissement Brussel.
Hij bracht herhaaldelijk het hele kabinet Martens V op de
rand van de waanzin; het toppunt van idiotie betrof het
„akkoord" waarbij de Voerstreek zou worden „overgeheveld"
naar BrusseL Ook de grootste oppositiepartij werd overhoop
gereden door de Happart-machine: de zo vaak gepredikte
socialistische kameraadschap werd kompleet verloochend en
een ernstig Waals politikus werd door zijn eigen partijgenoten
uitgesloten, ook al omwille van Happart
Men kan de schuldvraag niet ontlopeni wie heeft het zo ver
laten komen? Wie zijn de regisseur van en de akteurs in deze
trieste vaudeville?
Het antwoord is onbetwistbaari de huidige regering en meer
specifiek de Vlaamse leden van deze ploeg plus zij die dit kabinet door dik en dun blijven steimen. Zij hebben ingestemd met
de aanstelling van deze vervaarlijke bendeleider tot eerste
burger van Voeren. Zij lieten toe dat heel Vlaanderen hopeloos
belachelijk werd gemaakt Zij maakten van Happart een held
en een boegbeeld van het anti-Vlaams extremisme. Zij leverden het dynamiet dat straks onder hun eigen zetel zal ontploffen. Nochtans hadden zij herhaaldelijk de kans om deze
tikkende bom onschadelijk te maken. Uiteraard hadden ze gewoonweg hun veto moeten stellen tegen zijn benoeming, maar
zelfs later konden zij — bijvoorbeeld door de goedkeuring van
het wetsvoorstel Galle — voor eens en voor altijd alle betwistingen uit de weg ruimen. Telkens werd dit op zich banale
probleem „sine die" verdaagd. Uitgesteld. Straks zal daar
echter het Arrest van de Raad van State nog bijkomen. Maar
reeds nu heeft Martens duidelijk aangeduid welke ontsnappingspoort hij zal nemen. Nogmaals uitstel, door de verwijzing
naar weer een andere rechtbank. Zijn vice-premier, Nothomb,
laat trouwens geen twijfel bestaan dat Happart burgemeester
zal blijven. Desnoods wordt hij gewoonweg opnieuw benoemd I
De CVP en P W blijven dus bereid elke oekaze van de franstaligen te slikken in de o zo ijdele hoop dat de uiteindelijke
rechter — de kiezer — al deze smadelijke kapitulaties zal vergeten in het licht van andere „realizaties". Maar ook deze ballon werd genadeloos doorprUit, o.m. door de recentste werkloosheidscijfers en door de verklaringen van VBO-voorzitter
Leysen.
Het meest treffende bewijs voor de totale afgang van de CVP
en P W werd onlangs geleverd uit onverwachte hoek. CVP-onderwljsminister Daniël Coens mocht zowaar felicitaties ontvangen vanwege Happarts privé-militie, de „Action Fouronnaise". Deze bende is verheugd met Coens beslissing over de bouw
van een school voor franstalige kinderen in Voeren, met
Vlaams geld. Kan men zich, als Vlaams beleidsman, een
mooier ,4iompliment" indenken...?
(pvdd)

Bij de heropening van de scholen heeft de minister van Nationale Opvoeding, Coens, het andermaal
gepresteerd te zorgen voor de nodige poespas en ontevredenheid bij het lesgevend personeel Het geharrewar met de zogenaamde hervormingen, dat nu reeds verscheidene jaren duurt, toont aan dat de regenng
ook op gebied van toekomstgericht onderwijsbeleid de pedalen kompleet is kwijtgeraakt

Nu het nog niet te laat is

Op de barrikaden
Wie er de recentste historische bibliografische notities op napluist wordt verrast door het massale
aantal publikaties dat in een korte tijdsspanne op de
markt werd gegooid. De konsumptie van „historische
produkten" schijnt enorm. Maar over de na-oorlogse
Vlaamse Beweging werd nog weinig gepubliceerd.

E

R IS inderdaad ontzettend
veel verschenen over en
rond de Vlaamse Beweging Bijna alle aspekten van die
heel specifieke ontvoogdingsstnjd werden reeds behandeld
Althans voor wat de periode tot
vlak vóór de jongste oorlog betreft

Lang geleden...
Over de na-oorlogse, biezonder boeiende en waarschijnlijk
beslissende
gebeurtenissen
vindt men echter weinig leesvoer, enkele uitzonderingen en
weggeborgen
licentiaatstesissen met te na gesproken Beroepshistorici wagen zich niet
graag op het gladde ijs van het
direkte verleden Nochtans lijkt
alles reeds zo lang geleden en
de kennis van dit nabije verleden
IS vaak ongelooflijk befjerkt

Wie herinnert zich nog de
jaarlijkse
Majestic-vergadenngen op de dag van het Zangfeest wie kan nog veel vertellen
over de memorabele Zwartbergdagen, wat gebeurde er allemaal
ten tijde van de woelige akties
rond Leuven-Vlaams en hoe zat
dat weer met het befaamde Egmontpakt'
Op het ogenblik dat de politieke emanatie van de Vlaamsnationale
ontvoogdingsstrijd
haar dertigste verjaardag viert
heeft de WIJ-redaktie deze uitdaging aangegrepen Zij schreef
een geschiedenis van de Volksunie Onze interpretatie van het
verhaal over de Vlaamse natie in
wording, geplaatst binnen het
brede sp)ektrum van de binnenlandse en internationale ontwikkelingen
Ons volk leeft immers niet op

een eiland verweg in een immense Oceaan Wij besteden passende aandacht aan de sociale,
ekonomische, kulturele, artistieke en sportieve aksenten en
tofjevenementen
Het knappe lees- en kijkboek
„Op de barrikaden - 30 jaar
Volksunie" met de kwaliteiten
van een onmisbaar naslagwerk,
verschijnt eind volgende maand
Het zal geïllustreerd zijn met
honderden foto's en dokumenten Boeiende gegevens en cijfermatenaal over vele aspekten
van de maatschappelijke evolutie in Vlaanderen U kunt erop
vertrouwen dat alles bijeengebracht wordt in een uiterst verzorgde uitgave, die getuigt voor
de moderne degelijkheid van
vormgeving en Vlaams uitgeversambacht
Dit hennnenngsalbum voor
vele tienduizenden mag U niet
missen in uw boekenkast U kunt
nog intekenen, door inzending
van de bon op biz 8 O p 25 september sluiten WIJ echter onherroepelijk de voonnschnjvingstermijn af Nu reeds schreven ruim
1300 geïnteresseerden zich in
en genieten hierdoor mee van
enkele unieke voordelen Indien
U dit nog met deed, verzoekenWIJ U dit vlug in orde te brengen.

— want ook daar is er niemand die
alléén zaligmakend is.
Ik wil hier bijlange niet aan afbrekende kritiek doen, maar volgens mij
zou het heel wat beter gaan als alle
Vlaams-nationalisten (dus ook de
VU) wat toleranter onder elkander
zouden worden... Daar zou Vlaanderen zeker heel wat bij winnen! Als w e
allen samen aan één zeel zouden
trekken, zouden wij ook sterk genoeg zijn om ons te doen respekteren, maar met die „ieder voor zichzelf"-politiek zullen wij spijtig genoeg
nooit beleven dat Vlaanderen zich
vrij zal kampen.
Als w e werkelijk een volk willen
zijn, dan moeten w e elkander de
hand kunnen reiken in een gemeenzame strijd voor Vlaamse vrijheid —
gelijk tot welke politieke gezindheid
wij behoren!

RECHTZETTING
Onder de titel „Happart" verscheen deze week een lezersbrief in
Humo, die eindigt als volgt; „Als die
uitdagende kerel de stem kreeg van
meer dan 300.000 Walen, dan hoeft
België voor mij niet meer".
Reeds 's anderendaags w e r d ik
om deze brief telefonisch gefeliciteerd, maar mijn korrespondent liet
zich niet kennen.
Sedert haar stichting heb ik in de
V U vooral de nuchtere evenwichtigheid in haar strijd voor ons volk
bewonderd. Ik heb natuurlijk ook
graten gevonden in de poging, die
Egmontpakt w e r d genoemd. Maar

W I J ontvangen graag brieven van
onze lezers als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand in evenals scheld- en smaadbneven De andere publiceren wij
naargelang er plaats beschikbaar is
Wij behouden ons dan ook het recht
voor brieven m te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie vertolkt in een lezersbrief
IS niet noodzakelijk de onze
De redaktie

"

Steeds was ik overtuigd dat de V U
verdiende het voordeel van de twijfel
te genieten. De grote, nuchtere
meerderheid van de Vlaams-nationalisten deed trouwens hetzelfde en
verhinderde dat de „splinterziekte"
alle kansen kapot maakte.

dien Nothomb en Gol eraan houden
België van het barsten te behoeden,
dan moeten ze vlug het roer omwerpen en samen Spitaels aan de kant
zetten en aan de Walen leren dat wij
gemakkelijker zonder België kunnen
bestaan.

Maar — en elke oprechte Vlaamsgezinde oordeelt volgens mij zo —
„België hoeft voor ons niet ten koste
van elk offer en van al de vernederingen, die Martens V aanvaardt

Aan Martens en zijn Vlaamse lijfwachten moet ik geen raad geven,
want die gebruiken toch hun Vlaams
verstand niet Die gingen reeds
meerdere malen door hun stijve
knieën. Zij verdienen volgend jaar
een nog flinkere stamp onder hun
bibberend achterste.

Als gevolg van een vergelijk, dat
ook door de Luikse socialisten werd
gestemd, kwam Voeren bij Vlaanderen. In die periode was er de een of
andere Voerense kasteelheer met
zijn slipdragers, die toch naar Luik terugwilde. Zijn taak w e r d overgenomen door een Waalse inwijkeling
CHapparÜ en deze maakte misbruik
voor dorpse veten en familiekwesties om de plaatselijke leiders weg te
duwen en geholpen door machtige
nabuur Luik, het traditionele spel van
het Franskiljonse imperialisme te
spelen. Hij sleepte in zijn uitdagend
spel haast iedereen mee CKoning
Boudewijn, Wilfried Martens, De
Croo enz..J. Het lukte hem de PS tot
verraad van zijn „Internationale" te
brengen. Met het gevolg dat een
raspoliticus als Ernest Glinne voor
deze fanaticus moest wijken. Als
meer dan 300.000 Walen achter een
dergelijke hansworst staan, dan zijn
ze mijn landgenoten niet meer. En, in-

J.E.T., Vilvoorde

AAN ÉÉN ZEEL TREKKEN
Als Vlaams-nationalist kan Ik^grotendeels met het programma van de
Volksunie akkoord gaan... Ik zeg wel
grotendeels, want op twee belangrijke punten kan ik dat niet namelijk
met haar gastarbeiderspolitiek en
met haar eenzijdige ontwapeningspolltiek.
Niemand kan verlangen om zomaar In alles blindelings gevolgd te
worden — en zeker niet in de politiek

BANKETBAKKERIJ -

LASAT -

Als men de val van Antwerpen en
het einde van de historische droom
van het Ene onverdeelde Nederland
van deselfde stronck geplant feestelijk gaat herdenken te Beveren dan
weten wij nu waarvoor hun schandpaal zou moeten dienen. De Orde
van de Pilorijn vindt dat er een vaas
bovenop die paal moet komen, maar
is die vaas niet op hun historische
schedels gevallen en heeft ze gekraakt?
A C , Aalst

Niet de Walen, maar wijzelf dragen de grootste schuld aan onze
achterultstelling in dit nare land! Dit is
mijn eerlijke mening.

m

G.V.M.

LEEUWEVLAGGEN
De herfst nadert dus ook de
periode van de bals, ook van de
Volksuniebals. Een tombola hoort er
ook bij. Soms met een vloed aan prijzen; dikwijls zaken die w e al bezitten
of die w e gewoon niet kunnen gebruiken. De heer Guido Bemaerts,
een harde werker In de Nijlense
Volksunie, stelde onlangs voor; „Als
w e nu al die prijzen eens afschaften
en er in de plaats één of twee
leeuwevlaggen te winnen waren".
Inderdaad, als dit voorstel hier en
ook elders navolging vindt zullen w e
over enkele jaren wel beter merken
dat 11 juli Vlaanderens feestdag Is.
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BLIJDE GEBEURTENIS?
De burgemeester van Beveren
sprak voor de Orde van de Pilorijn
en dacht reeds om in samenwerking
met de stad Antwerpen (nota bene)
aan een feestelijke herdenking van

lepel & vork...

^

BROOD -

Alleen wilde Ik mijn vrienden duidelijk maken dat ik voor Vlaamse
macht door eendracht ben.

de val van Antwerpen en de overgave aan de troepen van Alexander
Farnese! Wat een volk zijn wij toch?
Waarom ook niet de Hertog van Alva
herdenken, de inval van de Sansculotten, de intrede van Napoleon en
om dergelijke blijde gebeurtenissen
in het nabije verleden te projekteren
ook de Intrede tweemaal van het
Duitse leger?

^

KOFFIEBRANDERIJ
SANO

DOOPSUIKER

Tel. 521.14.40

Emiel Witmansstraat 36
Schaarbeek

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

Tel. 02-734.56.09

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis!

Hotel-restaurant-pub
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.

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Industriële
brood- en banketbakkenj
Roomijs

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

WILFRIED BLANCQUAERT

Maandag gesloten.
Rustieke sfeer

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

8 SEPTEMSCR 1384

O p 5 m i n . van f-leizelpark.
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.
Open alle d a g e n - m a a l t i j d c h e c k s .

Banketbakkerij

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

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

Tower Bridge

ANTWERPIA
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaariijks verlof december
De familiezaak met traditie
(adv. 231

MAURITS GOSSYE

JOOST GOSSYE

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Dr. Van De Perrelel 51
Borgerhout

Tel. 03-236.56.54

Herman
Vanderpoorten

Luisterbereid
Maandag overieed op 62-jarige leeftijd PVV-senator en burgemeester van Lier, Herman
Vanderpoorten. Met hem gaat
een markant liberaal politikus
heen.
Deze doctor in de rechten
was behalve
volksvertegenwoordiger en senator ook her-

haalde keren minister. Als gewezen voorzitter van het Liberaal
Vlaams Verbond bleef hij trouw
aan zijn Vlaamse overtuiging
ook al was hij geen voorstander
van een doorgedreven federale
staatsvorm. O p taalkundig en
kultureel vlak verdedigde hij echter konsekwent de rechtmatige
Vlaamse belangen. Hij speelde
ook een belangrijke rol in de
groeiende zelfstandigheid van
de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang en deze politieke familie
verliest in hem ongetwijfeld een
grote voorganger.
De senaat zal zijn bezadigde,
doordachte en vaak humoristisch getinte
tussenkomsten
moeten missen. Bovendien bezat hij een eigenschap die nog
weinig p>olitici vertonen: hij kon
luisteren. Ook op stedelijk vlak,
waar hij burgemeester was in
een koalitie met SP en VU, bleef
hij een loyale partner en een
korrekte burgervader die begrip
opbracht voor de standpnten
van andersdenkenden.

Patroons
en bonden
Dit had Martens niet verwacht In de voorbije jaren heeft
zijn kabinet werkelijk van alles
gedaan om de ondernemingen
toch maar niets in de weg te leggen. De talrijke en zware inlevenngen kwamen ten goede aan
de bedrijven, teneinde de kompetitiviteit te verbeteren. Z o

heette het althans, al was daar in
de
werkloosheidsstatistieken
niets van te merken. Vorige
week echter heeft de baas van
de patroons, André Leysen, de
vakbonden (I) opgeroepen om
samen met de bedrijfsleiders
aan Martens te gaan vragen wat
deze regenng met al dat geld
gedaan heeft Iets waarop Martens hem direkt van antwoord
diende: de opbrengst van de
matiging ging naar de bedrijven.
En vanaf '85 zal het geld van de
indexsprong in de rijkskas belanden.
De gewone burger heeft aan
deze woordenwisselingen geen
boodschap: hij weet alleen dat
hij minder verdient en dat noch
de werkgelegenheid, noch de
toestand van de staatsfinanciën
verbeterde. Ook de „glazen-bolteorie" van Leysen Is onthutsend. Volgens de VBO-voorzitter is een zeer zware financiële
krisis onvermijdelijk. Voor een

DEZE
\NEEK
Schone liedjes duren niet lang.
't Is weer voorbij die mooie
zomer. De vakantie zit er op.
Gedaan met de
komkommertijd van zorgeloze
rust en vrijheid. Waar je ook
genoten hebt ik hoop dat het
je deugd heeft gedaan. Dat je
vol frisse moed opnieuw aan
de slag kan. Thuis, op het werk
en in de school. Ook in de
F>olitiek! Want daar staat ons
veel te wachten...
Het nieuw politiek jaar zal hard
zijn. Keihard. Of er
verkiezingen zullen plaats
grijpen, weet ik niet, maar dat
het een vol jaar campagne
w o r d t kan je met de ellebogen
aanvoelen. Daarover wil ik
deze week nog niet uitweiden.
Je kan er nog genoeg over
lezen en horen. En vooral, je
zal zelf nog veel steentjes
moeten bijdragen.
Deze eerste septemberdagen
zijn ook getekend door een
herinnering aan veertig jaar
geleden: de zogenaamde
bevrijding. In heel wat steden
zijn er optochten en
plechtigheden. Ik weet niet hoe
ze verlopen. Ik lees er wat
over in de kranten. Het valt me
op dat er eigenlijk bitter weinig
wordt over geschreven. Van
echte feesten is er alvast geen
sprake. Zelf vertik ik het erop
aanwezig te zijn. Alle
uitnodigingen heb ik vertikaal
geklasseerd. Met een

DiïaL

welgemikte worp in de
papiermand Zonder een
ogenblik aarzelen. Want aan
die periode bewaar ik helaas
nog steeds een wrange, zure
herinnering.
Och, ik was nog een kind van
twaalf jaar. Ik heb niet het
lijden gekend van velen onder
ons. Toch heeft het gebeuren
van die bevnjdingsdagen me
een zware schok gegeven, die
mijn verder leven heeft
beïnvloed. Ik zie nog het
schorremorre van de straat
voor mijn ogen. Zwaaiend met
de Belgische vlag sleurden ze
sommige mensen uit hun huis,
mannen en vrouwen die ik als
brave buren gekend had. Hun
meubelen werden op een hoop
gegooid en in brand gestoken.
Later vernam ik hoe die
mensen werden afgeslagen in
de klas waar ik nog school
liep. Nog later leerde ik de
gruwel van de repressie
volledig kennen. Was dit een
bevrijding? Was dit het einde
van de oorlogsellende?
Het zijn dagen — en zelfs
jaren — in de geschiedenis
van ons volk, waarop we niet
fier kunnen zijn. Het blijven
bladzijden, even zwart en
somber als het vreselijke dat
zich tijdens de oorlog
afspeelde.
Het is een half mensenleven
geleden. Konden we vandaag
aan de jongeren zeggen dat

die onmenselijke tijd hen een
les mag wezen, maar dat die
totaal voorbij is, dan zou de
diepe wonde weinig of geen
pijn meer doen. De tijd is een
goede heelmeester.
Helaas, de wonde is nog niet
dicht gegroeid.
Nog steeds, na zoveel jaren. Is
in dit onzalig land een
wettelijke amnestie onmogelijk.
De haat van sommige
meelopers in de
bevrijdingsstoet houdt de
wonde open. Die haatdragers
gun ik geen blik waardig. Aan
die troep weiger ik het recht
om te spreken over vrede.
Voor ons Vlaams-nationalisten
is het vredesideaal geen ijdel
woord. Vandaar onze strijd
tegen de
mensdomvemietigende
bewapening, tegen de
wapenhandel. Vandaar onze
strijd voor zelfbestuur van elk
volk. Vrede over de wereld en
in alle harten, betekent voor
een Vlaams-nationalist ook de
hand reiken, vergeten en
vergeven, om samen te leven:
amnestie!

Vic A N C I A U X

Glinne
onthult

echte sanering Is het te laat
Maar, aldus nog Leysen, dit onafwendbaar debacle zal heilzame
schokeffekten tot gevolg hebben en daaruit kan een verbeterde situatie ontstaan. Wachten op
Godot?
Noteren w e nog dat Leysen
zich in eerste plaats Europeeër,
daarna Belg, vervolgens Vlaming
en dan Antwerpenaar voelt Een
goede, Vlaamse verstaander behoeft slechts een half woord...

Het Taal Aktie Komitee CTAK)
grijpt twee plechtigheden aan
om andermaal het terechte verzoek tot amnestie kracht bij te
zetten.
Ee'n eerste vreedzame manifestatie is gepland voor zaterdag
n.a.v. de Bevrijdingsfeesten te
Antwerpen. Zonder deze optocht te willen verstoren zal TAK
toch uiting geven aan het schandalig uitblijven van amnestie.
Dé hoofdaktie van TAK be-

treft echter het bezoek van de
paus in de lente van volgend
jaar. Onder het motto „Nu de
paus naar Vlaanderen" komt wil
men bereiken dat de kerkleider
tijdens zijn verblijf oproept tot
vrede, vergeving en verzoening.
De vraag van TAK wordt trouwens mee ondersteund door
2.500 Vlaamse geestelijken die
een open brief aan de paus
ondertekenden en waarin aangedrongen wordt op amnestie.
Ook hoopt TAK, samen met
priester van Wilderode en hoogleraar Herman Mertens, in audiëntie te worden ontvangen bij
de paus om hun verzoek toe te
lichten.
Zal de paus, of beter: zullen
zijn raadgevers in ons land hiervoor oor hebben?

Stelt
paus
verzoenend
>
gebaar?

Stinkend
potje
Ernest Glinne, de uitgestoten
Waalse socialist heeft in een
vraaggesprek met „De Morgen"
eventjes het deksel opgelicht
van een biezonder kwalijk stinkend potje: de „huishouding" bij
de Waalse socialisten.
Zoals bekend is Europarlementslid Glinne door zijn eigen
partij voor dne maanden geschorst, omdat hij het aangedurfd had zich tegen Happart op
te stellen Deze uitsluiting wordt
door elk verstandig mens en
vooral in Vlaanderen op hoongelach en onbegnp onthaald. Men
slachtofferde een Intelligent en
trouw socialist ten voordele van
een gevaariijke
bendeleider.
Glinne voorspelt dat deze Happartitis de hele socialistische familie kan verscheuren en dat PSvoorzitter Spitaels zich door
deze daden dreigt onaanvaardbaar te maken voor een volgende regeringsvorming.
Uit dit interview blijkt verder
dat men binnen de PS schijnbaar

niet terugschrikt voor taktieken
zoals afdreiging en broodroof.
En dat het hier om een afrekening gaat werd ook duidelijk:
Glinne kondigt trouwens nu
reeds aan dat hij zich straks
waarschijnlijk opnieuw kandidaat zal stellen voor het PSvoorzitterschap, tegen Spitaels

Het ei
van Nothomb
Nothomb heeft het ei van Columbus gevonden. In een gesprek met „La Libre Belgique"
verklaarde hij onomwonden, dat
hij zich niet zou storen aan de uitspraak van de Raad van State inzake de benoeming van Happart
Mocht de Raad de benoeming
vernietigen, dan benoemt de eksellentie opnieuw de kandidaatburgemeester van de meerderheid. En dat kan zijns inziens
best terug Happart zijn.
Voor het overige bevestigde
de minister in datzelfde interview, dat hij uiteraard de Belgische wetten en de arresten van
de Raad van State zal eerbiedigen.
Hoe beide uitspraken met mekaar te rijmen zijn?... Dat is nu
eenmaal het ei van Nothomb
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Mea culpa
Het eerder matte televisiedebat van zondag jongstleden
heeft Martens alleszins de kans
geboden zijn begrotingsbeleid
hardnekkig te verdedigen. Ook
al heeft de studiedienst van zijn
eigen partij er heel wat vraagtekens bij geplaatst
Bij de enkele kommunautaire
vraagstukken die ter sprake
kwamen, vielen wel opmerkelijke
uitspraken te noteren. Z o betreurde de eerste minister het,
dat bij de staatshervorming van
augustus 1980 het onderwijs
niet gefederalizeerd werd.
Toch een opmerkelijke uitspraak van iemand, die de vader
is van die staatshervorming. En
die bovendien lid is van een
partij, die er alles voor veil heeft
om ook maar de geringste federalizering van een onderwijsmaterie te beletten.

De hete adem
De uitspraken van eerste minister Martens tijdens het televisiedebat van afgelopen zondag
hebben voor de nodige reaktie
gezorgd vanwege de PVV-regeringspartner.
CVP-premier Martens had
verklaard dat men pas aan een
verlichting van de belastingdruk

kan denken als het begrotingstekort is teruggebracht tot 9 %
van het BNP. En volgens Martens is dit misschien haalbaar in
'86, dus na de verkiezingen voor
een nieuw parlement.

^•f "--V~!'?'ï,-

Bij de vorige nationale verkiezingen behaalde de PVV een
tijdelijke overwinning met demagogische beloftes van „minder
belastingen". Drie jaar later beseft iedere belastingbetaler welk
ontzettend groot volksbedrog
door de PVV werd gepleegd.
Nooit nam de fiskale druk meer
toe als tijdens de voorbije jaren.
Ondertussen naderen de volgende verkiezingen met rasse
schreden. Zeker in '85 en misschien zelfs vroeger als Happart
voor de bananeschil zorgt O p
dat ogenblik zal de rekening geprezenteerd worden. De kiezer
zal moeten oordelen over de zg.
„resultaten". Eén ding staat vast:
zij die de PVV hun vertrouwen
gaven, op basis van de belofte
van minder belastingen, kwamen
bedrogen uit De uitslag van de
Euroverkiezingen heeft overigens bewezen dat de PVV zich
aan een elektorale opdoffer mag
verwachten.
Dit gevaar ziet men ook in het
PW-hoofdkwartier. Men voelt
er de hete adem van de kiezer.
Direkt na de verklaringen van
Martens kraaide de P W het
daarom uit: „De
belastingen
moeten dit jaar nog verminde-

Het IS nu iiaast twee wel<en geleden dat het Franse vrachtschip, de „Mont Louis", katastrofale averij opliep.
Hoewel nog immer, van officiële zijde, wordt voorgehouden dat de vracht die men tracht te rekupereren
niet van aardis om een aanzienlijke milieuramp of een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid te veroorzaken wordt met het aanslepen van de zeepech-hulpoperatie bewezen dat onder meer het transport
van nucleaire afvalstoffen ooit nog een desastreuze afwikkeling kan krijgen. Aan sussende ministeriële
verklaringen heeft de bevolking op zo'n momenten geen boodschap.

ren!". Tussen haakjes: wie is er
verantwoordelijk
voor
die
steeds hogere belastingen? Inderdaad, niemand minder dan
PVV-topminister en -boegbeeld
Willy De Clercq. Zodus.

Onrust te Klasselare

r

E Klasselare begon het
schooljaar,
met
veel
zwarigheden
en narigheden, reeds begin
augustus.
Op dat ogenblik
stuurde
de
direkteur van het
gemeentelijk
lager schooltje zijn half dozijn
leerkrachten
op
ronseltocht
langs de adressen van oud- en
kandidaat-teerlingen.
Het beloofde immers nipt te worden.
Vorig schooljaar was, gelukkig
maar, geen enkel klasje gesneuveld. Einde Juni waren er
even verontrustende
berichten
geweest:
de
nonnenschool
koesterde het voornemen voortaan ook onderwijs te verstrekken aan Jongens. Tot op dat
ogenblik
was de goede verstandhouding
tussen de nonnen
en
het
gemeentelijk
schooltje
de basis
van de
schoolvrede
te Klasselare geweest. De nonnen hielden zich
alleen met meisjes bezig, het
dorpsschooltje
alleen met Jongens. Daar beide scholen maar
op een steenworp afstand van
mekaar lagen, waren ook de
ouders best tevreden.
Nu echter zag het er een
ogenblik naar uit dat de zusters
hun begerige
hand naar de
dorpsjongetjes
zouden
uitsteken. Aangezien de refter bij de
nonnen beter was dan in het gemeenteschooltje,
was de konkurrentie van meet af aan vervalst Gelukkig ging er ergens
in de hogere regionen van de
kerkelijke hiërarchie een rood
lichtje branden en moesten de
nonnen aan geslachtelijke
expansie
verzaken.
Zo stonden de zaken begin
augustus. Naarmate de leerkrachten echter vorderden op
hun tocht, begonnen nieuwe —
en ditmaal heuse — onheilstij-
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dingen binnen te lopen. Prosper
van Ginderachter
trekt
zijn
twee zoons uit de gemeentelijke school, niet omdat ik niet
kontent ben van u meneer, maar
omdat ons Irma verder gaat
studeren in Stedegem en dan
kunnen Jan en Piet met haar
mee. Ingelaere stuurt zijn zoontje Karel naar Scholegem. Dat
is gemakkelijker
hé meneer,
want de-n-ottobus
stopt vlak
aan ons deur
Naarmate de maand augustus verstreek, maakte de direkteur zijn rekening: twee van
Ginderachter, eentje van Ingelaere, Walterke die
verhuisd
was, Norbert die liever in een
ander schooltje ging overzitten
„omdat ze daar zo niet zagen"
enzoverder: het beloofde echt
nipt te worden. Klasje zus en
klasje zo dreigden te vallen. En
dat was meteen een
dikke
streep door de rekening van de
direkteur, want dat betekende
weddeverlaging. Kunt ge het u
potverdorie
voorstellen,
na
tientallen Jaren minder verdienen precies op het einde van
mijn carrière nu mijn
wedde
mijn pensioen
bepaalt?
Meester
Kleremans
was
evenmin kontent Hij is een le-

raar met hart en ziel, een pedagoog die lééft voor zijn Jongens. Dat Kereltje
Ingelaere
weggaat omwille van de-n-ottobus beschouwt hij als een persoonlijk affront: hij had een Jaar
lang een goed deel van zijn tijd
en zijn toewijding in dat gouden
jongetje
gestoken.
Voor
meester
Appeltans
dreigt het nog somberder
te
worden. Hij staat al vier Jaar
voor de klas maar is nog niet
benoemd. De van
Ginderachters kunnen hem zijn baan kosten.
Toen de nood het
hoogst
was, scheen de redding
nabij
De champetter kwam midden
augustus met het nieuws dat er
achter het voetbalplein
bohemers stonden, geen echte bohemers feitelijk maar toch reizend volk. Ze hadden gevraagd
of ze enkele maanden mochten
blijven. En véél kinderen, gelijk
dat bij zulk volk gebruikelijk is,
met vuile snotneuzen maar in
de leeftijd om naar school te
gaan.
De direkteur, Kleremans en
Appeltans
spoedden zich ter
plekke achter het
voetbalveld.
En Ja hoor: vijf kinderen in één
keer. Maar ze moeten 's middags eten krijgen.
En nu maar hopen dat de
bohemers blijven tot begin oktober Dan zijn de
leerlingen
geteld, de klasjes behouden en
de school gered. De direkteur
krijgt het pensioen waarop hij
gerekend had, Kleremans kan
zijn pedagogische
opvattingen
waarmaken bij de lastigaardjes
van dat trekkend volk, Appeltans blijft aan de slag en wordt
misschien
nog wel ooit benoemd ook.

Vlaanderen
betaalt
Er is nog maar eens een studie verschenen, die het VU-pleidooi voor ekonomisch federalisme dik in de verf z e t
De studie is van de hand van
de ekonomen E. Vanmarsenille
en W. De Vlieghere en handelt
over de industriële produktie in
België tijdens de jongste 25 jaren.
Wanneer men de industriële
produktie van 1970 gelijkstelt
met indeks 100, dan produceerde België in 1968 een pakket van
88,1 en in 1982 van 121,3. Deze
cijfers worden pas echt leerrijk
wanneer men ze ontdoet van
hun unitaire dimensie. Met nog
steeds 1970 als indeks 100
kwam Vlaanderen in 1968 aan
een industriële produktie van 84,
terwijl Wallonië 92,6 scoorde. Tijdens het afgelopen jaar bleek
dat Vlaanderen opgeklommen
was tot een indeks van 145,9 en
dat Wallonië was blijven hangen
op 97,9.
De auteurs vatten hun bevindingen als volgt samen: „We
kunnen stellen dat de geringe
gemiddelde groei van het Belgisch produktiepeil in de periode
1974-1979 praktisch volledig op
de rekening van Vlaanderen
komt en de daling in de periode
1979-1982 hoofdzakelijk op de
rekening van Wallonië." Of nog
beknopter: Vlaanderen betaalt!

vele patiënten die voor behandeling naar het buitenland moeten
zullen niet meer (of veel minder)
kunnen rekenen op financiële
tussenkomsten. Dit heeft ronduit
rampzalige gevolgen voor honderden zieken. Verder werd een
remgeld ingevoerd voor de verstrekking van funktionele revalidatie en tot slot werd beslist niet
langer meer te helpen bij kosten
onder de 2.000 fr. De K V G stelt
dat het onduldbaar is dat de
zwaksten in de samenleving
worden aangepakt Bovendien
eist de K V G de direkte federalizering van het thans unitaire
Fonds.
Wij schreven het reeds zo
dikwijls en blijven dit herhalen:
het afwentelen van de financiële
gevolgen van de krisis op de
zwaksten in de maatschappij —
weze het nu gehandicapten, zieken of werkzoekenden — getuigt van een biezonder grote
verachting voor mensen die iets
minder geluk hadden en is bovendien lafhartig. Eigenlijk is zoiets het duidelijkste bewijs van
een neo-liberaal beleid, waarbij
de wet van de sterkste hoogtij
viert

Bertoullle
kraait
Temidden van het vele gekrakeel over herziening van pakten
en andere typisch Belgische mechanismen, deed ook ene Bertoullle zijn duit in het zakje.

Vonge week berichtten wij
over de besnoeiingen die doorgevoerd worden op kap van de
hartpatiënten en deze week werden wij gealarmeerd door het
protest van de Katolieke Vereniging van Gehandicapten (KVG).
Deze organizatie neemt het niet
dat de recente besparingen van
de regenng uitgerekend op de
rug van de minder-validen terechtkomen.

De Franstalige onderwijsminister vond dat het Schoolpakt
maar eens herzien moet worden.
Het is nu eenmaal onbetaalbaar
geworden.
De man zou beter zijn mond
houden. Hij is bijzonder slecht
geplaatst om over budgettaire
redelijkheid te praten. Niet alleen
omdat hij zich als Waals minister
meer dan eenmaal zijn steun aan
deze regenng „verkocht". Denken we maar aan de talloze
staalmiljarden om de Waalse liberalen en de PSC te lijmen, of
aan de nutteloze F 16-aankoop,
of aan de teleksen van de RTT.

In juli besloot PSC-minister
Hansenne flink het mes te zetten
in de tegemoetkomingen die via
het Rijksfonds voor Sociale Reklassenng worden toegekend.
Konkreet komt het hierop neer-

Bovenal echter moet Bertoullle zwijgen, omdat hij er ais Franstalig onderwijsminister in slaagde zo'n 20 miljard meer uit te geven dan zijn Vlaamse kollega.
Over redelijkheid gesproken

Gehandicapten
protesteren

RTT-kontrakt van de eeuw in de maak

ACEC-lobby druk
in de weer bij
Maystadt
Het is niet omdat er een zomerse stilte heerst in de Wetstraat dat er geen belangwekkende dossiers in de maak zijn waar enorme geldmiddelen van de gemeenschap mee gemoeid zijn.
Een ziekelijke Belgische traditie is sinds jaren allereerst dat verregaande beslissingen en engagementen worden genomen door een regering die voordien
wijselijk het parlement „met zomerreces" liet vertrekken.
Tot de parlementaire arena dan iet of wat weer bemand geraakt, hebben de
lobbydiensten hun handen vol om bij de strategisch best-geplaatste en
bestwillende ministers een voetje voor te krijgen.
Dit jaar is het gedrum en ellebogenwerk enorm. Binnen enkele maanden
wordt immers een princiepsbeslissing verwacht voor overheidsbestellingen via
de RTT. Een kontrakt dat goed is voor tien jaar en voor zo'n 150 miljard frank...

D

E drie belangrijkste gegadigden zijn Bell, Acec en
Opticable. Het betreft in
hoofdzaak de installatie van digitale telefooncentrales, maar ook
de verdere uitbreiding van het
kabelnet voor ultramodemizering van de telekommunikatie In
dit land.

Dergelijke enorme overheidsbestellingen zijn uiteraard de
zaak van de gehele regering,
maar het is toch maar weer
minister van Wetenschapsbeleid
Maystadt die als sleutelfiguur optreedt

KOK-kerillingen

ble, een groepering van enkele
Waalse cébleries.
Nu ingrijpende modemizenng
van de telefooncentrales andermaal in het vooruitzicht wordt
gesteld duikt er een nieuwe gegadigde op: ACEC-Charieroi.
ACEC zelf heeft nu niet bepaald een rijk palmares op het
gebied van digitale telefonietechniek. Wat niet belet dat Bell
en ATEA luidop vrezen een pak
van de bestellingen naar ACEC
te zien afvloeienACEC is namelijk een Waals
bedrijf en nog wel uit de regio
van minister Philippe Maystadt
O m mee te kunnen happen in de
koek van het tienjarig miljarden-

kontrakt heeft ACEC twee strategische zetten gedaan. Geruime tijd geleden werd, via Maystadt aanspraak gemaakt op uitgebreide
overheidshulp
om
A C E C een zekere telekommunikatie know how te laten verwerven. Aanzienlijke toelagen werden aan dit Waals bedrijf eenzijdig toegekend door de Dienst
voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid en het Instituut
voor Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landtx)uw
(IWONU.
De bedoeling werd nauwelijks
gecamoufleerd; ACEC met gemeenschapsgeld in een goede
konkurrentiepositie te brengen

tegenover de BELL- en ATEAvestigingen in Vlaanderen.
Maar die overheidssteun volstond hoegenaamd niet om
ACEC meteen de grote worp
naar het miljardenkontrakt suksesrijk te laten presteren. Precies daarom werd onlangs door
A C E C een samenwerkingskontrakt gesloten met de Zweedse
telekommunikatiespeaalist
LM
Encsson. Via Encsson kan
ACEC nu, en ook dank zij de
gretig gebruikte subsidies van
Maystadt de offerteslag tegenover Bell en ATEA voorbereiden.
Inmiddels dient eraan herinnerd te worden dat de Waalse
Opticdble een monopolie behouden voor levering van de kabelverbindingen.

„Beperkte
offertes"
Gewiekste offerte-praktijken
van ACEC en het eigenaardige
ministenele
meespelen
van
Maystadt laten met de ellebogen
aanvoelen dat het gigantische
RTT-kontrakt voor levenng van
digitale telefooncentrales een
koehandeltje van jewelste dreigt
te worden.
Waarbij de Amenkaanse moedermaatschappij GTE van ATEA
reeds heeft laten verstaan dat bij
aemis aan nieuwe bestellingen in
Vlaanderen de werkgelegenheid
in haar vestigingen in het gedrang k o m t
BIJ overheidsbestellingen zouden in hoofdzaak de beste kwaliteit tegen de goedkoopste prijs
moeten doorwegen. Wat heeft
nu de ACEC-lobby tot op heden
in de sektor telekommunikatie
gepresteerd'
Bijvoorbeeld: voor de RTTverblndingen Namen-Champion
en Buissonville-Jemelle deed
Bell een offerte van 6,6 miljoen
frank tegenover 9,16 miljoen
frank vanwege ACEC. Bij gelijke
kwaliteit
Ministeriële
ACEC wordt
nieuwe offerte
sultaat: een

forse beslissing:
uitgenodigd een
te doen. Het reprijsvermindering

Destijds werd reeds bij herhaling gewag gemaakt van de bedenkelijke Kok-kenilingen; de talrijke manipulaties die gebeurden
in het KOK-komitee, een bijzonder organisme dat vooral ten
behoeve van minister Maystadt
belangwekkende overheidsbestellingen „advizeert".

RTT-overhittirig
De industnële politiek van
Maystadt en de regeerploeg
Martens bestaat er dus in, ook in
de belangwekkende sektor van
de telekommunikatie, allereerst
Waalse bednjven met kredieten
van Wetenschapsbeleid een zekere „know how" te laten verwerven, waarna dan Vlaamse
bedrijven die op eigen kracht
hun industriële kennis ontwikkelden op eigen terrein doodgekonkurreerd worden.
Het dossier van de RTT-centrales zal ongetwijfeld in de komende maanden voor overhitting in de Wetstraat zorgen. Als
er niet opgelet wordt dan dreigt
de Vlaamse gemeenschap andermaal het grote slachtoffer te
worden.
(hds)

Waals
RTT-net
is verlieslatend
^ \ E uitdaging van minister
^^
Maystadt om ten overvloede een overmatig deel van
de RTT-bestellingen in de komende tien jaren toe te kennen
aan Waalse bedrijven kan door
de Vlamingen slechts behoorlijk beantwoord worden met de
dringende en dwingende eis
om nu eindelijk ook het RTT-beleid te regionalizeren.

De minister van begroting en
wetenschapsbeleid heeft het
klaargespeeld in deze Kommissie voor de Oriëntatie en Koördinatie van de Overheidsinvesteringen (KOK) een dikke vinger in
de pap te hebben.
Waar het voorheen ging om
^ uitgaven ten bedrage van enkele
tientallen miljoenen of zelfs enkele miljarden, staat er dus nu
een „RTT-kontrakt van de eeuw"
op het spel.
Tot op heden ziet het ernaar
uit dat er andermaal weer druk
Waals gelobbyd w o r d t En dan
wel ten koste van enorme verspillingen, plus enorme benadeling van de bedrijvigheid in
Vlaanderen.

Een analyse van de RTT-inkomsten en -bestedingen leert
ons inderdaad dat de Waalse
RTT-gewesten op zichzelf verlieslatend zijn!

Eerst subsidies
Destijds sloot minister Anseele kontrakten met Bell en
ATEA (dochtermaatschappij van
de Amerikaanse G T D voor de
levering van telefooncentrales. In
het kader van de eeuwige kompensatiepolitiek werd de levering van transmissiekabels voor
de RTT toegewezen aan Optica-

van liefst 45 procent Dat A C E C
zich hiermee als kompleet ongeloofwaardig en vooral onbetrouwbaar leverancier opwierp
stoorde Maystadt geenszins.
Ook niet dat BELL uiteindelijk
aantoonde nog immer de bestekoopste offerte te bieden.
Niet RTT-minister De Croo
maar wel minister Maystadt hakte dan de knoop door: Bell kreg
de verbinding Namen-Champion
en ACEC kreeg Buissonville-Jemelle toegewezen. Een ander
RTT-dossier kreeg een nog
schabouwelijker
afwikkeling.
Voor de verbindingen HasseltGenk
en
Kortnjk-Roeselare
deed A C E C andermaal een aanzienlijk hoger pnjsofferte dan
Bell.
Resultaat: de overheidsbestelling werd kategoriek ingetrokken. Vanwege de RTT wordt
weldra een nieuwe beperkte
pnjsaanvraag verwacht-

Hoewel de Vlamingen voor ruim driekwart van de RTT-inkomsten zorgen, wil Maystadt bij overheidst>estellingen onverminderd Waalse bedrijven bevoordelen, (foto DanrO

Het is andermaal de goede
reden waarom de Waalse ministers niets willen weten van
regionalizering van het telekommunikatiebeleid.
Slechts een kwart van de
telefoon- en telexverbindingen
worden in Wallonië genoteerd.
De inkomsten zijn uiteraard navenant Desondanks wordt bij
toekenning van overheidsinvesteringen de Waalse industrie overmatig met miljardencadeaus b e d a c h t
Mocht het dan nog zijn dat
hierdoor betere kwaliteit voor
een
lagere
prijs
geleverd
w o r d t - Maar nee, in deze tijd
van gepredikte besparingen
mag de RTT kosten-baten-analyses hooghartig ter zijde blijven schuiven.
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Berjocht ut Fryslan*

Flandre...
„Flandre", en niet anders dan Flandre Dat zou de
officiële naam zijn van jullie mooie, vlakke Vlaanderen, gerekend naar de maatstaven waarmee ons nog
vlakkere Friesland stiefmoederlijk wordt behandeld
door de Hollandse politici Immers, de naam van ons
„Friesland" wordt nog steeds in de ons overheersende taal gespeld en als het aan zetbaas en hoogste
ambtenaar Hans Wiegel ligt zal daar nooit verandering in komen.

E

NIGE weken kwam het
langverwachte eindrapport Frysk in het officiële
verkeer uit, samengesteld door
een aantal positief ingestelde
deskundigen in op)dracht van de
provincie In dat rapport wordt
een weloverwogen en gematigde weg voorgesteld die de overheid kan volgen voor een waarachtige emancipatie van it Frysk
in het officiële verkeer Daarvoor
achten dezelfde deskundigen
het echter onontkoombaar, en
dit staat bovenaan in hun lijst van
aanbevelingen, dat zo spoedig
mogelijk Fryslan wordt ingevoerd als enige en officiële provincienaam

met ongewoon De vorige kommissans van de Koningin, Rijpstra, benoemde hier al een leger
ambitieuse en randstedelijke jonge burgemeesters, die al gauw
berucht werden als de Rijpstraboys En dat terwijl enkele Friese
burgemeesters, die buiten de
provincie al veel bestuurservanng hadden opgedaan en dolgraag terug wilden, jarenlang
voor piet snot solliciteerden

Wiegel zei toen hier verandenng in aan te zullen brengen en
beloofde zelfs een FNP-burge-

meester te benoemen Maar zoals wel vaker het geval is met
landelijke politieke kopstukken is
ook bij hem het begrip belofte
zeer rekbaar In werkelijkheid
geeft zijn benoemingsbeleid tot
nu toe weinig reden tot tevredenheid Z o werd met medewerking van onze kommissans burgemeester
Albertus
Smallebroek, die in zijn vonge gemeente met langer kon funktioneren
omdat hij onder invloed een ernstig ongeluk had veroorzaakt,
weggepromoveerd naar Frieslands op een na grootste gemeente De man van een vnendin van Wiegels tweede vrouw
mag zich sinds enkele weken
burgemeester noemen van het
voor
hem
onuitspreekbare
Gaasterlén-Sleat
Als de tnestmakende balans
wordt opgemaakt blijkt dat er op
dit moment maar een bewustf ryske burgemeester is, en enkele „Hollandse" burgemeesters,
die zich, in weerwil van de bedoeling van hun benoeming, positief opstellen ten aanzien van
de fryske taal en kuituur, en
daarmee ook de titel burgervader verdienen De andere burgemeesters hangen als een kollektieve rem aan de moeizaam
voorttsjoekende lokomotief van
de fryske saak, en stemmen
daarmee hun Haagse supeneur
tot tevredenheid
Onno P Falkena

Hans Wiegel, niet de beste vnend van de bewuste

Hans Wiegel

VNOS
op TV

Gedeputeerde
Staten
dn
Vlaanderen bestendige deputatie geheten) van „Fnesland" namen het gehele rapport over
met uitzondenng van die eerste
aanbeveling En dat op dringend
advies van Hans Wiegel Rapporten, kommissies, vergaderingen, tjest Als er, wat „dat Fries"
betreft, maar mets konkreets gedaan wordt Er zou eens een stimulans van uit kunnen gaan

De Vlaams-nationale Omroepstichting brengt op vnjdag 7 september a s om 19 u 20 op het
eerste BRT-net een nieuwe aflevenng van haar magazine
Wat is er allemaal te zien?

Gelukkig voor Fryslan maar
rampzalig voor heel Nederland is
het feit dat dezelfde Hans Wiegel die binnen zijn partij de V V D
— de Nederlandse variant van
de PVV — nog steeds als leider
wordt beschouwd, ongetwijfeld
een keer naar Den Haag geroepen zal worden om ter meerdere
eer en glone van het vaderland
het premierschap op zich te nemen

— een reportage onder de
t t e l „Europa naar een nieuwe
t o e k o m s t ' " over de openingszitting van het Europese parlement
na de jongste verkiezingen, de
regenboogfrakte en de samenwerking over de partijgrenzen
heen, m m v de VU-Europarlementsleden Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers, Micheli Columbu van de Partido
Sardo d'Nzione uit Sardinië e a

* Fryslan...
Vanaf nu wil ons weekblad
regelmatig een stem uit Fnesland laten horen Deze week
het eerste „berjocht ut Fryslên" Aan het woord is Onno
P Falkena

Wiegel mocht hier komen zonder ook zelfs maar gesolliciteerd
te hebben Hij wilde hier zelf
graag heen, hij werd benoemd
door een politiek tegenstander
die hem graag kwijt was Een
weinig eerlijke en weinig demokratische gang van zaken Zeker
tegenover de andere sollicitanten waarvan oud-minister Albada de voorkeur had van de Fryske volksvertegenwoordiging

Rijpstra-boys
De gang van zaken rondom
deze benoeming is hier helaas
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Les Amis Flamands d e -

* Volgende uitzending op vnjdag 21 september 1984 (BRT 1ste tv-net van 1 9 u 2 0 tot
19 u 40)

vies Vignes"
In het Zuidfranse dorpje Les Vignes" getuige van de teloorgang van
de wijnbouw in Occitanie was in
augustus een uitgebreid Vlaams gezelschap te gast Onder begeleiding
van Europees parlementslid Willy
Kuijpers werd (van 15 tot 28 augustus) hier de achtste Europese Volkshogeschoolreis politiek zeer vruchtbaar gepresteerd Behalve de aangename reis naar en in de „Midi" van

Franknjk was er inderdaad andermaal veel politieke prestatie bi; Elke
dag waren er diverse kontakten met
Occitaanse voorvechters
Een burgemeester deed zijn verhaal over de moeizame volksnationale strijd in het zuiden van Frankrijk
Een wijnboer (voorzitter van het
jiationaal syndikaat), en een in deze
^treek gerenommeerd schnjver een

— in de reeks „Vlaanderen
vandaag" een portret van de
gemeente Lint, onder de titel
,Lint, een gemeente met toekomst", m m v Jons Roets, burgemeester

militant van „Volum Viure al Pais"
(WIJ willen leven en werken in eigen
streek) hebben er om beurten zeer
boeiende getuigenissen gebracht
Ook over de VU-deelname aan de
tienjarige viering van Voletti Viure a
Pais, een katakomben-bedoening in
de grotten van Minerve brengt Wij
volgende week een uitgebreid en
exclusief verslag
(Foto Jan Devyver)

— een reportage over de
voorgenomen storting van afvalstoffen van de potassium-mijnen
in de Elzas in een natuurgebied
te Chalampe in de streek van
Mulhouse en de reakties van de
bevolking, m m v
Europarlementslid Willy Kuijpers,
— een studiogesprek over de
politieke aktualiteit,
— in de reeks „Vlaanderen
vandaag" een Nederlander over
Vlaanderen, m m v dr L Van
Egeraat

Schpnë Maas?
was het
maar waar!
Op 7 mei organizeerden de Nederlandse Sportvissersfederaties een bootmanifestatie op de Maas.
De jongste massale vissterfte in deze rivier had
plaats in volle zomer Op 9 juli en op 24 augustus
bracht de Vlaams-Nationale Omroepstichting een
televisiereportage over de Maasvervuiling. Bij die gelegenheid kondigde VU-kamerlid Jaak Gabriels aan
dat de VU-Europarlementsleden Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers de noodzakelijke internationale aanpak van de strijd tegen deze watervervuiling ook ter sprake zullen brengen in het Europese
parlement

I

NTUSSEN is dit ook al gebeurd in de Beneluxraad.
Het ziet ernaar uit dat een
gemeenschapfjelijk beheer van
het hele stroombekken van de
Maas noodzakelijk is geworden,
waarbij zowel Frankrijk, België,
Duitsland en Nederland betrokken zijn.

,,Schoon",
nou ja...
Een overzicht van de vervuiling van de Maas m Wallonië
overtuigt.
Aan de grens met Frankrijk
schijnt de Maas een schone rivier te zijn, die hengelaars en
zwemmers aantrekt.
Toch is het water hier al verontreinigd door organische stoffen en aromaten. De vervuiling
begint in het brongebied stroomopwaarts Verdun. Ook de metaalindustrie rond het Franse
Longwy en de papierpulpfabriek
in het Waalse Hernoncourt dragen hiertoe bij. Maar het ergste
moet nog komen.
Opvallend is de stand van het
Maaswater, door de overdadige
algengroei stroomopwaarts van
Namen. Die wordt nog bevor-

derd door de afvoer van meststoffen, ondermeer via de Samber. Aan de voet van de citadel
te Namen, stijgt het chloridegehalte van de Maas pijlsnel, ondermeer door de aanwezigheid
van chloroform en „tetra", afkomstig van bedrijven langs de Samber.
Te Hoei daalt het zuurstofgehalte van het water aanzienlijk
door de lozing van ongezuiverd
afvalwater van de stad en de
seizoengebonden werking an de
suikerfabriek te Wanez.
Te Tihange stijgt de tritiumaktiviteit van het Maaswater. Tritium
ontstaat in kerncentrales en
wordt samen met het koelwater
geloosd. Onzekerheid over de
normen en de risico's is hier
troef.

Publiek geheim
Voor sommige kwaliteitsparameters heeft de toestand zich
gestabilizeerd of is hij zelfs verbeterd. Dit heeft ondermeer te
maken met de teruggelopen van
ekonomische
bedrijvigheid.
Toch blijft de vervuiling verontrustend.
Het is een publiek geheim dat
de Waalse metaalindustrie onge-

Rioolmonden

straft cyanide en metaalhoudende elektrolysebaden loost zowel
in de Vesder als in de Maas. Ook
het oliehoudend afvalwater van
de metaalindustne te Flémalle en
Tilleur en het koelwater van de
elektriciteitscentrale te Ougrée
komt in het Maaswater terecht.
Voeg daarbij nog de teerprodukten van de steenkoolindustne en
het ongezuiverd afvalwater van
de stad Luik en je begrijpt meteen waarom de Nederlandse
hengelaars boos zijn.

In één klap
Stroomafwaarts Luik te Cheratte is het zuurstofgehalte en de
bakteriologische kwaliteit van
deze open riool bedroevend laag
geworden. Bovendien wordt de
visstand er vaak in één klap
tenietgedaan door steeds terugkerende ongelukken. Dat zulks
viermaal op korte tijd kan gebeuren, getuigt van een verregaande minachting voor ieder die met
een gezond leefmilieu begaan is
Dit brengt het beschermde
karakter van de Maas en van het
Albertkanaal in het gedrang. Dit
kanaal is ondermeer van levensbelang voor de drinkwaterbevoorrading van Vlaanderen. Z o
te zien aan de stortplaatsen
langs de oevers, is dat de Walen
hun zorg met Bovendien wordt
het drinkwater ook bedreigd
door Waalse fabneken die proceswater in de Maas lozen.
Deze handelwijze doet afbreuk
aan de inspanningen die andere
bednjven leveren om de dnnkwatervoorziening veilig te stellen, zowel in Vlaanderen als in
Nederland. Per slot van rekening
drinken vijf miljoen mensen water dat afkomstig is van de Maas.

Elektriciteits- en kerncentrales,

de.Maas

sliki alle&~

De bouw van kerncentrales
nabij de grens in het Franse
Chooz zal de toestand zeker niet
verbeteren.
Roeland Dirks

braken ,n uc oc/;ty/.c iviaas, een verontrustend

beeld-

Vlaams-Nederlandse prestatie

Encyclopedie
van het Milieu
Zopas verscheen bij Heideland-Orbis te Hasselt
de Larousse Encyclopedie van het Milieu. Het is
meer dan een gewoon alfabetisch naslagwerk. Geen
louter droge wetenschappelijke informatie, maar ook
kritische achtergrondinformatie, die het boek echt
leesbaar maakt

I

N de jaren zeventig hebben
de massamedia de milieutaal ingevoerd in de algemene omgangstaal De nieuwe terminologie is dan ook opgenomen
in de encyklopedie, die tot stand
gekomen is in een effektieve
Vlaams-Nederlandse samenwerking Met dit werk wordt een
belangnjk stuk Algemeen-Nederlandse integratie verwezenlijkt. De koördinatie voor Vlaanderen was in handen van prof
dr. H. Gysels.

Wapen...
Het werk is ook een wapen in
de handen van de milieubeweging die de handschoen heeft
opgenomen tegen een overheid
die niet aarzelt om de moeizaam
verkregen wetgeving en reglementenng tot behoud van natuur
en landschap radikaal op de helling te zetten ten behoeve van
wildbouw, overbodige wegenaanleg en suburbanizatie van het
platteland
Het boek telt 576 pagina's,

ruim 700 illustraties in kleur en
3 500 trefwoorden Het kompleet
naslagwerk kost 3.450 fr., maar
kan nu nog worden besteld tegen de voonntekenpnjs van
2 850 fr bij de boekhandel of bij
Heideland-Orbis, Torenplein 6
bus 13 te 3500 Hasselt Tel.
011-2121.12.
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22-23 sept. te Waregem

Het verhaal
van de Vlaamse Natie
in wording,,.

37ste FransVlaamse
Kultuurdagen
In „Wij" van 19 juli 1984 beschreven we de 26ste
Frans-Vlaamse dag te Ekelsbeke. In deze bijdrage
willen we het even hebben over de Frans-Vlaamse
Kultuurdagen; de werking van de enkele maanden
oude Vlaemsch Federalistische Partij in Frankrijk en
enkele uitgaven over Frans-Vlaanderen waaronder
het prachtige jaarboek De Franse Nederlanden/Les
Pays Bas Frangais, 'n verwezenlijking van „Ons
Erfdeel".

D

MimsuF

VOIKSÜJSUE
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.
imÊÊm tmm m»
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De geschiedenis van de Volksunie,
met een historische inleiding van
mr. Fr. Van der Eist.
Honderden foto's en documenten.
Boeiende gegevens en cijfermateriaal.
Een uitgave, die getuigt voor de
degelijkheid van Vlaams
uitgevers-ambacht.
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^ Ja, ik doe mee en ga in op uw aanbod
I
Ik ondergetekende,
(naam, voornaam en adres)

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

D Door deze verbintenis en mits betahng word
ik in het bezit gesteld van een genummerd
exemplaar van de bibliofiele uitgave,
persoonlijk voor mij gesigneerd door de drie
VU-voorzitters
D Ik ben solidair en wens vermeld te worden (I)
niet vermeld te worden (I)
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)

Jaarboek
Het jaarboek „De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Frangais" is een uitgave van de
Vlaams-Nederlandse „Stichting
Ons Erfdeel", waarvoor eens te
meer André Demerits in 1956 de
stuwende kracht was. „Ons Erfdeel" zou vanaf 1957 zijn groei
en bloei kennen o.l.v. de toenmalige Moeskroense onderwijzer
Jozef Deleu. Uit dit bijna 30 jaar
oude initiatief ontstonden eveneens „Septentrion, Revue de la
Culture Néerlandaise" en het
„Jaarboek/Annales" dat — mooi
uitgegeven — een ideaal geschenk vormt voor je buitenlandse (Frans- en Nederlandstalige)
bekenden Je kan het bestellen
voor 950 fr. bij de Stichting Ons
Erfdeel, Murnssonstraat 260,
8530 Rekkem, tel. 056-41 12.01.

(gemeente)
(titel of functie)
( I ) SLhMppcn wdt met pdst
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E 37ste Frans-Vlaamse
Kultuurdagen, dit betekent dat deze reeds in
1947 ontstaan zijn.,, midden in de
volle repressieperiode. O p zich
een heroïsch feit dus. Luk Verbeke (1924), de sekretaris van
het Komltee voor Frans-Vlaanderen, beschrijft in zijn DF-boek
„Vlaanderen In Frankrijk" (1970)
hoe deze „dagen" hun oorsprong vonden uit het inzicht en
de werkkracht van André Demedts, prof Vital CDelen, de
Frans-Vlaming prof P. Berteloot;
ook Stijn Streuvels e.a. Precies
op 25 juli 1948 w/erd de eerste
Frans-Vlaamse dag gehouden;
de Tieltse Toon van der Plaetse
— nog niet zo lang „bevrijd" —
deklameerde er en de KSA leverde vanuit een gelijklopende
studiedag „veel volk". Vandaag
staan we verder. Niemand betwist meer het recht om „Ons
Erfdeel" te herbouwen. En... ZuidVlaanderen is zélf ontwaakt in
menigvuldig initiatief, in zijn politieke gestalte.

Dit jaarboek zet een FransVlaamse
letterkundig-wetenschappelijke traditie voort; het
bundelt een 14-tal afzonderlijk te
lezen bijdragen mét waarde, die
elk je inzicht over Frans-Vlaatideren verrijken. Het „lexicon"-

opstel van C. Moeyaert (leper),
inspekteur Nederlands, over de
schrijftaal van de Westhoek
biedt een verrassend taalonderzoek. Met Jos Declercq (Oostende) lezen w e de 12de-eeuwse
kroniek van de verdwenen Benediktijnerabdlj van Anderne
(Andres) bij Kales. Annie Laurent (Villeneuve d'Ascq) geeft
een analyse van de gemeenteraadsverkiezingen (1983) in „Le
Nord-Pas-de-Calais", die gehouden werden volgens de nieuwe
Franse (en meer demokratischeD kieswet
Het Komitee voor FransVlaanderen
vzw
—
rek.
469-1003761-50 Waregem
geeft een driemaandelijks berichtenblad uit dat zeer objektief
alle nieuwsjes en aktiviteiten
over en uit Frans-Vlaanderen
weergeeft Zij organizeren daarnaast de taallessen, de ontmoetingsdagen enz... Met een vrije
steunbijdrage ontvang je dit zonder meer.
„Le Courrier des Pays-Bas
Frangais" — mooi verzorgde
maandbrief die vanuit het Rijselse de algemeen-Frans-Vlaamse
belangen weergeeft in verhouding tot de Franse politiek. Met
650 fr. leesgeld over te schrijven
op rek. nr. 375-0685436-16 van
Gerard Landry, Bank Brussel
Lambert Doornik, ontvang je het
ledere maand aan huis. Vraag
een proefnummer aan: Rue du
Pont-Neuf 15 te F 59800 RijselLille.

PFF-VFP
Parti Fédéraliste Flamand Vlaemsch Federalistische Partij
werd voor enkele maanden als
de eerste echt-politieke formatie
voor Frans-Vlaanderen opgericht De voorzitter Paul Verbeke
en zijn ploeg hebben we leren
kennen tijdens de viering 30 jaar
Volksunie op het Zangfeest en
de IJzerbedevaart. Je kan er
kontakt mee opnemen of ze
steunen via de sekretariaatszetel, „Le village en Flandre", Allee
de la Source 24, F 59130 Lambersart Warm aanbevolen!

Willy Kuijpers
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In 1873 en 1878 konden
de eerste bresjes geslagen
worden in de volledige
franstaligheid van 1830
Volgens een wet op het
gerecht (1873) zou in het
Vlaams
taalgebied
de
rechtspleging in strafzaken
Vlaams zijn tenzij de beschuldigde het Frans verkoos In feite kwam het er
op neer dat strafzaken alleen dan in het Vlaams behandeld werden als de betf%|
schuldigde het eiste Van^ ^ U
wege de Vlaamsonkundig^^^^^
heid van vele magistraten
^^^^k
werd de wet meer dan
^
^É
slecht toegepast
^ ^ ^ r
Deze wet had tot gevolg
dat Vlaamse kursussen
strafrecht het exclusief Franstalig
heiligdom van de universitaten
kwam bezoedelen De wet was met
van toepassing op het arrondissement Brussel Vlamingen konden er
voorts ter dood veroordeeld worden
zonder dat zij iets verstaan hadden
van het proces Aan advokaten werd
te Brussel verboden in het Vlaams te
pleiten Nog in 1880 werd advokaat
Maunts Josson voor twee jaar van
de balie geschrapt voor het indienen
van een Vlaams verslag en in 1906
werd aan advokaat Edmond Van
Dieren verboden in het Vlaams te
pleiten Slechts bij een wet van 1908
werd Vlaams taalgebruik toegestaan
bij het Assisenhof te Brussel

r

De eerste
taalwetten
Volgens een wet van 1878 zouden
in de Vlaamse provincies en in het arrondissement Leuven de benchten
en mededelingen van het staatsbestuur in het Vlaams geschieden of
tweetalig zijn (wat meestal het geval
werd) De bnefwisseling van de njksambtenaren moest in het Vlaams
gevoerd worden tenzij gemeenten
of partkulieren het Frans wensten In
het arrondissement Brussel zou het
Vlaams slechts gebruikt worden op
uitdrukkelijk verzoek van gemeenten
of partikulieren
Ingevolg deze wet ging het be*stand van het rijkspersoneel er als
volgt uitzien Voor de hogere funkties was alleen een grondige kennis
van het Frans vereist, voor de lagere
funkties moesten de beambten in
Wallonië alleen Frans kennen maar
voor de betrekkingen in Vlaanderen
ging het eksamen met alleen over het
Vlaams maar ook over het Frans en
zulks even streng als voor de Walen
Daar er te weinig Vlamingen slaagden, vulde men de vakatures verder
op met Franstaligen Groeiende
'laamse bewustwording had als geDlg dat er in de jaren voor 1914
/laamse verenigingen van overleidspersoneel ontstonden
Voorgaande wetten werden een
ietsje verbeterd in 1878 (bestuur) en
in 1888 (gerecht)
In Terugblik van volgende week
vertelt Maunts van Haegendoren
wanneer en hoe het Vlaams in het
Rijksmiddelbaar onderwijs binnendrong
I
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Van dag
tot dag
Zaterdag 8 sept.
• BRT 1 15.20
De andere Belgen, dok.
• BRT 1 16.00
Gullivers reizen, strip
• BRT 1 18.05
Stad op stelten, stedenspel
• BRT 1 19.05
Boeketje Vlaanderen
• BRT 1 2015
Zingezong, show
• BRT 1 21.10
Terloops
• BRT 1 21.55
Gokken, tv-film
• BRT 21430
Festival van Vlaanderen, happening
vanuit Gent
• Ned. 1 16.25
Holiday island, serie
• Ned. 1 19.02
Knight Rider, sene
• Ned. 1 20.28
Alcatraz, tv-film
• Ned. 1 22.05
Tros Aktua/Tros sport
• ned. 1 22.40
De Benny Hill show
• Ned. 2 20.00
Avro's nieuwe oogst, shovi/
• Ned. 2 21.10
Eerbetoon aan John Huston
• Ned. 2 23.15
The Mackintosh man, film

Zondag 9 sept.
• BRT 1 11.00
Konfrontatie, debat
• BRT 1 15.45
Isaura, reeks
• BRT 1 16.35
Dikke Tilla, jeugdfilnn
• BRT 1 18.05
Liegebeest
• BRT 1 18.05
Van pool tot evenaar, kwis
• BRT 1 20.35
De Bevrijding, van Wallonië
• BRT 1 20.35
Cinemanie, fllmkwis
• Ned. 1 18.15
Wolven in de nacht, jeugdfilm
• Ned. 1 20.15
Hoogtepunten uit de tv-show
• Ned. 1 20.50
Alcatraz, tv-film
• Ned. 1 22.25
The Tabernacle choir, koncert
• Ned. 2 16.35
Taiwan - de kleine gigant, dok.
• Ned 2 19.05
Operation petticoat, serie
• Ned. 2 19.30
Nederland muziekland
• Ned. 2 2010
Magnum, serie
• Ned. 2 22.35
Kenny Everett show/
• RTB 1 12.00
Faire Ie point, debat

Maandag lOsept.
• BRT 1 1805
Merlina, serie
• BRT 1 2030
Met voorbedachten rade, sene
• BRT 1 21 20
Reggie, nieuwe reeks

De BRT verwent haar jeugdig publiek met goede produkties. Liegebeesf en Tik-Tak gingen opnieuw van start Ook Merlina is terug.
Maandag 10 september op BRT 1, even na 18 u.

• BRT 1 21 45
Wikken en wegen, verbruikersmagazine
• BRT 2 19.00
Jane Eyre, serie
• BRT 2 20.20
Extra-time
• Ned 1 19.00
Whiz kids, serie
• Ned. 1 20.28
De Carsons, sene
• Ned. 1 21.15
Hier en nu, info
• Ned 1 22.25
Hill Street blues, serie
• Ned. 2 19.12
De eerste de beste, stunts
• Ned 2 1950
Schlagerfestival, show
• Ned. 2 21.40
Hemd van je lijf, vraagshow
• RTB 1 20.00
Coup de tête, film en debat over
voetbal

Dinsdag 11 sept.
• BRT 1 18.05
Bassie en Adriaan, serie
• BRT 1 18.55
De andere Belgen, dok.
• BRT 1 20.20
I.Q, kwis
• BRT 1 20.50
Verover de aarde, wetenschappelijk
magazine
• BRT 2 19.00
Peppino, nieuwe jeugdserie
• BRT 2 2020
Walging, film
• Ned. 1 19.16
De knock-out show, ook om 20 u. 28
en 21 u. 48
• Ned.1 21.01
Nero Wolfe, serie
• Ned. 1 2223
Achter het nieuws
• Ned. 1 23.03
Landleven, tv-film
• Ned. 2 2020
Holland ze zeggen., over Urk
• Ned. 2 22.45
Den Haag vandaag

Woensdag
sept.

12

• BRT 1 17.00
Alleen op de wereld, nieuwe jeugdsene
• BRT 1 1805
Zeppelin, jeugdinfo
• BRT 1 20.30
Namen noemen, kwis
• BRT 1 2110
Dieren in de Pyreneeën, dok.
• BRT 2 2020
Doodlopende straat, film

• BRT 2 22.05
Twee mannen en een kast, kortfilm
• Ned. 1 15.50
Bokkesprongen, info
• Ned. 1 20.33
Dr. Faustus, sene
• Ned. 1 21.27
Het onderhoud, info
• Ned. 1 22.08
Het nieuwe schilderen, dok.
• Ned. 1 22.40
Gitarra Bizarra, koncert
• Ned. 2 18.30
Sesamstraat
• Ned. 2 19.23
Van gewest tot gewest
• Ned. 2 2010
De beste Muppetshows
• Ned. 2 20.35
Van Pool naar pool, dok.
• Ned. 2 22.45
Den Haag vandaag, info

Donderdag
sept.
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• BRT 1 1805
Simon en Sarah, jeugdfilm
• BRT 1 18.35
De nieuwe avonturen van Petey,
serie
• BRT 1 2020
Hoger lager, kaartspel
• BRT 1 21.00
Panorama
• BRT 1 21.50
Hotel, serie
• BRT 2 2020
Candida, blijspel
• Ned. 1 16.00
Nils Holgersson, strip
• Ned. 1 2028
Dallas, sene
• Ned. 1 21.25
Van oude mensen, de dingen die
voorbij gaan; serie
• Ned. 2 18.30
Sesamstraat
• Ned. 2 20.00
De beste muppetshows
• Ned. 2 2025
De gouden vijver, toneel
• Ned 2 22.45
Den Haag vandaag, info

Vrijdag 14 sept.
• BRT 1 18.05
Bassie en Adriaan
• BRT 1 1830
De zeven van Blake, sene
• BRT 1 20.30
Vampiers op het bal, film
• BRT 1 2220
Première
• BRT 2 1900
Roots & Rock 'n' roll, show

• Ned. 1 16.50
Het toppop-hitarchief
• Ned 1 18.55
De blauwe reiger, dok.
• Ned. 1 19.20
Cijfers en letters, spel
• Ned. 1 2028
Dagboek van een herdershond, sene
• Ned 1 22.25
Brandpunt
• Ned. 1 22.10
Hotel op stelten, serie
• Ned 1 22.40
De ver van mijn bed-show
• Ned. 2 19.12
Willem van Oranje-kwis
• Ned 2 20.10
De overwinnaars, dok.
• Ned. 2 21.25
Acht plus, serie
• Ned. 2 21.50
De Grieks-ortodoxe Kerk, dok.
• Ned. 2 2245
India is ver weg, dok.
• Ned. 2 2325
Moord aan boord, film

Een film
per dag
Zaterdag 8 sept.
Gokken
Amerikaanse tv-film over een
jonggehuwde aantrekkelijke vrouw
die uit verveling de weg naar het casino opgaat en aan het spel verslaafd
raakt, zodat zij zowel financieel als
moreel de verioedering ingaat.
(BRT 1, om 22 uJ

Zondag 9 sept.
Viva Zapata!
Amerikaanse histonsche film van
Elia Kazan uit 1951, over de opstand
van boeren in 1911 in Mexico tegen
diktator Porfino Diaz. Met Marion
Brando, Anthony Quinn, Jean Peters
e.a
(Duitsland 2 om 20u.15).

Maandag lOsept.
Coup de tête
Franse satirische komedie uit
1978, met Patrick Dewaere, France
Dougnac, e.a.
Een voetballer wordt door het
noodlot achtervolgd. Hij wordt uit de
ploeg gezet veriiest zijn baan en
wordt tot overmaat van ramp onschuldig beschuldigd van verkrachting met gevangenisstraf als gevolg.
Wanneer hij vrijkomt en opnieuw
OF)genomen wordt in de ploeg en
zich opdnngt als topspeler, zal hij die
machtsposibe gebruiken om zich te
wreken op al diegenen die hem ai dat
leed aangedaan hebben.
Gevolgd door een debat over
„Voetbal, carte blanche of rode
kaart?". (RTBF 1 om 20 u i

Dinsdag 11 sept.
Walging
Thnller van Roman Polanski uit
1965 Cathenne Deneuve zet hier,
duidelijk strak gemend door regisseur Polanski, een meesteriijke vertolking neer van een jonge, aantrekkelijke vrouw die zich stilaan isoleert
van haar omgeving. Haar toestand
evolueert zodanig dat zij krankzinnig
wordt een in de knminaliteit t)eiandt.
(BRT 2 om 20 u. 20).

Woensdag
12 sept.
Doodlopende straat
Komedie van Roman Polanski uit
1966 met o.a. Donald Reasance,
Frangoise Doriéac en Jacqueline Bisset Makabere misdaadkomedie die
in een oud kasteel op een minuskuul
Iers eilandje speelt Hier hoopt de ai
oudere George een idyllisch leventje
te kunnen slijten. Hij heeft daarvoor
zijn fabnek verkocht zijn vrouw verlaten en IS hertrouwd met de jonge
Teresa. Op een dag wordt hun rustige leventje gestoord door de komst
van een gangster...
(BRT 2, om 20 u. 20).

Donderdag
13 sept.
Le Gang
Franse politiefilm uit 1976 met o.a.
Alain Delon en Nicole Clafan. In de
euforie en ontreddenng van het pas
bevrijde Frankrijk, hebben vijf mannen het hoofd koel gehouden en een
gemakkelijke manier ontwikkeld om
op korte tjd veel geld te vergaren: zij
plegen de ene overval na de andere...
(RTB om 20 u. 05).

Vrijdag 14 sept.
Vampiers op het bal
Amerikaanse-Britse horror-komedie van Roman Polanski uit 1967. Een
stereotiepe professor vertrekt op
vampiersjacht als op een safari. Alle
figuren en situates uit de gnezelftlms
passeren in de film als in een revue,
zij het enigszins „komisch' vertekend-. (BRT 1 om 20 u. 30).

Nieuy\f op
het scherm
Costa Brava
Het klasrijke toeristische spel
„Van pool tot evenaar" is deze week
gewijd aan het in onze streken ruim
bekende Spaanse vakantieoord, de
(Dosta Brava. (Zondag 9 sept om
18 u. 20 op BRT 1).

Reggie
Nieuwe 6-delige komische reeks
uit de Amenkaanse comedyfabneken, gebouwd op dubbelzinnige dialogen, wat hypokriete seks, schone
meisjes, jonge adonissen enz.
(Maandag 10 sept om 21 u.20 op
BRT 1).

Orwell en 1984
„Verover de aarde", het populairwetenschappelijk magazine van de
BRT, gaat het herfst- en winterseizoen in met een uitgebreide bijdrage
rond „George Orwell en 1984"
(Dinsdag 11 sept om 20 u. 50 op
BRT 1).

Peppino
Voor de kinderen brengt de BRT
de 8-delige Zwitserse reeks naar de
roman van Eveline Hasler „Peppino"
over Peppino, het zoontje van een
gastariseider uit Sicilie... (Dinsdag
11 sept om 19 u. op BRT 2).
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Straks gaan de Franse wijnoogsten weer beginnen. Wie zich geroepen voelt om als plukker dit
boeiende gebeuren mee te beleven, doet er goed
aan eens een minder klassiek gebied te kiezen. Bij
voorbeeld het zonnige zuiden, de ruige streek tussen
Marseille en de Spaanse grens. Hier ligt Frankrijks
grootste wijngebied, waar helpende handen dus
beslist welkom zijn.
OT voor enige tijd genoten
de zuiderse wijnen niet
zo'n formidabele kwaliteitsfaam. Daar is sedert enige
tijd een gunstige kentering in
gekomen. Hun gezamenlijke bijnaam „pieds noirs" wijnen heeft
daar wat mee te maken. Immers,
de duidelijke kwaliteitsverbetering is in ruime mate te danken
aan de „pieds noirs', de in Algerije geboren en getogen Fransen
die na de onafhankelijkheid naar
Frankrijk uitweken.

T

Logischerwijze kozen velen
van hen het zuiden, met zijn
goedkopere gronden en klimaat
dat het Algerijnse enigszins benaderde. Daar konden de wijnbouwers onder hen ook weer
aan de slag (met een moderne
visie en zin voor kwaliteit waarmee ze de Algerijnse produktie
op zo'n hoog peil getild hadden).
Door zich daarenboven in korporaties te verenigen (met een
gemeenschappelijke
uitrusting
en verkoopKDrganizatie) slaagden

ze erin hun prijzen beslist aantrekkelijk te houden.
Hier een kleine greep uit de
„pieds noirs". Beslist de Languedoc (ook de witte), de Minervois,
de Corbières en natuurlijk de
Cótes de Roussillon die zelfs tot
„appellation contrólée" vereremerkt werd. De meeste andere
genoemde wijnen zijn „ V D Q S "
en „Vins de Pays", maar van een
verrassend niveau.
Een aparte vermelding verdient de op speciale wijze gerijpte Banyuls, uit een distriktje aan
de zee, geleund tegen de FVreneeën aan de Spaanse grens.
Deze geelbruine, zoete wijn is
niet geschikt voor bij het eten,
maar doet het des te beter als
aperitiefwijn en vooral dessertwijn.
Nog eens herhalen; de Roussillons en Languedoc bieden
steeds een te waarderen prijs/
kwaliteit verhouding, ook deze in
literflessen die slechts ten onrechte achterdocht wekken.

In de Proeven-rubriek op deze pagina, gaat het
over wijn. Hier ook, omdat het niet altijd geweten is
dat er een artistieke Vlaamse inbreng bestaat op de
historische bladzijden van de Franse wijn-luister En
ten slotte is Beaune in het nakende najaar een weekeinde-uitstap meer dan waard.
EAUNE is een klein stadje
met zowat 18.000 inwoners in het hartje van de
Bourgogne-streek, met een veelheid aan oude gebouwen, eindeloze prachtig gewelfde wijnkelders en natuurlijk het sfeervolle
maar ook rijkelijke Hospice de
Beaune•

B

dadigheidsveiling ter wereld",
waarvan de gelden besteed worden voor de modernizering van

Vervex

Het Hospice de Beaune met
zijn Hotel Dieu en museum werd
in 1443 gebouwd als een groots
godshuis, waar nog in 1971 aan
ziekenzorg gedaan werd en
waar nog steeds aan bejaardenzorg gedaan w o r d t Zijn roem
ligt evenwel elders. Het Hospice
bezit namelijk tussen Aloxe Ck)rton en Meursault een wijngaard
die tot een van de allerbeste —
zoniet de beste — ter wereld beschouwd wordt.
Elke 3de zondag van november worden de nieuwe Vins des
Hospice de Beaune geveild onder een reusachtige belangstelling van kenners, specialisten,
rijke snobs en wijnhandelaars.
De prijzen die altijd hoog liggen
zijn doorgaans bepalend voor
deze van de hele Bourgogne
produktie van het desbetreffende jaar. Ondanks zijn merkantiele weerklank noemt men de jaarlijkse verkoop „de grootste lief-

De Crol last tlucks de schatkist staan
Europa treckt hem beeter aan.
Da haaran crols, maar niat da sinnan:
de Crol wilt voor de raaghan binnen.

^niAoadsn
Het literaire tijdschrift „Deux ex Machina" stootte
tot niet zolang geleden op nogal wat wrevel. Het
ronduit middelmatige gehalte van de bijdragen, de
pretentieuze typografie, de vaak protserige grafiek
en de geprogrammeerd „bezielde" inhoud waren
daar geenszins vreemd aan. Na een paleisrevolutie
binnen de redaktie is er veel ten goede veranderd.
Getuige daarvan het jongste nummer dat we van
„Deux ex Machina" mochten ontvangen.
PVALLEND in dit nummer is alleszins de verhaal-bijdrage van de
roemruchte Amerikaan Charles
Bukowski, geïllustreerd door zijn
vriend en geestesgenoot R.
Crumb. Daarnaast treft ook de
voorpublikatie uit „Moha de Gek,
Moha de Wijze" van de Marokkaanse auteur in ballingschap
Tahar Ben Jelloun in een vertaling van Hilde Craeybeckx).

O

Belangwekkend zijn ook een
aantal essayistische bijdragen.
Volgens redakteur Kris Geerts
wil het tijdschrift belangstelling
wekken voor aktuele, maar daarom niet altijd voldoende gekende buitenlandse literatuur van
hoge kwaliteit., liefst in een goe-

de vertaling, zodat zij ook een
verrijking van onze letteren kan
zijn. Jammer genoeg blijft de
origineel in het Nederlands gestelde poëzie, op twee bijdragen
na, nogal onder de maat
Maar al bij al betekent de
nieuwe Deus ex Machina een
verrijkende kennismaking. Ook
wat de plastische pagina's betreft, o.a. met werken van Wilfried Pas, Jef Van Grieken, Roger Van Akelijen. Op Deus ex
Machina kunt u zich voor een
jaar abonneren door 600 fr. te
storten
op
rekening
7895181310-73 (Deus ex Machina
vzw. Schoten). Een proefnummer wordt u op aanvraag toegestuurd door M. Seyen, Verbertstraat 94, 2120 Schoten.

het medische en chirugische arsenaal van de stad en voor het
onderhoud van het Hotel Dieu
Het Hospice de Beaune met
zijn prachtige dak in gekleurde
grafische motieven, zijn sfeerrijke binnenkeer, de flamboyant
Vlaams-Bourgondische details,
de indrukwekkende zalen en de
oude apoteek werd dus gebouwd onder het bewind van de
hertogen van Bourgondië, die
toen ook over
Vlaanderen
heersten. De architekten en ambachtslui die aan de indrukwekkende realizatie werkten waren
Vlamingen en de eerste verpleegzusters kwamen uit Mechelen. En in het museum vindt u
het „Veelluik van het Laatste
Oordeel" van Rogier van der
Weyden, een absoluut hoogtepunt in de middeleeuwse schilderkunst

^ffee^pel&it
De oplossing van „Meespelen
(45)' houden wij nog geheim tot het
nummer van volgende week, vermits de inzendingstermijn tot
maandag 10 september loopt
Hieronder volgt dus onmiddellijk
de opgave van „Meespelen (46)".
De oplossingen van deze opgave
moeten ons bereiken, uiterlijk op
maandag 17 september a.s. Veel
sukses!

H

IJ was een Antwerps
schrijver en publicist uit
de vorige eeuw. Hij
doorliep het ateneum van zijn
geboortestad en studeerde van
1836 tot '38 aan dê universiteit
van Bologna. Reeds eind juni
1838 keerde hij terug als baccalaureus in de geneeskunde en in
de filozofie. De onderbreking
van zijn studies hing blijkbaar
samen met zijn medewerking
aan de Carbonari-beweging en
met zijn belangstelling voor het
toen in Italië verboden mesmerisme.

In november '38 kwam hij in
kontakt met J. de Laet en met
H. Conscience, wat het begin betekende van zijn aktiviteit op het
gebied van de literatuur en de
Vlaamse Beweging. Hij werd lid
van de „De Olijftak" en publiceerde „De Noordstar" en het
„Kunst- en Letterblad", waarin hij
o.m. zijn standpunten t.o.v. de
Vlaamse Beweging uiteenzette.
Hij aanvaardde de Belgische
staat als een feit en zag de
Vlaamse literatuur en pers als
een hefboom tot ontwikkeling.
Intussen maakte hij deel uit van
geheime genootschappen die de
Vlaamsgezinden groepeerden,
eerst van de „Hermans" en later
van „Het Heilig Vertxjnd". Hij
werd in 1846 uitgesloten, vermoedelijk wegens zijn liberale
overtuiging en zijn relaties met
Ch. Rogier.
In '47 verieende hij zijn medewerking aan het liberale scheldblad „De Schrobber" en maakte
ophef met zijn brochure „De

Vlaemsche Beweging", waarin
hij de katolieke partij verweet
zich meester te willen maken
van de Vlaamse Beweging en
waarin hij o.m. Ckjnscience en
De Laet ervan beschuldigde de
Vlaamse belangen uit winstbejag
te verraden. Het was het eerste
Vlaamse manifest op liberaalpolitiek standpunt en maakte definitief een eind aan de idee van
een Vlaamse Beweging boven
en buiten de partijpolitiek. Hierna
trok hij zich geleidelijk uit het
openbare leven terug en wijdde
zijn aandacht vooral aan de publikatie van „De Vlaemsche Rederijker". Hij was alleen nog betrokken bij de hernieuwde onenigheid in Antwerpen n.a.v. de
verkiezingsstrijd van Conscience. Dit konflikt was vooral toe te
schrijven aan een steeds verder
uiteenlopen van hun politieke en
literaire idealen.
Zijn literaire werken zijn zeer
ongelijk van gehalte, maar bevatten ideeën die toen opvallend
nieuw waren. Reeds in 1842
schreef hij de eerste Vlaamse
roman die een scherpe aanklacht bevatte tegen de sociale
wantoestanden, „Jaek of een
arm huisgezin". Zijn steeds sterker wordend
antiklerikalisme
leidde tot de eerste vrijdenkersroman „De twee goddeloozen".
Hoe heette de man over wie
wij het in deze beknopte biografie hadden?
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De 159ste jaarmarkt

Erasmus en
Breugel in
Anderlecht
Een ver verhaal. Rond 1520 maakt Albrecht Holbein
een reis door de Nederlanden. In de zomer van dat
jaar is hij te Brussel Op de Grote Markt ontmoet hij
er de grote Erasmus en maakt van hem enkele houtskoolschetsen. Erasmus was een paar jaar eerder in
Leuven komen studeren maar vertrok vrij vlug naar
Bazel Doodziek keerde hij er echter weer om bijzijn
vriend de drukker Dirk Martens te herstellen. Eind
mei 1521 trekt Erasmus naar Anderlecht, een toen
nog landelijk dorp aan de rand van Brussel...

N

AAR jaarlijkse goede gewoonte gaat op de dinsdag na het feest van
Sint Guldo, de patroonheilige
van Anderlecht de grote jaarmarkt door. Dit jaar voor de
159ste keer Dat is natuurlijk
geen dag om Anderlecht rustig
te bezoeken. (Een voetbalzondag evenmini). Nee hoor, die dag
is Anderlecht één zee van dnnkende, etende, dansende en vierende mensen, Breugel waardig.
Niet dat wij u een bezoek aan de
jaarmarkt afraden, helemaal niet!
Wij willen de lezer alleen maar
duidelijk maken dat het Anderlecht van Erasmus best op een
rustige dag wordt aangedaan.

het gezellige Vlaams Trefcentrum bevindt en waar het altijd
goed is om te verpozen en een
Brabants bier te drinken.
In de buurt van dat alles ligt
het oude begijnhof, een oase
mag je wel zeggen en daar is

men zo
Erasmus

aan
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Het heeft lang geduurd eer
men het eens was over de plaats
van het Erasmushuis. Maar in
1920 vond men in het British
Museum 22 door Erasmus vanuit Anderlecht geschreven brieven en kon men definitief vaststellen waar hij precies had gewoond. In het prachtige huis „In
de Zwane"...
O p 31 mei 1521 neemt Erasmus zijn intrek in het huis. Te
paard maakt hij tochten naar
Brussel, waar hij het hof bezoekt
dat in het hertogelijk paleis gevestigd is.
Maar laten w e hem zelf aan
het woord over zijn verblijf:
„De charme van die plek hergeeft mij mijn krachten en werkt
zo verfrissend dat Ik mij helemaal voel opleven. Ik ben van
plan hier zeker drie maanden te
blijven, want ik heb mijn biblioteek laten overkomen."
Tot in zijn laatste levensjaren
behield Erasmus een goede herinnenng aan Anderlecht
O p het einde van zijn leven
schrijft hij:
„Vaak word ik door de brieven
van mijn vrienden aan Brabant
herinnerd. Daar zou ik mijn oude
dag willen slijten. Daar is mijn
vaderland."
Over het huis zelf schreef
Victor Larock:

Het Erasmushuis te Anderlecht

„Zodra wij het huis betreden,
voelen wij ons onmiddellijk opge-

^»»y^»«f«*ff>g^^''-"
Vlaanderen" van Hendrik Conscience. Ik was gek
van die kwajongensverhalen die ik erin las. Het lezen
zat in de familie. Wat wil je, met bijvoorbeeld Gaston
Burssens als oom.
Mijn grootmoeder was bedreven in de Skandinavische Letteren.
Ook de poëzie behoorde tot mijn jeugddromen.
Het IS trouwens de dichtkunst die mij mijn man als
boeiend levensgezel heeft opgeleverd. Hoewel vader zei: trouw nooit met een schrijver En die tweede
manie, het verre trekken, blijft me ook nog immer
t)egeesteren. In tal van foto-albums prijk ik met de
knapzak. Van jeugdherberg naar jeugdherberg; het
was een vermoeiend maar telkens opwindend festijn.

Wie het devote Anderlecht wil
bezoeken raden wij twee hoogdagen aan. Pinksteren en de
zondag na 12 september. Eens
was Anderlecht een echt boerendorp en de vele landbouwers
en deze van ver In het Pajottenland kwamen er op bedevaart
om bescherming van hun vee en
dan vooral van de paarden af te
smeken.

Wie in Anderlecht op bezoek
komt doet er goed aan de hooggotische St-Guidokerk te bezoeken. Z e staat achter op het vernieuwde Dapperheidsplein waar
zich op 18 september de jaarmarkt afspeelt Waar zich ook

huls

„In de Zwane"

Devote Guido

Wie was die Guido, die later
heilig werd?
Een arme jongen geboren in
de 10de eeuw te Anderlecht.
Zijn ouders brachten hem op in
de geest van de bijbelse woorden van Tobias: „We zullen njk
zijn, indien w e God vrezen".
Geen wonder dus dat Guido een
model van deugd bleek Toen
Guido op de hoeve werkte, was
geen arbeid hem te zwaar en
geen taak te vernederend Hij
was overtuigd dat hij evenzeer
diende te lijden als Knstus Dit
voorbeeld van diep geloof kon
met zonder gevolgen blijven..

het

Als klein muisje had ik reeds grote oren. Zeer
weinig dingen die ik vernam ontsnapten mij.
Het zal wel de goede reden geweest zijn waarom
ik in mijn prille jaren af en toe een oorvijg bedeeld
kreeg. Ik ben onbezorgd door de kwaje-meisjes-jaren gegroeid Hier op de foto sta ik niet toevallig met
een jongensbroek
Och, wat hebben wij geravot.
Het spel kende tijd noch duur Alles was goed om
een nieuw spelletje rond te bouwen.
Maar vooral zijn twee bezigheden mijn grote
hartstocht geweest En nu nog onverminderd. Namelijk- lezen en trekken
Tot ergernis van vader onderschepte ik geregeld
de krant toen die 's morgens in huis kwam
Een boek dat ik van de eerste komma tot het
laatste punt heb uitgelezen is de „Leeuw van

Van die „ziekte" ben ik nooit genezen. Stilzitten is
een grote kwelling voor mij
Het was dan ook een enorm zware beproeving
één jaar „cel" geklopt te hebben, alleen maar omdat
men mij herkende op een foto als lid van de „Dietse
Meisjes".
Ook die „prestatie" was niet vreemd aan onze familie. Ik moet zo'n 4 jaar geweest zijn, toen ik al
spelend onder het bureau van mijn vader diens
schokkende verklaring hoorde. Hij zei tegen een bezoeker: „Jongeman, op uw leeftijd zat ik in de
gevangenis".
Die uitspraak is mij immer bijgebleven. Ik dacht
verschrokken
wat voor een vader heb ik? Welke
schurkestreken heeft die uitgehaald...?
Pas veel later durfde ik aan grootmoeder vragen
mij te vertellen wat vader overkomen was Zij
troostte mij met de boodschap dat vader idealist was
geweest
Ik heb nooit vrede kunnen nemen met groot of
klein onrecht Vandaar trouwens onder meer mijn
engagement als feministe in de Federatie van Vlaamse Vrouwen.
Het verongelijkte meisje op de foto Is Hilda Uyterhoeven. Onlangs als Vlaams-natlonallste benoemd In de raad van beheer van de BRT. Haar
leeftijd? Kronologisch Is ze die, samen met haar
Belgische Identiteitskaart, kwijtgespeeld. En biologisch: gezellin van de veertigers.

rustpunt in de stad.

nomen in zijn onzichtbare tegenwoordigheid. De stilte gepaard
aan het getemperde licht dat
door de glas-in-lood ruitjes valt
de renaissance-zaal met haar leren behang uit Cordoba, de hoge
lezenaar met zijn inktstel waarin
een schrijfriet trilt, de vitrine vol
opengeslagen folianten met dikke versleten banden, alles herinnert ons aan de grote Erasmus.

Voor
de
159ste keer
heeft op dinsdag 18 september de grote jaarmarkt van Anderlecht plaats. Óp zo'n dag zie je
nog hoe Vlaams deze Brusselse
gemeente Is. Gans de dag valt er
wat te beleven. Het begint 's morgens vroeg met wedstrijden waar
vee — maar vooral paarden — met
elkaar gemeten wordt Tot laat In de
nacht doet Iedereen zijn/haar best
Het Erasmushuis kan bezocht
worden elke dag van 10 u. tot 12 u.
en van 14 tot 17 u. Dinsdag en
vrijdag gesloten. De moeite waard!

En als wij dan de drempel naar
zijn studeervertrek overschrijden, IS hij het plotseling zelf die
ons daar ontvangt, of liever zijn
beeltenis zoals Holbein die voor
de eeuwen op zijn doek heeft
vastgelegd."
Men moet het zelf beleefd
hebben om de haast heilige rust
van dit huis en omgeving te
ondergaan. Wie het daar met
voor heeft kan zich op de jaarmarkt even te bulten gaan
Erasmus zou het ons niet
eens kwalijk nemen...
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Is dat een geslaagde Belgenmop?

De wondere
wereld van Claudy
Twee keer hebben we onszelf in de arm geknepen. Zagen we wel goed? Was die TV wel helemaal
in orde? Claude Criquielion, de 27-jarige Waal uit
Deux Acres (Twee Akren), op weg naar de wereldtitel wielrennen... Dat kon toch met Die man was in het
verleden hooguit goed voor een paar overwinningen
per seizoen. Eén in een criterium, één in een
kermiskoers en tussendoor ook een rit in een
rondenwedstrijd van secundair belang.

Wie kon het de Fransen dan
ook kwalijk nemen dat zij spraken over een geslaagde Bdgeom o p ' Kom nu thuis van het
wereldkampioenschap en vertel
uw vrouw dat Cnquielion gewonnen heeft Dan denkt ze
toch dat je de terrasjes hebt
gedaan in plaats van het parkoers

Slijtageslag
Hoe was zoiets mogelijk?
Waar bleven de favoneten'?
De wedstnjd was slopend De
ganse dag nijdige hellingen op
en af in een Katalaanse oven
Nooit tijd om te rekupereren
Een slijtageslag van het zuiverste water Een gevecht waarop
de groten zich zeker met hadden
voorbereid Zij hadden zich immers uitgesloofd in de beste
Tour sinds jaren en nadien hadden ze rijkdom vergaard in de
cnteriums Ze werden op de
hellingen rond Barcelona volkomen verrast door het moeilijke
parkoers dat helemaal anders
oogt dan h e t aanvoelt Bekijk
de uitslag
De eerste tien zouden in dezelfde volgorde kunnen geëindigd zijn in de Gtote Prijs van de
Grensstreek of de Erepnjs Pino
Cerami De organizator van een
klassieker zou vast met gelukkig
zijn met zo'n uitslag En toch
was het een echt wereldkampioenschap Men reed voor wat
men waard was Er werd koers
„gemaakt" Enkel, de vedetten
bezaten geen reserves meer en
de betere schaduwnjders traden
ongewild en voor een stuk ook
tot eigen verbazing op de voorgrond Cnquielion won omdat hij
de beste, de sterkste was Hij
reed puur op macht en kracht,
veel meer dan op karakter Want
hij geraakte voorop zonder het
zelf te weten Hij reed aan de leiding van de kopgroep, keek achterom en zag de ovengen honderd meter achter zich zwoegen
en zweten Toen is hij in ongeloof
doorgegaan en zelfs op het podium kon hij droom en daad
amper van elkaar scheiden
Is Cnquielion dan een betere
renner dan algemeen werd ver-

ondersteld? Ongetwijfeld Maar
hij IS een prototype van de huidige Belgische coureurs Waarom
het moeilijk maken als het gemakkelijk ook gaat Waarom afzien, waarom nsico's nemen,
véaaarom de morele lasten van
het kopmanschap torsen als de
blauwe bneven toch op tafel
liggen?

Gemakkelijk...
Cnquielion, zo werd ons door
ingewijden verzekerd, heeft zich
nog nooit echt moe gemaakt Hij
ging nog nooit tot op de bodem
van zijn krachten Hij koos altijd
voor de gemakkelijkste oplossingen en liet zich in de finales van

belangnjke wedstnjden al vaak
verleiden tot het verlenen van
(goed betaalde) hand- en spandiensten aan kandidaat-winnaars
van andere ploegen Duwt hij
met graag cijferen doet hij des
te bieter Vraag blijft nu hoe
Claudy op die vreemde trui rond
zijn schouders zal reageren Zal
hij een andere coureur worden
of zal hij uit pure gewoonte de
schaduw van de voorbestemde
meesters blijven o p z o e k e n ' Zal
hij eindelijk zijn verantwoordelijkheid durven opnemen"?

Knoeiboel
De Belgische Wielnjdersbond
mag anders wel van geluk spreken Z e maakten er daar in Spanje weer een onwaarschijnlijke
knoeiboel van Het gestommel
rond de selektie van Vanderaerden, de „likwidate" van Ludo De
Keulenaer, de vaudeville rond
Nico Emonds en Rudy Dhaenens Hebben de heren dan werkelijk mets beters te doen en
kunnen ze, net als voor het baanwielrennen, hun bevoegdheden
met delegeren aan een c o a c h '
Een Sercu, zo is inmiddels gebleken, IS tien wielerbonzen waard
Al IS het voor de betrokkenen
natuurlijk met aangenaam dit te
moeten vaststellen

Claudy

„Het is met te

geloveni"

„Paardenbond" onder vuur

Veel vragen.
weinig antwoorden...
Philippe Le Jeune werd vorige zondag nationaal
jumpingkampioen. Op zichzelf geen nieuws, ware het
niet dat de titelwedstrijd toch wel met enige belangstelling werd tegemoet gezien omdat de gebuisde
deelnemers aan de Olympische Spelen mogelijk
orde op zaken zouden proberen te stellen. Zover
kwam het met

van de Belgische delegatie Het
kon ze blijkbaar geen barst schelen dat het vele geld dat nodig
was om hen te laten deelnemen
met veel pijn en moeite was
bijeengeschraapt Zelfs coach
Ene Wauters sprak schande
over zijn volgelingen Zij het in
prive-gesprekken Zodat hij later
altijd om diplomatieke redenen
op zijn woorden kon terugkomen

D

Vanuit LA werd voor het eerst
geseind wat waarnemers al lang
wisten Binnen de ,paarden-

E Weledele en verwende
heren Tyteca, Verlooy
en Cupper (onze bekwame vlaggedrager in het Coliseum van Los Angeles) gingen
ook nu roemloos ten onder Uit
pure gewoonte wellicht Herman
Vanden Broeck was ook nu de
enige die stand hield

schietschijf van de journalisten
Tyteca en Verlooy zouden de
grote fuifnummers geweest zijn

Fuifnummers
Een vreemde familie eigenlijk,
die ruiters In LA waren zij de

Le Jeune,

kampioen.

bond" wordt men machtg en
sterk met het geld Tyteca wordt
als voorbeeld aangehaald Rijkemanszoontje dat op zijn wenken
wordt bediend Ferditje die ook
waterskiet wou wel eens naar de
O S en dat werd dan maar eens
gauw geregeld Het heet dat er
nogal wat mensen binnenpretjes
hebben gehad toen die lieve
jongens in Califomie verkeerdelijk dachten dat de hindernissen
er stonden om neergehaald te
worden Want in de wereld van
het paard zijn er ook knapen die
werken die gedreven worden
door zeldzame vakijver die het
met knjgen maar moeten verdienen Om maar met te spreken
over de Landelijke Ruitervereniging (LRV) Een bond die bestaat
uit mensen die fataal de handen
uit de mouwen moeten steken
en die nogal wat zuiverder sport
bednjven dan de vaders-kinderen die bij voorkeur naar de
internationale wedstrijden wor1 den afgevaardigd
Het IS overigens tragi-komisch
dat luidop over een en ander
wordt gesproken, dat iedereen
het w e e t Dat men zich afvraagt
hoe het kan en mag blijven duren en dat nooit een antwoord
wordt gehoord
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Cor Ria Leeman in herdruk

De smaakvolle
mummies
„De ongekunstelde en de smaakvolle wijze waarmee dit boek werd samengesteld, bewijzen dat we
aan de auteur iemand hebben, die zich gerust
opnieuw aan zijn schrijfmachientje
mag zetten,"
schreef 't Pallieterke eind 1953 over Cor Ria Leeman
en dit naar aanleiding van het verschijnen van De
Staart van Satan" (najaar 1984 in herdruk bij Soethoudt & Co).

H

ET zal wel niet om deze
kritiek zijn dat CR. Leeman zich van toen af zo
naarstig aan het werk zette,
maar zo'n lovend stuk geeft een
beginnend schrijver toch moed.
Leeman schreef zich ondertussen een reeks literaire prijzen bij
elkaar en zijn vorig jaar verschenen jeugdromans „Sjabonee"
(Davidsfonds) en „Mich" CLannoo) scheren hoge toppen. Zopas verschenen bij Soethoudt &
Co te Antwerpen twee langver-

— Cor Ria Leeman, „Ik ben
twee Jongens"., 112 biz., gekartonneerd en genaaid,
295 f r.
— Cor Ria Leeman, „De mummies van Sicilië", 103 bIz.,
zelfde uitvoering.
Beide boeken verschenen bij
Soethoudt & Co te Antwerpen.

wachte herdrukken van jeugdboeken. Soethoudt heeft blijkbaar het plan opgevat heel Cor
Ria Leeman weer verkrijgbaar te
maken.

Sociale
bewogenheid
De flappertekst van „Ik Ben
twee Jongens" zegt: „Een boek
waarin Cor Ria Leeman een
boodschap brengt van sociale
bewogenheid, van liefde en
trouw". Juister kan het niet worden uitgedrukt
De bewogenheid van C R .
Leeman liet zich reeds in ander
werk duidelijk blijken, in „De
Goudmijn" en reeds genoemde
„Sjabonee" gaat het om de Indianen, „Planneet Epsilon" en „Wat
nu Kleine Mong?" hebben de
natuur als onderwerp, terwijl het
onvolprezen „Peter keert terug"
de anti-psychiatrie als boventoon heeft Dit alles echter op

zulke wijze dat het de jeugdige
lezer niet om de oren wordt
geslagen. Deze krijgt een met
vaart en vlot geschreven verhaal
voorgeschoteld, waarin toevallig
ook nog een boodschap zit verpakt

IVIagisch realisme
„Ik ben twee Jongens" is een
ongewoon verhaal. De knaap
Cor (naar keuze een Vlaming of
een Nederlander al naargelang
de lezer) heeft blijkbaar een dubbel leven en hij is 's nachts
Jahangir, een jongen uit een
Oosters land die haast slavenarbeid verricht op de rijstvelden.
Zijn zusje Kasturbai is zijn grootste zorg en vooral de wormen in
haar voeten blijven Jahangir
door het hoofd spoken.
Af en toe grijpt het nachtelijk
leven van Cor in op zijn dagelijkse bezigheden als Westerse jongen, hetgeen hem uiteraard tot
een vreemde knaap maakt Het
gaat hier niet om een droom, het
is werkelijkheid. Het gaat zelfs zo
ver dat Westerse Cor 's avonds
gaat slapen met dingen die hij
's nachts aan zijn Oosterse
ouders en aan zijn zusje Kasturbai wil schenken.
Er is geen enkel ogenblik in
deze roman, die toch voor de
jeugd geschreven is, die een
volwassene ertoe doet besluiten
hem dicht te klappen. Neen, je
leest deze 112 bladzijde in één
ruk uit recht naar het einde. Het
is geen happy-end, maar een
realistisch slot van een magisch
realistische roman.

Avontuur
In „De Mummies van Sicilië"
begeeft CR. Leeman zich op
een heel ander pad. Zijn lezers
weten dat hij zo nu en dan een
avonturenroman schrijft die je
naar de keel grijpt Dat deed hij
reeds met „Drugs voor een Engel", „De Pesoduikers van Acapulco" en veel vroeger met „De
lachende Civa" (waarvan w e binnenkort ook een herdruk mogen
verwachten).
Op een dag worden er, tijdens
een adembenemende
tocht
door de ik-persoon Cor liefst
zeven mummies ontdekt Deze
mummies zijn echter niet dood,
zoals men zou mogen veronderstellen, maar maken nachtelijke
tochtjes, het liefst nog met hun
doodkist op hun rug. Eén afwijking hebben ze er nog bovenop,
ze zijn verzot op kaktusvijgen.
Dit spannende verhaal, van
geestverschijningen en spoken,
treft de juiste toon wanneer het
om het Sicilië gaat waar bijgeloof nog steeds deel uitmaakt
van het dagelijkse leven. Dat de
auteur geholpen wordt door een
knaap bij de oplossing van het
raadsel neemt men in koop, het
gaat hier ten slotte om een
jeugdroman, alhoewel vele volwassenen het anders zouden
wensen.
Cor Ria Leeman, een jeugdschrijver
die ook volwassenen
boeien.
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Z o gaat het nu eenmaal met
een goed jeugdboek. Jeugd-

boek bestaat overigens niet, er
zijn alleen boeken die goed of
slecht geschreven zijn, en die
toevallig ook door de jeugd kunnen worden gelezen.

Vermelden w e nog de prachtige tekeningen en de smaakvolle
omslagen, die An Candaele, een
jonge ontwerpster, aan deze
boeken meegaf.
Laagvlieger

Vlaams-Nederlands initiatief

Teletekst ook
letterkundig
Teletekst is waarschijnlijk het suksesvolste nieuwe elektronische medium als het gaat om verspreiding en veelzijdigheid. Dit sukses is vooral te danken
aan het feit dat het kosteloos kan worden ontvangen
en dat de teletekstredakties van NOS en BRT de nadruk leggen op praktische en snelle berichtgeving.

V

A N A F 1 september is het
hoofdstuk kulturele informatie op teletekst uitgebreid met het literaire periodiek TTL, waarin gedichten, prozafragmenten en andere literaire
teksten zullen verschijnen. Verder zullen in TTL berichten en
mededelingen over literatuur
een plaats krijgen.
De bijzonderheid van TTL is
dat men deze teksten en informatie niet hoeft te zoeken te
midden van een veelheid van
ander nieuws of in een literair
tijdschrift, maar dat de teletekstlezer de literaire pagina's op het
moment dat en voor de duur die
hij wenst kan raadplegen. De
paginanummers zijn: BRT teletekst 191, NOS teletekst 411.
Dank zij de technische mogelijkheden van het medium kan
zeer snel worden ingespeeld op
de aktualiteit Omdat de inhoud
dagelijks wordt herzien en oudere informatie voorgoed verdwijnt
is een goed samenspel met de
traditionele wijze van publiceren
mogelijk, immers de behoefte
aan een definitieve afdruk ven

een bepaalde tekst zal eerder
toe- dan afnemen na een teletekstpublikatie.
De redaktie van TTL bestaat
uit Nederlanders en Vlamingen,
wat geen alledaags verschijnsel
is. Mede omdat het taalgebied
door de redaktie van TTL niet in
stukken wordt opg jdeeld, zal bij
de keuze van teksten onkonventioneel worden gewerkt: jeugden kinderliteratuur worden „volwassen" bekeken, er is plaats
voor vertalingen, experimenten
worden niet geschuwd.
In TTL is plaats voor goede
korte gedichten en prozafragmenten van bekende en onbekende auteurs. De grootste beperking van het medium is zeker
de maximale lengte van de tekst:
19 regels van 39 tekens. Ondanks dat blijken er veel teksten
voor publikatie in aanmerking te
komen. Met inzendingen voor,
vragen over en reakties op TTL
kan men zich richten tot:
TTL-redaktie, Poëziecentrum
p/a Sint-Kwintensberg 65a te
9000 G e n t

15

30 jaar Volksunie in de hoofdstad

2 9 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.
De centrale verzamelplaats is de
.Anclenne Belgique" (wfiat'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 w/aarschijnlijk een stuk of w^at in de nacht
terecht voor alleriei aktiviteiten en
happenings— om 10 uur wordt er van hieruit
gew/andeld naar het Broodhuis en
het Kantmuseum, met bezoek voor
hen die een paar hoogtepunten uit
deze aloude Nederlandse stad van
dichtbij willen leren kennen;
— ofwel — voor degenen die
geintngeerd zijn over de Vlaamse
Beweging in Brussel zelf — wordt er
vanuit de AB — om 10 u. — gewandeld naar het Archief en Museum
voor het Vlaams leven te Brussel
(waar een tentoonstelling over Emmanuel Hiel en Peter Benoit zal
geopend zijn).
En hoe kan er nu gefeest worden
in Vlaanderen als er niks wordt gegeten? En dus wordt er ook gesmikkeld en gesmuld in de AB. Vanaf
12 u. kan u er gelegenheidskiekenfretter worden. Vanaf 18 u. serveren

we Brabantse boterhammen met
bloedpens en kipkap.
Om 20 u. wordt het tafelgerucht
stil in Ancienne Belgique. Want Jef
Burm, één van onze fijnzinnigste
kabaretmensen, vergast ons dan op
een exclusief Brussels optreden.
Kwaliteit onginaliteit én sukses verzekerd. Dan zal het langzamerharxi
tijd worden dat onze nationale voorzitter ten dans uitnodigt En fioe het
dan verder loopt weten we eigenlijk
ook niet
Om lOu.: (verzamelen met bussen aan het World Trade Center) en
roTKlrit door Brussel. Deze rondritten
gebeuren met Vlaams-Brusselse gkisen, en werden speciaal voor deze
BrussekJag gekoncipieerd. In een
volgend artikel komen we hierop
terug. De rit duurt ± 2 uur. We
verwachten u dus rond 12 u. terug in
deAB.
In de namkJdag (vanaf 14 u. 30 tot,
17 o) heeft u een keuze uit:
— een bezoek aan het pariement
O.I.V. senator Bob Maes;
— een bezoek aan de metro en de
kunstwerken in metrostations (misschien minder bekend in Vlaanderen,
maar uitermate interessant voor liefhebbers van hedendaagse toegepaste kunst). Het bezoek gebeurt

onder leiding 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 Waranda terecht
De Waranda is het stemmige park
tussen het pariement en het koninklijk paleis

Onze vlaggestoet
Onze geliefde Volksunie-fanfare
en drumband „Kempenland" zal daar
tot 17 u. koncerteren Het zal ongetwijfetó de eerste maal zijn dat zoveel Vlaams-nationale hymnen nnet
zoveel talent en inzet zullen gespeekj worden op die plaats.
Voor de deelnemers aan de andere aktiviteiten (kroegentocht parienfierrt, nfietro) 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.
Geen „Marsj op Brussel", maar
een feestelijke optocht door de binnenstad/net onze arrondisseemnts-,
afddings- en VUJO-vlaggen, met
aan het hoofd onze VU-fanfare
„Kempenland", onze nfiandatarissen,
kaderleden en militanten.
Het grote bond J30 naar Volksunie"
zal de Brusselaar dóen inzien dat
onze partij, onverbrekelijk vertwnden is met het tot van onze hoofd-

BRUSSEL
VERWACHT U
stad en dat er aan onze inspraak niet
kan voorbijgegaan worden.

Het VU-paitijbestuur
deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 3 september 1984
heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan ten
overstaan van de pers.

Onderwijs
Ter gelegenheid van de hervatting
van de scholen heeft de Volksunie
aandacht besteed aan het onderwijs.
De beslissingen van minister Coens,
en vooral het feit dat deze met tijdig
in alle duidelijkheid en met de bijhorende richtlijnen aan de schooldirekties werden overgemaakt hebben
het lerarenkorps onzeker gemaakt
Meer in het bijzonder betreurt de
Volksunie de konkurrentiegeest tussen de scholen en de funeste strijd
om het aantal leeriingen. Deze konkun-entie is een rechtstreeks gevolg
van de nieuwe maatregelen die de
regering heeft getroffen, onder meer
wat de normen betreft De Volksunie
stelt overigens vast dat de voortdu-

rend gewijzigde onderwijspolitiek
een grote wanorde heeft geschapen
De ouders begrijpen nog bijzonder
weinig van de organizatie van het
onderwijs, zodat de demokratizering
terecht in vraag kan gesteld worden.

Federalizering
Bovendien moeten wij vaststellen
dat er sedert 1970 nog steeds geen
stap verder werd gezet in de nchting
van de federalizenng van het onderwijs. De gevolgen daarvan zijn ook
budgettair voor Vlaanderen nadelig.
Tijdens de jongste dne jaren werd in
Wallonië 20 miljard méér uitgegeven
dan in Vlaanderen. Aangezien de
technische werkgroep van de
Vlaamse regering praktisch klaar is
met haar eindrapport inzake de fede-

ralizering van het onderwijs, vraagt
de Volksunie aan de Vlaamse partijvoorzitters zich hierover onverwijld
akkoord te veri<laren. De Volksunie
stelt eveneens voor dat de 4 Vlaamse partijen samen een resolutie zouden indienen bij de Vlaamse Raad
waarin de basisbeginselen van het
Nationaal Schoolpakt worden overgenomen. Samen met de federalizering van het onderwijs kan dan een
herziening van bepaalde bijzonderheden van dit pakt in een eigen
Vlaams kader worden besproken.
Wij zijn ervan overtuigd dat de federalizering, gekoppeld aan een
Vlaams schoolpakt voor een efficiënte ratronalizatie en besparing zal
zorgen. Dit in tegenstelling tot fragmentaire en voor Vlaanderen diskriminatoire maatregelen die door de
Belgische regering worden getroffen.
De Volksunie eist bovendien dat
in de federalizering van het onderwijs óók het universitair onderwijs
wordt begrepen evenals het wetenschappelijk onderzoek. De Volksunie benadrukt dat met alleen de
bevoegdheden, doch tevens de financiële middelen naar de gemeenschappen worden overgeheveld. Dit
geschiedt door de omzetting van de
totale budgettaire onderwijsmassa in
ristomo's.

We zijn niet tevreden met een 10tal vlaggen, honderden moeten er uit
Vlaanderen komen, van Veume tot
Maaseik.
Eigenlijk zijn betogingen en optochten in Bmssel tijdens de weekeinden verboden.
De Brusselse burgemeester en
zijn Politiekorps gingen echter akkoord omdat het hier om een viering
van 30 jaar Volksunie gaat

Ja, wij Icomen
naar Brussel!
%
Insturen vóór 15 september naar VU-Nationaal, Barrikadenplein 12, te 1(X)0 Brussel.
Ondergetekende:
Aantal deelnemers: .
komt naar Brussel: D
D

autocar afd./Arrondissement
eigen middelen

neemt deel aan:
rondrit door Brussel

Happart
en Coens
Tenslotte klaagt de Volksunie met
verontwaardiging aan dat minister
(Doens Happart subsidies heeft toegezegd voor de bouw van een
Franstalige school in Voeren. Deze
beslissing, die onder chantage van
Happart genomen werd, staat in
schnl kontrast met-het lot dat het
Vlaamse schooltje in Komen sinds
vijf jaar beschoren is.

Speciaal ter gelegenheid v a i deze
Vlaamse Dag te Brussel, een exclusief optreden van „De Brabantse
Straatphilharmome" (met leden van
03. de groepen Garde Sus, De Bloezers van Sint-Antonoor, Faro, Zakdoek, ex-De Snaar"..
Prettg gestoord talent brengt ons,
tijdens de maaltijden, een bonte merv
geling van volkse deuntjes en liedjes.
„Geen drank, gene klank" is hun
leuze..
„Lampette, chanteire en de mensen amuzeire" zijn hun speaaliteiten.

D
D
O
G
D
—
—
—

D
met car afd./arrondissement
D
met Brusselse car . 100 fr.
afspraak 10 u. aan World Trade (Denter (Noordstation)
bezoek aan: D
Broodhuis
afspr. A.B. 10 u. 40 fr.
Kantmuseum
^^
bezoek aan: D Archief Vlaams Leven te Brussel (afspraak A.B. 10 u J
middagmaal
230 fr.
bezoek aan Parlement
bezoek aan kunstwerken in Metro
avondmaal
130 fr.
kabaret/bal
lOOfr.
aktiviteiten aanstippen
betaling ter plaatse
A.B. = Ancienne Belgique (1ste straat links voorbij Beurs
richting Zuid).
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Ludiek Jubelfeest

WEST-VLMNDEREN
SEPTEMBER
8 ASSEBROEK: eerste kroegentocht Vertrek en aankomst aan de
„Patria", Kerklaan Remgeld 80 fr Cvijf konsumpties inbegrepen)
Organizatie vzw „Trefpunt-Assebroek"
9 IZEGEM: wandeling te Menen (Smokkelaarspad) Gids H
Vanhuyienbrouck Start om 13 u 30 a^n „Vlaams Huis". Grote
Markt Inr Wandelklub Vlaams Huis
14 BRUGGE- opening van de kunsttentoonstelling ingencht door de
„Federatie van Vlaamse Knngen vzw" Deelname van 49 Vlaamse
kunstenaars Om 20 u in het koncertgebouw, Sint-Oakobstraat
15 GROOT-OOSTKAMP- Vienng 30 jaar VU met een „Braaivleis"namiddag te Hertsberge, net voorbij het Lodi-kruispunt Volw
200fr, kind tot 12j 120fr
17 IZEGEM: voordracht met dia's over de schilder Paul Delvatjx,
door de h De Koninck. Om 15 u in de bovenzaal van het „Oud
Stadhuis", Korenmarkt 16 Inr V W G
23 IZEGEM: fietstocht naar domein „De Gavers" te Harelbeke Start
rond 10 u aan „Vlaams Huis", Grote Markt Inr F W
27 IZEGEM: „Hoe lang is de weg'" Voorstelling met poëzie en kabaretteksten door Rita Lommee Eerste in de reeks reisvoorstellingen Om 20 u 30 in de bar van het stedelijke muziekauditonum.
Kruisstraat 15 Kaarten voorverkoop 100 fr (boekhandel Sfiectator, Marktstraat, Ratenhandel Wenerdroom, Stationsstraat, bestuursleden VSVK) Aan de ingang van de zaal 125 fr Innchting
VSVK (Vlaamse Studie- en Vormingskring)
29 DAMME-MOERKERKE VI Nat Ontmoetng 1954-1984 - Om
15 u in de monumentale raadszaal van het stadhuis te Damme,
feest- en akademische zitting met rede door mm Hugo Schiltz. Om 20 u in zaal „Canna", Vissersstraat te Moerkerke, feestzitting met Vic Anciaux, Kurt Fleming, ruim 100 medewerkers van
het eerste uur Vnendenavond met orkest Frank Evers

Geslaagde Matthijs-herdenking

30 jaar VU-arr. Brugge-Torhout-Oostkust
Op 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
Om 15 u akademische zitting met
als spreker de heer Hugo SCHILTZ,
minister van Financien in de Vlaamse

regenng 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 geweest Dit alles in aanwezigheid van
algemeen voorzitter Vic ANCIAUX
Om 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 opnchting
van de Volksunie en geen uitnodiging ontving gelieve zich te nchten tot het VU-sekretanaat werkgroep Ruischer 1, 8350 Damme, tel
5001 57

MAGAZINE

Gevaar
op zee
Wat was er aan de hand met het voor de Belgische kust
gezonken schip Mont Louis ? Hoe gevaarlijk
is dat goedje aan boord? Knack was vorige week
bij de bergingsoperaties, en bericht.

Vonge week vrijdag ging onder
grote belangstelling de Marcel Matthijs-herdenking door te Oedelem
Na een intieme bloemenhulde aan
het graf van deze grote letterkundige
en Vlaams-nationalist ging in de gemeenteraadszaal een huidezitting
door
Na een inleidend woord van de
voorzitter van de Vlaamse knng,
Thiery Sablon, sprak Trefpunt-voorzitter Herman Gevaert over de letterkundige waarde van Marcel Matthijs
Hierop belichtte senator Van In op

treffende wijze de mens Matthijs en
burgemeester De Cuyper rondde
deze biezondere geslaagde herdenking af
De initiatiefnemers van deze hulde
verdienen alle lof voor hun opzet,
waardoor 20 jaar na zijn overlijden
nog eens onderstreept werd hoe
groot deze Vlaamsnationale auteur
wel was We vermelden ook graag
dat deze herdenking werd bijgewoond door tainjke VU-mandatanssen en -kaderleden

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.

Bovendien
Overleg t De kaders tellen mee
Stuntwerk: Zijn cascadeurs gek ?
Reportage: Berlijn stelt het wel
Dokument: Vrouwen in de kerk
Sport: Het WK wielrennen op de v^eg
Deze week in

Knack Weekend
onder meer:
5 bruidskleren voor prinses Astrid
Duitse elegantie in Düsseldorf
De stoelen en kasten van de Shakers
— « • - * " ^

'''B5nlSè£:5i»,'
Slviut

knack

-^:S^^'
ïOpS'

\
\

Maam

MAGAZINE

posW
V/oonptea«'
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vu-Lede aktief
Ledenfeest op zaterdag 8 september gaat het jaarlijkse ledenfeest
van VU-afd Lede door in zaal „Hofsmeer" Langehaag, Impe O p het programma een etentje (kip met frietjes
e a ) muziek, een tombola, een verrassing enz Inschrijven bij de
bestuursleden 220 fr voor voivs^assenen en jongeren 110 f r voor kinderen tot 12 j

Pakken sneeuw en
hooen zon in de nieuwe
VTB-brochures.

VU-Dansfeest zaterdag 13 oktober 1984 in de zaal „De Klub", Risselstraat, Lede Met Ray Franky en
orkest Toegang 100 fr (voorverkoop) - 120 fr aan de kassa

Als u ons deze coupon opstuurt,
bezorgen wij u per kerende post het
jaarlijkse pakket skipistes en kokosnotenstranden. Tientallen bladzijden
verrukkelijke dromen die u absoluut
nodig heeft om de winter
heelhuids door te komen.
Boek uw dromen nu bij
de VTB: Winterbrochures en
Wereldreizen 84-85.

Sociaal Dienstbetoon kamerlid
Johan De Mol
Eerste zaterdag van de maand
Wichelen 9-9 u 30 bij Karel Tas, Gebuerw/eg 94, Schellebelle 9 u 3010 u bij raadslid Alfons Bombeke,
Suikerstraat
14, Wetteren
1010 u 30 bij Renaat M e e r t Fortstraat
7, Kalken 10 u 45-11 u 15 bij raadslid Andre De Rijcke, Pennemanslaan
2 4 / B , Berlare 11 u 15-12 u bij raadslid Enk Van Hauwermeiren, Sparrendreef 11 Baasrode 13 u 30-14 u bij
raadslid Ferdy Willems Broekkantstraat 37, Buggenhout 14-14 u 30 bij
raadslid Toon Keldermans, Kasteelstraat 186
Elke maandag van 11 tot 12 u in
Dendermonde ('t Vestje, Oude
VesO

VU-familiefeest te Deinze
VU-Deinze hield verleden jaar een
vlaggefeest met Vic Anciaux als eregast Intussen was de toen ingehuldigde vlag aanwezig in het Gentse
sportpaleis en op de weide te Diksmuide Dat familiefeest wordt herno-

Stuur rru) u w "Winterbrochure 84-85"
Stuur mij uw "Wereldreizen 84-85"
Naam
Voornaam
Straat
nr
Postnr
Gemeente
Opsturen naar VTBAAB,
St -Jakobsmarkt 45-47
2000 Antwerpen Tel 03/234 34

VU-Denderieeuw

men op 21 september e k Eregast is
Willy Kuijpers, ons nieuw Europees
parlementslid Er wordt o p dit feest
hulde gebracht aan Omaar Mortier
en aan Geert Bertaen om hun bijdrage in de Vlaamse stnjd

Uw briefwisseling
snel
de wereld
rond

Het bestuur van de VU-afdelingen
Denderleeuw, Iddergem en Welle
nodigt uit o p het ledenfeest ter
gelegenheid van 25 jaar VU-Denderleeuw
Deze inkomvnje feestavond gaat
door o p vnjdag 21 september 1984
om 19 u 30 in het Botjeshof, Langestraat te Welle
Van 19 u 30 tot 20 u 30 verjaardagsdnnk, aangeboden door het bestuur Daarna, g r a t s koffie en gebak
Als gastspreker zal voorzitter Vic
Anciaux het woord voeren Er is ook
voor de nodige animatie gezorgd

VU-sportkommissie: vraagbaak
De VU-sportkommissie
onder
voorzitterschap van provincieraadslid Stan Philips begint het werkjaar
met een nieuw initiatief
Alle WIJ-lezers en VU-afdelingen
die vragen hebben of inlichbngen
wensen i v m sportbeleid sportbeheer en sportvorming kunnen deze
vanaf nu nchten aan de VU-sportkommissie
Binnen deze kommissie zal iedere
vraag met de nodige deskundigheid
behandeld worden door een groep
van specialisten Mogen wij er echter
op wijzen dat dit enkel mogelijk is via
een schnftelijke korrespondente op
het volgend adres VU-sportkommissie, Bamkadenplein 12,1000 Brussel
T a v sekretans Guido Benaets

D
D

vv l
34

In memoriam
Jan D'Hont
Te Gent overleed schielijk op 57jange leeftjd. Jan D'Hont Jan stamde uit een radikaal Vlaams-nationale
familie Na zijn sporen te hebben
verdiend in de jeugdbeweging en de
Vlaamse Wacht ging hij, samen met
dne broers, naar het O o s t f r o n t De
repressie kon hem met breken Zeer
spoedig was hij weer aktief op politiek sportief en sociaal gebied Hij
was een der eersten om zich onbaatzuchtig ter t>eschikking te stellen van
de Volksunie voor lijstvorming en
verkiezingspropaganda
In
de
„Vlaamse
Sportvereniging V S V "
was hij een aktief en graag gezien
bestuurslid
Als bestuurslid van Vnendenknng
Sneyssens bewees hij zijn sociaal
engagement door zijn nooit aflatende inzet voor de gevangenen, invaliden vermisten en hun naastbestaanden
De Volksunie betuigt haar medeleven met de diepbedroefde weduwe,
kinderen en overige familieleden van
die trouwe Vlaams-nationalist
Euchanstievienng vandaag donderdag 6 september om 10 u in de
kerk St-Antonius van Padua Forelstraat te Gent-Heirnis Teraardebstelling kerkhof van Gent-St-Amandsberg Herdenking vnjdag 5 oktober
1984 om 20 u in Roeland Rouwadres
mevr
J
D'Hont-Poppe,
Snoekstraat 18, 9000 G e n t

OOST-VUUNDEREN
Met de ITT-Telefaxtoestellen kombineert u de voordelen
van de telefoon met die van de briefwisseling.
Dokumentreproduktie op afstand Is nu binnen
ieders bereik. Even snel als de telefoon en even klaar
als een brief of tekening
Want een telekopieertoestel is tegelijk optisch lezer
en thermisch printer, waarbij de afstand geen rol speelt.
Kopieren en verzenden, snel en adekwaat
U stuurt uw benchten de wereld rond, en u ontvangt er
van uw korrespondenten.
Naamloze vennootschap

Bett Telephone Manufacturing Compaiiy

SEPTEMBER
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
zaal Edelweis Steenstraat te Lede Koen Baert spreekt over
„Mijn vader was een Oostfronter" Inschrijven bij M Baeyens,
Anderenbroek 60 te 9480 Denderhoutem (053-212265)
9

18

21
28

Een Belgische vennootschap geassocieerd mei I T T

business &
\
communication \
systems

group

J

Neerstalsesleenweg 56 70
1190 Brussel
Tel (02)3701811
Fax (02)3760179
Tlx 64609

Oudestraal 6
2630 Aartselaar
Tel (03)8873137
Fax (03)887 2706
Tlx 72128

29

29

B U G G E N H O U T 2de editie van de „Kwak- en Bosschijntjeswandeling" i s m plaatselijke VAB-VTB Start aan brouwerij Bosteels,
Kerkstraat Inschnjven van IC tot 15 uur
STEENDORP 1 ste pannekoeken-kermis in Taverne Bndge (Den
Blok) ook op zondag 19, telkens van 14 tot 19 uur Organizatie
VU-Steendorp
DEINZE VU-familiefeest met als eregast Willy Kuijpers en hulde
aan Omaar Mortier en Geert Berlaen
GENTBRUGGE Opening Kunsttentoonstelling Dr Goossenaertsknng met receptie om 20 uur De tentoonstelling loopt tot
en met zondag 7 oktober
GENTBRUGGE
Vlaggefeest VOS-IJzerbedevaartwerkgroep
Gentbrugge-Ledeberg 18 u 30 mis voor overleden VOS-leden
en ,Vlaggewijding" in de kerk Simon & Taddeus van GentbruggeCenter O m 20 u gezellig samenzijn in gemeentelijke feestzaal,
Kerkstraat met volkszanger Frans Jacobs Inkom 50 fr
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
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ANTWERPEN

verzekeringskantoor

SEPTEMBER
8

8
15
15

20
22
22
22
23
29
30

EDEGEM Eikenavond, Trefpunt van de Vlaamse Gemeenschap
Met een lekker hapje Voonnschnjven in het lokaal „Drie
Eiken" Den Klauwaert ± 1 5 k m Rustpauze is voorzien
HOMBEEK-LEEST: 13de Uilenspiegelavond in zaal „Leeuw van
Vlaanderen", Reynierstraat 1 te Hombeek 1 ste dans om 21 uur
EDEGEM. eerste kaartavond van het seizoen, in lokaal „Drie
Eiken" Aanvang 20 u 15 Voonnschnjven noodzakelijk
WILRIJK- kleinkunstavond met Miei Cools en Jos Ghijsen om
20 u in kultuurcentrum D e Kern, 200 fr inkom Kaarten o p tel
2 3 7 3 0 4 0 Innchting VNJ-Wilnjk
EDEGEM: daguitstap van het FVV naar Leuven en Ovenjse Inlichtingen bij kernleden en bij José Poppelaars, tel 4497901
BORGERHOUT Herfstbal in zaal Pax, Sterlingerstraat 80 o m
21 uur Discobar „Eddy en Hilde"
WESTERLO. VUJO-bal in de polyvalente zaal te Voortkapel met
discobar „Alive"
O U D - T U R N H O U T : 2de Herfstbal in zaal „Sportlokaal". Dorp te
Oud-Turnhout
HOMBEEK-LEEST: Kulturele uitstap naar G e n t Deelname in vervoerkosten 200 fr Inschnjven bij bestuursleden voor 15 s e p t
BORGERHOUT: Herman Van Den Reeck-gedachtenismis in de
St-Annakerk m m v St-Jozefkoor om 1 9 u u r
MINDERHOUT-HOOGSTRATEN. Vlaamse boekenbeurs O r g
Vlaamse Knng Hoogstraten

decoodt p.v.b.a.
Victor Braeckmanlaan 107
9110 Gent (St.-Amandsberg)
Tel. 091-28.28.32 en 28.36.23. Telex 12.581.
ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN

(Adv 110)

Voor het goede doel te Wommelgem!
O p zondag 16 september a.s
vindt bij de familie Herbosch, Kastanjelaan 4 te Wommelgem een reuzebarbecue plaats en dit van 12 tot
18 uur De opbrengst van dit initiatief
van d e VU-afdeling Wommelgem
komt volledig ten goede aan het
fonds „Rudy Van Pollaert" D e toegang bedraagt 50 fr per persoon —

kinderen onder de 12 jaar vergezeld
van hun ouders worden gratas toegelaten.
Tegen demokratische pnjzen is er
voorzien in witte en zwarte beulingen, koteletten, satés, braadworsten,
kip en allertiande dranken
Van d e gelegenheid kan er ge-

bruik gemaakt worden om de grootste en mooiste kinderbloemenstoet
van het Vlaamse land t e bewonderen die hier die dag uitgaat Deze
stoet bestaat uit een zeventigtal wagentjes en wagens, ontworpen en
gebouwd door Wommelgemse kinderen. O m 1 4 u 30 vertrekt deze
s t o e t Na d e rondgang zijn d e wagens nog te bewonderen in d e
A. Mortelmansstraat
Een bezoek aan het Vlaams k>kaal
,Den Klauwaert" is aan te bevelen,
evenals aan het nabijgelegen Heemmuseum met een mogelijke rofKJIeidmg door de voorzitter van de heemkundige knng A Sledsens.

Kruisweg
van Beverio
te Antwerpen
Voor 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 vrij
toegankelijk tijdens de maand se|>
tember 1984, iedere week van
woensdag t e m zaterdag, telkens
van 14 tot 18 uur (De zondagen zijn
voort)ehouden aan groepen, die gevraagd worden telefonisch af te
spreken o p nr 03-238 33 99J

DIKST
iflaamse burger
als IclienC

En natuurlijk
hebt u die kiedingsproblennen als
de naald van uw weegschaal rond
de 150 kg schommelt of als u de
respektabele lengte van 2 m of
meer bereikt!

Staf de Clercq-avond
In 1984 zal het honderd jaar geleden zijn dat Staf de Clercq, stichter
en leider van het Vlaams Nationaal
Vertxjnd (VNV), geboren werd Het
B D A C CBorms Dokumentatie- en
Aktiecentrum) wil daarop d e aandacht vestigen met avonden, gewijd
aan deze gedenkwaardige figuur
Een eerste avond gaat door o p vnjdag 7 september 1984. om 20 u in de
zaal Alcazar, Mechelsesteenweg,
Kontich

is werkelijk de enige
speciaalzaak voor
EXTRA BUITENMATEN
in België met 6 meesterkleermakers doorlopend
tot uw dienst.

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

U m o e t echt m e t naar H o l l a n d of D u i t s l a n d
w a n n e e r u een extra g r o t e m a a t bezit e n t o c h
een ruime keus wenst, een goede kleermakersservice verlangt en graag de juiste prijs betaalt
Schenk dan uw vertrouwen aanSucces Kleding
M e y e r s m e e s t e r - k l e e r m a k e r s i n d s 1870

In memoriam
Cyriel Vermote

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78

met zijn 1.000 m^ winkelruimte-zijn parking voor 200 wagens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd worden terwijl u in de gezellige koffie-shop iets drinkt.

Aartselaar

Boomsesteenweg 3 5

SUCCES KLEDING MEYERS
O
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n e r M • ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR
r t I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR

O p 7 september van vorig jaar
was er feest bij het echtpaar Vermote-Ketels aan de Molendreef te D e
Haan Cynel (86) en Sidonie (91)
waren die dag immers 65 jaar getrouwd „ O p naar de 70" schreven
WIJ toen in ons afdelingsblad Maar
het heeft met mogen zijn vonge
week donderdag werd Cynel ten
grave gedragen Reeds aktief in de
Vlaamse Beweging voor de oorlog,
w e r d hij zeer hard aangepakt door
de repressie Toch hebben ze de
eenvoudige huisschilder nooit klemgekregen en hij bleef overtuigd
Vlaams-nationalist tot het einde W e
zullen hem missen
Aan de echtgenote en de kinderen biedt de V U haar oprecht medevoelen aan
Wilfned Vandaele,
voorzitter VU-De Haan

VU-Roosdaal
in rouw

BRABANT
SEPTEMBER
8 JETTE: Natuurwandeltocht. Bijeenkomst om 14u. H. Hartlaan.
15 MOORSEL: Breughelavond vanaf 18u. in de parochiezaal.
15 ANDERLECHT: Tweede mossel- en pensenfeest van de VU-afdeling, de VI. werkgroep Klimop, VTB-VAB-Anderlecht en ziekenfonds Brabantia. Zaterdag vanaf 17 u., zondag van 12 u. in de
Credozaal, Ninoofsesteenweg 371 te Anderlecht (ScheuO.
21 W E M M E L : KVS-avond ingericht door Vlaamse Kring. Prijs 250 fr.
Inschrijven op nr. 460.33.95.
21 K A M P E N H O U T : Vlaams-nationale Boekenbeurs in zaal Beiaard,
Kampenhout-centrum. Ook op zaterdag 22 en zondag 23 s e p t
22 DILBEEK: Bal van burgemeester Jef Valkeniers in het Rekreatiecentrum, Keperenbergstraat te Itterbeek. Eerste dans om 21 uur.
Kaarten 120 fr., voorverkoop 100 fr. Ingericht ten voordele van de
Sociale Werken van het gemeentebestuur.

VU- Huldenberg
bekommerd om
socio-kulturele raad
De Volksunie van Groot-Huldenberg vindt het ontslag van de soclokulturele-raad (SKR) een ernstige
gebeurtenis.
D e kulturele raad nam ontslag
omdat men tot geen samenwerking
kon komen met de huidige schepen
van Kuituur en omdat men niet de
minste medewerking ondervond van
het schepenkollege. Het gemeentelijk informatieblad, dat door de SKR
werd samengesteld, werd door fiet
gemeentebestuur gepubliceerd met
een rampzalige vertraging, die ondermeer de aktiviteitenkalender half
waardeloos maakte.
De SKR werkte een subsidieregeling uit maar het schepenkollege
blokkeerde de subsidies, officieel
omdat geen subsidie voorzien was
voor verenigingen die zich bij de
SKR niet eens bekendgemaakt hadden. Alsof dit nog niet voldoende
was bleef de schepen van Kuituur
meermaals zo maar weg uit de vergadering en liet de anderen voor een
gesloten deur staan.

De Roosdaalse VU-afdeling werd
zwaar getroffen door het plotse en
voortijdige overlijden van haar penningmeester Raymond De Bruyne.
Raymond was een nauwgezet en
ijverig bestuurslid die de Roosdaalse
VU-kas beheerste als zijn eigen bezit

LIMBURG
SEPTEMBER
21 TESSENDERLO: Voordracht door gemeenschapsminister Hugo
Schiltz om 20 u. in de cafetaria van het gemeentelijk feestcentrum. Vismarkt te Tessenderio-centrum.

Ook voor de pas gestarte afdeling
van de Vlaamse Vereniging van Gepensioneerden, waarvan hij het voorzitterschap op zich had genomen, is
dit overlijden een hiarde slag.

MEUBELEN «DE

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

Raymond De Bruyne was een
uitermate vriendelijk, innemend man
met een diepe Vlaams-nationale
overtuiging die hij op de hem eigen
minzame maar onverzettelijke wijze
uitdroeg.
VU-Roosdaal zal zijn rustige
kracht en zijn bezonnen wijsheid
node missen.

KEIZER

Salons - Klelnmeubelen - Lusters - Gescbenkartikelen

(speciale v o o r w a a r d e n voor trouwers)
Opcningsurcni Di., woe., vrij. van 13 tot 10 u. 30
Do., /at. van to tot I9u.30
Zondag v a n M tot 18 u.

Zaakvoerder

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22

Staf K i e s e k o m s

(op slechts ISkm van Brussel centrum)

D e houding van het gemeentebestuur is schandalig: nu de Hulcleiv
bergse verenigingen tot een gemeenschappelijke
verwezenlijking
waren gekomen, die door de hele
bevolking
wordt
gewaardeerd,
wordt hun werk door het schepenkollege genegeerd en verminkt en
worden de leden van de SKR voor
schut gezet
Het kollege heeft aldus aangetoond dat het onbekwaam is om een
kultuurtjeleid te voeren.
Omwille van de grote rol die de
verenigingen, ondermeer via inspraak, kunnen vervullen blijft het
bestaan van een kulturele raad rwchtans noodzakelijk.
De Volksunie roept de verenigingen dan ook op om In de kulturele
raad te blijven samenwerken, zelfs
zonder het gemeentebestuur Deze
ontvoogding zou vanwege de Huldenbergse verenigingen een belangrijke bijdrage zijn tot het kulturele
leven in de gemeente.
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EBEB Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen

Aanbevolen huizen
PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur.

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

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

VERDELER
VOLKSWAGEN-AUDI

ESOX
STAN PHILIPS

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31.13.76

Assesteenweg 101, Ternat
Tel. 02-582.13.12

Tel. 014-21.12.07
Fraikinstraat 20,
Herentals

Groothandel Hengelsport

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTOUINKERKE
^

PVBA BERT

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, Ternat
Tel. 582.29.15

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER

«»>•«

LEOPOLD I I - L A A N : 205
8458 OOSTOUINKERKE
TEL 0SI/B1 26 29
WOENSDAG GESLOTEN

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03-236.45.31
Open van 10 tot 1 9 u . 30

Zondag en maandag gesloten.

n.v. de winne uyttendaele

STUDIO
DANN
02-428.69.84

Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

Import - Export

Littoral

uitgebreide keus bemeubelde villa's • appart. - en studio's
in alle pri|sklassen atles inbegrepen
vraag gratis katalogus met foto's

handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen

— Industriële fotografie
— Mode/archiitektuur
— Huwelijksreportages

Panorama 36
1810 Wemmei
Tel. 02-478.19.93

[TOil

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

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57

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

De goedkoopste kaskredieten,
financieringen, hypoteken

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

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem

GEORGES DE RAS PVBA
Loodgieterij, sanitair, zink, gas,
roofing, waterverwarmers.
schouwvegen en regelen
mazoutbranders.

Tel. 03-353.70.39

GUIDO NUYTTENS
Dames-, heren- en kinderkleding

Longtinstraat 126, 1090 Brussel
Tel. 426.19.39

Autocars, autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
Lede
Tel. 053-21.36.36
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Burgemeester Julien Desseyn:

„Onze kust moet
eenvoudigweg
Vlaams blijven!"
MIDDELKERKE — Het hoogseizoen is voorbij. De strandtentjes worden
afgebroken, de kustfietsjes opgeborgen, de monokini's zijn verdwenen en de
vele terrasjes mogen nog slechts enkele bejaarde echtparen begroeten. Het
dolle gejoel heeft weer plaatsgemaakt voor het krijsen van de meeuwen en het
eeuwige geluid van de golven.
Tijd om een balans op te maken. De deskundigen cijferen zich ziek aan
statistieken en tabellen en straks zullen de ernstige konklusies volgen.

D

E meeste volksvertegenwoordigers kunnen halfweg juli het wetgevende
werkjuk voor enkele weken van
zich afleggen. Voor VU-kamerlid
Julien Desseyn ligt dit enigszins
anders. Hij is immers ook burgervader van de riante kustgemeente Middelkerke en vakantie-nemen tijdens juli en augustus zit er
voor hem niet in. Uitgerekend in
die periode moet hij dag en
nacht klaar staan voor de talrijke
problemen van zijn gemeentenaren en van de vele duizenden vakantiegangers. Een evaluatie met
een man die weet waarover hij
praat Een burgemeester met
een overtuigde visie.
W I J : Welke zijn de belangrijkste problemen waarmee een
kustgemeente, zoals de badplaats Middelkerke, gekonfronteerd wordt?

Desseyn: „Ik moet u er eerst
en vooral op wijzen dat de bevolking van Middelkerke tijdens de
piekmomenten van het zomerseizoen ongeveer vertienvoudigt Onze fusiegemeente telt
normaal zo'n 14.500 inwoners
maar allerlei cijfers wijzen erop
dat w e tijdens de topperiode
bijna 130.000 mensen in GrootMiddelkerke huisvesten.
U kunt zich dus voorstellen
wat dit betekent op het gebied
van politiediensten, huisvuilverwerking, brandbestnjding, enz...
Plus de organizatie van alle overige gemeentelijke diensten: toerismeburo, programmatie.- Het
opvangen van dit immens verschil is voor een gemeentebestuur een ontzettend belangrijke
opgaven."
W I J : Dit impliceert ook dat
vakantie door de gemeentelijke
ambtenaren best op andere
ogenblikken wordt genomen
dan tijdens de zomermaanden?
Desseyn: „Inderdaad. Wij
hebben met het gemeentepersoneel een soort gentlemens
agreement vooral dan voor wat
betreft de politie: niemand neemt
vakantie in die penode. Iedereen
houdt zich optimaal ter beschikking. Dit geldt ook voor onze
werklieden, die vanaf 7 uur
's morgens aan de slag gaan.
Denk maar even aan het huisvuil.
Dagelijks moeten massale hoeveelheden afval verwerkt worden."
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de drinkwatervoorziening. Een
tweede is de beperking van de
rioolafvalwaters. Het storten van
afvalwater in zee moet ophouden. Wij zijn goed op weg om
hieraan een einde te stellen; de
werken zijn in uitvoering en normaal zou alles operationeel moeten zijn over twee jaar. Dit betekent dat op dat ogenblik het
afvalwater niet meer zomaar in
zee zal worden geloosd, maar
fjas na twee zuiveringen te hebben ondergaan. Trouwens, ook
wat de drinkwatervoorziening
betreft zijn w e op de goede w e g :
w e zijn volop bezig een nieuwe,
veel grotere vergaarbak te bouwen. Samen met nieuwe pompen en een rechtstreekse toevoerleiding met Oostende, zodat
onze kwetsbaarheid veel zal verminderen. Twee VU-programmapunten krijgen, stilaan maar zeker, gestalte".
W I J : Sommigen beweren dat
de „kust zichzelf kapot maakt
door de te hoge prijzen". Bent u
het hiermee eens?
Desseyn: „Slechts gedeeltelijk. Het is juist dat er tijdens de
voorbije decennia een rage bestond in het bouwen aan de kust
Wij zouden er ons kunnen van
afrnaken door te stellen dat de

De kust bloeit
W I J : Eén van de grote problemen van onze kust heet bv.
de on-veiligheld te zijn. Het
vandalisme en het aantal diefstallen zijn ontzettend toegenomen. Wat kunt u daartegen ondernemen?

f

ge.
O p langere termijn zie ik twee
essentiële zaken. Ik de eerste
plaats de veiligheid. W e moeten
het etiket kwijt van het vandalisme en het onveilige karakter. W e
zijn hierna druk bezig, samen
met alle kustburgemeesters, de
politie en de rijkswacht Mét resultaat Het voorbije seizoen was
dit reeds merkbaar. Voor Mid-

W I J : Is een vakantie aan
onze kust nog wel betaalbaar?
Desseyn:
„Ongetwijfeld.
Spreek maar eens met mensen
die naar St-Tropez geweest zijn
en vraag hen wat ze betaald
hebben. Het is ontzettend."
W I J : En de prijzen voof logies?
Desseyn: „Ik zal niet zeggen
dat Middelkerke spotgoedkoop
is, maar ik kan u taT van logies
aanduiden waar het best meevalt Maar ook dit is relatief.
Soms hoort men: „Een appartement kost 50.000 fr. per maand".
Maar dan blijkt dit op 50 m van
het Casino te liggen, met zicht op
zee..."

Vlaamse troef
spelen
WIJ: Eén van de terechte
opmerkingen van vele nationalisten betreft het verloochenen
van het Vlaams karakter van
onze k u s t Persoonlijk heb ik
gelukkig mogen vaststellen dat
Middelkerke hierop een fijne
uitzondering v o r m t Bespeelt u
bewust de troef van de Vlaamse kustgemeente?
Desseyn: Korrekt Dit is nooit
gericht geweest tégen anderstaligen. De bewenng dat de Vlaamse ontvoogdingsstrijd ook een
sociaal-ekonomische zaak is
gaat zeker op voor de kust Toen
wij kinderen waren voelden wij
ons duidelijk de minderen; het
kwam nooit in ons op om nog
maar te denken aan een eventueel kontakt met die anderstalige toeristen. Die elite van toen
was franstalig en het was uitgesloten met de kinderen van deze
frankofonen enig samenspel te
hebben. O p vandaag is dit natuurlijk volledig voorbij.

Desseyn: „Laat mij voorafgaandelijk stellen: de kust bloeit
opnieuw. Wij zitten in de lift. Wij,
als gemeentelijke overheid streven naar een aantal realizaties
op korte én op lange termijn.
O p korte termijn verzorgen
wij, uiteraard, onze propaganda.
En hierbij zoeken wij ook telkens
naar alternatieven, zeker in de
programmatie. Waarbij wij terdege rekening houden met het feit
dat 90 % van de vakantiegangers inwoners van België zijn.
60 % daarvan zijn Vlamingen.
Deze mensen, badgasten, hebben een totaal ander vakantiepatroon in vergelijking met vroeger.
Vroeger was het de klassieke
halfmaandelijkse of maandelijkse huur van een appartement en
daarbij bleef h e t Nu komende
de mensen vaak voor kortere
periodes en daarenboven zijn ze
zeer mobiel. Van zodra het iets
minder mooi weer is willen ze
iets anders gaan doen. Middelkerke heeft hierop ingespeeld
door het uitwerken van „verbroederingen"
met
andere
Vlaamse steden. Met Leuven of
Mechelen of een andere stad en
daarrond werken w e een programma uit Dit wordt dan écht
een blikvanger. W e trekken een
heel groot aantal mensen van
vanuit die streek. Dit jaar viel
onze keuze op Mechelen en ik
kan u verzekeren dat dit een
fantastisch sukses werd! W e
zoeken dus naar een vernieuwing in de programmatie. Ook
pogen wij de toeristen iets te
leren kennen van het achterland;
ik denk hierbij bv. aan de promotie van het museum van Izenber-

toerisme: campings en weekeindverblijfparken. Ook daar zijn
w e bezig met een heel saneringsplan. En bovendien proberen we er de fiskale druk erg
laag te houden, teneinde de
doodgewone man de kans te
blijven geven om op vakantie te
kunnen gaan".

Als V U hebben wij ook verschillende initiatieven ontwikkeld
om het Vlaams karakter van
Middelkerke te bevestigen. Toen
wij in '70 de eerste keer als partij,
deel uitmaakten van de meerderheid zegden sommigen: „'t Is hier
gedaan met het toerisme. De
extremisten zijn immers aan de
macht". Welnu, het is gebleken
dat Middelkerke procentueel bekeken de grootste op)gang gemaakt heeft vanaf 1970.

delkerke komen er straks ook 8
nieuwe agenten bij. W e streven
ernaar, hopelijk in samenwerking
met de rijkswacht om tot een
permanentie te komen, een
doorlopende bewaking. W e mogen echter niet in het ander
extreem vervallen. Het overdadig aanwezig zijn van politionele
instanties geeft onvermijdelijk
een gevoel van beklemming.
Wanneer je zorgeloos op vakantie gaat en als je dan telkens gekonfronteerd wordt met agenten
en honden, dan creëer je een
erg ongezellige sfeer."

Stop
de bebouwing
„Een tweede belangrijk aspekt
betreft de milieu-vriendelijkheid.
Als V U hebben wij hierop gehamerd bij het afsluiten van onze
koalitie. Een eerste zaak betrof

V U toen niet aan de macht was.
Maar anderzijds moet men objektief zijn. Die massa mensen
k o m t W e moeten hen dus herbergen. Veronderstel nu dat wij
verzaakt hadden aan de hoogbouw, dat w e gezegd hadden:
„Die muur langs de zeedijk kan
niet!". Dan moesten wij die toeristen ruimtelijk gaan spreiden,
horizontaal i.p.v. vertikaal. Welnu,
in dit laatste geval was de katastrofe tien keer groter geweest
Dan was het allemaal verwoest
geworden. Inklusief het hinterland. En in de horecasektor is er
een aanpassing. In het gemiddelde restaurant noteert men vaker
de keuze van minder dure gerechten. Men zal al eens vlugger
het aperitiefje overslaan.
Middelkerke zit echter ook
met een enorm gediversifieerd
toerisme. Z o hebben wij een
zeer groot aanbod van sociaal
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Wij maken de mensen duidelijk dat zij hier in een Vlaamse gemeente zijn. Men moet gewoonweg bewust Vlaming blijven. O p
vandaag is er een komplete wijziging bij onze vakantiegangers
merkbaar: de Franstalige gasten
spannen zich nu zelf in om zich
begrijpelijk te maken. Natuurlijk
mogen wij niet overmoedig worden... maar het is werkelijk veel
veriaeterd.
Ik vind het wel goed dat onze
mensen meertalig zijn, maar het
karakter en de eigenheid van
onze kust moeten toch onverloochenbaar Vlaams blijven! Wij
zijn, althans in Middelkerke op
de goede weg."
(pvdd)
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