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KS en CS: de letter verschil
Dat het uitgelekte saneringsplan van de Kempense Steenkoolmijnen in Limburg verslagenheid, vrees en w < ^ e verwekt,
kan niemand verbazen die de toestand in die provincie voor
ogen heeft.
De Kempense Steenkoolmijnen stellen 19.000 mensen rechtstreeks te werk, hetzij 10 % van de mannelijke tewerkstelling in
de provincie. Bovendien verschaffen zij onrechtstreeks werk
aan nog eens 10.000 mensen. De rechtstreekse afvloei van drievierduizend KS-personeelsleden, samen met de onvermijdelijk
daaruit voortvloeiende onrechtstreekse afvloei, zal het werkloosheidspercentage in Limburg al vlug met 3 tot 5 % omhoog
jagen. De werkloosheid is er nu al de hoogste van het l a n ^
namelik 26 % van de aktieve bevolking. En driekwart van de
Belgische bevolkingrsaang^oei wordt bezorgd door Limburg.
Alhoewel Zwartberg en de g^ote staking al een aantal jaren
achter de rug liggen, zijn de achteraf verkeerd gebleken
overheidsbesllssingen inzake de Kempense steenkoolmijnen
een trauma voor gans de provincie gebleven. De sluiting van
Zwartberg, zonder ekonomische noodzaak, was een Jtiompmsatie" voor mijnsluitingen in Wallonië. Bij de grote staking van
1970 werd aan de mijnwerkers op grond van ekonomische
drogredenen een loonsverhoging ontzegd, die na vergelijkende studie van de Ionen in andere sektoren dan toch moest
worden toegekend. Deze bittere ervaringen, gepaard met veel
bloed en tranen, worden in het kollektief geheugen van de
provincie bewaard als schoolvoorbeelden van verkeerde
steenkoolbeslissingen.
Behalve beloften en plannen heeft Limburg sindsdien niets
gekregen. Wel integendeeli de jongste maanden waren er weer
een paar tergende voorbeelden van de wijze waarop de
provincie met het hoogste werkloosheidspercentage schaamteloos bedrogen en uitgezogen wordt Onder Waalse druk verloor Siemens-Lanklaar de helft van een bestelling voor 12.000
telexen. En het Chooz-akkoord met Frankrijk heeft een streep
getrokken door de beloofde g^ote Limburgse steenkoolcentrale.
Het is daarenboven niet overbodig, nog eens te herinneren
aan de wijze waarop Limburg decennia lang gekolonizeerd geworden is vooral door de Waalse staalbaronnen. Tijdens de
grote staking gaf de KS-direktie zelf toe, dat de Limburgse kool
ver beneden de wereldprijs verkocht moest worden aan de
Waalse staalnijverheid. Lang voor er sprake was van CockerilI-Sambre en de tientallen miljarden die dit éne Waalse bedrijf cadeau kreeg, werd de Waalse staalindustrie op verdoken
wijze gesubsidieerd door het Limburgse zweet en de Limburgpse
lage lonen.
Vandaag worden de Vlamingen in de regeringsgezinde pers
aangemaand en de Limburgers bezworen, toch niet dezelfde
fout met de Kempense Steenkoolmijnen te maken als de Walen
gemaakt hebben met Cockerill-Sambre.
Over welke „fout" gaat het, die de Walen zouden gemaakt
hebben? Over de ,/out" om voor CS meer dan 150 miljard binnen te rijven over een periode dat KS het moest stellen met 30
miljard? Over de ,/out" om nog eens 51 miljard aan in kapitaal
omgezette schulden binnen te rijven vooraleer de valreep van
de fameuze ,4'eitelijke regionalizering" werd opgehaald? Meer
dan vijftig miljard met één enkele pennetrek op één enkele
dag, afkomstig voor praktisch 70 % uit Vlaanderen en goeddeels dus ook uit Limburg?
Het steekt de ogen uit dat het probleem van de Limburgse rekonversie en van het behoud van de nodige strategische
steenkoolreserve zich in totaal andere termen zou stellen,
indien een Limburger de Belgische staatskas evenveel waard
was als een Luikenaar of een Borrain.
De KS moeten het stellen met een niet-geïndexeerde enveloppe van minder dan 32 miljard tot 1087. De indexering van de enveloppe werd geweigerd onder druk van de Waalse ministers.
En van zodra de enveloppe leeg is, valt de steun van KS ten laste van de Vlaamse begroting die niet eens de helft van wat
nodig zal zijn te harer beschikking krijgrt uit de in Vlaanderen
geheven erfenisrechten.
Dit alles is het gevolg van de monsterachtige beslissingen die
in juli 1083 getroffen werden ten bate van Cockerill-Sambre.
Terwijl over CS vervalste zegebiületins de wereld worden ingestuurd (wat des te makkelijker is vermits het bedrijf 50 miljard schulden en de interesten daarop niet moet terugbetalen],
wordt een laat deel van de rekening aan Vlaanderen g^eprezenteerd onder de vorm van Limburgse stempelkaartenI
(tvo)

Dinsdagavond en -nacht brachten VU-voorzitter Vic Anciaux en VU-senator Oswald Van Ooteghem een
bezoek aan Oostende. Eén van de belangrijkste momenten ijetrof het onderhoud tussen Greenpeacewoordvoerder Hans Guyt en Vic Anciaux. Hun ophefmakende bevindingen leest u hieronder

De „Mont Louis'':

Aanslag op
informatierecht!
Eergisteren, dinsdagavond, brachten VU-voorzitter Vic Anciaux en VU-senator Oswald Van Ooteghem een bezoek aan Oostende om zich beter te laten informeren over de toestand van het gezonken
vrachtschip „Mont Louis" en de gewijzigde situatie.
In dat verband hadden zij een uitvoerig gesprek
met Hans Guyt, algemeen koördinator van de Greenpeace-akties en boordkommandant van het schip
„Sirius".

U

IT deze boeiende konfrontatie leerden we dat
de sluier van geheimzinnigheid — opgehangen door de
Belgische autonteiten — helemaal niet weggevallen is. Integendeel. Er blijven een hele
reeks onzekerheden bestaan en
bovendien blijkt het wantrouwen
over de lading helemaal niet ongegrond. Een politieke aktie
dringt zich dus op.
Van bij het begin van de aanvaring tussen het Franse vrachtschip „Mont Louis" en de ferryboot „Olau Brittannia" heeft er
een ontstellend gebrek aan korrekte informatie bestaan. De
melding over de 30 vaten urani-

um-hexafluoride kwam niet van
officiële zijde, maar werd verspreid door de internationale milieuorganizatie GreenF>eace. Pas
uren later werd dit ook officieel
toegegeven. Toen senator Van
Ooteghem vorige week vrijdag
kritische vragen stelde over de
rest van de „Mont Louis"-lading
werd dit aanvankelijk weggehoond, maar ondertussen werden een aantal van zijn beweringen door de feiten onderschreven.
Nu heet het dat de situatie, na
het openscheuren van het wrak
en het diep>er wegzinken van de
lading, niet verslechterd is. Men
spreekt zelfs van een makkelij-

ker opdrachtL.. Wordt het niet de
hoogste tijd dat men aan de
bevolking meedeelt hoe de toestand op vandaag echt is, zonder
paniekreakties te beogen?
Ofwel is de hele affaire met de
„Mont Louis" inderdaad niet gevaariijk en dan is er geen reden
tot geheimzinnigheid. Ofwel is er
wel iets vreemds met die lading
en dan lijkt het ons, uit demokratisch oogpunt noodzakelijk dat
aan de bevolking precieze en
eeriijke informatie wordt verstrekt
(Lees verder biz. 4)

Nog tot
25 september...
- kan ingetekend worden
op het herinneringsaibum
„Op de barrikaden' uitgegeven n.av. 30 jaar Volksunie.
Na die datum wordt de voorintekenlijst onherroepelijk
afgesloten. Vlug wezen dus.
Een intekenbon en meer info
op bIz. 10.

aan te pakken — vanuit hun eigen
mentaliteit met hun eigen handen en
met hun eigen middelen!
Als w e dat niet kunnen, dan zullen
wij mét de Walen ten onder gaan —
een andere keus is er mijns inziens
niet meer.
Ook zal het niet met staken en nog
eens staken zijn, dat men de rotte en
scheve boel in dit land zal kunnen
recht trekken... Iedereen weet immers best dat men een kei niet kan
villen!

ke Belgische sportlui. Maar het verschil tussen Boudewijn en Ronald
Reagan is dat Reagan zijn salaris
waard is en dat hij ergens iets doet
voor zijn volk. En voor zover ik weet
is de koning er alleen maar om
video's uit te delen aan verdienstelijken en om zijn ministers miljarden te
laten uitdelen aan veriieslatende
Waalse bedrijven.
L D „ Los Angeles - VSA

WEGWIJZERS

G.V.. Melle

LOS ANGELES-

HAPPART
In de zaak Happart beging de
regering enorm vele fouten. Zij geloofde de beloften van een bandiet
en een wildstroper; zij beschouvi/de
hem als een verlichte geest die blijkbaar niet in staat is NedeHands te leren; zij benoemde een Nederlandsonkundige, een Vlaams-hater burgemeester van een gemeente vi^aar
naastenliefde en Vlaams zijn hoogst
noodzakelijk zijn„
J.G^ Tongeren

TWEETALIGHEID
In het vraaggesprek met Julien
Desseyn CWIJ van 6 s e p t IIJ komt
ook de tweetaligheid ter sprake.
Vele
Vlamingen-niet-nationalisten
vinden de tweetaligheid een goede
oplossing voor dit land, in 't bijzonder
voor de Vlaamse k u s t Als kind van
de kust, geboren en getogen in Vlissegem aan zee, kan ik deze mentaliteit goed begrijpen, doch helemaal
niet goedkeuren. Mkjdelkerke is op
de goede weg. Het is echter zeer
moeilijk om bv. een slager te overtuigen om zijn uithangbord met „Boucherie chez Femand" te veranderen in
„Slagerij bij Femand". Waarom niet
zoals in het buitenland een bordje
aan het raam plaatsen met „Wij

spreken Frans, Engels..." enz. Waaro m steeds de klanten eerst aanspreken in 't Frans? Normaal is toch dat
men de klant eerst aanspreekt in de
taal van de streek.
Daarom ben ik wel voorstander
van tweetaligheid, maar geen tweetaligheid van de diensten, noch openbare, noch partikuliere, maar wel
tweetaligheid van de indivkjuen.
R.S., Moerkerke

OORLOGSGEBEUREN 1940-'45

OFFENSIEVE AANPAK
Ik denk dat het voor ons Vlamingen hoogste tijd is, dat de heilloze
defensieve politiek opzij gezet wordt
en vervangen door een offensieve
aanpak — óók om de algemene
regressie nu eens eindelijk doeltreffend te bekampen.

Zijn vrouw was ijverig en ging van
straat tot straat leuren met tabak en
sigaren, of met wat naaigerief en
garen. Valse verzetsstrijders noemden zich bevrijders. Samen met gespuis van alle kanten maakten ze ook
jacht op flaminganten, die dan in de
kerker belandden, er kleefde zelfs
bloed aan hun handen.

In de huidige Belgische kontekst
en met de Walen zal dit echter niet
gaan — daarvoor zijn er bewijzen en
voorbeelden genoeg.

Daarvoor kunnen wij volgens mij
nog altijd steunen op de nog aanwezige ondememings- en arbeidszin... In
Vlaanderen is dit nu nog mogelijk.

D e konklusie ligt dus voor de
hand: de Vlamingen moeten zich
binnen de kortste tijd ontdoen van alles wat hen belet de krisis offensief

Tel. 521.14.40

Kon. Astridlaan 85, KONTICH
Tel.: 03-457.30.32.
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL
Tel.: 02-218.74.89.
Brugse Baan 1, HULSTE
Tel.: 056-71.15.36.
Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor
feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten: Dortmunder Thier van 't vat.
Lavende Water Tönissteiner Sprudel,
goed en goedkoop eten.
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Wie kan dezelfde organizatie leveren zonder de steun van deze bedrijven?
Het is wel juist dat de Amerikaanse atleten fantastisch gesteund worden tijdens hun training, weer door
die sponsors, en de resultaten zijn
ernaar.
Het is wel juist dat de deuren hier
openstaan voor elke vorm van talent
en dat er geen zesendertig dossiers
nodig zijn om een belofte te steunen.
Dat president Reagan „zijn" atleten die ergens een of andere medaille hebben behaald op een ontbijt
uitnodigt is ergens normaal. De koning deed dat ook met verdienstelij-
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DortmunderThier Braü-hoven

Ik krijg echt geen kippevel van het
horen van de Brabangonne, althans
niet die ene keer toen ik het hoorde
op de Spelen. Ik ben van langs om
meer beschaamd Belg te zijn Doch
mijn Vlaamse fierheid kan zelfs mijn
liefde voor dit land laten vergeten.

R.V.H,, Antwerpen

lepel & vork...

BANKETBAKKERIJ -

LASAT -

J.D.D„ Erembodegem

Hij was een Vlaams soldaat en
stond voor z'n land paraat als er
oorlog kwam. Hij kuste vrouw en
kind en vertrok vol moed en welgezind. Hij streed met overtuiging en
moed zoals een Vlaming dat altijd
d o e t Hij kwam gelukkiglijk, na krijgsgevangenschap weer thuis maar
vond er slechts een verarmde kluis.
M e n weigerde hem werk en noemde
hem een onveriaat Dat was het loon
van een moedig soldaat!

^ ^
BROOD -

D e ooriogsprofiteurs werden met
rust gelaten, ze kochten zich vrij met
woekergeld, de potentaten. Onze exr soldaat heeft ook het kerkerieven
gekend en w e r d na vele jaren nog
niet in eer hersteld. Z ó blijven hier
nog landgenoten van hun burgerrechten verstoken. Wat kan een Vlaming nog verwachten van deze
staat waarin het kleinste ras de
grootste trommel slaat?

W e e t de bevolking dat de ganse
Belgische delegatie (atleten, trainers,
familie-) maanden voor de Spelen
een uitnodiging ontving van Vlamingen in de WereW (VIW) uit de Southw e s t Area (California, Arizona) van
de V S A waar ze naar een bezoek
aan de fameuze boot Queen Mary
en het grootste vliegtuig ter wereld,
de Spruce Goose, beide in Long
Beach, uitgenodigd, samen met een
op de kosten van V I W aangeboden
maaltijd. En dat het BOIK nog niets
eens de moeite deed een antwoordje te sturen?

Indien u wilt dat „Wij" voor vol
wordt aangezien, gelieve er dan zo
geen kemels in te laten verschijnen.
Dit slaat toch wel even de pan uit
Aix-La-Chapelte is Aken en niet Köln.
. Köln is Cologne!

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis!

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Hotel-restaurant-pub
Industnele
brood- en banketbakkerij
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

?|et ^alm0ï)uij0
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
D e familiezaak met traditie
Tadv. 23J

Tower Bridge
O p 5 m i n . van Heizelpark.
Hotel m e t g o e d e smaak, s t a n d 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. zondag g e s l o t e n - Hotel o p e n .
Tijdens de w e e k , suggesties v a n de c h e f -i- spijskaart.
O p e n alle d a g e n - m a a l t i j d c h e c k s .

Banketbakkerij

ANTWERPIA
MAURITS GOSSYE

JOOST GOSSYE

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Dr. Van De Perrelei 51
Borgerhout

Tel. 03-236,56.54

Nols:
samen
met Le Pen.

Tafelspringer
Burgemeester
Nols
van
Schaarbeek blijft zich in hel
nieuws werken. Deze rabiate
Vlaminghater — herinner u de
memorabele betogingen — zit

mededeling terecht op dat de
Vlaamse regering geen enkele
bevoegdheid heeft over het beleid in de Kempense Steenkoolmijnen (KS). De zgn. staalwet
van 5 maart 1984 bepaalt immers enkel dat de toekomstige
tekorten, die de in juni '82 vastgelegde enveloppe overschrijden, gewestelijk zullen aangerekend worden. Het Vlaamse Gewest kan dus geen enkele beleidsbeslissing nemen of opleggen aan de direktie van KS, maar
krijgt wel de rekening van de
veriiezen geprezenteerd via de
gewestelijke aanrekening van de
erfenisrechten.
Bovendien Is het zo dat het
struktureel tekort van KS de
jongste jaren gemiddekl 10 mil-

DEZE
^EEK
Haast vijf jaar geleden botste
een betoging van vijfduizend
Volksunie-militanten op een
zwaar bewapend
rijkswachtkordon. Aan de
grens tussen Wervik en
Komen, de helaas
scheefgetrokken grens tussen
Vlaanderen en Waltonië. We
wiklen in Komen zelf getuigen
van onze solidariteit met de
Vlaamse inwoners van deze in
1962 verkochte Vlaamse
gemeente. Wie spreekt er nog
over het bnjtaal gewetó
waarmee de ordehandhavers
ons toen te lijf gingen? Wie
denkt er nog aan het
levensgevaariijk gebruik van
nylon-kogels die sommigen
troffen? Het geheugen van de
mensen is vaak van korte
duur.
We geraakten slechts enkele
meters op Komens
grondgebied. De betoging was
symbolisch gelukt Maar we
slaagden er onvoldoende in te
drukken op het beleid van de
regering. De Vlaamse ministers
van CVP en SP misten de
moed om in te grijpen.
Lafhartig lieten ze het Komens

niet om een politiek overstapje
vertegen.
Vroeger was hij een belangrijk
figuur in het FDF, maar sinds de
gestage achteruitgang van deze
Brusselse partij heeft hij eieren
voor zijn geld gekozen en flirt hij
met de Franstalige liberalen, de
PRL Tijdens de voorbije verkiezingen fungeerde hij trouwens
als „onafhankelijk" kandidaat op
de PRL-lijstHij werd verkozen,
maar weigerde zijn zetel in
Straatsburg te gaan bezetten.
Deze week raakte bekend dat
Nols officieel zijn aanvraag tot
lidmaatschap van de PRL heeft
ingediend. Waarschijnlijk zal dit
ook gemakkelijk worden toegestaan. Alhoewel er een aantal
liberalen zijn die zich vragen stellen over de ware ideeën en
bedoelingen van Roger Nols. Het
is immers geweten dat Nols niet
vies is van nauwere kontakten
met de extreem-rechtse, Franse
leider Le Pen, van wie bekend is
dat hij de gastarbeiders niet „genegen" is. De ronduit racistische
teorieën van Le Pen liggen echter niet zo ver af van de visies
van Nols. En ook PRL-minister
Gol denkt aan radikale maatregelen tegen vreemdelingen. Een
eigentijds trio: Nols, Gol en Le
Pen...?

Schiltz:
in de bres

Limburg
VU-gemeenschapsminister
Hugo Schiltz wijst er in een

Dim!

gemeentebestuur begaan in
zijn botte weigering een
Vlaamse school op te richten
waarop de Vlaamse ouders
wetmatig recht hadden. Onze
aktie had wel tot gevolg dat
het Vlaams ministerie van
Onderwijs subsidies toekende.
Sedertdien wordt deze
Vlaamse school in de
zogenaamd Waalse
faciliteitengemeente volledig
door Vlaanderen betaald, met
offrciële gemeenschapsgelden
en met de uitgebreide giften
uit alle hoeken van Vlaanderen.
Vorige week bracht ik een
bezoek aan deze Vlaamse
school die alle tegenwil en
ongelooflijke plagerijen heeft
overieefd. Dankzij in zeer grote
mate de onbaatzuchtige en
onverdroten inzet van Noël De
Craemer. Deze edele man
verdient onze warme
genegenheid.
Wanneer we Komen even
vergelijken met Voeren, dan
doet ons Vlaams-nationaal hart
pijn. In Komen moeten
Vlaamse kindjes de
spitsroeden trotseren van een
aantal Waalse heksen en

hatelijke raddraaiers.
In Voeren, een zelfs wettelijk
Vlaamse gemeente, worden
onze Vlaamse kinderen in een
bezemhok geduwd door de
Waalse held, bendeleider,
burgemeester en Europese
vertegenwoordiger Happart In
Komen houdt Vlaanderen met
eigen middelen de Vlaamse
school in stand. En in Voeren
betaalt Vlaanderen eveneens
voor een nieuwe Franstalige
school!
Het is godgeklaagd! Wat een
apenvolk zijn wij die zo een
tergende, onevenwrchtige, twee
maten-en-gewichten-fxjlitiek
aanvaarden van Vlaamse
ministers.
Wanneer beseft de
meerderheid in Vlaanderen dat
een volk zonder fierheid
steeds bij de bok wordt
gezet?

Vic ANCIAUX

zijn hoofd om nog maar te opperen amnestie te vragen voor de
al of niet vermeende feiten van
ruim 40 jaar geleden. In elk Westeurop>ees land werd tijdens de
voorbije vier decennia de sp )ns
geveegd over de gebeurtenissen van de jongste oorlog. Alleen het koninkrijk België weigert vergeving en vefzoening. En
blijft weigeren!
jard fjer jaar bedroeg, terwijl het
Vlaamse Gewest met het zg.
supersaldo van de erfenisrechten in '86 over maximaal 1 miljard
zal beschikken. Dat bedrag zal in
de volgende jaren toenemen om
van 1989 af 5,5 miljard te bereiken.
Het absurde van deze zgn.
feitelijke regionalizering blijkt uit
de huidige gang van zaken bij
KS. De inspanningen van de
Vlaamse regering om via een
dynamisch industrieel beleid de
dramatische werkloosheidssituatie in Limburg te keren, worden
doorkruist door onverwachte
maatregelen waar zij op generiei
wijze bij betrokken wordt Op
die manier is het bijgevolg onmogelijk een samenhangend en toekomstgericht ekonomisch en tewerkstellingsbeleid te voeren in
Limburg.
Tot slot wijst minister Schiltz
er andermaal op dat de voorgestelde maatregelen niet nodig
zouden zijn indien de KS konden
rekenen op een gelijkwaardige
behandeling vanwege de centra'le regering als deze die voor
Cockerill-Sambre. Het is toch onloochenbaar dat de hele Limburgse problematiek (KS, rekonversie, terwerkstelling,..J op een
betere manier kan worden aangepakt indien men over meer
dan 100 miljard kan beschikken.
Hugo Schiltz bracht deze zaak
trouwens gisteren ter sprake op
de vergadering van de Vlaamse
Regering.

Prostitutie
De ruzie onder de Belgische
socialistische „kameraden" blijft
voortduren. Behalve het gekibbel rond de persoon van bendeleider Happart is er nu ook heibel
tussen de Vlaamse en Franstalige socialisten ontstaan over de
raketten.
Zoals bekend heeft de SP,
vooral sinds deze patM] in de
oppositie beland is, de rakettenaffaire te pas en te onpas gehanteerd. Ook de Waalse socialisten
(de PS) tapten gretig van dit
(elektorale) vaatje.
Sinds enige tijd begint de PS
echter terug te krabbelen. In een
recent vraaggesprek zegt de
PS-fraktieleider dat zijn partij
„besloten heeft haar NAVO-verplichtingen na te komen". Tussen
de lijnen door bedoelt deze belangrijke PS'er dat zijn fraktie,
indien nodig, de luidgeroep>en
kreten tegen de plaatsing van
kernwapens in België best wil
vergeten. Of nog anders: de PS
is niet zinnens van deze kwestie
een eis tot regeringsdeelname te
maken. Liever niet nog een extra-hindernis, nu er r ^ d s Happart is.
Bovendien vragen ook wij ons
af of de SP zelf de rakettenkwestie inderdaad hard zal maken indien er over ministerportefeuilles moet worden gepr£iat
Teveel socialistische mandataris-

sen zouden o zo graag hun
nummerplaatje verwisselen voor
het ministeriële A-kenteken.
Tobback, SP-„deskundige" op
militair vlak, verwijt de PS aan
politieke prostitutie te doen. Is
zijn partij echter wel zo maagdelijk als hij laat uitschijnen?

Astrids
huwelijk:.
amnestie?

Amnestie,
maar...
Binnenkort
huwt
prinses
Astrid. Ter gelegenheid van deze
bruiloft werden alleriei vriendelijke maatregelen in het vooruitzicht gesteld.
Een duizendtal gevangenen
zullen kunnen genieten van een
strafvermindering, een reeks belastingontduikers zouden ook de
absolutie krijgen en het schijnt
dat de justitieminister eraan
denkt de geschorste voetballers
gratie te verlenen. Allemaal om
ter liefst
Niemand van de huidige regeringsleden kreeg het echter in

Zijn we te vermetel wanneer
we hopen dat misschien prinses
Astrid zelf een stap in die richting zal ondernemen?

CVPvoorzitter!
Wat bezielt junior Eyskens?
Met vernieuwde ijver predikt hij
van Stekene tot Hasselt „dat
werk moet worden gemaakt van
het invoeren van een echte gezinsfiskaliteit". Hij roept ook op
tot „samenbundeling van alle
kristelijke krachten".
Zo overschrijdt hij ook op
andere maatschappelijke domeinen de grenzen van zijn ambt als
ekonomieminister. Ach ja, de
voorzitterszetel bij de CVP komt
vakant..

Eyskens in
de zetel van^iC! n-iEMargaa r.rl

. stft^eiiaeii t » '
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Mist over de „Mont Louis"
Geheimzinnigheid
Zowel over de ware vracht
van dit rampzalige schip als over
de mogelijke risico's voor mens
en milieu blijven de „autoriteiten"
geheimzinnig doen en geven ze
slechts bij mondjesmaat en na
het leveren van de onomstotelijke bewijzen, iets meer informatie. Neem nou die 30 containers
met uranium-hexafluoride. De
ware inhoud van deze vaten
werd niet gedetailleerd omschreven, vermits nu blijkt dat 21 van
deze 30 vaten reeds gebruikt
uranium bevatten, waarbij het
niet uitgesloten wordt dat er ook
plutonium (uiterst gevaarlijk) in
vermengd zit
Verder is er de affaire van de
scheur in het schip. Vorige week
werd door deskundigen van de
daken verkondigd dat dit onmo-

dat men, zeker nu de weersomstandigheden niet verbeteren,
niet alle vaten en ander tuig zal
kunnen opvissen. Daarbij komt
nog dat deze gevaarlijke containers reeds dagenlang aan zeer
zware druk onderhevig zijn en
dat deze mede door het rollen en
beuken in het vrachtruim, toch
wel eens zouden kunnen geschonden worden. Het zwakke
punt van zo 'n stalen container
betreft uitgerekend de afsluitkraan en het gevaar voor het
openbreken van een container is
alleen maar vergroot Vooral de
duikers en bergers lopen direkt
gevaar. Zonder dan te gewagen
van de milieu-effekten, wanneer
er straks echt zo'n vat opengaat
Een atKler punt van ongenoegen nopens de informatieverstrekking is de historie met de

VU-senator Van Ooteghem verneemt van de Nederlandse sleepbootkapitein dat er een kist met „schakelborden" aan boord is De
Belgische marine weigert in te grijpen...

hier en daar reeds de Vlaamse
stranden bevuilt Afgezien van
de rampzalige gevolgen die dit
kan meebrengen voor de zee en
de kust is er voorts de vernietigende invloed voor de visserij en
het toerisme. In dit verband heeft
VU-volksvertegenwoordiger en
-burgemeester van Middelkerke,
Julien Desseyn, onmiddellijk een
initiatief genomen. Hij riep zijn
koltega's
kustburgemeesters
dringend bijeen voor een overlegvergadering, gisterennamiddag. Het is zijn betrachting gezamenlijk tot een standpunt te komen, teneinde deze olievervulling te weren en te bestrijden.

Oost-West,
Beigilië best!

gelijk was en dat de „Mont
Louis" zeker nooit kon openbreken. Op het ogenblik dat u dit
blad leest is het echter waarschijnlijk reeds zover. Maar —
aldus opnieuw de officiëlen —
zelfs indien dit zo is, dreigt er
geen gevaar. Nochtans is het
onloochenbaar dat de inhoud
van het schip vanaf dat ogenblik
ah.w. vrij spel krijgt In de buurt
van het wrak drijft trouwens
alteriei materiaal rond en her en
der werden vaten en kratten
opgevist De bewering van
staatssekretaris Aerts als zou
een vat van enkele tonnen zwaar
niet kunnen wegdrijven of -rollen, wordt verpulverd bij de
nuchtere vaststelling dat een zogezegd „leeg" vat van 3,5 ton
helemaal alleen het strand van
De Haan (op 20 km van het
ongeluk) bereikte. De kans dat
de nog niet geborgen vracht van
het schip over een relatief grote
afstand wordt verspreid, en bijgevolg bijna onvindbaar en dus
on-bergbaar is, wordt met het
uur groter. Het gevaar bestaat

„lege" vaten, waarvan er 22 op
de vrachtbrief vermeld staan.
(Maar ondertussen weten we
stilaan dat er met deze boorddokumenten enigszins „gejongleerd" kan worden.J Dé hamvraag in dit verband is of deze
geelkleurige containers werkelijk
ook leeg zijn. Eén van die tonnen
werd door de milieuorganizatie
„Greenpeace" aangetroffen op
het strand van De Haan en deze
bleek liefst 3 tot 4 ton te wegen,
daar waar een leeg vat normaliter slechts 12 tot 1,5 ton kan
wegen. Wat zit er dus in deze
„lege volle" vaten? En wat is de
uitslag van het onderzoek, uitgevoerd door het Studiecentrum
voor Kernenergie te Mol, naar
de inhoud van zo 'n „leeg" vat?
Waarom wordt hier angstvallig
over gezwegen?

Het milieu
Eén zaak is alvast tast- en
zichtbaar wat het milieu aangaat:
de kilometeriange en -brede olievlek die op het zeewater drijft en

Het is zinloos te blijven kankeren over de schuldvraag bij drt
ongeluk. Wel moet herhaaki worden dat we eigenlijk ongekwflijk
veel geluk hadden en dat deze
„meevaller" ons waarschijnlijk
geen tweede keer gegund zial
worden. Het grootste gevaar bestond trouwens op het ogenblik
van de aanvaring. Een veertxwt
van 15.000 ton boorde zich zomsiar eventjes 7 meter diep In de
wand van een vrachtschip. Nu
mogen die containers nog zwaar
gebouwd zijn, indien deze ferryboot de vaten zelf had geramd
dan lijdt het toch geen twijfel dat
deze wel degelijk verbrijzeld
zouden geweest zijn! Nü moeten
vooral maatregelen genomen
worden voor de toekomst Er
moet dringend een intematk>nale veiligheidskode komen voor
gevaariijke
zeetransporten.
Schep)en met een gevaariijke lading, waaronder uraniumtransporten, moeten verplicht worden
dit te melden aan de kustautoriteiten en aan de omvarende
schepen. Verder zouden deze
vaartuigen duidelijk herkenbaar
moeten zijn. Tot slot maar zeker
niet onbelangrijk, zouden dergelijke transporten moeten gebeuren door speciaal daartoe uitgeruste schepen, en niet langer
door tuigen zoals de gewraakte
„Mont Louis". Kenners omschrijven deze schuit overigens als
een badkuip, waarmee ook gewezen wordt op het feit dat er
b.v. geen tussenschotten in het
ruim aanwezig waren en waardoor de lading ook bij elke grote
storm aan het rollen kan gaan._
Moet men zich overigens niet
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beraden over een verbod van
dergelijke transporten? In het
Kanaal noteert men jaariijks zo 'n
400.0(X) scheepsbewegingen én
circa 200 aanvaringen. Wie durft
verdedigen dat een soortgelijk
ongeval in de toekomst uitgesloten is? Zowel het Kanaal, evenals andere drukke zeeroutes
(zoals b.v. de Ierse Zee) — die
daarenboven van uitzonderiijk
groot belang zijn voor de visserij
— zouden gevrijwaard moeten
worden van zo 'n explosieve ladingen.
Rest ten slotte nog de prangende kwestie over de rest van
de vracht Ook daarrond hangt
nog steeds een dikke mist De
straffe bewering als zouden er,
behalve nucleair materiaal, ook
wapens en spitstechnologische
apparatuur aan boord van de
„Mont Louis" zijn, is niet ongegrond. Na enige aarzeling gaf
men van officiële zijde toe dat er
inderdaad geavanceerde techrK}k>gie vanuit Frankrijk naar de
Sovjetunie onderweg was. In het
licht van de Belgische affairePégard is dit méér dan interessant VU«enator Van Ooteghem
zal hierover de eerste minister
aan de tand voelen. Toen wij
eergisteren in Oostende waren,
werden de bekJe VU-pariementsleden getipt over het bestaan van een Nederiandse
sleepboot met een kurieuze kist
aan boord, en die 's anderendaags (woensdag dus) zou uitvaren. De kapitein van dit sleepbootje wist enkel te vermelden
dat er in die kist een „soort
schakelborden" staken en dat
zijn opdracht erin bestond deze
n£iar het p)onton naast de „Mont
Louis" te brengen. VarKlaar zou

de merkwaardige krat dan teruggaan naar Duinkerke. En dit zonder enige kontrole vanwege de
Belgische autoriteiten..
Zoals iedereen onderhand
wel weet bestaat er een verbod
(uitgevaardigd door de Verenigde Staten) op de levering van
spitstechnologisch materiaal aan
de Sovjetunie. Indien het werkelijk zo is dat Frankrijk zich van
deze bepalingen niets aantrekt
dan moet de Belgische regering
toch eventjes gaan nadenken.
Urenlang hebben de beide VUpariementsleden overigens gep)oogd iemand te bereiken die
het vertrek van deze Nederiandse sleper kon verhinderen. Noch
de marinekommandant noch de
loodsdiensten leken evenwel gehaast iets te gaan ondernemen.
Systeem „paraplu". Ook dit zal
natuuriijk onderwerp van diskussie vormen op het pariementaire
vlak. Een eenvoudige kontrole
naar de inhoud van deze kist
door b.v. de NAVO-diensten
was toch niets teveel gevraagd?
Waarom laat de Belgische (militaire) overheid een schip met
verdachte lading niet eventjes
wachten? Of durft België aan de
Franse staat geen kritische vragen stellen en duidelijke antwoorden eisen?

„Krisiscentrum"
Nog een eigenaardige vaststelling betrof het veelbesproken „krisiscentrum". Bij nazicht
door de beide pariementsleden
was van een echt „centrum" weinig te merken. Uiteraard was er
een fjermanentie op de centrale
van het Oostendse loodswezen,
maar dit is altijd zo, ook zonder
„Mont Louis".
De stoere verklaringen over
die „voortdurende kontrole" zullen we dus ook maar met enkele
korreltjes zeezout nemen... Al
deze büevindingen verhogen vanzelfsprekend het wantrouwen
van de bevolking.
Niet ten onrechte krijgen veel
mensen de indruk dat men hen
voor het lapje houdt en zaken
vooriiegt Het nare gevoelen dat
alles wat met kernenergie te
maken heeft aan het toezicht
van de gemeenschap ontsnapt
en eigenlijk alleen maar bedissekd wordt in een besbten k>bby
van rijke industriëlen, is door
deze feiten alleen maar toegerKV
men. Deze aanslag op het demokratische informatierecht siert
de Belgische regering geenszins I
(pvdd)

Ook een nachtelijk, telefonisch onderhoud met de direkteur van het
Oostendse loodswezen kon niet verhinderen dat de vreemde lading
verdween... zonder ernstige kontrolel
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Kommandant van veerboot:

Tenzij
er geknoeid
werd met de
vrachtbrief
We vroegen ons ook af hoe de reakties zijn in
scheepvaartmiddens. Aan een kommandant van een
ferryboot stelden we de vraag of het allemaal wel zo
dramatisch is. Vermits deze man staatsambtenaar is
(met zwijgplicht) is het duidelijk dat we zijn naam niet
kunnen vrijgeven.

VU-senator Van Ooteghem:

Fransen vegen hun
voeten aan afspraken W
EN biezonder mysterieuze
zaak dus. We staken ons
licht op bij enkele medeburgers en luisterden naar hun
reaktie. Overigens kan men zich
afvragen wat die „Mont Louis"
nog allemaal verborgen houdt..
De naam van de Gentse
Volksunie-senator Oswald Van
Ooteghem was de jongste dagen herhaaldelijk in het nieuws.
Zijn verklaringen veroorzaakten
nogal wat deining. Nochtans had
hij uitsluitend vragen gesteld
over de beweringen van een
ambtenaar, waaruit bleek dat er
aan boord van de „Mont Louis",
behalve enkele vaten uranium
hexafluoride, ook wapens en
spitstechnologische apparaten

E

waren of zijn. Redenen genoeg
om kritische bedenkingen te opfjeren, zeker wanneer men even
terugdenkt aan de vaudeville
rond de freesmachine van Regard...
„Ik vernam irKlerdaad van een
ambtenaar dat er zich naast de
vaten met radioaktief materiaal
ook containers met spitstechnologische apparatuur en gesofistikeerde wapens bevonden in het
vrachtruim. Ik ken geen details,
maar ik weet dat deze zaken
werden overgeladen van het
Russische schip „Borodiu", dat in
een Franse haven met technisch
defekt ligt De kapitein van fiet
Franse schip is natuuriijk perfekt
op de hoogte van de inhoud van

Kabinetten:
Geen
kommentaar!
Wij deden ook een telefoonrondje naar de verschillende ministeriële kabinetten en vroegen
hen om kommentaar op de vragen van de VU-senator.
Op het kabinet van de staatssekretaris voor volksgezondheid, Firmin Aerts, wou men
geen reaktie kwijt Wel zegden
zij in het bezit te zijn van een
kopie van de officiële vrachtbrief
en daarop stond niets vermeld
dat de argwaan zou kunnen opwekken. Wel schijnt er sprake te
zijn van „stalen buizen", maar de
precieze bestemming wordt er
niet bij vermeld. „Misschien weet
men u meer te vertellen op Verkeerswezen."
Wij volgden deze raad, maar
ook daar was men niet happig
met kommentaar. „Wij vragen
ons zelfs af waarom wij, verantwoordelijken voor Verkeerswezen, hierop zouden moeten reageren. Wij hebben met de in-

houd of de lading niks te maken.
Bovendien moet er eerst duidelijkheid bestaan over wat er precies aan boord is alvorens kan
gereageerd worden." En wij die
precies op zoek zijn naar een
antwoord op deze vraag. „Waarschijnlijk kan men u iets vertellen
op het kabinet van de minister
van Buitenlandse Betrekkingen."
Leo Tindemans konden we
niet strikken, maar ook zijn medewerkers wisten weinig toe te
voegen en... verwezen ons naar
het kabinet en naar de officiële
reaktie van kollega Aerts van
Volksgezondheid.
Maar daar waren we reeds
geweest Konklusie? Niemand
schijnt er iets mee te maken te
hebben. Of beter: officieel wil
men niets kwijt En de doorsnee
wakkere burger? Die bijft op zijn
honger zitten en wordt daarenboven gekweld door dat onprettig gevoel van duistere geheimdoenerij.

die containers, maar op de
vrachtbrieven zijn die blijkbaar
niet vermeM, althans niet de inhoud ervan- Volgens mijn informant is de Belgische overheid
daar/an ook op de hoogte en
zou er zelfs een vergadering
daarover hebben plaatsgegrepen. Ik heb bijgevolg direkt een
parlementaire vraag gesteld en
ik hoop dat ze naar waarheid zal
beantwoord worden. Jammer
genoeg is het parlement nu met
vakantie tot begin oktober, maar
dit sluit niet uit dat ik een afdoende verklaring eis.
Men kan toch niet ontkennen
dat er iets geheimzinnigs hangt
Qver die lading. Mijn vragen zijn
trouwens al voor de helft bevestigd door de feiten. Er was dus
wel degelijk spitstechnok}gisch
materiaal via de „Mont Louis" op
weg naar de Sovjetunie. Waarop
direkt een nieuwe bemerking
moet volgen: „Hoe is fiet mogelijk dat de Belgische regering het
flagrant achterhouden van noodzakelijke informatie door de
Franse autoriteiten blijft aanvaarden?" De Fransen loochenen telkens alles, tot de bewijzen geleverd worden.

Detektor...
Bovendien komt België uiterst
belachelijk uit deze hele zaak.
Enkele maanden geleden volgde
de Belgische regering slaafs de
Amerikaanse bevelen op i.v.m.
de levering van de freesmachine.
Nu konstateren we echter dat
de Franse regering eenvoudigweg haar voeten veegt aan alle
internationale afspraken. Mijn
bevindingen hebben overigens
de nodige internationale weerklank gekregen. Zowel de Amerikaanse nieuwsdiensten als
onze buurianden en ook de
Zweden blijken biezonder geïnteresseerd. Heel recent heeft
Zweden immers ook de levering
van apparatuur aan de Russen
moeten inhouden. Zodus.
O ja, ik vernam ook nog dat
alle bemanningsleden van de
„Mont Louis" een kleine detektor
tegen atoomstraling bij zich hadden. Zogezegd om hen een „gevoel van veiligheki" te bezorgen.
Maar waarom was deze maatregel nodig, vermits er officieel
geen vuiKje aan de lucht is-."

AT bij ons vreemd ervaren wordt is de
betwisting over de
precieze lading. Van alle transporten over zee bestaan officiële
dokumenten waarop de lading
gedetailleerd beschreven staat
Normaal moet men dus probleemloos uit de vrachtbrief kunnen afleiden wat er allemaal vervoerd werd. Tenzij er natuuriijk
geknoeid werd met deze papieren of dat er bedrog werd gepleegd.
Al moet ik er direkt aan toevoegen dat er ongetwijfeld nog
veel ergere feiten bestaan en
veel meer gebeurt bij zeetranspKjrten. In het geval van de „Mont
Louis" betreft het licht radioaktief materiaal, maar stel u even

voor wat de gevolgen hadden
kunnen zijn indien het werkelijk
om zwaar radioaktief materiaal
zou gaan„
Nu nfK)et ik ook zeggen dat er
een meldingsplicht bestaat voor
grote schepen met biezonder
gevaariijke stoffen aan boord, bij
voorbeeld gastankers. Ook vaartuigen met technische problemen en explosieve lading hebben de plicht dit aan de schepen
in de buurt mee te delen. Het lijkt
me echter kompleet onoverzicfv
telijk te worden indien men alles
gaat verplichten en reglementeren.
Dit neemt natuuriijk niet weg
dat er maatregelen kunnen genomen worden, maar nog eens,
er gebeuren nog veel raadselachtiger zaken op zeel"

Europarlementslid Jaak
Vandemeulebroucke:

internationale
miiieucodex
De dramatische gebeurtenissen met de „Mont Louis" bewijzen andermaal dat een uitbreiding van het communautair verdragenrecht nodig is, samen met
het opstellen van een bindende
miiieucodex. Wij, als VU-EVAfraktie, hebben dit in ons programma staan en ijveren hiervoor reeds verschillende jaren.
Net zoals er verordeningen van
kracht zijn voor het vervoer van

gevaariijke produkten langs de
weg moeten er, naar onze mening, bepalingen komen voor het
transport van explosief en ander
gevaariijk spul over de Noordzee. Deze week gaan wij hierover tussenkomen tijdens de
openbare vergetdering van het
Europees Pariement te Straatsburg.
Wij zullen er pleiten voor een
reglementering van gevaariijke
transporten doorheen het Kanaal en voor het invoeren van de
meldingsplicht bij soortgelijke
zeetransporten.
Bovendien maak ik me ernstig
zorgen over het gebrek aan informatie en vooriichting. Het hele
geval „Mont Louis" is van bij het
begin in een geheimzinnige sfeer
gehuld. Er moet dringend klare
wijn worden geschonken in die
affaire. Zoniet wordt ons vermoeden dat er nog veel meer
onortodoks gebeurd is alleen
maar groter_"
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Niet U, maar de staat...

Lobby-diensten
blijven verdienstelijk
verspillend presteren
Deze maand dreigt het weer hommeles te worden aan de sociale overlegtafeL
Vooral het ACV sprak in het voorjaar nogal stoute taal aan het adres van de regering: er zou nu eens eindelijk konkreet moeten gedokterd worden aan het
reeds overjaarse tewerkstellingsbeleid. Terwijl, zoals zelfs nu ook het Verbond
van Belgische Ondernemingen stelt, het inleveringsvermogen van de werknemers is overtroffen moet nog immer een eerste behoorlijke glimp opgevangen
worden van de saneringsoffers ten gunste van verbeterde tewerkstelling.

vooral wordt dan geen halt toegeroepen aan de asociale regeerpolitiek die er duidelijk in
bestaat de minstgegoeden het
meest te doen ofxiraaien voor
de bezuinigingsoperaties. Waarbij bezuiniging dus nog immer
gelijk blijkt te staan met inlevering.

Afbouwwerk
In die zin is ook de VBOkritiek op het beleid van de sociale zekerheid treffend.
Het door minister Dehaene
juichend aangekondigde financieel evenwicht in de sociale
zekerheid kan dan al op papier
aangetoond worden, maar een
en ander is slechts het gevolg
van de eenzijdige operatie om
telkens de ontvangsten te verhogen. Door telkens de gezinnen
op hun verdiensten zwaarder te
belasten.
En in die zin blijkt dan weer
zeer scherp de grote hypokrisie
van de PVV die vermindering
van de belastingdruk predikt
Voor de zoveelste elektorale
keer. Immers, precies de liberalen zijn in de regering de grote

H

ET einde van het politiek
reces is andermaal afgekondigd met een batterij forse verklaringen.
Het meeste ophef maakte de
liberaal Verhofstadt met zijn betoog dat de P W als regeringspartij werk gaat maken van een
spoedige vermindering van de
belastingdruk op de gezinnen.
Die belofte hebben we nog gehoord.
Zelfs de scheidende liberale
minister Willy De Clercq gaf
staatsmantiaftig toe dat het hier
om een kleine partijpolitieke belofte ging.
Er zal nochtans in de Wetstraat om dat blauwe egeltje in
de komende maanden geregekJ
gehakketak zijn.

Draaikolk

Gezanik
Een andere zware tegenwind
kreeg het regeringsbeleid mee
vanwege VBO-voorzitter Leysen die met zijn gezag als manager stelde dat niemand nog kan
twijfelen aan de grote burgerzin
van de bevolking die zwaar inlevert, maar dat wel grote vraagtekens dienen geplaatst te worden
bij regeringsbeslissingen als het
om het uitgeven van het gemeenschapsgeld gaat Men zou
eens werk moeten gaan maken
van kontrole op die post van de
staatsfinanciën.
Immer wordt er bij het zaniken
over de tekorten op de begroting uitgekeken naar nieuwe inkomsten. Wat resulteert in telkens weer nieuwe inleveringen,
én vanwege de gezinnen én in
de bedrijven.
Maar aan de posten miljardenverspillingen wordt nauwelijks
een bezuinigende vinger uitgestoken."
Met het oog op de nieuwe
onderhandelingsronde voor de
verienging van de Kollektieve
Arbeidsovereenkomsten,
(KAO's) in het raam van een
nieuw zogeheten centraal sociaal akkoord, mag er niet alleen
vanwege het ACV een berispende taal verwacht worden.
Immers, zelfs de Belgische patroons (het Verbond van Belgische ondernemingen) hebben
duidelijk negatieve taal laten
weerklinken via hun „VBO-mededelingen". Reeds deze week
vrijdag wordt de eerste grote
kortsluiting verwacht
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spraakmakers van snoeiwerk in
de sociale voorzieningen. En die
worden bij het sociale overieg
daarin prachtig bijgesprongen
door de VBO-onderhandelaars...
Zo wordt de bevolking verder
geteisterd door het sociaal afbouwwerk van de neoliberale
regering.
De kritiek van het VBO is zeer
terecht dat hoogdringend dient
gesleuteld te worden aan de
uitgavenposten, maar men gaat
het dan weer zoeken bij de
zwakste groepen in de maatschappij
En zo komt men tot de stuntprestatie dat de staat almaar
meer boven zijn stand gaat leven. Een gevolg van de liberale
krisispolitiek.
VU-voorzitter Anciaux herinnerde er vorige week nog aan
dat tijdens de regering Gol-Declercq-Martens de rijksschuld
steeg van 2.439 miljard (in december '81) tot 4.178 miljard, op
einde juli van dit jaar.
Dit alles ondanks de enorme
inleveringen. We zijn op zo'n
kreukbare grens gekomen dat
de schuldenlast ontembaar aangroeit als gevolg van de stijgende intrestiasten op de staatsschulden.

jS^i

Het is immers zo dat nu ook
het VBO erkent dat men „op een
niveau gekomen is dat veel verder reikt dan het inleveringsvermogen van de werknemers."
Van de kant van het VBO wordt
dan ook gepleit voor bijkomende
besparingsmaatregelen in plaats
van almaar opkrikken van de
afhoudingen op de verdiensten
van werknemers en bedrijven.
Uiteraard kijkt het VBO'vooral
uit naar besparingsmaatregelen
in de sociale sektoren, zoals kinderbijslag, pensioenen, vergoedingen alleHei, werklozen, beroepsziekten en arbeidsongevallen.
Dat is dan vanzelfsprekend
weer een reden voor de vakbonden om zeer argwanend het
sociaal oveHeg te hervatten.
Inderdaad, indien de zware
kritiek van het VBO op het regeerbeleid wordt tegemoet gekomen door de regering-Martens met andermaal hakbijloperaties in de sociale sektoren dan
wordt de p)olitiek van de verarming van de gezinnen nog drastischer doorgezet
Dan wordt ook het nefast deflatiebeleid gehandhaafd. Maar

Het is een draaikolk van jewelste geworden. De schuldenlast
is hoger opgelopen dan het bruto nationaal produkt (hetzij de
gezamenlijke nationale verdiensten op een jaar).
Het is duidelijk dat met demagogische liberale toverspreuken
het zinkend schip langs geen
kanten kan gered worden.
Ook niet door de verarmingspolitiek, die de gezinnen treft
langer hardvochtig te blijven verder voeren.
De enige uitweg bestaat erin
zuivere rekeningen op te maken.
Het spelletje van de overheveling van verdiensten van een
bevolkingsgroep ten bate van de
verspillingsijver van lobby-bedrijvige ministeriële diensten dient
een einde te nemen. Maar men
blijkt er in de regering-Martens
en bij de Belgisdhe sociale partners bijlange nog niet aan toe te
zijn die tiardnekkige fieilige huisjes in te trippen en te stopen.
(hds)

VU-Limburg
verontwaardigd
D

E

Volksunie Limburg
neemt met ontsteltenis
kennis van de plannen
van de K.S. om de mijn van
Winterslag te sluiten en Waterschel en Zolder af te bouwen.
Reeds eerder heeft de VU op
een sanering van de KS aangedrongen. Eén van de VU-konklusies Is dat zowel direktie als
beheerraad volledig onbekwaam zijn gebleken om de
sanering intern door te voeren
met behoud van produktle én
tewerkstelling.
Nu de eigen onbekwaamheid
afwentelen op de 3.000 mijnwerkers van Winterslag en
1.000 mensen van de nevenbedrijven, is onaanvaardbaar. De
Volksunie-Limburg eist dan
ook het kollektief ontslag van
deze onverantwoordelijke direktie.

Minister Schiltz heeft, naar
aanleiding van de KS-perikelen
de absurditeit van de „feitelijke
regionallzeing' gehekeld.
De beslissing van de centrale regering van 26 juli 1983 met
betrekking tot de nationale sektoren evenals de wet van 5
maart 1984 die hiervan de konkretizering heet te zijn, geven
aan de Vlaamse regering geen
enkele bevoegdheid oyer het te
voeren beleid in de Kempische
mijnen.
Het struktureel tekort van de
Kempische
Steenkoolmijnen
bedroeg de laatste jaren gemiddeld 10 miljard per jaar. Met
het zogenaamde supersaldo
van de suksessierechten zal
het Vlaamse gewest in 1986
maximaal over één miljard be-

schikken, wat in de volgende
jaren zal toenemen, om vanaf
1989 5,5 miljard fr. te bereiken.
De Vlaamse regering krijgt,
bij overschrijding van de enveloppe, wel de financiële verantwoordelijkheid toegeschoven,
zonder de overdracht van voldoende financiële middelen en
zonder de overdracht van enige
bevoegdheid.
De Vlaamse ministers in de
centrale regering hebben daarentegen wél het herstelplanGandois voor Cockerill-Sambre goedgekeurd met een kostprijs van meer dan 100 miljard
frank, zonder zich zorgen te
maken over de toekomst van
KS en een overeenkomstig hedrag aan overheidshulp op te
eisen voor de Limburgse mijnen.

Konservatieve winst in Canada

De triomf van een
tweetalige leider
In Canada hebben de opiniepeilers voor één keer
meer dan gelijk gekregen. Ze hadden een forse Konservatieve overwinning voorspeld in de parlementsverkiezingen van vorige week. Maar de resultaten
overstegen nog de voorspellingen.
^ • E L F S de Tory-leiders wa^ ^
ren verbijsterd toen bleek
^ "
dat ze 211 van de 282
pariementszetels veroverd hadden, de grootste meerderheid
die een partij in Canada ooit
haalde.
De Liberalen, die op een korte
onderbreking na, het land bijna
eenentwintig jaar hadden geregeerd, vielen op een even historisch dieptepunt: 40 zetels. In
1980 hadden ze er, onder leiding
van de ondanks enige slijtage
toch nog altijd charismatische
Pierre Elliott Trudeau, 147 in de
wacht gesleept

Aardverschuiving
Een aantal kommentatoren in
de V S schreven dat Canada op
dezelfde golflengte is gekomen
als de Reagan-sfeer in de VS.
Maar dat is een beoordeling die
geen rekening houdt met de
eigen Canadese werkelijkheid.
De Canadese aardverschuiving is in de eerste plaats het
werk van de 45-jarige Konservatieve partijleider en nieuwe premier Brian Mulroney. Zijn grote
troef daarbij was en is zijn perfekte tweetaligheid. Mulroney,
een welstellende advokaat en
bedrijfsleider van Montreal, beschrijft zichzelf graag als „de
jongen van Baie-Comeau". Hij is
de zoon van een elektricien uit
die fabrieksstad en kon nog
steeds vlot „fabriekstaal" spreken — in het Frans en het
Engels. Die tweetaligheid en zijn
pragmatische houding maakten
het hem mogelijk volop stemmen te krijgen in de westelijke
provincies waar al geruime tijd
gehakt werd op de „french power" van Trudeau en zijn Liberalen, en tegelijk met 58 zetels een
enorme doorbraak te realizeren
in Quebec dat een bolwerk van
de Liberalen was. Daartegen kon
Trudeau's opvolger John Turner,
die zeventig dagen premier was,
en die veel minder vlot dan Mulroney overkwam bij het publiek
en op tv, niet op. Een faktor in
Mulroney's overwinning was uiteraard ook dat er na eenentwintig jaar Liberaal bewind onvermijdelijk heel wat sleet op de Liberale partij was gekomen.

armslag voor de ondernemers
beloofd hebben.
De Konservatieve overwirv
ning in Canada zal ongetwijfeld
bijdragen tot ontspannender betrekkingen met de VS. Wat echter niet betekent dat er geen
wrijvingspunten zullen zijn. John
Diefenbaker, de Konservatieve
leider die in 1958, eveneens na
twintig jaar Liberaal bewind, een
klinkende
verkiezingsoverwinning behaalde had met als één
van zijn strijdkreten dat de Amerikaanse ekonomische overheersing van Canada moest worden
ingetoomd.

Mulroney heeft integendeel
gezegd dat hij Amerikaanse investeringen wil aanmoedigen
wat in een land met een werkloosheid van 11 % goed onthaald werd. Maar hij zal er goed
moeten over waken waar en
hoever hij de Amerikaanse invloed weer laat opdringen.
Want er is nu al onenigheid
tussen beide landen, o.m. over
de staalquota en over het Amerikaans-Canadees akkoord voor
de produktie van auto-onderdelen dat in het nadeel van Canada
blijft uitvallen. De toon van de
Canadees-Amerikaanse betrekkingen zal allicht veranderen,
maar de onderliggende problemen niet De Canadezen, van om
het even welke fxjlitieke kleur,
houden er namelijk niet van dat
hun land als een soort aanhangsel van de V S wordt beschouwd...
H. Oosterhuys |

Mulroney

en dame, het sukses met de Ck^lgate-glimlach. (foto UPI)

Terwijl het land verarmt

De harde hand van
generaal Pinochet
De brutale repressie van een nieuwe maandelijkse
„protesta", protestdag van de oppositie, heeft in Chili
zes doden geëist, onder hen een Franse priester die
in een armenbuurt van Santiago werkte. Geweld blijft
het enige antwoord van het regime ven generaal
Pinochet op de groeiende roep om een terugkeer
naar een demokratisch bewind.

P

INOCHET kan zelfs niet op
ekonomische suksessen
van zijn harde regime
wijzen. Na elf jaar ultra-liberaal
monetaristisch beleid, onder invloed van de „Chicago boys" van
Milton Friedman, gaat Chili gebukt onder een verpletterende

schuldenlast en is een deel van
de nationale industrie gesneuveld onder de ongebreidelde
konkurrentie van ingevoerde
Noord-Amerikaanse produkten.

Katastrofaal
Een kleine toplaag van de be-

volking is tevreden met een beleid dat haar toestaat ongehirv
derd te konsumeren en even
ongehinderd haar rijkdommen
urt te voeren en in veiliger oorden te investeren. Maar voor de
grote meerderheid van de bevolking is de situatie katastrofaal.
Dertig percent van de artjeidsbevolking is werkloos, en nog
eens 300.000 Chilenen werken
tegen een minimumloon van omgerekend nog geen drieduizend
fr. terwijl het levensnoodzakelijke minimum volgens een recente studie 6.500 fr. per maand is.
De ondervoeding neemt toe, in
de straten van Santiago zijn
meer venters en bedelaars dan
ooit te zien, en in de krottenwij-

Geen
VS-aanhangsel
Een groot deel van de Canadezen schijnt dus eenvoudigweg besloten te hebben dat,
vermits de Liberalen geen oplossing bleken te hebben voor de
krisis die ook Canada niet spaart
ze nu maar eens een kans moesten geven aan de Konservatieven die minder overheidsinmenging in de ekonomie en meer
llflIIIIS

\

Duizenden inwoners van La Vitoria. de armenwijk van Santiago eskorteerden
priester Jarian. (foto UPI)
llllllllllllllllü

de lijkbaar van de Franse

ken, de „FHDblaciones", overleven
vele gezinnen slechts dank zij de
voedselbedelingen van de katolieke kerk.
Toen vorig jaar de protestdagen begonnen, heeft Pinochet
enkele kosmetische veranderingen aan zijn regime aangebracht
om zo een wig te drijven in de
oppositie. Er kwamen een paar liberaler ministers en de noodtoestand werd opgeheven. Maar
Pinochet maakte al snel duidelijk
dat hij er niet aan denkt vóór
1989 verkiezingen uit te schrijven, en inmiddels heeft hij de
noodtoestand al weer ingevoerd.
De uitwijzingen, massale arrestaties, en martelingen gaan verder.
Elke serieuze opposite wordt
afgedaan als een „kommunistisch komplot".
De generaal weet zich gesterkt door de steun van het
leger — hij heeft de militairen tal
van pnvileges toegekend die ze
onder een burgerljewind alras
zouden verliezen —, van de tofjlaag van de bevolking en van
Washington al zou men daar wel
graag een geleidelijke overgang
naar een gematigd burgerbewind zien.

Gekibbel
De oppositie heeft h e t gezien
de ongenadige repressie, erg
moeilijk zich te organizeren en
tot gekoördineerde akties te komen. En bovendien is ze erg
verdeeld tussen kristen-demokraten, verschillende frakties socialisten, en kommunisten. In
plaats van hun energie te koncentreren op het bestnjden van
de diktatuur kibbelen de oppositieleiders nu al over vorm die een
overgangsregering en het pxïlitieke bestel na Pinochet moeten
hebben, waarbij de kristen-demokraten er vooral op uit zijn de
kommunisten overal buiten te
houden. En voorlopig is het niet
de demokrate die voordeel haalt
uit dat debat maar het harde
regime van generaal R n o c h e t
(H.OJ
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Een metalen kantoorinrichting is inderdaad
bijzonder nnooi als kwaliteit, vormgeving en
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn.
Dat alles kunnen wij U garanderen.
En vooral uitgebreid tonen.
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te
uwer beschikking) bent U van harte welkom.
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis.
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën
en mogelijkheden en meteen een overzicht
van ons uitgebreid gamma houten meubilair

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

BULO

KANTOORMEUBELEN N.V.
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uw specialistkantoorinrichter
3.500 m2 toonzalen

Vlaamse delegatie in Zuidfrans Amfiteater

Niet alleen pétanque,
pastis en siësta's
LES VIGNES — „De Occitanen kunnen veel méér presteren dan alleen wat
pétanque, veel pastis en lange siësta's. Wij zijn geen Zuidersen die bij de pakken
blijven zitten. Maar. men heeft ons wel veel ontstolen. Veel werkkracht ontroofd.
Veel van onze vruchten, zoals de wijnbouw, commercieel uitgeperst Maar ze
krijgen ons niet klein; wij worden niet eenzijdig een paradijsje voor toeristen en
gepensioneerden."
UNBOER Jean Huillet,
algemeen sekretaris
van het MlVOC-syndikaat voor wijnbouwers, was
één van de boeiende gesprekspartners van een uitgebreid
Vlaams gezelschap dat deze zomer in Occitanië vertoefde. De
Zuidfranse toch (vooral in de
streek tussen AIbi, Montpellier,
en Nïmes) werd „afgetoekt" onder spitante begeleiding van EGparlementslid Willy Kuijfjers; een
ruime week lang verrassend bijgestaan door de Occitaanse millitant Jean Guericolas.

W

Voor een toeristische uitstap,
die het tevens ook was, bood uiteraard reeds de Gorges du
Tarn een boeiend en telkens
verrassend tafereel. Hetzij bij
daguitstappen tussen de rotsen
waarbij de gidsen zo vervoerd
geraakten van de prachtige natuur dat zij er tijd en voetweg bij
kwijtgeraakten. Hetzij bij autocarreizen waarbij de onvermoeibare politieke gids ook wel eens
ongewild durfde te zorgen voor
wegverliezende slippertjes.

Gigantisch
amfiteater
Het Occitaanse volk (of beter:
de p)olitieke beweging) leerden
de ruime vijftig Vlamingen kennen door kontakten met imkers,
wijnboeren, een dichter, een militant joernalist, een zangeres, de
VVAP-burgemeester Allirol van
Saint-Hostien...

De Vlaamse groep vond overai een pleisterplaats.
wijl het vandaag overwegend
toeristen en gepensioneerden
zijn die hier langdurig verblijven.

Enkele keren gidste de Midikenner Toon Van Overstraeten
het gezelschap, en hij zorgde
ook voor een gewaardeerde „inleidende les" over het wel en
vooral wee van de Occitaanse
kuituur en volksbeweging.
De Occitanen, hoewel miljoerv
sterk in aantal, vormen de zwakste volksnationale beweging in
Frankrijk.
De centralistische Franse
staat is er prachtig in geslaagd
een vanuit Parijs beheerste
smeltkroes te maken van de
Normandiërs, de Bretoenen, de
Vlamingen, de Elzassers, Basken, Korsikanen, Katalanen en
Oksitanen... en zelfs de Fransen
die afstammen van de Franken.
Reeds eerder (onder meer
vorig jaar, bij gelegenheid van de
zomeruniversiteit in AIbi) werden de problemen van de Occitaanse beweging in „WU" belicht
VU-direkteur Van Overstraeten schilderde Occitanië treffend als een gigantisch Romeins
amfiteater Ook voor de Parijzenaars en de politieke regisseurs
is de Mediterrannée het uitgestrekte speelplein, vormen de
bergmassieven (van de Pyreneeën tot de Alpen) de teatertrappen, en is er vooral de enorme natuurlijke afscheiding van
het Noordelijk deel van Frankrijk.
De Rhone zorgt voor de enige
beperkte natuurlijke doorgangsweg.

Schrijver Yves Rouquette.

„Monter a Paris"
Vroeger was „naar het Zuiden" trekken een begeerde bekroning op het levenswerk, ter-

Burgemeester Allirol overhandigt de Occitaanse vlag aan EG-pariementelid Willy Kuijpers.

Sociale en politieke promotie
daarentegen is vandaag steevast „monter è Paris".
Op ekonomisch gebied, zo getuigde onder meer wijnbouwer

Huillet, heeft de Occitaanse
streek veel te lijden gehad van
de kwetsbare monokultuur.
Vroeger bracht de wijnbouw
behooriijk op, maar voor de jonge generaties heeft men van de
druivenkultuur een zure bedoening gemaakt
De evolutie in het wijngebruik
bracht onder meer mee dat de
Iproduktie in de Languedoc, met
ide invkied van de Algerijnse
wijnbouw, erop achteruit ging.
Het moderne buitenshuis eten
heeft ook met zich gebracht dat
voor veel konsumenten een tafelwijntje meer als kleurrijk goedje en slechts minder veeleisend
omwille van de unieke smaak
over de toog gaat
Zelfs al willen de wijnboeren
zich aanpassen; een wijnstok
wordt normaal geplant voor dertig jaar. Maar er is nog erger.
EG-reglementen worden, bijvoorbeeld door de Britse Thatcher, met de voeten getreden.
Syndikalist Huillet stelt gans de
agro-industrie in diskussie. Vanuit Sicilië bijvoorbeeld wordt ,3rtificiële wijn" in Europa ingevoerd. In Duitsland wordt 130
procent van de officieel voorziene produktie via de EG betoelaagd! Er is ook exploitatie van
wijnboeren in het Verre Oosten
die noodgedwongen zorgen
voor „produkten" die Franse
wijnboeren in de vernieling konkurreren. En er zijn nog tal van
andere markante truuks in de

(Zie verder blz. lo)

Het Occitaanse kruis, onverminderd strijdsymbool
van de autonomisten1J61

fl3SM.3Ti;:
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Het verhaal
van de Vlaamse Natie
in wording...

Wijnbouwer Huillet op bezoek.

(Vervolg van blz. 9)
wijnbouw. Bijvoorbeeld: de produktle van de Beaujolals-Primeur
bedroeg vorig jaar 8 hectoliter.,,
maar er werden er liefst 11 miljoen hectoliter van verkocht!
Wijnboten uit Italië leveren onder meer bij ons (bijv. aan Delhalze) goedkofse wijn die aan de
man gebracht wordt met Beaujolals- of Bordeaux-etikettering...

Verdrietig
Huillet is in de Languedoc een
van de zeldzame grote boeren
die zijn toekomst blijft verbouwen op een 23 hectare grote
wijngaard.
Veel van zijn Occitaanse
vrienden zijn in hun jeugdjaren
„om den brode" uitgeweken.

WTmar

VOmSUNIE
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.
«Wi»
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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.
ee
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* Ja, ik doe mee en ga in op uw aanbod |
Ik ondergetekende,
(naam, voornaam en adres)

verklaar hierbij, m te schrijven 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 15(M) fr te
kwijten

G Door deze verbintenis en mits betaling word
ik in het bezit gesteld van een genummerd
exemplaar van de bibliofiele uitgave,
persoonlijk voor mij gesigneerd door de 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)

(gemeente)

(Handtekening)
(titel of functie)
( i 1 St-hrjppcn w j l niet pjsi
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Ook op kultureel gebied (zo
kwam de Occitaanse grote dichter-schrijver Yves Rouquette, op
zijn beurt getuigen) is men er in
geslaagd dit volk klein te krijgen
en te vervreemden van zijn eigen aard en levenswijze.
Het Occitaanse volk is duizend jaar literair werk rijk. Er is
ook het patrimonium van liefst
600 troebadoers. Frederik Mistral zorgde rond de eeuwwende nog voor een kulturele herleving. Hij kreeg zelfs de Nobelprijs voor de literatuur. Evenwel,
de sociale en politieke Occitaanse beweging werd er niet mee
gediend.
Vandaag is het dan zover gekomen dat Franse spraak met
een regionaal aksent nog blijft
doorgaan voor „Franse taal", terwijl Occitaans, Katalaans, enzomeer... verketterd worden als patois.
Yves Rouquette stelde, niet
zonder veel emoties: „Wij zijn
niet alleen vrij onbekend in de
wereldliteratuur omdat we in het
Franse imperium zelf niet aan
bod komen doordat we in eigen
taal schrijven, maar bovendien
wordt er met de taal imperialistisch tegen ons volk gevochten."
Kunstenares-zangeres Rouannet voegde daar ietwat verdrietig aan toe: ik vrees dat onze Occitaanse strijd zoniet onmogelijk,

maar misschien zelfs hopeloos
is. In het maandblad van „Volem
Viure al Pais", verschijnen om de
haverklap klachtenbrieven zoals
in het recentste nummer waarin
professeur Alain Gerard zich bekloeg over het feit dat onderwijskrachten (hijzelf ook) ver van

Foto's Jan Devijver

hun volk „gepromoveerd" worden...
Indien wij maar een 20-tonner
hadden... „om die door het Franse machtsapparaat te jagen."
In Occitanië hebben de voorvechters van Volem viure al Païs,
van Provenco Dau, van Dralhas,
Occitansl enzomeer... opnieuw
voeling gekregen met de arbeidersbeweging. Vooral precies
omwille van de geregelde opstand van de wijnboeren.
Maar het isolement is hoegenaamd nog niet doorbroken.
Men stelt er nu onder meer veel
hoop op de politieke ruggesteun
van de VU-vertegenwoordiging
in het Europees paHement En
die werd door Willy Kuijpers
beloofd op het kongres van de
tienjarige WAP in de grotten
van Minerve.
(hds)
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Ingediend in 1881
geraakte een taalwet
op het middelbaar
onderwijs reeds in
1883 door de parlementaire
sluizen.
—
Vóór die tijd waren
de atenea volledig
* ^ .
Franstalig. Zelfs het
Nederlands werd In
het Frans onderwezenVolgens de wet
van 1883 zou in de
voorbereidende af•^^^^^
delingen (lager onC^^k
derwijs) het Vlaams
^^^S
de voertaal zijn.
^ ' ^
In de middelbare
scholen en atenea
zouden het Nederlands, het
Duits en het Engels in het
Vlaams worden gegeven,
alsook twee andere vakken
(geschiedenis en aardrijkskunde).

§

Nederlands
in 't Frans...
De vakken die in het
Vlaams werden gegeven
zouden daarnaast ook in het
Frans onderwezen worden.
Tot deze „Waalse sekties"
werden vaak Vlaamse scholieren toegelaten.
De wet werd slecht toegepast zelfs te Antwerpen en
vooral te Brussel en te Leuven.
Alleen bedoeld voor het
officieel onderwijs, had zij
geen gevolg voor de overgrote meerderheid van de
Vlaamse middelbare scholieren die
konfessioneel
middelbaar onderwijs volgden.
Ingevolge deze wet werd
er aan de rijksuniversiteit te
Gent een Vlaamse normaalafdeling opgericht tot opleiding van leerkrachten Germaanse talen, aardrijkskunde en geschiedenis.
Dank zij de eerste taalwetten was voor de erkenning van het Vlaams in België de kentering ten goede
begonnen. Men kon er gewoon niet meer aan voorbij.
Bij de inwijding van de
Vlaamse Schouwburg te
Brussel in 1887 sprak koning Leopold II voor het
eerst Vlaams.
Toch hebben de werklieden van het spoorwegarsenaal te Gent in 1907 en 1908
de
overheid
nog
om
Vlaamssprekende
chefs
moeten verzoeken..
In de volgende aflevenng van Terugblik vertelt Maunts van Haegendoren wanneer onze taal voor het
eerst gesproken werd in het parteihent en in de provincie- en de
gemeenteraden.
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• Ned. 1 16.50
Het toppop-hitarchief
• Ned. 1 18.55
Strand en kustlijn, dok.
• Ned. 1 1920
Cijfers en letters, kwis
• Ned. 1 2028
Dagboek van een herdershond.
• Ned. 1 21.30
Brandpunt
• Ned. 1 22.15
Hotel op stelten, sene
W Ned. 1 22.45
De alles is anders show
• Ned. 2 19.50
International velvet, sportfilm
• Ned. 2 2245
Vietnam requiem, dok.

Zaterdag 15 sept.
• BRT 1 15.00
De andere Belgen, dok. serie
• BRT 1 16.00
Vier witte veders, film
• BRT 1 18.05
Merlina, serie
• BRT 1 18.40
De Edison tweeling, serie
• BRT 1 19.05
Boeketje Vlaanderen
• BRT 1 2020
Hotel Américain, show
• BRT 1 21.10
Terloops
• BRT 1 21.55
Ooggetuigen, tv-film
• BRT 1 2325
Sport op zaterdag
• Ned. 1 2028
Te land, ter zee en in de lucht
• Ned. 1 21.40
Op dood spoor, tv-film
• Ned. 1 22.30
Tros aktua/Tros sport
• Ned. 1 23.10
De Benny Hill show
• Ned. 2 19.35
Nero Wolfe, serie
• Ned. 2 2022
Privé-leven, film
• Ned. 2 22.02
Je ziet maar-muziek-special, show
• Ned. 2 23.15
Brigitte Bardot, dok
• RTB 1 20.00
La nuit du cinéma, tot 5 u. 30
^

Zondag 16 sept.
• BRT 1 11.00
Konfrontatie
• BRT 1 15.15
Reinaert ommeganck, reportage
• BRT 1 17.00
I.Q., kwis
• BRT 1 17.40
Een week uit het leven van een
dirigent, dok. portret
• BRT 1 18.05
Liegebeest
• BRT 1 1820
Leven- en laten leven, natuurkwis
• BRT 1 20.35
Een Brit in het buitenland, tv-spel
• BRT 1 21.35
Rigoletto, humor
• BRT 1 21.50
Mezza Musica
• Ned. 1 20.10
Panoramiek
• Ned. 1 20.45
Fidelio, opera van Beethoven
• Ned. 1 23.00
Wieken naar de wind, dok.
• Ned. 2 1635
De nijlkrokodil, natuurdok.
• Ned. 2 19.30
Countdown, pop
• Ned. 2 20.10
Magnum, serie
• Ned. 2 2125
Rur-op-reis
• Ned. 2 22.10
Today's FBI, serie
• RTB 1 12.00
Faire Ie point, debat
• ARD 20.15
Heimat, elfdelige kroniek
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Romy Schneider-zaliger in de La banquière. Film en debat over de onbekende bankwereld. Maandag 17 september om 20 u. op RTBF.

Maandag 17 sept.
• BRT 1 18.05
Kameleon, jeugdprogr.
• BRT 1 18.55
Een koolmijn in Zuid-Wales, dok.
• BRT 1 20.30
Met voorbedachten rade, derde en
laatste deel
• BRT 1 2125
Roots & Rock'n'roll, dok.
• BRT 1 22.10
Wat heb je vandaag op school
geleerd? schoolproblemen
• BRT 2 19.00
Jane Eyre, serie
• BRT 2 2020
Extra time
• Ned. 1 2028
De Carsons, serie
• Ned. 1 21.15
Hier en nu, info
• Ned. 1 2220
Hill street blues, serie
• Ned. 2 19.12
Als de noordenwind giert film
• Ned. 2 20.50
Dallas, serie
• Ned. 2 22.45
Den Haag vandaag

Dinsdag 18 sept.
• BRT 1 18.05
Bassie en Adriaan
• BRT 1 18.55
De andere Belgen, dok.
• BRT 1 2020
I.Q., kwis
• BRT 1 20.50
Ik kom uit terapie, info
• BRT 2 19.00
Peppino, serie
• BRT 2 21.05
Chinatown, film
• Ned. 1 19.16
De knock-out show, spel. Ook om
20 u. 28 en om 21 u. 56.
• Ned. 1 21.01
Haagse bluf, info
• Ned. 1 22.31
Nero Wolfe, serie
• Ned. 2 22.45
Den Haag vandaag, info

Woensd. 19 sept.
• BRT 1 17.00
Alleen op de wereld, serie
• BRT 1 18.05
Zeppelin, jeugdinfo
• BRT 1 20.30
Namen noemen, kwis
• BRT 1 21.05
Vissende dieren, dok.
• BRT 1 21.30
Pluk de dag, serie

• BRT 1 21.05
Het gerucht, kunstmagazine
• BRT 2 15.45
Wielrennen, Parijs-Brussel.
• BRT 2 19.00
Stappen, een trektocht in Zweden
• BRT 2 2020
De Heuvel, film
• BRT 2 2220
Meisjessoldaten, dok.
• Ned. 1 1530
Martijn en de magiër, film
• Ned. 1 18.55
Dit vreemde leven hier, jeugdfilm
• Ned. 1 20.33
Dr. Faustus, laatste aflevering
• Ned. 1 2Z05
Hier is- Adriaans van Dis, praatshow
• Ned. 2 1922
Van gewest tot gewest
• Ned. 2 20.10
Linten in het landschap, natuurfilm
• Ned. 2 20.38
Providence, film

Donderd.20sept.
• BRT 1 19.05
Fruitvlaai, eettip
• BRT 1 2020
Hoger-Lager, kaartspel
• BRT 1 20.55
Panorama, info
• BRT 1 21.45
Hotel, serie
• BRT 22020
King Lear, toneel
• Ned. 1 16.00
Nils Holgersson, strip
• Ned. 1 21.15
Blokletters, kwis
• Ned. 1 21.45
Van oude mensen, de dingen die
voorbijgaan, serie
• Ned. 1 22.40
Televizier magazine
• Ned. 2 19.52
Ontembare vrouwen in het wilde
westen, film
• Ned. 2 2123
Brigitte Bardot, dok.

Vrijdag 21 sept.
• BRT 1 18.05
Bassie en Adriaan
• BRT 1 1920
De Vlaams-Nationale Omroepstichting
• BRT 1 20.30
Een valstrik voor Birgitt Haas, thriller
• BRT 1 22.15
Première
• BRT 2 19.00
VIP, jeugdinfo
• BRT 2 21.35
De steek-wat-van-op-show

Een film
per dag
Zaterdag 15 sept.
Ooggetuige
Spannende tv-triller. De in paniek
verkerende en ietwat histerisch reagerende Kathy ziet vanuit haar ziekenhuiskamer een dokter een lijk in
z'n wagen slepen. Kathy, die zwaar
verdoofd wordt herinnert zich de
volgende dag niets meer van wat zij
's nachts heeft gezien. Maar de
dokter heeft bemerkt dat zijn nachtelijke t)ezigheden gevolgd werden
door Kathy. (BRT 1 om 21 u.55).

Zondag 16 sept.
Een Brit in het buitenland
Britse tv-film van John Schlesinger met oja. Alan Bates, Coral Browne, Chares Gray. In 1958 had de
Britse aktrice Coral Browne van
„The Royal Shakespeare Company"
tijdens een toemee door Rusland
een bizarre ontmoeting met een in
Rusland levende Engelsman die niemand anders dan de beruchte spion
Guy Burgess bleek te zijn.. (BRT 1
om 20 u. 35X

Maandag 17 sept.
Als de noordenwind giert
Amerikaanse
gedramatizeerde
dokumentaire uit (1974). De film is
gebaseerd op een legende die bestaat onder de inwoners van Alaska:
over een nnan die in de wikiemis van
Alaska vriendschap skx>t met twee
tijgers. (Ned. 2 om 19 u. 12X

Dinsdag 18 sept.
Chinatown
Amerikaanse detective-triller van
Roman Polanski (1974). Meesteriijke
film rond een schijnbaar alledaags
gegeven: een derderangs detective
krijgt van een vrouw de opdracht om
haar man op overspel te betrappen.
Het loopt echter allemaal heel ongewoon, onverwacht en onvoorspelbaar... (BRT 2, om 21 u. 05).

Woensdag
19 sept.
De heuvel
Amerikaans drama uit (1965), met
OA. Harry Andrews, lan Hendry, Michael Redgrave, Sean (Donnery, e.a
Harde prent waarin Lumet het
onmenselijke en sadistische geweld
in de strafkampen in de Bntse overzeese gebieden aan de kaak stelt
(BRT 2 om 20 u. 20).

Donderdag
20 sept.
Ontembare vrouwen in het Wilde
Westen
Frans-Spaans-ltaliaanse westernparodie uit 1971. Met o.a. Brigitte
Bardot en Patty Sheppard. De bende
van Frenchie King terrorizeert een
hele streek in het Wilde Westen. De
bende weet veilig uit de handen van
de politie te blijven. Over de bende is
niet veel meer geweten dan dat alle
leden in het zwart gekleed zijn, met
een witte anjer in het knoopsgat.
(NedeHand 2 om 19u.52).

Vrijdag 21 sept.
Een valstrik voor Birgitt Haas
Frans-Duitse triller uit 1981 met
o.a Philippe Noiret Jean Rochefort
Lisa Kreuzer e.a. Een Duitse terrorists ziet het nut niet meer in van haar
akties en besluit ermee te kappen en
een vredig en rustig leventje te gaan
slijten. De Duitse veiligheidsdiensten
vinden echter dat de jonge vrouw
moet sterven. (BRT 1 om 20 u. 30).

Nieuw op
het scherm
Psychoterapie
Het
popMjIair-wetenschappelijk
magazine „Kijk mensen" besteedt in
vier opeenvolgende uitzendingen
aandacht aan de belangrijkste stromingen in de psychoterapie. (Dinsdag 18 sept, 20U.50, BRT 1).

Meisjessoldaten
„Soldier Giris" is een revelante
Amerikaansed dokumentaire over
jonge vrouwen die hun basisopleiding kregen in het Amerikaanse leger. (Woensdag 19 sept, 22u.20,
BRT2X

King Lear
BRT 2 zet dit meesterwerk van
Shakespeare op het scherm. Het is
een TV-opname van Jonathan Miller,
in opdracht gemaakt van de BBC.
Het verhaal: De oude koning Lear vwl
zijn rijk verdelen onder zijn drie
dochters. Wie van de drie het best
haar liefde voor haar vader beschrijft krijgt het nraoiste deel_
(Donderdag 20 sept, 20u.30,
BRT IX

VIP
Het jongerenmagazine „VIP' werd
opgesplitst in twee delen: JMIes
Kits!" Hierin wordt een diskussie
opgebouwd rond het gezegde „Trouwen is houwen". Dus over trouwen,
trouw en gezin. Het volgende deel
heet „Uit je doppen" en gaat over
toekomstmogelijkheden in verlwnd
met tewerkstelling. Ditmaal ,>Mtematief leven" aan de orde. (Vrijdag 21
sept, 19 u, BRT 2).

Requiem
Gewaardeerde Amerikaanse dokumentaire over de psychische gevolgen bij Vietnam-veteranen onder
wie opmerkelijk veel in de misdaad
belanden. (Vrijdag 21 sept, 22 u. 45,
Ned. 2).

^mhouJen.
Wie in Europa of zelfs ver daarbuiten al eens op
hotel gaat, wordt 's ochtends steevast gekonfronteerd met de keuzevraag: „English breakfast of
Continental breakfast?" Met de slaap nog in de ogen
is het dan vaak moeilijk om te beslissen. De honger
rommelt niet echt en het eerste is doorgaans
tweemaal zo duur, maar het verschil laat zich in elk
geval urenlang voelen.

Maandag 27 augustus zijn in de buurt van Leopoldsburg de opnamen begonnen van de film „Wildschut", naar het gelijknamige boek van Felix Thijssen.
De film is een Vlaams-Nederlandse produktie. De
Vlaamse ko-producent is de gekende en vaak omstreden film-NV Kunst en Kino van Jan van Raemdonck die ook „De Leeuw van Vlaanderen" op het
geweten heeft.
EGIE van „Wildschut" is in
handen van nieuwkomer
Bobby
Eerhart
Deze 37-jarige is eigenlijk grimeur van beroep en kwam zo regelmatig in de buurt van filmop>namen. Daar leerde hij dat regisseren veel leuker is dan grimeren en dus probeerde hij een
eerste kortfilm. Met overschotjes van links en rechts, geleende
lenzen en lampen knutselde hij

ISTORISCH gezien zou
de vraag niet mogen gesteld worden, want het
gaat hier in oorsprong om twee
verschillende momenten van de
dag, althans eertijds op het platteland.

H

den het tweede uit tot een gastronomisch meesterwerk, met
de beroemde „eggs and bacon",
de Haddock, kippers en sausages. Het gekis ia de-pan alleen al
is van aard om zich met het
opstaan te verzoenen.

De met de klpp)en van stok
gaande boer sloeg snel 'n glas
wijn (calvados, Ie trou normand,
in Normandië) of een kop koffie
achterover met daarbij een
homp brood en ging dan de
koeien melken of de akker inSF)ekteren.
Later, tussen 9 en 10 uur nam
hij dan een steviger, gedeeltelijk
warm maal.
Uit deze voorgeschiedenis
heeft Frankrijk, en helaas wij
ook, enkel het eerste mini-ontbijtje overgehouden.
De Britten daarentegen bouw-

Nog een hoogstandje van het
„ontbijt op z'n Engels" is de porridge, evenwel beslist geen uitvinding.
Immers,
geweekte
graangewassen waren in de oertijd het eerste voedsel van onze
verre voorouders uit Cro-Magnon of Neanderthal, lang voor
brood en beschuit

H

Uitstekend is ook de programma-benadering, met niet alleen
een biografische toelichting over
de gezelschappen en solisten,
maar ook vaak met een uitvoerige historische en artistieke duiding van de uitgevoerde werken.
De meeste bijdragen zijn met
foto's geïllustreerd en soms

.- m nt

Te laat bemerken de gangsters dat zij zelf in de val zijn gelopen. „Wildschut" grenst namelijk aan een militair oefenterrein.
De gijzeling legt niet alleen de
konflikten binnen het gezin bloot
maar escaleert tevens in een
bloedige konfrontatie tussen de
gangsters, de politie en het leger...
Aan bloed en tranen belooft
het in deze nieuwe produktie
niet te ontbreken. Of Bobby Eerhart in de roos kan mikken zullen
we weten wanneer de rekening
opgemaakt wordt..
In de voornaamste rollen zullen van Hollandse kant o.a Jack
Monkau en Hilde Maas te zien
zijn. Van Vlaamse zijde worden
dat o.a. Chris Lomme, Mare Van
Eeghem en Werther Van der
Sarren. Voor de rol van de kleine
Lisa werd Annick Christiaens
uitgekozen.

Ros Marus

De vertrouwde ontbijt-bestanddelen jam en marmelade
stammen uit het Nabije Oosten.
Niet dat wij Europeanen te dom
of te lui waren om ze uit te
vinden, maar er was hier geen
suiker. Smakelijk morgenvroeg!

Het dit jaar weer ongemeen sterk naar buiten tredende „Festival van Vlaanderen"startte einde augustus, maar loopt nog tot 7 november Daarom is het
nog nuttig even te wijzen op het grootste totaalprogrammaboek, dat voor nauwelijks 150 frank verkrijgbaar is tijdens de verschillende manifestaties of
in de reservatiekantoren te Gent, Antwerpen, Mechelen en Brussel. Alle informatie desbetreffend op
telefoonnummer (02)648.14.84.
ET boek met zijn 368 grote bladzijden is een fraai
verzorgde, monumentale brok informatie die zijn strikt
programma-opzet rijkelijk te buiten gaat
De officiële inleidingen zijn
wat er van kan worden verwacht: traditioneel, braaf en weinig zeggend. Daarna volgen er
evenwel een aantal diepgaande
en originale, beslist leesbare essays, vooral over muziek en architektuur, die een aanschaf beslist verantwoorden.

R

„Don't move baby" in mekaar,
het resultaat bleek niet zo kwaad
en zo kreeg Eerhart overheidssubsidie voor „Shoot out", een
45-minutenlang verhaal naar een
story van Harry Mulisch. Verder
schoot hij voor tal van grote
bedrijven publiciteitsfilms.
Eerhart die nooit filmschool
liep beweert dat hij de stiel heeft
geleerd door waanzinnig veel
films te zien.

Nu de film zelf.
„Wildschut" is de naam van
een afgelegen boswachtershuis,
waar op zekere morgen twee
gewapende gangsters binnen
dringen en de bewoners gijzelen
en terrorizeren. De reden voor
dit vergrijp is dat één van de
gangsters gewond is geraakt en
tijdelijk een schuilplaats nodig
heeft

Den zeerob draegt syn langbe tanden
omdat gbeen appetyt bem quelt.
Sints by den Mont-Louis sagb stranden,
gbeen geemautkyn beeft by gepelt.

^ffeehpeLètt

voorzien van belangwekkend
dokumentair materiaal (bv. de
tekst van de Rubenscantate, om
maar het meest voor de hand liggende te noemen).
De veelheid van het gebrachte materiaal in aanmerking genomen is de typografie verdienstelijk, al is de overzichtelijkheid niet
altijd even geslaagd.

De postbus van ons weekblad
stak dezer dagen boordevol juiste
oplossingen op „Meespelen (45r.
Meer dan 40 korrekte inzendingen.
De befaamde onschuldige hand
van onze sekretaresse Nicole haalde er één gelukkige uit: juffrouw
Inge Jacobs uit de Azaleaweg 2 te
8458 Oostduinkerke. Zij ontvangt
eerstdaags een sober boekenpakket

Voor de festivalbezoeker is
het boek een bijna onmisbaar
dokument voor elke muziek- en
dansliefhebber een hoogstaand
naslagwerk waar maandenlang
leerrijk plezier aan kan worden
beleefd. Ook op het gebied van
deskundige en steeds boeiend
gebrachte informatie heeft ons
Festival van Vlaanderen met dit
boek zijn volwassenheid voor
goed bewezen. De eindredaktrice Nicole Vandenhove mag hiervoor terecht gefeliciteerd.

Geen nood en geen geweeklaag
onder de anderen, want wij pakken
opnieuw uit met een puzeel. Indien
u meent het korrektb antwoord te
kennen, stuur dit dan onverwijld op
naar WIJ, „Meespelen (47)', Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. Veel
geluk!

H

IJ leefde in de 15de eeuw.
Geboren te Steenvoorde en overleden te
Brugge. Hij was diplomaat en

raadsheer van Rlips de Goede
en Karel de Stoute. Studeerde
kanoniek recht aan de universiteit van Parijs en werd in 1430
professor in de artes aan de pas
opgerichte universiteit van Leuven. In 1438 werd hij medewerker van de hertog van Boergondië. Filips de Goeide stelde hem
aan tot mentor van zijn talrijke
bastaarden en in 1441 tot mentor van de jonge graaf van Charolais, de latere Karel de Stoute.
Filips de Goede bezorgde de
man die w e zoeken de kerkelijke
waardigheden van aartsdiaken
van Kamerijk, kanunnik te Kortrijk en te Bergen evenals proost
van de parochiale kerken te Bergen. Met de titel van raadsheerrekwestmeester trad hij geregeld op als diplomaat en afgezant van Filips. Deze zond hem in
1458 naar de paus te Mantua in
verband met de voorgenomen

kruistocht tegen de Tur1<en en in
1460 naar de Duitse keizer. In
1465 trad hij op als raadsheer in
dienst van graaf van Charolais,
wat hem in 1467 de funktie van
proost van Sint-Donatiaan te
Brugge met de eraan vertxjnden
titel van „kanselier van Vlaanderen" opleverde.
In 1473 was hij de belangrijkste advizeur van Karel de Stoute
bij diens onderhandelingen met
de Duitse keizer te Trier, met de
koningstitel als inzet Na de mislukking van deze besprekingen
werd hij door de hertog benoemd tot lid van de te Mechelen opgerichte Kamer van de
Schatkist met de titel van tresorier van het vorstelijk domein.
Na de dood van Karel de
Stoute werd hij, als vooraanstaand medewerker van de hertog, aangehouden en na betaling
van een geldboete weer vrijgelaten. Toch was zijn rol toen uitgespeeld. In 1484 stichtte hij te
Leuven het Sint-Donatiaankollege met o.a studiebeurzen voor
leeriingen in het kerkelijk r e c h t
Van de man die wij zoeken
bleven drie didaktische en pedagogische werkjes bewaard, die
als inkunabelen op het einde van
de 15de eeuw gedrukt werden.
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Wannes Raps herleeft op LP

Peerdepaternoster
weer gebeden
Tussen het werkelijke leven van landloper Joannes Raps uit Ramsel en het verhaal dat Ernest Claes
over hem schreef is er geen groot verschil Ernest
Claes kende de mensen van zijn streek als geen
ander en bezat bovendien de kunst om over hen te
vertellen dat ze tot de dag van vandaag mensen van
vlees en bloed zijn. Een van die figuren was Wannes
Raps, een verhaal dat Claes in 1926 liet verschijnen.
Generaties na mekaar hebben genoten van dit
meesterwerkje en het is daarom zo verheugend dat
het leven en de dood van Wannes Raps op plaat en
kassette nog eens worden overgedaan.

ERANTWOORDELIJK
voor deze uitgave is niemand minder dan Jo
Van Eetvelde, de man achter
Poketino, die sinds het begin van
de zestiger jaren ons kultureel
patrimonium verrijkt met tal van
langspeelplaten van zwaar klassiek tot volkse vertellingen.

V

Volksgeloof
Van Eetvelde heeft ervaring
met het werk van Ernest Claes.
Eerder bracht hij reeds „De
Leeuw en ik" van deze schrijver
en het voortreffelijke „De Moeder en de drie soldaten" uit

er bijdragen over schrijven en
verdienstelijk werk leveren om
hun streek beter te leren kennen
en te begrijpen. Frans Loix uit
Diest kwam aldus op het spoor
van de echte Joannes-Jacobus
Raps. Onze onderzoeker heeft
zich herhaaldelijk vragen gesteld
over de jeugd van Wannes en
wat de aanleiding kon zijn tot zijn
zwerversbestaan. Loix bekent
niet alle vragen te hebben kunnen oplossen.
Van één zaak raakte hij echter
wel overtuigd: „Wannes stond
bekend als een zeer brave man
die niets dan vrienden telde".

Maar laten wij Frans Loix zelf
aan het woord: „Wannes Raps
overleed te Diest op 10 oktober
1899 om 2 uur in de morgen, in
een burgerhuis op de Langensteenweg, waar hij door behulpzame voorbijgangers was binnengedragen, nadat hij op straat
was neergezegen. In de boeken
van de burgeriijke stand van
Diest staat geschreven dat twee
politie-agenten de aangifte van
Wannes' overlijden kwamen
melden. Burgers hadden de politie-agenten van dienst verwittigd van het gebeuren.
Toen de wetsdlenaars ter
plaatse kwamen, was de ongelukkige reeds overieden. Wannes bereikte de leeftijd van 68
jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Wannes
begraven
Joannes-Jacobus Raps werd
door toedoen van het Armbureel
van Diest begraven in een simpele houten kist, zonder een
kwastje verf erop en zonder
lijkdienst Zij die op de kosten
van het Armbureel begraven
werden, ondergingen allen het-
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zelfde lot Reeds voor 8 uur
's morgens werd de lijkkist achter de ijzeren afspanning neergezet die stond bij de ingang
van de St-Sulpitiuskerk recht
tegenover de Schotelstraat Een
priester las de gebeden der
overledenen en dan ging het op
een drafje naar het kerkhof, gelegen op het St-Jansvekl; nog
eer de torenklok acht slagen liet
weergalmen, was alles reeds

Nee, ik t>en geen priester geworden. Ik was een
goede 4 jaar toen deze foto werd genomen. De
geestelijke tenue wekte thuis geen verwondering.
Moeder zorgde gewoonweg voor het huishouden
en vader was bakker bij de Verenigde Bakkerijen in
de Brugstraat te Antwerpen.
Vanwaar dan die pastoorshoed? Tijdens de laatste oorlogsjaren woonde bij ons in de Brugstraat de
aalmoezenier van de gevangenis in Antwerpen.
Er kwamen bij ons veel geestelijken over de vloer
Ik zat dikwijls, bij een koffiekransje, op de schoot van
een pastoor of zelfs een heuse monseigneur Niet
alleen zij kwamen bij ons thuis iets drinken. Er waren
ook veel familieleden van gevangenen die bij ons

verieden tijd. Zo gebeurde het
ook met Wannes..."
Tot daar het ware verhaal,
nogal ontnuchterend voor wie
de Claes-versie kent! En die
wordt ons door Van Eetvelde
met eerbied voor Claes gebracht

De „Wannes Raps"-lp, haast
zestig jaar na de eerste druk,
maakt ook een en ander duidelijk.
— Dat een „ouderwets" verhaal — wat Wannes Raps onbetwistbaar is — best aardig kan
aan tafel gezeten hebt>en om een stukje mee te eten, klinken als het professioneel gebracht is en met hedendaagse
of gewoonweg een bevrijdende be^bel te doen.
middelen.
Honderden pakjes snoep, rookgerief, etenswaren
— Dat Ernest Claes een raswerden thuis afgegeven om dank zij de aalmoezenier in de gevangenis bij de gedetineerden te
geraken. Heel die t^egankenis heeft op mij een diepe
indruk nagelaten.
Ik hoorde jarenlang, ook na de oorlog, tragische
verhalen en zag heel wat leed zonder te tieseffen
wat er in feite gaande was. Toen ik dan misdienaar
werd in de kapel van de Begijnenstraat kon ik de
gevangenen tijdens de misviering in hun hokjes zien
Wie zich
zitten. Zij werden met evenveel geweren streng be„Wannes
waakt tijdens de misviering... Die misvieringen zelf
Raps" wil aanwaren telkens een pareltje van muzikale uitvoering
schaffen
door het gevangenenkoor.
vraagt PoketiThuis bewaar ik nog steeds aangrijpende teksten,
no PL0009 (of
geschreven door gevangenen. Zoals het ontroerend
de kassette MC0009), meer dan 1
gedicht van een gedetineerde met als titel „Vijfenuur luistergenot De hoes is fraai
twintig lijnen"...slaande op de brief van maximum 25 versierd met illustraties van Leo
lijnen die gevangenen op dat moment naar hun famiFabri. Wie de sfeer van Ernest
lie mochten schrijven.
Claes en Wannes Raps wil snuiven,
raden wij een bezoek aan van de
Het onrecht dat blindelings „gepresteerd" wordt
streek van „de Witte' en meer beheeft mij aangegrepen. Vooral ook, achteraf bekepaald het E Claesmuseum te Ziken, het feit dat mijn ouders geen strijdende Vlaminchem. Op de maandag na elke dag
gen waren maar toch meeleefden met getroffenen
en hun effektief hielpen, heeft mijn verder leven geïn- open van 10 tot 18 u. Meer inlichtingen bij de plaatselijke VW, Westelspireerd.
sebaan 134 te 3281 Averbode
Ook het meespelen in de Chiro en later KSA. En,
(013-77.5135).
hoewel ik enorm veel „simpele" spelletjes heb
gespeeld zoals knikkeren en „bikkelen", slorpte het
lezen het grootste pak vrije tijd van mijn jonge jaren
op
Veel „mechanisch speelgoed" was ons vreemd. Ik verteller én mensenkenner is geheb er nog immer geen spijt van zo 'n tK>eiende jeugd weest
„op straat" (toen kon dat nog) gekend te hebben.
— Dat het „achteriijke" Hageland tot het verieden hoort en er
Het jonge pastoortje op de deurdrempel Is Bob
voor mensen als Wannes Raps
Loete (°30 augustus 1937), huidig VU-voorzltter
geen plaats meer is... daarom
van het arrondissement Antwerpen.
komt deze lp geen klein beetje
op tijd.

m

Waarom hij nu Wannes Raps
aanpakt vertelt Van Eetvelde
zelf: „Vroeger heb ik dit verhaal
een 15-tal keren verteld op het
toneel, in de periode 1960-'63. Nu
heb ik deze vertelling terug
maandenlang gerepeteerd en
uiteindelijk opgenomen voor
langspeler en kassette. Ik beschouw „Wannes Raps" in de
Nederiandse literatuur als het
beste verhaal over volksgeloof
en bijgeloof. Ook omdat het op
24 oktober juist 99 jaar geleden
is, dat Ernest Claes geboren
werd te Zichem. We mogen
1985 zo een beetje als het E.
Claesjaar beschouwen.
Een volksschrijver als Ernest
Claes probeerde steeds naar de
keel en de ziel van zijn publiek te
grijpen, door vooral het slot de
nodige verve te geven. Ook
Claes deed dat met Wannes
Raps die hij op wonderiijke wijze
naar de hemel laat toestappen. In
een kerstnacht vol sneeuw... Van
Eetvelde, die zijn publiek ook
door en kent heeft het gelukkige
idee gehad naast „Wannes
Raps" zoals Claes het verteld
heeft op de platenhoes ook het
échte verhaal van Wannes Raps
te brengen. Hij doet dat aan de
hand van een reeds eerder verschenen kleine studie uit het
tijdschrift
voor
heemkunde
Oost-Brabant De lezer kent dat
soort tijdschriften en verenigingen wel. Uitgegeven en gestoffeerd door mensen die in het
verieden van hun streek graven.

Konijnendief Wannes Raps en zijn bangelijke ontmoeting met .de
groene", (door L»o FaM)
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Intellektuele uitweg

Schaken is
statussymbool
in Sovjetunie
Gescheiden door de Sovjet-minister van Kuituur wachten Karpov en
Kasparov het schaakduel af.

Na Anderlecht—Beveren

Nooit kontent
We snakten zaterdagavond wel even naar adem.
Anderlecht—Beveren
was een verduiveld goede
partij. Vol aantrekkelijke konribinaties, veel hele en
halve doelkansen, drie goals en spanning tot in de
slotsekonde.

S

TEL je voor dat desondanks ingewijden „orakelden" dat de ploegen
poeslief voor elkaar waren gew e e s t dat de geboren vechters
wedijverden in vriendelijkheid...

Steen en been

voortaan niet meer hoeven te
lezen. Want er bestaan nu eenmaal grenzen...

Sinds maandag wordt er in Moskou geschaakt om
de wereldtitel Tussen titelverdediger Karpov en de
jonge Kasparov die, zoals we vroeger reeds zegden,
eigenlijk Weinstein heet Maar een joodse naam doet
het in de Sovjetunie niet en daarom vervormde Gary
de naam van zijn Armeense moeder Kasparian tot
het Russisch klinkende Kasparov...

D

E koele, berekende, beheerste KarpKJv tegen
de warmbloedige, zegedriftige en bekwame Kasparov.
De kansen van beiden afwegen
is te veel gevraagd. Kenner zijn
w e niet Hooguit geboeid en geïnteresseerd door de mysterieuze sfeer die rond soortgelijke
wedstrijden hangt Wedstrijden
die voor de betrokken schakers
blijkbaar van levensbelang zijn.

Uitweg...
Waarom bezitten de Russen
trouwens zoveel goede scha-

kers? O m d a t aldus de nu voor
Nederland schakende Russische grootmeester Genna Sosonko in een gesprek met „De
Volkskrant", het
geïsoleerde
Russische intellekt in de jaren
dertig een uitweg zocht Schaken miste een politieke achtergrond (net als musiceren trouwens) en kon bijgevolg geen
kwaad. Er werden tornooien georganizeerd voor duizenden toeschouwers.
Schaken en sfXJrt vormen ook
vandaag nog het politieke bewijs
van de Russische superioriteit

Tennistop wordt grijs

Eerlijk: wij kunnen niet meer
volgen. Men moet weten wat
men wil. Maandenlang, om niet te
zeggen jarenlang, klaagt men
steen en been. Voetbal is oorlog
geworden, men ontziet niets of
niemand, het doel heiligt alle middelen. Goed voetballen is gewoon onmogelijk geworden en
begaafde dribbelaars nemen
best een levensverzekering. De
toeschouwer is gek daar nog
één frank aan te spenderen.

Connors en Evert
houden stand

Wordt er daar een Anderlecht—Beveren gespeeld waarin plots ruimte is voor bravoure
en brio. Een topmatch waarin op
voetbaltechnisch gebied alles
kon en mocht Vindt men dat het
spektakel te braaf werd opgevoerd, dat bij brood en spelen
blijkbaar ook bloed aan de paal
hoeft te kleven...

De internationale tennistop snakt naar vernieuwing, naar opkomende jongeren die de gevestigde
orde willen omverwerpen. Op Flushing Meadow, dat
enkel op het BBC-scherm kwam, viel niets, of althans
weinig, te beleven.

Echt wij haken af. Dit gaat
gewoon te ver. Let wel: ook wij
voelden de aanvankelijke verbazing onder de toeschouwers.
Probeerden daar toch wel twee
ploegen zo goed mogelijk te
voetballen zeker... Het entoesiasme en de opwinding groeiden
evenwel met de minuut om in de
tweede helft een absolute piek
te bereiken. Maar enkele kenners zagen het anders.
Misschien zit daar echter ook
een voordeel aan vast Weten
we alvast wiens „verslagen" w e

H

OOGTEPUNT van het
tornooi werden de halve finales heren. In de
ene kamp stonden McEnroe en
Connors tegenover elkaar, in de
andere Cash en Lendl. Duels die
samen... zeven en een half uur
duurden.

het al eerder, is een monument
Hij geeft pas af als het gedaan is
en zelfs dan blijft het moeilijk
hem tot stoppen te overtuigen.
Connors houdt met ongelooflijk veel wilskracht stand in de in-

ternationale top. Hij verliest zelden of nooit tegen een lager
geklasseerde Sfjeler en in grote
omstandigheden mist hij eigenlijk nooit een afspraak. Zijn wedstrijd tegen McEnroe, die inhoudelijk ver boven de konkurrentie
uitstak, was klasse. John komplimenteerde de oude meester
overigens maar deze vond daar
geen troost in. Integendeel. Hij
had zowaar nog op een overwinning gerekend.
Lendl, die via een tiebreak in
de vijfde set voorbij Cash was
geraakt verging het in de finale

Monument
Onwaarschijnlijk was wel dat
Jimmy Connors, de inmiddels 32
geworden straatvechter, artiest
McEnroe tot de laatste bal kon
bedreigen. Connors, we zegden

Chris Evert Lloyd, de jacht op Navratilova

is open... (Mo UPI)

Beide hebben status, beide verzekeren aanzien. Meesters in de
sport grootmeesters in het
schaken staan bovenaan de sociale ladder. Zij genieten een
benijdenswaardige
materiële
welstand.

„Wat doet u?"
Daarom staat er in de Zuilenzaal van het Vakbondsgebouw
voor Karpov en Kasparov zoveel meer op het spel dan enkel
maar de wereldtitel.
Daarom ook citeren w e graag
letterlijk Sosonko die het wel erg
kleurrijk omschreef: „Hier (in Nederland dus) vragen ze: wat doet
u, en als je zegt: ik schaak, dan
vragen ze: ja, maar wat doet u
echt? In Leningrad zouden ze
vragen: hoe is uw naam dan?
Die zou bekend zijn en dat is voldoende. Niemand verdient immers wat in Rusland. Zoals gezegd wordt: in Rusland doet iedereen alsof hij werkt en de
staat doet alsof ze salaris betaalt"

stukken slechter. Hij werd figuurlijk in mootjes gehakt 6—3,6—4
en 6 — 1 . Roland Garros kreeg
dus geen verlengstuk. McEnroe
is momenteel veel te sterk en onder dat verpletterend overwicht
gaat het tennis onvermijdelijk lijden.

Droom
Bij de dames is het niet beter.
Integendeel zelfs. Navratilova
boeit momenteel nog enkel de
liefhebbers van statistieken..
Flushing Meadow was haar elfde Grand Slam-titel, de zesde op
rij. Martina, die en/an droomt als
eerste tennisvrouw tien miljoen
dollar prijzengeld te verzamelen,
spekuleert al op een tweede
achtereenvolgende Grand Slam.
Z e was in New York aan haar
vijfentwintigste wedstrijd zonder
nederlaag toe. Z e behaalde er
haar dertiende opeenvolgende
overwinning op Chrissie Evert,
die op haar beurt eveneens nog
ver boven de konkurrentie uitsteekt..
Evert moet tot eind '82 teruggaan om nog een overwinning
tegen Martina te vinden... En
toch heeft ze alle hoop nog niet
opgegeven. Want ergens wordt
de afstand kleiner. O p Flushing
Meadow w o n ze alvast één set
en de twee andere werden langs
één enkele break beslist Evert
pakt uit met een nieuwe, sterkere service en Navratilova heeft
die nog niet overmeesterd.
Het zou ons niet verbazen
indien Evert in de komende
maanden Navratilova ging opzoeken... Dat kan dus toch nog
boeiend worden. Al beginnen
méér en méér tennisprofessoren te lachen met de bij zomerweer vastgevroren machtsverhoudingen in het damestennis...
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De schrijver van Skerrett en Aardappeleters

Liam 0'Flaherty
overleden
Er zal in Ierland geen nationale rouw worden uitgeroepen omdat Liam
O'Flaherty dood is. Dat doet men niet bij de dood van een schrijver. Dat doet
men enkel om gekroonden en ongekroonden, om helden. Niet om een schrijver
Zelfs niet als die schrijver enkele monumenten heeft neergezet op de landkaart
van de^ wereldliteratuur

L

IAM O'FLAHERTY is van
dezelfde
oogst
als
Frank O'Connor, Sean
O'FaolaIn, Francis Stuart en Austin Clarke, die allemaal op)groelden in een Ierland onder de
knoet van de Engelsen.

Aran-eilanden
Gedurende de eerste jaren
van de Ierse onafhankelijkheid
was Liam O'Flaherty een beroemde naam. In 1950 echter gaf
hij reeds de brui aan schrijven,
met ongeveer 15 romans en
meer dan 150 kortverhalen op
zijn naam. Sommige kwatongen
beweren wel eens dat hij ging
schrijven om de oorlog van zich
af te schrijven en wanneer dat
was gelukt was hij er ook aanstonds mee ophield. Maar dat
blijven kwatongen, want maar
enkele romans en niet veel ver-

halen staan in verband met de
ooriog.
O'Flaherty werd geboren in
1896 in Gort na gCapall op Inlshmore, het grootste van de Araneilanden. Deze liggen op ongeveer 30 mijlen van Galway, niet
ver van de kliffen van County
Clare en de hoek van Connemara. Het was omstreeks de tijd dat
W.B. Yeats en Arthur Symons
een bezoek aan de eilanden
brachten. Zij haalden op hun
beurt John Millinton Synge ertoe
over het ook maar eens te doen.
Synge ontmoette Yeats in 1896
in Parijs, enkele dagen voor
Kerstmis. Yeats advizeerde hem
een bezoek aan de Aran-eilanden, om het wonderderlijke leven aldaar te leren kennen. Synge die er reeds was geweest
reisde er opnieuw heen en bleef
er geruime tijd wonen. Hij
schreef er onder andere zijn
toneelstuk The playboy of the

Western W o r l d en in 1907 verscheen van hem The Aran Islands.

Onvergetelijk
In 1934 zou een andere Ier,
Robert Flaherty, de film Man of
Aran draaien, een magnifieke en
autentieke dokumentaire over
het dagelijkse leven en de strijd
om het bestaan van de vissers in
deze afgelegen gemeenschap
aan de Ierse kust De filmkritiek
noemt de scènes op zee opgenomen, gewoon onvergetelijk.
De Ierse nationalist Yeats
heeft mede op Aran waarschijnlijk de stof gevonden om zijn
beroemd teaterstuk over de ellende op het Ierse platteland
(Cathleen ni Houlihan) te kunnen schrijven.
In tegenstelling tot Yeats en
zijn vrienden werd O'Flaherty

VLAANDEREN IN UNIFORM 1940-1945
door Jan Vinex

DEEL 7
INHOUD DEEL 7 - WAFFEN-SS
— 720 bladzijden tekst -t- kaarten -|- tekeningen
— 144 bladzijden foto's (totaal 430 foto's)
— 16 bladzijden kleurfoto's - bankbiljetten bij uitbetaling der soldij.
Verschijnt in DECEMBER 1984 - Prijs: 975 fr
Bij vóónntekening tot 1 NOVEMBER 1984: slechts 850 fr.
INHOUD: Het Vlaams Legioen - De 6.SS-Sturmbrigade „L^ngemarck" - De 27.SS-Freiw. Gren. Div.
„Langemarck", met zijn aparte wapenonderdeten. Pz. Jag. Abt 27 „i^ngemarck" Stumngeschütze „Langemarck"; I.G. Infantenegeschutz-PAK „Langemarck"; Pz. Begleitzug „Langemarck"; Jugend Btl. „Langemarck",
Kradschützen „Langemarck"; Pionier Btl. „Langemarck"; Artlllene Regiment 27 „Langemarck"; Nachrichten
„Langemarck", Polizei Btl „Langemarck" Fla-Flak Abt „Langemarck"; Granaatwerpers „Langemarck"; VeldfXJSt
-I- ruime bijlagen met dokumenten.
INHOUD DEEL 5 - WAFFEN-SS.
Pnjs: 850 fr.
Het begnp Waffen-SS, Uniform; Motivatie; Algemeenheden; Aantalsterkte der Waffen-ss, Werving, Keuringen; Vertrekken; Opleiding; Duitse visie; Berichten over inzet der Vlamingen in Wehrmachtsdienst; Orden en
Eretekens; V.O.J.O; Voorzorgskomitee; Kriegsfursorge der Waffen-SS.
INHOUD DEEL 6 - WAFFEN-SS.
Pnjs 925 fr.
Germanische Leitstelle; Ersatz Kommando Flandem; SS-Wachbataillon; Lebensborn; SS-Huwelijk; Junkerschulen, Unterfuhrerschulen, Knegsbenchter; SS-Helfennnen, Róntgensturmbann, SD., Ausbildungslager
Sennheim; Ausbildungslager Schoten; Truppenubungsplatz Heidelager Debica; Bau Btl. Debica, Ersatz Btl. der
Legionen Graz; Ers. Btl. „Ost" Breslau, Gren. Ausb. Btl. „Ost Shitomir"; Truppenubungsplatz Milowitz; Pz. Gren.
Ausb u Ers.; Btl 5 Ellwangen; 38.SS Pz. Gren. Div. „Nibelungen"; Jagdverbande (502), Freiw. Standarte „Nordwest"; SS. Pz. Div. „Wiking", Schnelles SS. Schutzen RGT „Langemarck"; Bijlagen
DELEN 1, 2, 3 en 4 uitverkocht
Nog in voorraad: Liederboek „Een Liedl... Driel... Vier!" Prijs: 375 fr.

Het zijn Etnika uitgaven vzw identifikatienummer 3654/66.
Administratie en beheer: Bert De Prijcker, Rob. Veriaelenstraat 6, 2670 PUURS. Tel. 03-889.09.48 of

Liam O'Flaherty, de man van Aran is dood.

geboren uit uitzonderlijk arme
boeren en was Gaelic de taal
waarmee hij opgroeide.
Hij ontsnapte aan de eilanden
op de meest gebruikelijke manier, hij zou priester worden en
daardoor ook een opvoeding genieten die hem naar Dublin in het
University College bracht Later
zou hij verklaren dat dit een
berekende stap was.
Het is 1915 wanneer hij zich
laat inlijven bij de Irish Guards en
„over there" wordt ingezet in de
bloedgrachten van de IJzer. De
Paasopstand van 1916 in Ierland
ziet hem vechten met de Engelsen tegen de Duitsers, terwijl de
Duitsers de wapens voor de
opstand in Ierland hebben gesmeed.
In 1917 krijgt hij eervol ontslag
uit het leger: Schellshock. Dan
begint zijn zwerversleven, met
tussenin een kort verblijf op de
Aran-eilanden. Zijn zwerftochten
beschrijft hij later in Two Years
(1930).

Schrijversloopbaan
Hij begint te schrijven. Tussenin verwisselt hij het keurslijf van
een autoritaire kerk voor dat van
de Kommunistische Partij en in
1922 leidt hij een kleine groep
die de Rotonde in Dublin bezetten en deze uitroepen tot een
Ierse Sovjet Dat lijkt wel het
einde van zijn politieke spielereien, want vanaf dat ogenblik gaat
zijn schrijverschap hem boven

014-22.1709
Bankrekening: Nr 9300020636-39 - Postrekening: Nr 000-0430363-71 voor Etnika vzw Antwerpen.
EERST STORTEN DAN ONT\'ANGT U HET BOEK.
Al deze boeken zijn eveneens verkrijgbaar bij de gewestelijke besturen van het Sint-Maartensfonds, de Vriendenkring Sneyssens, de afdeling Hertog Jan van Brabant en bij de boekhandel
.«£

^irmiru
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(Adv. 112).

Zijn eerst roman verschijnt in
1923, in Ierland. Zijn tweede
boek The Black Soul wordt aanvaard door uitgeverij Jonathan
Cape (Londen). Londen heeft
O'Flaherty te pakken, alhoewel
hij nog altijd van mening is dat

„de Engelsen alle leren haten die
geen clown spelen om hen te
vermaken". Het boek wordt een
flop in Engeland maar de Ierse
kritiek noemt het „the most elemental thing in Irish literature".
De primitieve kracht ,door het
Abbey Theatre P.Q- (Peasant
Quality = Boerenkwaliteit) genoemd, kan worden vergeleken
met deze van Emily Brontë, Hardy en D.H. Lawrence en wordt
kernachtig omschreven door
Yeats wanneer deze zegt „an
energy that is genius".

Huwelijk
en sukses
In 1926 trouwt hij Margaret
Barrington die reeds een kort en
stormachtig huwelijk met historicus Edmund Curtis achter de
rug heeft Zij reizen door Ierland,
Engeland en Frankrijk, maar in
1932 is hun huwelijk uit Margaret Barrington is schrijfster en
daarnaast politiek aktief. Later
zal zij vluchtelingen uit NaziDuitsland helpen en steun organizeren voor de Republikeinen in
de Spaanse Burgeroorlog. Liam
O'Flaherty zal werkelijk roem
gaan oogsten met zijn roman
The Informer die in 1935 wordt
verfilmd door John Ford met
Victor McLaglen in de hoofdrol.
Een andere bekende roman is
Skerrett, die zich afspeelt op
Aran en is gebaseerd op waar
gebeurde feiten. Veel van O'Flaherty over Aran is gebaseerd op
persoonlijke ondervinding, een
herinnering aan iets wat hij hoorde als kind, een herinnering aan
„echte" mensen die hij kende,
aan een reële gebeurtenis die hij
dan bevolkte met fiktieve mensen...
Liam O'Flaherty is dood, de
man van Aran is dood...
Laagvlieger
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25ste nummer van de pers

„Gandalf" wil wat
doen voor
Vlaamse volksmuziek

men inschrijven, zodat w e al aan
een volgende „Gouden Gandalfwedstnjd kunnen denken, die
wellicht een tweejaarlijks gebeuren w o r d t Wij hopen dat die
jonge groepen dan niet al te snel
veel geld willen verdienen, maar
vooral goeie muziek maken, zodat opnieuw kleinere klubs en
kansen tot optredens ontstaan.
Maar wij blijven vooral een
tijdschrift en wanneer het ooit
winstgevend wordt kunnen w e
verscheidene richtingen uit Bijvoorbeeld het opnieuw inrichten
van optredens die de Vlaamse

en andere volksmuziek nieuwe
kansen bieden..."
Tot zover Raf Venken, die ook
de abonnementendienst
verz o r g t en waar men ook om
allerlei informatie in dit verband
kan krijgen. Liefhebbers kunnen
terecht aan de Holsbeekse
steenweg 170 te Kessel-Lo
016-25.84.72 f s avonds). Een
jaarabonnement kost slechts
350 fr., te storten op rek.
145-0589700-96 van Gandalf te
Kessel-Lo, met vermelding van
volledig adres graag.
Sergius

Het Vlaamse muziektijdschrift „Gandalf' was deze
zomer aan zijn vijfentwintigste uitgave toe. Reden
dus om met Gandalf-hoofdredakteur Raf Venken
even te gaan praten over het ontstaan, de bedoeling
en toekomstdromen van enkele idealisten die er veel
voor over hebben om de volksmuziek nieuwe impulsen te geven.

MAGAZINE

H

ET begon allemaal in een
Leuvens café, de gekende jazzkelder „Sevenoaks". Met enkele mensen
werd er veel gepraat over muziek, over artiesten en over de
vaststelling dat de volksmuziek
zo weinig aan bod kwam in pers
en andere media.

Rode cijfers
Grootse plannen werden gesmeed: er zouden optredens
worden ingericht en waarom
zou er zelf geen tijdschrift over
volksmuziek verschijnen? Het
bekende „Liedboek" was een
paar jaar eerder verdwenen, en
er werd kontakt opgenomen met
Miei Appelmans en Rie Van den
Berghe, die in de Vlaamse muziekwereld reeds naam en faam
hadden verworven. Er werd gedacht aan een vzw om alle initiatieven te beheren. In december
'81 kwam het O-nummer van de
pers en vanaf januari verscheen
zowat elke maand een nummer.
Meteen kwam er ook de optredens in de Sevenoaks, maar
ondanks ruime belangstelling geraakte het initiatief met uit de
rode cijfers...
W I J : „Hoe kwamen jullie aan
inhoud en vormgeving?
Raf: „De bedoeling was vooral
de promotie te verzorgen van
die muziek die amper in de pers
kwam, de Vlaamse volksmuziek
te steunen, en de toen nog suksesvolle Engelse folkartiesten
die overkwamen te volgen.
De samenstelling get>eurde
met drie, en gelukkig kregen we
er een handvol medewerkers bij
die met artikels of andere hulp
bijsprongen. Spijtig genoeg is de
Sevenoaks dan gesloten, maar
de vzw was opgericht Inmiddels
hadden we heelwat geleerd, en
een technische
rationalizatie
doorgevoerd, om de vraagprijs
van veertig frank rond te krijgen.
Hierdoor rondden we het tweede jaargang zonder verlies af. En
met wat nog steun konden w e

dan eindelijk beginnen met de
honderdduizend frank schuld
(deels van een mislukt optreden)
af te betalen. Het derde jaar
konden w e rekenen op enkele
advertenties, en op een vast
aantal abonnees in Vlaanderen,
een paar in Wallonië zelfs, en
een aantal in Nederland".
W I J : „Wat zijn volgens jou de
redenen van de krisis in de
muziek?"
Raf: „Het heeft vooral te maken met kansen tot optreden,
met het verminderde aantal
jeugdhuizen die optredens inrichten, met het circuit dus, en
met geld. Vroeger konden de
klubs en kroegen vrij goedkoop
artiesten krijgen voor een beperkt publiek. Op enkele jaren
tijd zijn de gages enorm verhoogd, de reiskosten duur geworden net als de platen. Zelfs
grote festivals — als Jefa-Heusden bv. — hadden met die problemen zwaar te kampen.
W I J : „Hoe ziet „ G a n d a l f de
toekomst?"
Raf: „Meer dan ooit hopen wij
op een „nieuwe lichting" van
Vlaamse jonge groepen. Na
Wannes, RUM, de Snaar en anderen, die nu professioneel werken is er nog weinig aan bod gekomen. Dat willen wij helpen
oplossen met de „Gouden Gandalf, die dus een wedstrijd is
voor volksmuzikanten. Wij kregen de steun van de BRT en andere media, en na een informele
selektie aan de hand van cassettes en optredens kozen wij zes
groepen uit die het tegen elkaar
opnamen begin augustus te
Dranouter.

Nieuwe l<ansen
De drie laureaten worden
door de BRT-radio, dienst Amusement en Kleinkunst beloond
met gratis studio-opnamen en
niet te versmaden radio-uitzendingen, terwijl ook geld- en andere prijzen voorhanden waren.
Zeer positief was dat na de
selektietijd nog groepen kwa-
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Betaal
justitie
De minister van Justitie kan nu zelf bepalen
wie er voor sommige misdrijven nog in de gevangenis
terecht komt. Het parket kan immers voor vooral
daden van witte boord-kriminaliteit een minnelijke
schikking voorstellen, waarbij de dader vrijuit gaat
als hij betaalt. Of: de verstrekkende gevolgen
van een zomers wetje.

Bovendien
Navo: België, doorvoerland van soldaten
Bedrijf: Wordt de Zoo gesloten?
Verjaardag: 25 jaar Bond Zonder Naam
Bevrijding: De ontvoering van Léon Degrelle
Muzielc: Exclusief gesprek met Lorin Maazel
Deze week in

Knack Weekend
IntervieiMf: John Huston
over ^ n leven en carrière
W o n e n : Tapijten in pastelkleuren
M o d e : Nog meer breigoed
Avontuur: In 88 dagen door Groenland
ï2/9
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29 september Brusseldag

Met fanfare Kempenland
en honderden VU- vlaggen
Stilaan begint de Brusseldag van zaterdag 29 september a.s. meer en meer
vorm te krijgen. Ook liepen de eerste inschrijvingen binnen en kondigt men
de aantocht aan van tal van VU- en VUJO-vlaggen. Iedereen is van harte welkom. Voor alle duidelijkheid nog even ons programma van deze welgevulde
dag, de inschrijvingsbon en een hartelijk welkom aan allen uit het ganse
Vlaamse land.
De centrale verzamelplaats van
onze Vlaamse dag in Brussel Is de
„Ancienne Belgique", deze fraai gerestaureerde
ontspanningsen
feestzaal in de Steenstraat in het
centrum van de stad, in de buurt van
de Grote Markt het hart van Brussel.
Vanaf hier kan men het programma
van de dag zelf kiezen.

sen aan het World Trate Center) en
rondrit door Brussel. Deze rondritten
gebeuren met Vlaams-Brusselse gidsen, en werden speciaal voor deze
Brusseldag gekoncipieerd. In een
volgend artikel komen we hierop
terug. De rit duurt ± 2 uur. We
verwachten u dus rond 12 u. terug In
de AB.

Eerste
mogelijkheid

• In de namiddag (vanaf 14u. 30
tot 17 uJ heeft u een keuze uit:
— een bezoek aan het pariement
o.l.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 togepaste kunsO. 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 bulten bekeken. Een
en ander staat opnieuw onder leiding
van kundige gidsen.

• om 10 uur w^ordt er van hieruit
gewandeld naar het Broodhuls 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 geïntrigeerd 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).
• Vanaf 12u. kan u er gelegenheldsklekenfretter worden. Vanaf
18 u. serveren we Brabantse boterhammen met bloedpens en kipkap.

Tweede
mogelijkheid
•

Om lOu.: (verzamelen met bus-

Derde
mogelijkheid
• Vanaf 15 u. kunt u In de Waranda
terecht De Waranda Is het stemmige park tussen het pariement en het
koninklijk palels.

Onze geliefde Volksunie-fanfare
en drumband „Kempenland" zal daar
tot 17 u. koncerteren. Het zal ongetwijfeld de eerste maal zijn dat zoveel Vlaams-natlonale hymnen met
zoveel talent en Inzet zullen gespeeld worden op die plaats.
Voor de deelnemers aan de andere aktivlteiten (kroegentocht parlement metro) is de Waranda ook het
eindpunt van hun diverse bezoeken.
Met fanfare én afdellngsvlaggen
stappen we dan, rond 17 u., stoetsgewljze door de binnenstad naar de
AB.
Geen „Marsj op Brussel", maar
een feestelijke optocht door de blnnenstand met onze arrondlssements-, afdellngs- en VUJO-vlaggen,
met aan het hoofd onze VU-fanfare
„Kempenland", onze mandatarissen,
kaderieden en militanten.

Dans en kabaret
Wanneer alle mogelijkheden uitgeput zijn, alle stoeten en wandelingen
voorialj, is het weer verzamelen geblazen In de AB.
Om 20 u. valt daar het tafelgerucht
stil. Want Jef Burm, één van onze
fijnzinnigste kabaretmensen, vergast
ons dan op een exclusief Brussels
optreden. Kwaliteit originaliteit én
sukses verzekerd. Dan zal het langzamerhand tijd worden dat onze
nationale voorzitter ten dans uitnodigt En hoe het dan verder loopt weten we eigenlijk ook niet
Tot slot nog enkele praktische
wenken.

VU te Komen

Parkeren
Het Is onmogelijk rond de Ancienne Belgique te pari<eren. De autocars die niet deelnemen aan de
rondrit wordt aangeraden hun reizigers af te zetten aan de A.B. en hun
car te parkeren rond het World
Trade (Center (aan het Noordstation).

Idem voor de cars die de rondrit
maken en de auto-relzigers die langs
de centrale lanen de AB, kunnen
vervoegen.

Inschrijving nodig
De datum wordt veriengd tot 20
september» Alle Inlichtingen bij arr.
sekretaris Luk Vandezande. Tel.:
217.81.10 - 425.5622.

Ja, wij komen
naar Brussel!
[Insturen vóór 20 september
plein 12, te 1000 Brussel.

naar

VU-Nationaal, Barrikaden-%

Ondergetekende:
Aantal deelnemers:
komt naar Brussel:

D

n

autocar afd./Arrondissement
eigen middelen

neemt deel aan:
rondrit door Brussel

Vorige week donderdag bracht algemeer) voorzitter Vic Anciaux een werkt}ezoel< aan „Huize Robrecht
van Kassei" en het nieuwgetxiuwde
Vlaamse schooltje te Komen. Tijdens een urenlang en openhartig
gesprek met duivel-doet-al van de Vlamingen in Komen, Noël Decraemer, werd de voorzitter
terdege
geïnformeerd over de moeilijkheden, de kansen en de toekomstperspektieven
van het Vlaamse schooltje.
Hij was tijdens zijn bezoek vergezeld van mevrouw Roos Lemout-Martens (schepen te Wervik en lid van
het VU-partijt>estuur), senator Michel Capoen (eveneens partijbestuurslid) en
volksvertegenwoordiger
Franz Van Steenkiste. De VU-delegatie drukte ook haar diepe waardering uit voor het fantastische werk
dat in Komen wordt geleverd door enkele zeer verdienstelijke
Vlamingen.
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•
met car afd./arrondissement
D
met Brusselse car . lOOfr.
afspraak l O u . aan World Trade Center (Noordstation)
bezoek aan: D
Broodhuis
afspr. A.B. 10 u. 40 fr.
Kantmuseum
bezoek aan: O Archief Vlaams Leven te Brussel (afspraak A.B. l O u J
Biermuseum + pint
50 fr.
u
middagmaal
230 fr.
bezoek aan Parlement
bezoek aan kunstwerken in Metro
avondmaal
130 fr.
kabaret/bal
lOOfr.

— aktlviteiten aanstippen
— betaling ter plaatse
— A.B. = Ancienne Belgique (1 ste straat links voorbij Beurs
richting Zuid).
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Doorgaan of stoppen?

Hoe moet het verder
met de Antwerpse premetro?
O p 2 2 d e c e m b e r 1966 w e r d na e n k e l e j a r e n v a n v o o r b e r e i d e n d
studiewerk een o v e r e e n k o m s t afgesloten tussen de Belgische
S t a a t — h e t m i n i s t e r i e v a n V e r k e e r s w e z e n — e n M I V.A. w a a r b i j d e
algemene v o o r w a a r d e n v a s t g e l e g d w e r d e n o m te A n t w e r p e n een
p r e m e t r o a a n te l e g g e n .
D e algemene leiding van studie en uitvoering van de k u n s t w e r k e n
w e r d aan M.I.VA t o e v e r t r o u w M.I.VA zou als b o u w h e e r f u n g e r e n
en het beheer van de i n f r a s t r u k t u u r b e k o m e n , het Rijk zou als
financier optreden.
O p deze basis werd in 1970 met
de werken gestart De gemeenteraad werd ter zake in feite niet
geraadpleegd, wel werd de raad van
deze plannen ingelicht Deze plannen
werden evenwel in de raad gunstig
onthaald, de ganse gemeenteraad
beschouwde de aanleg van een premetro als een belangnjke verbetenng voor het openbaar vervoer, verbetenng waarvoor de stadskas op
geen enkele wijze bezwaard zou
worden, vermits de Staat alle lasten
op zich zou nemen
Ongetwijfeld werd de ijdelheid
van de Sinjoren door dat grootse
vooruitzicht op de maat van een
heuse metropool in belangnjke mate
gevoed
Pas enkele jaren later manifesteerde zich enig skepticisme, toen bij de
aanleg van de eerste as — Groenplaats-Centraal Station — er zeer
grote hinder ontstond voor de winkeliers van Meir-Leysstraat en de
Keizerlei Dit eerste gedeelte w e r d
nog in open bouwwerf aangelegd,
werkwijze die voor een lange periode deze straten omzeggens kompleet ontoegankelijk maakte

Kontestatie
Ingevolge voornoemde langdunge
hinder voor enkele van de belangnjkste winkelstraten van onze stad,
w e r d er voor het eerst op een eerder
kntische wijze over de premetro
geïnterpelleerd in de gemeenteraad
Inmiddels was ook duidelijk geworden voor het meest entoesiaste
raadslid, dat noch de Staat noch
M I V A zich erg veel om de gemeenteraad of de plaatselijke bevolking
bekommerden
Bouwheer M I V A had het niet
eens nodig geacht een bouwvergurv
ning voor dit relataef gigantisch
bouwprojekt aan te vragen In dezelfde penode w e r d eveneens ervaren
dat dit projekt enorm grote financiële
inspanningen vergde, veel meer dan
aanvankelijk geraamd was.
Toen in 1975 het eerste premetrovak ingehuMigd werd, ging deze opening gepaard met een vnj scherpe
kontestatie van talnjke werk- en aktiegroepen van divers pluimage Ook
btj de raadsleden was de initale
euforie al flink gekoeM

De belangnjkste knbeken die bij
deze gelegenheid aan bod kwamen
was vooreerst de grootschaligheid
van de ondergrondse stabons, waarvan de noodzaak met ingezien kon
worden en het weinig logisch gevolg
dat de tramgebruiker een flink stuk
verder moest lop>en om de tram te
nemen, maar voor alles wel het feit
dat deze stations quasi ontoegankelijk bleken te zijn voor hoog bejaarde
mensen, en helemaal met gebruikt
konden worden door minder-validen

^

Stoppen of?

Toen beperkte de kontestatae zich
enkel tot de genoemde akbegroepen, en kreeg deze met de volledige
steun van de politeke vertegerv
woordigers Hoewel bij deze laatste
het ongenoegen eveneens in sterke
mate toenam, omdat er toch duidelijk
belangnjke gebreken werden vastgesteld
In belangnjke mate w e r d dit ongenoegen in de hand g e w e r k t omdat
het hele gebeuren gepland en uitgevoerd w e r d zonder reële inspraak
van de plaatselijke bevolking en het
gemeentebestuur
Na deze zeer bekrK>pte terugblik
naar het verleden is het wellicht
interessant o m even naar de toekomst te zien
Hierbij weze opgemerkt dat voor
vele Sinjoren de verdere uitbouw nu
wel degelijk in vraag gestekJ w o r d t
dit ondanks het feit dat een grote
meerderiieid zich, onlangs nog, voorstarKler verklaarde voor het tot
stand brengen van de metroverbinding met de Linkeroever Standpunt
dat eveneens door de VolksunieAntwerpen w e r d ingenomen
In het kader van de ruimtelijke
orgamzatie van de Stad Antwerpen
vormt het probleem — meer bepaakJ
de polemiek omtrent de verdere
uitbouw van de premetro — een
zeer belangnjke faktor
Daarom heeft het Politiek Kollege
aan alle afdelingsbesturen
van
Groot-Antwerpen gevraagd om zich
grondig te beraden over dit belangnjke probleem, opdat binnen enkele
maanden door VU-Groot-Antwerpen een standpunt kan ingenomen
worden dat de goedkeunng kan heb-

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.

ben van alle plaatselijke parbjvertegenwoordigers

... doorgaan?
De werkgroep die hiervoor opgencht w e r d heeft na een voorafgaand
overleg in de verschillende afdelingen, reeds een inleidende gedachtenwisseling hierover gevoerd
Een volgende stap zal gezet worden op 22 september a s wanneer
P Wuillaume — auteur van de interessante brochure „De Antwerpse
premetro — doorgaan of s t o p p e n ' "
— de gelegenheid zal gegeven worden om deze brochure uitvoeng toe
te lichten Daarna zullen ook andere
S|3eaalisten uitgenodigd worden zodat elkeen betreffende dit belangnjke dossier een ruime objekbeve
voorlichbng zal ontvangen hebben
o m ten slotte met kennis van zaken
een besluit te kunnen nemen
Lezers die hieromtrent wensen
mede te werken kunnen telefonisch
kontakt nemen met de voorzitter van
het Polibek Kollege, H Neetens, telefoon 2 1 6 0 4 9 7
Gerard Bergers,
VU-gemeenteraadslid

Breek-uit tombola
te Antwepen
O m de kosten te dekken die w e
bjdens de komende maanden zullen
maken ncht de Vlaamse Akbe- en
Kultuurgemeenschap deze tombola
in Loten aan 20 fr per stuk zijn
verknjgbaar bij onze bestuursleden
of op het sekretanaat Wetstraat 12
Met een kleine inzet kan u een van
de prachbge pnjzen winnen, o a een
damesfiets, talnjke boekenbons en
elektrische toestellen enz.
De trekking is voorzien op woensdag 31 oktober 1984 om 21 u in ons
sekretanaat Hiermede nodigen wij u
dan ook uit aanwezig te zijn wanneer
de pnjzen aan de gelukkige winnaars
worden overhandigd

ANTWERPEN
SEPTEMBER
15
15

16

18

20
21

22
22
22
22
23
23
26

28

28

29
29
30

EDEGEM Eerste kaartavond van het seizoen, in k>kaal „Dne Eiken" Aanvang 20 u 15 Voonnschnjven noodzakelijk.
WILRIJK Kleinkunstavond met Miei Cools en Jos Ghijsen o m
20 u in kultuurcenb-um De Kern, 200 fr inkom Kaarten op tel
2 3 7 3 0 4 0 Innchbng VNJ-Wilnjk
W O M M E L G E M Van 12 tot 18 u reuzebarbecue bij familie
Herbosch Kastanjelaan 4, te Wommelgem, t v v Rudy Van
Pollaert Inkom 50 fr p /persoon
ANTWERPEN Bezoek aan de tentoonstelling „Groot-Antwerpen eenheid in verscheidenheid" Samenkomst 13 u 45 Stadsfeestzaal, Meir Deelneming inkom -(- gids 50 fr leden, 70 fr molleden
EDEGEM Daguitstap van het F W naar Leuven en Ovenjse
Inlichbngen bij kernleden en bij José Poppelaars, tel 4 4 9 7 9 0 1
TONGERLO-WESTERLO Voordracht door Jos Bouveroux over
zijn boek „Terreur in b m b u r g en het Leuvense 1940-1944", o m
21 u in de Kapellekeshoef O r g St-Maartensfonds Kempen
GROOT-ANTWERPEN Kaderdag „Openbaar vervoer" o m 14 u.
in Alpheusdal te Berchem
BORGERHOUT Herfsttal in zaal Pax, Steriingersb-aat 80 o m 21
uur Discobar „Eddy en Hilde"
WESTERLO VUJO-bal in de polyvalente zaal te Voortkapel met
discobar ,Alive"
OUD-TURNHOUT- 2de Herfstbal in zaal „Sportlokal", Dorp te
Oud-Tumhout
ANTWERPEN Willem van Oranje-wandeling Samenkomst o m
1 4 u op St-Andnesplaata Deelname 80 fr Inschr tel 2 3 6 8 4 6 5
HOMBEEK-LEEST Kulturele uitstap naar G e n t Deelname in vervoerkosten 200 fr Inschnjven bij bestuursleden voor 15 s e p t
B O O I S C H O T Voordracht door senator Walter Luyten „Gnm- &
Glimlachen in de senaat" o m 20 u in cafe t Spieke, Kleine Steenw e g Inr F W - B o o i s c h o t
A R E N D O N K Spreekkieurt door senator Walter Luyten „Dat heb
je met op school geleerd - geschiedenis Vlaamse Beweging", om
20 u in zaal Kruispunt Kerkstraat 210 O r g F W - A r e n d o n k .
BERCHEM Spreekbeurt door Bruno De Wever „Vlamingen aan
het Oostfront" om 20 u in het Kultureel Centrum, Dnekoningenstraat 126 Inkom 50 fr Inr Vlaamse Knng Berchem
KAPELLEN Dagbnp „Hoeilaart druivenstreek" Verb-ek o m
8 u 30 aan GB-Kapellea 250 fr Org F W Inl 6 6 4 3 4 9 4
BORGERHOUT Herman Van Den Reeck-gedachtemsmis in de
St-Annakerk m m v St-Jozefkoor o m 19 u
MINDERHOUT-HOOGSTRATEN. Vlaamse boekenbeurs. O r g
Vlaamse Knng Hoogstraten

ALLE ROUWKLEDING
VOOR DAMES EN HEREN
RETOUCHE TERWIJL U W A C W T

L L U SUCCES KLEDING

MEYERS

BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR

Bij het overlijden van Jos Hofkens
O p 2 september 1984 overleed te
Lier, in de H-Hartkliniek, Jos Hofkens, 82 jaar oud O p 6 september
had de begrafenis plaats te Hove
Talnjke Volksunie-vnenden waren er
aanwezig
Jos IS gans zijn leven een Vlaamsnabonalist geweest In de derbger
jaren sbchtte hij een afdeling van de
Vlaamse Toenstenbond
Na de bevnjding in 1944 w e r d Jos,
als gevolg van een valse beschuldiging, opgeF>akt en „bijgewerkt" te
Antwerpen Een hersenbloeding was
het gevolg Veerbg jaar heeft Jos
nog geleefd als een zwaar lichamelijk
gehandicapte, maar geestelijk ongebroken I
Gedurende jaren w e r d hij verzorgd door zijn zuster Later leefde
hij in het bejaardenhuis van Itegem
Jos werd nooit veroordeeld, in
1974 w e r d hij erkend als burgerlijk
oorlogsinvalide — dit betekende
meteen een eerherstel Sindsdien

had Jos het op financieel gebied wat
gemakkelijker
Nooit heeft Jos over september
1944 gesproken — rKXJit heeft hij
een kwaad w o o r d gezegd — nooit
een w o o r d van bittertieid Geen
wn-oki Steeds was hij opbmist en hij
klaagde nooit Hij wou met geholpen
worden en trok zoveel mogelijk zijn
plan
Jos heeft zijn idealen noort verloochend Zijn bneven eindigde hij

Vreedzaam protest
te Antwerpen
„Vlaanderen eist gerechtigheid,
onze Vlaamse politieke gevangenen vnj."
Achter deze slogan roept het
Hulpkomitee voor nabonalisbsche
polibeke Gevangenen ( H N G J op
o m massaal deel te nemen aan de
vreedzame protestbetoging van vnjdag 14 september om 19 u 45 aan
het Groenplein te Antwerpen

„Spreken in het openbaar",
een kursus voor VU-vrouwen
De VU-vrouwen van het arr Antwerpen starten met een kursus
,Spreken in het openbaar" en dit
speciaal voor de VU-vrouwen De
kursus gaat door op het VU-sekretanaat J üesstraat 2 te Antwerpen
telkens van 20 u tot 23 u onder de
leiding van Johan Van Coppenolle
Data 19 en 26 september en 3, 10,

17 en 24 oktober Wij vragen een bijdrage van 300 fr voor de ganse
reeks wat zeker geen beletsel kan
zijn voor het volgen van deze kursus.
U kan telefonisch inschnjven op
het nummer 449 60 60 CJ Van Thillo)
liefst tussen 8 en 9 u in de voormiddag of ten laatste de avond van 19
september

steeds met „Vlaanderen Houzee!"
De polibeke akbviteit volgde hij op de
v o e t De Volksunie lag hem nauw
aan het h a r t Graag sprak hij over
Hove en de Hovenaara 2^jn geheugen bleef p e r f e k t Elk jaar was hij
aanwezig op de Volksunie-feestjes.
HIJ heeft de goede stnjd gestreden W I J zijn de erfgenamen W i j
zetten de stnjd v o o r t Tot de uiteindelijke zegepraal
Frans Van Eisen

VU-Wommelgem
naar Brusseldag
30 jaar Volksunie In Gent hekiben
w e dit al massaal gevierd in een
n o k v d Kuipke 30 jaar Volksunie is
ook een reden om in groten getale
naar onze Vlaamse hoofdstad Brussel te trekken Door dit te doen,
benadrukken we dat Brussel een
Vlaamse stad is en moet blijven
Tevens zal onze aanwezigheid op
deze „Brusseldag" de Brusselse afdelingen, hun bestuursleden en militanten een hart onder de nem steken
om verder te doen in soms barre en
ondankbare omstandigheden
Het vervoer per autocar is grabs
voor de leden van Wommelgem
anderen betalen 100 fr Inschnjvingsformulier, ingevuld en vergezeld van
het nodige aeld af te geven bij een
van volgende personen en dit vóór
14 september W a r d Hertiosch, Kastanjelaan 4 Staf Van Looveren Welkomsb-aat 116 Frank Seberechts,
Welkomsbaat 27 L Boogaerts, A u tolei 78, G Bellefroid, Stenenkruis 5
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1ste Vlaams-nationaal voetbaltreffen: sukses!

VU-Hamme wint tornooi te Be veren
Geheel onverwacht, maar daarom niet minder verdiend, heeft de
VU-Hamme op 25 augustus het 1ste Vlaams-Nationaal Voetbaltornooi 1984 gewonnen Dit tornooi, dat werd ingericht door Jong
Vlaanderen, groeide uit tot een prachtig voetbalspektakel dank zij
de deelname van volgende ploegen: VSK Jonge Leeuwen Beveren,
Were-Di Zwijndrecht, V U Sint-Niklaas en VU-Hamme.
Reeds de openingsmatch, als eerste van de twee schiftingswedstnjden, tussen Were-Di Zwijndrecht en
de VU Sint-Niklaas, kende een zeer
doelpuntennjk verloop en leverde
mooi voetbal op vooral door de
ingesteldheid van beide ploegen, die
alle taktsche regels aan hun „laars"
lapten en resoluut de aanval speelden Uitblinkers waren bij Were-Di
Peter Voet als beste afwerker en bij
Sint-Niklaas de gebroeders Leysen
en Koen Maes eveneens als afwerkers en laatstgenoemde tevens als
spelbepaler Eindstand 4—7 SintNiklaas in de finale
Bi) de tweede schiftingswedstnjd
tussen de VSK Jonge Leeuwen en
de VU-Hamme was het reeds van bij
de aanvang duidelijk dat twee sterke
en aan elkaar gewaagde ploegen
tegenover elkaar stonden Dat de

Vik Anciaux
te Melle
Op zaterdag 20 oktober viert de
VU-afdeling Melle haar 15-jang bestaan Ontstaan uit de VU-Land van
Rhode wisten enkele dapperen een
eigen afdeling op te nchten Door de
jaren heen hebben reeds heel wat
mensen van ons bestuur deel uitgemaakt Slechts twee onder hen zijn
nog aktief in onze afdeling nl Julien
De Sutter, momenteel schepen, en
Herman De Pryck. propagandaleider
Hen vooral maar ook alleen die met
onze werking vertrouwd waren en
zijn en hen op wie we steeds een beroep konden doen, willen we die
avond eens speciaal in de bloemetjes zetten Naast onze plaatselijke
politieke vertegenwoordigers Pol
Van Grambergen, Frans Baert en
Oswald Van Ooteghem heeft de
nationale voorzitter Vick Anciaux
ook reeds zijn deelneming toegezegd
Het wordt ongetwijfeld een feest
dat nog lang in onze harten zal
nazinderen
Wie er wil bijzijn kan, mits betaling
van 400 fr, zich nu reeds inschrijven
bij Paul Vervaet Herman De Pryck,
Freddy Van de Putte en Hildegard
Callewaert

VU HamnDe uiteindelijk met 0—3
deze wedstnjd, waann senator Walter Peetere een prachtig doelpunt
maakte, won, vond vooral zijn oorzaak in de steengoede verdediging
en de bijna 100 % afwerking van de
VU-Hamme en de onkans van de
afwerkers bij de VSK Jonge Leeuwen, die telkens weer op een Hamse
klasse-keeper stuitten
De troosbngswedstnjd tussen
Were-Di en VSK Jonge Leeuwen
eindigde op 1 — 1 en werd uiteindelijk
in het voordeel van Were-Di afgeskv
ten na het nemen van strafschoppen 6—5 Beide ploegen gingen er
niet meer met dezelfde overtuiging
als in de schifbngswedstnjden tegenaan en zaten er fysisch ook enigszins door Dit betekent evenwel met
dat deze wedstnjd niet de nodige
spankracht bezat en bij momenten
geen goed voetbal opleverde maar
ook hier konden de spitsen de open
doelkansen niet benutten of stond
de keeper telkens op de goede
plaats.
De finale tussen de VU-Sint-Niklaas en de VU-Hamme werd een

25 jaar VU te
St.-Denijs-Westrem
De Vlaamse Vnendenknng van
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee organizeert op zaterdag 15 september
een barbecue, muzikaal omlijst door
de Cotton City Jazz Band
Dat alles in het park van het
Borluutkasteel te Sint-Denijs-Westrem vanaf 19 uur
De Volksunie-afdeling St-DenijsWestrem bestaat vijfentwintig jaar
Dit jubeljaar wordt gevierd met de
organizatie van een tentoonstelling
over haar 25-jange werking
BIJ die gelegenheid houdt het
Vlaams Nationaal Boekenfonds een
boekenbeurs
Op panelen wordt de (gevaarlijke)
verkeerssituatie in vnl SDW aangetoond en kan men zien hoe er naar
veilige altemateven werd gezocht
Geïnteresseerd' Kom dan op zaterdag 15 september even binnenlopen op het kasteel Borluut te SDW
tussen 11 en 21 uur

spetterende wedstnjd, zoals reeds
kon worden verwacht op grond van
hun spel in de schiftingen
Hamme toonde zich in de eerste
wedstnjdhelft de sterkste ploeg en
liep toen uit tot 3—O Sint-Niklaas liet
echter de moed niet zakken maar
ging integendeel na de rust met mooi
technisch voetbal in de achtervolging en kwam terug langszij tot 3—3
Het bleef spannend tot het einde van
de wedstnjd maar het was ten slotte
toch Hamme dat dit Iste VlaamsNatonaal Tomooi verdiend won met
5-4
In het lokaal van de innchter, de
vzw Jong Vlaanderen in de A Panisstraat te Beveren, werden door de
VU-volksvertegenwoordiger
Jan
Verniers en de VU-senator Walter
Peeters onder ruime belangstelling
de verschillende trofeeën aan de
deelnemende pk>egen uitgereikt
waarbij toch nog even mag vermeW
worden dat de VSK Jonge Leeuwen
de fair-play beker wonnen

Het najaarsaanbod van
Vormingscentrum
Lodewijk Dosfel
Het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel stelt dit najaar opmeuw een
aantal vertrouwde en nieuwe leerprojekten en kursussen voor
Orxier de vertrouwde projekten
de .Leerkansen voor thuiswerkende
vrouwen" (16/10/'84) in Gent en de
.Basisopleiding tot milieukonsulent"
( 1 9 / 9 / ^ ) te Steenokkerzeel
Wie nader kenn» wil maken met
enkele mooie regio's, in het kader
van de Europese Volkshogeschool,
komt zeker aan zijn trekken met
vakantiereizen naar Amsterdam (1214 oktober en 27-29 december),
Zeeland (14-16 september) en DurtsBelgte (27-31 oktober)
Voor ervanngsgenchte kursussen
kan men ruimsichoots terecht in de
kursussen „Ken ik mezelf (18/10/
'84 te Gient en 10/9/'84 te Neerpelt),
„Omgaan met anderen" (11/10/'84)
te Gent en het weekeind „Mens en
pelgnm zijn" (2-4/11 /'84 te CadzandNederlancD
De geïnteresseerden in kunst en
wetenschappen vinden hun gading
in „Inleiding tot de psychologie"

U, als

VLAMING

sluit aan bij het V.V.Z.-ziekenfonds van u w streek!
V V Z doelstellingen
,
^
, r .
- uitbouw van een Vlaams, met partij-politiek gebonden, ziekenfondswezen
- Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg
- medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal front
Vlaamse ziekenfondsen aangesloten bij de V V.Z.
Ziekenfonds Flandria Meetjesland, Gravin
Vlaams ziekenfonds Ie Dien, Fredenk de
Johannalaan 8 9900 Eekio (tel 091 77 23 51)
Merodestraat 30, 2800 Mechelen (tel
10 Ziekenfonds Flandna Land van Rode, Poel
015 20 6613)
straat 40, 9220 Merelbeke (tel 091 30 79 09)
Vlaamse Mutualiteit Antwerpen - Vlamat,
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen. Velde
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen (tel
man 1, 9660 Brakel (tel 055 42 50 30)
03 234 20 02)
12 Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vnje,
CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 Tienen (tel
Suveestraat 2 8000 Brugge (tel 050 33 22 24)
016 81 34 35)
13 Ziekenfonds West Flandna Kortrijk, Graaf
Neutraal Vlaams Ziekenfonds Lede, Kroon
Gwijde van Namenstraat 7 8500 Kortnjk (tel
straat 1, 1680 Lennik (tel 02 532 01 72)
056 22 56 98)
Vlaams Ziekenfonds Brabantia, Nmoofse
Ziekenfonds West Flandna Roeselare, Zuidsteenweg 288, 1080 Brussel (tel 02 532 87 77)
straat 18, 8800 Roeselare (tel 051 20 83 45)
Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg,
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oude Zand
Centrumlaan 11, bus 6, 3600 Genk (tel
straat
14, 2750 Beveren Waas (tel
011 35 67 53)
03 775 66 66)
Ziekenfonds Flandria. Holstraat 21,9000 Gent
Vlaams Ziekenfonds Eén, Schapenweg 2,
(tel 091 23 52 27)
1900 Overijse (tel 02 687 9542)
Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-DurVlaams Ziekenfonds Ie Dien, Turnhoutse
me, Em Winckellaan 5, 9330 Dendermonde
baan 15, 2400 Mol (tel 014 31 27 16)
(tel 052-217545)

Vereniging van ^ i S S F Ziekenfondsen
V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056-22.56.98)

i4a
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OOST-VLAANDEREN
SEPTEMBER
18 STEENDORP. 1 ste pannekoeken-kermis in Taverne Bndge (Den
Blok) ook op zondag 19, telkens van 14 tot 19 uur Organizatie
VU-Steendorp
21 DEINZE VU-familiefeest met als eregast Willy Kuijpers en hulde
aan Omaar Mortier en Geert Berlaen
28 GENTBRUGGE Opening Kunsttentoonstelling Dr Goossenaertsknng met receptie om 20 uur De tentoonstelling loopt tot
en met zondag 7 oktober
29 GENTBRUGGE. Vlaggefeest VOS-IJzerbedevaartwerkgroep
Gentbrugge-Ledeberg 18 u 30 mis voor overleden VOS-leden
en „Vlaggewijding" in de kerk Simon & Taddeus van GentbruggeC^nter Om 20 u gezellig samenzijn in gemeentelijke feestzaal.
Kerkstraat, met volkszanger Frans Jacobs Inkom 50 fr
29 NINOVE: VU-overwinningsbal om 20 u in zaal Berg en Dal, Brusselstraat 87 te Ninove vanaf 20 u t v v het VU-tijdschrift „De
Roelanders" Vic Anciaux zal aanwezig zijn
(15/10/84 te Gent), „Kennismaking
met toneel" (3, 4, 5 december) en
een „I Tsing"-kursu8 (9-10 november)
te Gent
Ook de vertrouwde kursussen
„Restaureren van schiWenjen" (24/
9/'84 m Neerpelt, 15/10/'84 in /ontwerpen en 12/11/'84 te Hevertee),
„Kunst zien en begnjpen" (10/10/'84
te Kortnjk, 8/11'84 te Gent en 1 1 /
10/'84 te Antwerpen) en de kursus
„Kruiden leren kennen en herkerv
nen" (28/9/'84 te Gent)
Wie interesse heeft in gemeentelijk beleid kan terecht op een aantal
studiedagen die doorgaan in hlerent
(27/10/'84), Sint-Niklaas (10/11/«4)
en Tielt (8/12/W)
Mensen die meer willen weten
over Vlaamse Beweging kunnen
zich bijscholen in Leuven en Brussel
waar een reeks rorxi de historiek van
deze beweging (vanaf 24 en 25/9),
de taalgrensproblematiek (vanaf 6
en 15/10) en de Vlaamse en Vredesbeweging (vanaf 3 en 4/12) toopt
Ten sk>tte start op 15 september
het projekt J^iabonalsme in Vlaanderen", een eigenbjdse benadenng in
woord en beeM van het ferKxneen
nabonafasme
Voor meer inlichtngen en/of inschnjvingen kan men steeds terecht
bij het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel vzw, Bennesteeg 4, 9000
Gent tel 091-257527 (meegedeeld)

VU-Melle
naar Voeren
Tijdens het weekerKl van 22 en
23 september organizeert de VUafdeling Melle een tweedaagse in de
Voerstreek
Deelnemingspnjs tussen 1 500 fr
en 2 000 fr, afhankelijk van het aantal
deelnemers
We overnachten in jeugdherberg
De Veurs en bij enkele partikulieren
Voor wie de Voer met kent is het
een „must", voor anderen eerder een
blij weerzien
Voor inschnjvingen kan je terecht
bij Paul Vervaet Brusselsesteenweg 243, Herman de Pryck, Brusselsesteenweg 56, Hildegard Callewaert Merelbekestraat 10 en Freddy Van de Putte, Potaardestraat 1A
(Gontrode)

Sociaal
dienstbetoon
kamerlid De Mol
Eerste zaterdag
van de maand
Wichelen van 9 tot 9 u 30 bij Karel
Tas, Gebuerweg 34, Schellebelle van
9 u 30 tot 10 u bij gemeenteraadslid
Alfons Bombeke, Suikerstraat 14,
Wetteren van 10 tot 1 0 u 4 5 bij
Renaat Meert, Fortstraat 7, Kalken
van 10 u 45 tot 11 u 15 bij gemeerv
teraadslid Andre De Rycke, Pennemansba»! 24 B, Berlare van 11 u 15
tot 12 u bij gemeenteraadslid Enk
Van Hauwermeiren, Sparrendreef
11, Baasrode van 13u 30 tot 14u
bij gemeenteraadslid Ferdy Willem,
Broekkantstraat 37, Buggenhout van
14 u tot 14 u 30 bij gemeenteraadslid Toon Keldermans, Kasteelstraat
186

Tweede zaterdag
van de maand
Lebbeke van 9 u tot 10 u en op
afspraak (052-210148), Johan De
Mol, Brugstraat 5, Wieze van 10 tot
10 u 30 bij Marcel Vermeir, Aalstersestraat 86, Denderbelle van
10 u 30 tot 11 u bij Lieven Vervliet
Visstraat 14, Grambergen van 11 u
tot 11 u 30 bij provincieraadslid Herman Burghgrave, Bakkerstraat 162,
St-Gillis-Dendermonde van 11 u 30
tot 12 u bij Willy Peels, Resedalaan 2

Derde zaterdag
van de maand
Appels van 8 u 30 tot 9 a bij
Agnes Van der Steen, Heirstraat 21
(postkantoor), Oudegem van 9 tot
9 u 30 bij Willy Roels, Lambroekstraat 54, Zele van 10 tot 10 u 30 in
Mutualiteit S D D , Lokerenbaan 16,
Waasmunster van 10 u 45 tot
11 u 15 bij Hugo Verdunnen, Hollandse Molen 109, Moerzeke van
11 u 30-12 u bij Willy Ost Donkstraat 43

Elke maandag
van 11 u. tot 12 u.
Dendermonde in 't Vestje, Oude
Vest te Dendermonde

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn - Aalst
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst
heeft de hiernavolgende funktie opengesteld
— 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist in de anestesie
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende bnef
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW., Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken
uiterlijk tegen 15 oktober 1984 ter bestemming te zijn
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot
ekonomische heronentenng van 481978, genaamd antiknsiswet, is de opengestelde lunktie toegankehjk voor
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is
voorziea
Bijkomende inhchtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij
de h Humbert BARREZ, direkteur ziekenhuis, tel
053-783366, binnenpost 110
(Adv. iie)
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FVK pakt uit:

WEST-VLAANDEREN

Unieke kunsttentoonstelling in
West- Vlaanderen
D e „ F e d e r a t i e v a n V l a a m s e K r i n g e n " ( F V K ) i s e e n l a n d e l i j k e e n in
de vijf provincies erkende organizatie voor sociaal-kultureel vorm i n g s w e r k v o o r v o l w a s s e n e n , in het najaar pakt zij uit met een
kreatief initiatief: een kunsttentoonstelling. Vrijdag w o r d t de e x p o s i tie geopend.
De FVK heeft als voornaamste
opdracht het stimuleren, organizeren
en uitbouwen van een bestendige
socio-kulturele werking en dit vanuit
haar Vlaams-nationaal en pluralistisch karakter. Voor het najaar heeft
het Westvlaams FVK een passend
initiatief uitgewerkt rond hedendaagse kunst Zeker in de huidige krisistijd maakt de hele kunstwereld moeilijke dagen door. Het FVK-projekt
bestaat erin een kunsttentoonstelling
te brengen in vijf Westvlaamse steden met werk dat kunstenaars en
kunstenaressen hebben afgestaan.
Er werd bewust geopteerd voor
een heterogene samenstelling. Er
zijn internationaal befaamden én debuterenden aanwezig, zondagsar-

tiesten en beroepsmensen. Hoe dan
ook, een boeiende konfrontatie.
Uit het pakkend voorwoord van
VU-kamerlid en kunstkenner Raf Declercq citeren w e : „Onze
moderne
wereld verstrikt meer en meer in het
materialisme, wendt zich meer en
meer af van het t)ovenzinnelijke, van
het geestelijke. De gevolgen beginnen wij te ondervinden. Is de grens
van het toelaatbare of het leefbare
misschien nog niet bereikt
toch
dreigt de vervlakking een domper te
zetten op alle hoger leven. En waarvoor leeft de mens? Uiteindelijk kan
niemand deze vraag uit weg blijven
gaan. De kunstenaars
begrijpen
maar al te goed dat er moet gereageerd
worden-".

VUJO-Kortrijk hielp
bevrijding herdenken...
O p dinsdag 5 september w e r d te
Kortrijk de bevrijding herdacht Hiervoor was op de Grote Markt nogal
wat belangstelling. M e n krijgt te
Kortrijk immers niet alle dagen de
kans om een militaire taptoe te bewonderen.
Buiten de tribune, waar nogal wat
Belgische kleurtjes te zien waren
omwille van de bejaarde genodigden, en enkele rabiaat belgicistische
cafés, was er onder het F>ubliek
weinig trikoloors te merken.
Even na 19 u. doken enkele
VUJO-leden op en verdeelden in
een mum van tijd honderden pamfletten. Hierin benadrukte de Kortrijkse V U J O eens te meer het antiVlaamse karakter van de Belgische
repressie.

Onmiddellijk hadden de VUJO'ers
weer gezorgd voor werkgelegenheid. M i i ^ t e n s een twintigtal leden
van diverse geheime diensten en
bijzondere brigades volgden in trosjes de staatsgevaariijke jongelui. Het
verdelen van de pamfletten was echter zo vlug gegaan dat de eerbiedwaardige speurders met enkele
exemplaren vrede moesten nemen.
Z e waren daarover zo ontgoocheld
dat ze de VUJO-ploeg maar meteen
oppakten. Een paar slimmeriken
dachten door de mazen van het net
geslipt te zijn, maar de flikken hadden ze in het VU-lokaal te pakken
voor de jongens hun eerste pint op
de toog kregen.
Na een dik uur paspoortje-schrijven konden zij „beschikken".

SEPTEMBER

Tegelijk met deze merkwaardige
exjsositie loopt een kunsttombola De
kunstwerken worden op 1 december in Kortrijk uitgeloot op een feestelijke dag. De opbrengst gaat volledig naar de sociaal-kulturele werking
van de FVK.
De tentoonstelling wordt vrijdag
a.s. geopend door de stuwende
kracht achter dit gebeuren (en V U voorzitter van Sint-Michiels), Herman Gevaert Tot 23 september kan
men de werken nog bewonderen in
het Brugse koncertgebouw ter SintJakobsfa-aat Van 13 tot 21 oktober is
de tentoonstelling te bewonderen in
Roeselare (stedelijk kultureel centiTjm), van 26 oktober tot 4 november in Oostende (kultureel centrum
Vovo), van 9 tot 12 november in
Wervik ((Centrum) en van 16 november tot 1 december in Kortrijk (WestFlandria).
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Vlaamse kulturele
kring-Blankenberge
D e Vlaamse kulturele kring van
Blankenberge heeft onder het voorzitterschap van Jean-Marie Dumery,
een eigentijdse tentoonstelling op
het getouw gezet Van 21 tot 29
september kan men in de stadsgalerij ter Langestraat het werk bewonderen van twee Vlaamse kunstenaars.

29

BRUGGE: Opening van de kunsttentoonstelling ingericht door de
„Federatie van Vlaamse Kringen vzw". Deelname van 49 Vlaamse
kunstenaars. O m 20 u. in het koncertgebouw, Sint^akobsti-aat
IZEGEM: Naar Antwerpen, VUJO-dag „Naar een Vlaamse
Republiek". Inschrijven bij Geert Vandeweghe, Ardooisestraat 4,
bus 1, tel. 31.09.69, of in 't Leeuwke, Nieuwstraat 25, tel. 30.96.61,
of in Het Vlaamse Huis, Grote M a r k t tel. 30.36.63. Verb-ek met de
bus om 7 u. 45 op de (Srote Markt in Izegem. Inr: VUJO-lzegem.
G R O O T - O O S T K A M P : Viering 30 jaar V U met een „Braaivleis"namiddag te Hertsberge, net voorbij het Lodi-kruispunt Volw.
200 fr., kind. tot 1 2 j . 120fr.
IZEGEM: Voordracht met dia's over de schilder Paul Delvaux
door de h. De Koninck. O m 15 u. in de bovenzaal van het „Oud
Stadhuis", Korenmarirt 16. Inr: V W G .
BLANKENBERGE: Opening tentoonstelling rond kunstenaars
Jaak Titeca en André Doom. O m 20 u. in de stadsgalenj,
Langestraat 44. Inleiding door mevr. Katrien De Bets-Van Rijsel.
Inr. Vlaamse Kulturele Kring.
lEPER: Pannekoekennamiddag voor groot en klein om 16 u. in het
jeugdstadion, Leopotó Hl-laan. Popjaenkast voor kinderen.
IZEGEM: fietstocht naar domein „De Gavers" te Harelbeke. Start
rond l O u . aan „Vlaams Huis", Grote M a r k t Inr.: F W .
I Z E G E M : „Hoe lang is de w e g ? " Voorstelling met p>oëzie en kabaretteksten door Rita Lommée. Eerste in de reeks reisvoorstellingen. O m 20 u. 30 in de bar van het stedelijke muziekaudltorium,
Kruissti-aat 15. Kaarten: voorverkoop 100 fr. (boekhandel Spectator, Marktsb-aat; Ratenhandel Wenerdroom, Stationssb-aat; bestuursleden V S V K ) . Aan de ingang van de zaal 125 fr. Inrichting
V S V K (Vlaamse Studie- en Vormingskring).
D A M M E - M O E R K E R K E : VI. N a t Ontinoeting 1954-1984. - O m
15 u.: in de monumentale raadszaal van het stadhuis te Damme,
feest- en akademische zitting met rede door min. Hugo Schiltz. O m 20 u.: in zaal „Carina", Vissersstraat te Moerkerke, Feestzitting met Vic Anciaux, Kurt Reming, ruim 100 medewerkers van
het eerst uur. Vriendenavond met orkest Frank Evers.

Jaak Titeca wordt vooral geïnspireerd door de Blankenbergse vissers en heeft ook oog voor de zee
en de achteriiggende poldergemeenten. Zijn schilderijen bewijzen de
fijne ingesteldheid en rust die van de
kunstenaar uitgaat Ook stelt hij enkele brandglazen tentoon.

VU-Zedelgem
viert feest
D e dynamische VU-afdeling van
Groot-Zedelgem viert feest op 6
oktober in de manege te Loppem.

André Doom is een crack met de
F)en. Ook hij vindt inspiratie in Blankenberge en omgeving, waarbij
vooral gebouwen zijn aandacht
gaande houden.

O m 20 u. gaat de prijsuitreiking
door van de geslaagde zoektocht
„Wij-in-Zedelgem". O m 21 a volgt
dan de denderende herfstfuif ten
voordele van het plaatselijk blad.
Voorverkoop: 60 fr„ de avond zelf:
90 fr.

D e tentoonstelling wordt op vrijdagavond 21 september om 20 u.
geopend door mevrouw Katrien De
Bets-Van Rijsel.

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.

Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31.13.76

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

PVBA BERT
Assesteenweg 101, Ternat
Tel. 02-58Z13.12

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

Tel. 014-21.12.07
Fraikinstraat 20,
Herentals

VERDELER
VOLKSWAGEN-AUDI

ESOX
STAN PHILIPS

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTDUINKERKE

uitgebreide keus bemeubeide villa's - appart. • en studio's
m alle priishlassen alles inbegrepen
vraag gratis katalogus met toto's

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

02-428.69.84

Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

Import - Export

Zondag en maandag gesloten.

n.v. de winne uyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

Panorama 36
1810 Wemmei
Tel. 02-478.19.93

LEOPOIDII-LAAN:20S
S«S< OOSTDUINKERKE
TEL OM/II 26.29
WOENSDAG GESLOTEN

DE PRIJSBREKER

a i T ^ STUDIO
• J - 1 - ' DANN

Groothandel Hengelsport

Littoral

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04 - 4Z39.16

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
Loodgietenj, 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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Prijsuitreiking Vlaamse Kring Tielt-Winge

Vlaams-Nationaal
weekeinde te
Middelkerke
In het licht van dertig jaar VU en
de opening van het nieuw Vlaams
HUIS, wordt het laatste weekend van
september in Middelkerke uitgeroepen tot Vlaams-Nabonaal weekend
Het programma ziet er uit als volgt
Vnjdag 28 september 19 u 30
tafelen met Hugo Schiltz, Jaak Vandemeulebroucke en J Desseyn in de
„Were Di" P De Smet de Naeyerstraat 19 Deelneming 900 fr (vismenu inbegrefjen vooraf inschnjven)
Org vzw De Pangel
Zaterdag 29 september, 10 u
tentoonstelling „Vrouwen in de
Vlaamse Beweging" in het Vlaams
HUIS, Onderwijsstraat 1 Gratis toegang Org FVV (Federatie Vlaamse
Vrouwen) 14 u diavoorstelling Joegoslavië Rijk aan kuituur en muziek,
in het Vlaams Huis, Onderwijsstraat
1 Toegang gratis Org V W G
(Vlaams Vertx)nd van Gepensioneerden) 16 u tweede Middelkerkse Comda, start op het Marktplein
Gnschnjven vanaf 15 uJ Org Vujo
en MOV 20 u Comda-Fuif in Ter
Duinen (Westendelaan 6) inkom 50
fr (deelnemers comda gratis) Org
VUJO en

MCV

Zondag 30 september 10 u tentoonstelling „Vrouwen in de Vlaamse
beweging" 15 u opening Vlaams
Huis (Onderwijsstraat 1) met o a Vic

Voor de eerste maal organizeert
de Vlaamse Knng van Tielt-Winge
een familiale wandelzoektocht Het
hoge aantal deelnemers overtreft
zelfs de stoutste verwachtingen
Men kan nog altjd deelnemen aan

Anciaux, Julien Desseyn Koor ,De
Windestemme" vlagoverhandiging
aan de VUJO en receptie
Voor alle inlichbngen en inschnjvingen kun je terecht bij P Van Looy,
Duinenweg 341 te 8430 Middelkerke
(tel 059-508480, kantooruren)

Startdag VUJO
Een dag waarmee VUJO het nieuwe politieke jaar inzet Een spetterende gebeurtenis
10 u Aankomst deelnemers - ontvangst en inschnjvingen
10 u -14 u Markt met standen van
kernen en arrondissementen en
Volksunieverwante organizabes Ondertussen wekwinkels met tips voor
de plaatselijke werking Vanaf 12 uur
mogelijkheid om te eten
14 u 17 Grootse happening Kwis
tussen de arrondissementen, muzikale animatie door de Mechelse
groep TABASKO voorstelling van
de diamontage nav het vormingsprojekt voorstelling van het vormingsprojekt groet van het partjbestuur startdagspeech door nationaal
voorzitter Bart de Nijn slotoptreden
door de kabareter Karel Declercq
20 u Eerste natonaal VUJO-TD
Voor meer info bel 02-2194930

LIMBURG
SEPTEMBER
18 TESSENDERLO Spreekbeurt over , Drogen van bloemen" om
20 u in cafetana van de gemeentelijke feestzaal Nadien bij koffie
en gebak (aangeboden door het bestuur) gezellig samenzijn met
voorstelling van het jaarprogramma Org F W
20 GENK Provinciale raad VUJO-Limburg in de Slagmolen om 10 u
Gastspreker senator Lowis
21 TESSENDERLO Voordracht door gemeenschapsminister Hugo
Schiltz om 20 u in zaal Ter Heide, Eersels te Tessenderio-Centrum

deze prachtige tocht langs het Tielts
natuurschoon tot en met zondag
16 september Onderweg knjgen de
wandelaars toensbsche vragen op te
lossen en er moeten ook een paar
foto's herkend worden

Tönissteiner Sprudel

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

achtig, het leek wel wonderwater te zijn
De postontvanger genas en
heeft nu reeds meer dan 8 jaar
geen nierknsis gehad
Vandaar de dankbaarheid van
de heer Beylemans ten opzichte van de oude Romeinen die
2000 jaar geleden de wondere
bronnen van het levend water
in Duitsland hebben ontdekt
Het verhaal gaat dat Tönissteiner sprudel een water zou zijn,
dat onder de grond met de vulkaan m aanraking komt en
d a a r zijn wonderbare samenstelling bekomt
Het water, en d a a r ben ik persoonlijk getuige van, heeft een
zeer aangename smaak De
heer Beylemans sprak zelfs
van zijn ,verslaving" omdat het
zo lekker is
Tönissteiner sprudel is speciaal
aanbevolen bij volgende bestrijding
1 Ziekte der u n n e - en afvoerkanalen
a) reinigen der nieren, blaas,
urinewegen, prostatis,
b) reinigen bij nierstenen, ook
fosfaat- en karbonaatstenen
2 Kronische
maagslijmvlies
ontsteking
Herstellen na darmontsteking
3 Kronische ontsteking der
luchtpijpen
4 Urinezuur diathese met h a a r
gevolgen van jicht
Wie meer wil weten over Tönissteiner, het levende water,
neemt best kontakt op met vader Abts, Tiensesteenweg 63 te
Bierbeek, tel. 016-46.03.11. Hij
zal er dan wel voor zorgen dat
je dit levenswater gemakkelijk
bij u thuis krijgt
(publ mededeling)

Op zondag 16 september staan
alle deelnemers prachbge pnjzen te
wachten in „Het Wit Huis' Bergstraat te TIelt Om 20 uur worden aan
de hand van een diareeks van de
tocht de vragen opgelost Er is eveneens een trofee voorzien voor de
vereniging met de 10 beste uitslagen

Gezellig samen
te Oud-Heverlee
In Oud-Heverlee stemde eén inwoner op vijf op de VU-lijst bij de Europarlementsverkiezingen In juli gebeurde de installabe van Willy Kuijpers in het Europarlement en Luk
Vanhorenbeek, VU-schepen in Bierbeek, legde de parlementaire eed af
Samen met Willy en Luk en onze
raadsleden Bert Vanhamel en Omer
Steeno nodigt de VU-afdeling OudHeveriee u uit op een barisecue en
gezellig samenzijn in het rekreabepark Zoet-Water op vnjdag 21 september 1984 om 19 u 30
Inschnjving dient te geschieden
door betaling van 250 fr per persoon
op rekening VU-Oud-Heverlee 7343250620-62, of aan een bestuurslid in
ruil voor de deelnemingskaarKen)
Telefonisch of schnftelijk kan deelname toegezegd worden op tel 01622.8157 (P Heidbuchel, Duivensb-aat 66 te 3045 Blenden)

• 40 j bediende zonder specifiek
dipkxna doch met heel wat ervanng,
om 10 j als telefoniste zoekt een
nieuwe betrekking in het Brusselse
of op de dnehoek Aalst-BrusselNinove Wil alle bediendenwerk
doen Voor ml zich wenden tot
volksvertegenwoordiger Dr J Valkeniers, tel 02-5691604
• Pas afgestudeerde jongedame,
dipk>ma ziekenhuisassistente, zoekt
dnngend een gepaste betrekking
Voor inlichbngen senator O Van
Ooteghem, A Lonquesb-aat 31,9219
Gentbrugge Tel 091-307287
• Gevraagd werkloze bouwkundige niveau A2 Inlichbngen bij Jons
Roets Koning Albertstraat 33 te
2548 Lint (tel 03-4555024, di en do
tussen 14 en 19 u

Een kasbon
die 12 X per jaar opbrengt.
Dat bestaat
^ y/^////^///f'^y/zv///////A//y
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Vu niet eens met Gemeentelijke
Sportraad van Oud-Heverlee
De Statuten van de Gemeentelijke Sportraad van Oud-Heveriee, opgesteld naar de geest en de letter van de Kultuurpaktwet werden goedgekeurd
door de gemeenteraad m zitting van 21 september 1978 A r t 7b van deze statuten bepaalt dat als niet-stemgerechtigde leden één vertegenwoordiger
aangewezen door elke politieke fraktie in de gemeenteraad deel uitmaakt
van de Gemeentelijke Sportraad.
Niettemin werden onder d e homogene PVV-meerderheid van 19761982 de vertegenwoordigers van de
politieke partjen geweerd uit deze
Sportraad
De Volksunieraadsleden van OudHeverlee (Bert Vanhamel en Omar
Steeno) hebben tijdens de gemeenteraad van 10 maart 1983 de toepassing gevraagd van de statuten en
van de Kultuurpaktwet Tijdens de
gemeenteraadszitting van 23 juni
1983 werd dit verzoek afgewezen
door de huidige PW-CVP-meerderheid
O p 28 juni 1983 werd klacht ingediend bij de Vaste Nationale Kultuurpaktkommissie Wegens uitblijven
van een t>eslissing werd een eerste
aanmaning aan de kommissie gestuurd op 16 januan 1984, een tweede aanmaning volgde o p 8 juni 1984,
met de mededeling dat, na het vers t i j k e n van de wettelijk voorziene
termijn, een verhaal bij de Raad van
State zou ingediend worden
Door de VU-frakbe in de gemeenteraad w e r d de heer Jan Meertens
uit Blanden voorgedragen als vertegenwoordiger van de Volksuniefraktie in de Sportraad
De Vdksunief r a k t e in de gemeenteraad van Oud-Heverlee klaagt aan
dat de Vaste Nationale Kultuurpakt-

kommissie na meer dan een jaar nog
steeds geen beslissing getroffen
heeft
Ondertussen
heeft
gemeenschap>sminister voor Kuituur, de heer
Poma ( P W ) en zijn administrate op
een schnftelijke fjarlementaire vraag
van de heer Willy Kuijpers duidelijk
gemaakt dat de samenstelling van
een Gemeentelijke Sp)ortraad dient
te beantwoorden aan de bepalingen
van de Kultuurpaktwet
De Raad van State kan thans,
volgens de VU-raadsleden, alleen
vaststellen dat de Statuten van de
Gemeentelijke Sportraad door de
burgemeester en zijn P W - C V P meerderheid genegeerd worden Z o
zou de weerslag van het arrest beperkt blijven tot de gemeente O u d Heverlee
Evenwel verneemt de VU-frakte
dat d e burgemeester en zijn meerder+ieidsfraktes ( P W en C V P )
overwegen de Statuten van de Gemeentelijke Sport-aad te wijzigen
zodat hoger geciteerd a r t 7b zou
wegvallen
In dat geval zal de Raad van State
verzocht worden zich uit te spreken
over het algemeen rechtsbeginsel
over de vertegenwoodiging van de
politeke fraktes in de gemeentelijke
adviesraden, in casu de gemeentelij-

MEUBELEN -DE KEIZER
• Geüchenkartikele

O n k l o p b a r e prijzen
in k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s
(speci*le voorwaarde
Openingsuren: I)i., woe., vrij. v«,n 13 lol l»u.30
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30
Zon d a s v a n 14 tot It u.
Zaakvoerder
Staf Kiesekoms

K E I Z E R S T R A A T 2 - 1740 T E R N A T - 02-582.22.22
(op slechts 15km van Brussel centrum)

ke sportraden, overeenkomstg de
Kultuurpaktwet
Indien burgemeester Vandezande
en zijn PW-CVP-meerderheid daartoe zouden besluiten, kan het arrest
van de Raad van State veel verder
strekkende gevolgen — en dit op
natonaal plan — hebben, dan aanvankelijk verwacht

VWGAarschot
boordevol
aktie
Tot en met 19 september 1984
loopt er een boeiende tentoonstelling van onuitgegeven fotomateriaal
over Arthur Meulemans in ons lokaal, Schaluin 39 te Aarschot (ingang
langs achter) Deze foto's werden ter
beschikking gesteld door ons lid.
Nestor Gerard, meester-fotograaf
van de Vlaamse Beweging
Open o p woensdag, zaterdag en
zondag, telkens van 14 tot 18 uur
W I J nodigen u tevens uit o p onze
volgende aktviteiten 1 Gouwdag
van onze V W G - v n e n d e n uit Geel
op woensdag 19 september Vanaf 9
uur wordt er verzameld in de gemeentelijke feestzaal, Statonssfraat
te Geel Vanaf 10 uur bezoek aan
Geels kultureel patnmonium O m 12
uur feestmaal voor de pnjs van
250 f r , gevolgd door feestzittng,
zang en samenzijn Onmiddellijk inschnjven a u b bij het bestuur of tel
016-566966, 2 O p woensdag 10
oktober nodigt V W G - M o l e n s t e d e
ons uit op zijn jaarlijks feest in het parochiezaaltje Deelname 100 fr per
persoon 3 O p woensdag 17 oktober IS er vlaggenwijding en feest van
W V G - A s - N i e l om 15 uur Feestmaal
kost 175 fr Vert-ek o m 13 u 30

BRABANT
SEPTEMBER
15 GROOT-BIJGAARDEN-ST-ULRIKS-KAPELLE- Groot eetfeest
van VU-Volksbielangen vanaf 1 8 u in zaal Osllegium, Brusselst-aat te Groot-Bijgaarden O o k o p zond 16/9 vanaf 11 u 30
15 M O O R S E L Breughelavond vanaf 18 u in de parochiezaal
15 ANDERLECHT Tweede mossel- en pensenfeest van de VU-afdeling de VI werkgroep Klimop, VTB-VAB-Anderlecht en ziekenfonds B r a b a n t a Zaterdag vanaf 17 u , zondag van 12 u in de
Credozaal Ninoofsesteenweg 371 te Anderelcht (Scheut)
21 W E M M E L . KVS-avond ingencht door Vlaamse Knng Pnjs 250 fr
Inschrijven op nr 4 6 0 3 3 9 5
21 K A M P E N H O U T Vlaams-natonale Boekenbeurs in zaal Beiaard,
Kampenhout-centrum O o k o p zaterdag 22 en zondag 23 s e p t
22 DILBEEK Bal van burgemeester Jef Valkeniers in het Rekreabecentrum Keperenbergsb-aat te Itterbeek Eerste dans o m 21 uur
Kaarten 120 f r , voorverkoop 100 fr Ingencht ten voordele van de
Sociale Werken van het gemeentebestuur
29 EPPEGEM 20ste nacht van Eppegem o m 21 u in zaal Rubenshof Orkest W a l t ^

21, 22 en 23 september

Vlaams-nationale
boekenbeurs te Kampenhout
VU-afdeling Kampenhout ncht
haar eerste Vlaams-Natonale Boekenbieurs in op 2 1 , 22, 23 september
e k. in de zaal „Beiaard" te Kampenhout-Clentrum
Vnjdag o m 20 u opening door
senator
Nelly
Maes, voorzitter
Vlaams Intematonaal C e n t u m Zij
handelt over „Knsis en vnjetjdsbesteding"
Zaterdag vanaf 14 u 30 tot 20 u
O m 15 u spreekt Nora Tommelein,
prov voorzitster F W - B r a b a n t over
„Het profiel van de F W " O m 16 u
Willy Kuijpers, Euro-parlementslid
„Het boek in de ontvoogdingsstnjd"
DooHopend van l O u 30 t o t 20 u
Zondag om 12 u ajsentef Maunts
Van Liedekerke leest voor uit eigen
werk.
Verlenen verder hun medewerking De Kamfjenhoutse kartoenist
en pentekenaar Benny Peeters.
V A K B E L met publikates over de
aangesloten verenigingen o m V O S ,

F W , Karel Bulsfonds, V W G , W Z ,
Vlaamse Kulturele Produktes, Vormingscentrum
Lodevinjk
Dosfel,
FVK, Vlaams Klank- en Beeldcenter
voor Europa
Siervoorwerpen en vlaggen uit het
Uzet}edevaart-Sekretanaat Leuven

VUJO-Liedekerke
dankt»
Sekretans zijn_ geen eenvoudige
taak. Onze vnend Frank Droogenbroeck deed het nochtans al die t j d
goed
Dank je wel Frank, en 't allerbeste
met je sympateke t>ruid, Lutgarde
De Pauw waarmee het huwelijksbootje o p 25 augustus te water ging
W e hopen dat langs de Kerkveldw e g 7 te 9430 Nieuwerkerken veel
klavertjes-vier zullen groeien
Lutgarde en Frank, vaert wel ende
levet sconei
JDB

De Kasbon met macindelijkse interest.
Geniet van uw spaargeld en gun U twaalf maal per jaar een extraatje,
zonder aan uw kapitaal te raken
Uw interest wordt reeds uitbetaald vanaf de eerste maand na de intekening en uw
kapitaal komt weer vrij na één jaar
Tenzij U natuurlijk wil blijven genieten van uw supplementair inkomen
De kasbon kan immers jaarlijks, tot maximaal 5 jaar, veriengd worden telkens
met een stijgende interest.
Twee coupures zijn beschikbaar 100 000 en 500.000 F

Bij het blauwe fabriekje.

Verstandig sparen
13 SEPTEMBER 19841
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mëcHRHHiwinnares Ann Haesebrouck:

„Het geld maakt
de sport kapot!''
BRUGGE — Ze werd geboren in 1963 en sinds
deze zomer kent heel Vlaanderen Ann Haesebrouck.
Ze behaalde een bronzen medaille in het skiffnummer tijdens de Olympische Spelen te Los Angeles. Ze is het jongste kind van een edelslager en een
even hardwerkende moeder Thans zit zij in haar
laatste studiejaar kinesiterapie en vult zij haar dagen
met roeien, stages volmaken en interviews weggeven. „Wij" ondervroeg deze kampioene, anders.

S

A M E N met de zilveren
medaillewinnaars
Dirk Crois en Pierre-Marie De Loof bezorgde zij de
„Brugse Trimm- en Roeiklub" internationale vermaardheid. Z e
legt er trouwens de nadruk op
dat deze prestatie niet uitsluitend van haar zelf is, maar van
de hele vereniging. Niet in het
minst van de voorzitter en de
trainers.
Z e ziet er moe uit een late
avond in september. Toch praat
ze honderduit en openhartig. Het
blonde haar een beetje jongensachtig geknipt heel vaak een
overmeesterende lach, fonkelende ogen en innemend. Het leven
van een journalist is best prettig,
denk ik bij het huiswaarts rijden...

Hard trainen
WIJ: Ondanks de goede resultaten van de Vlamingen In
de roelsport blijkt alles toch
niet koek en ei te zijn binnen de
overkoepelende
Belgische
roelfederatle. Wat scheelt er?
Haesebrouck:
(aarzelend)
„Dit is nogal delikaat De Brugse
roeivereniging kreeg tot voor
kort weinig steun. Integendeel.
De Brugse Trimm- en Roeivereniging (BTR) moet opboksen
tegen heel wat gevestigde waarden in de „roeiwereld". Toen
onze klub, vroeger reeds, enkele
knappe prestaties behaalde op
kampioenschappen kon men dit
moeilijk verdragen. Het betreft
een fundamenteel verschillende
aanpak..."
WIJ: Hoe bedoelt U7
Haesebrouck: „De BTR vaart
in ons land een eenzame koers.
Zij schakelde jaren geleden
reeds over op een meer professionele benadering. Niet dat de
atleten worden vergoed of er
financieel wel bij varen, maar de
trainingsmetoden, de begeleiding, de direkte voorbereiding...
het is allemaal op een nieuwe
leest geschoeid.
Bovendien is het niet louter
een kwestie van training. Het
betreft een totaal andere mentaliteit In veel andere klubs lijkt het
erop dat dé belangrijkste betrachting erin bestaat: toch maar
niet verliezen van een andere
Vlaamse roeiklub."
WIJ: Waarin verschilt jullie
training dan met die van de
anderen?
Haesebrouck: „Wij danken
veel goeds aan onze voorzitter
De Loof, de vader van zilveren
medaillewinnaar Pierre-Marie. Hij
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waarschijnlijk heel erg zenuwachtig? En de avond voordien
hebt U last van overdreven
stoelgang?
Hoesebrouck: „Eerder de dag
zelf. (lacht) De dag zelf praat ik
ook heel weinig met anderen.
Zelfs niet met mijn trainer."
WIJ: Roeien lijkt me een zeer
eenzame sport Zeker in de
skiff-specialiteit Alleen. Vechtend tegen de wind, tegen het
water en tegen die verdomd

Voor één onder hen vond ik het
biezonder jammer, zelfs oneerlijk: Robert Vande Walle. Hij was
ook de meest joviale kerel: hij
heeft ons ook heel oprecht en
uitbundig gefeliciteerd."
WIJ: Hebben jullie die overdreven Amerikaanse superioriteit dat staatsnationalisme,
ook ervaren? Hoe?
Haesebrouck: „Het begon op
de duur echt te vervelen. De
Amerikaanse mentaliteit was
soms onverdraagzaam. In het
begin lijkt het allemaal fijn: „everything is great". Je voelt je zogezegd altijd goed, maar na enkele
dagen dringt het tot je door dat
ze niks anders te vertellen hebben.
In de sporttakken met jury's
werden de Amerikaanse beoefenaars geregeld bevoordeligd.
Wij vonden dit ergerlijk. Amerikanen zelf vonden dit vaak grof.
Ook het feit dat zij zoveel winnaars hadden, zette een domper
op de vreugde, het was niet
meer leuk."

Vroeger trainde ik zo'n vier
keer per week, nu is dit minstens
verdubbeld. Ook trainen tijdens
de winter, maar uiteraard niet
steeds op het water. Wij doen
ook veel krachtoefeningen, lopen, fietsen... Dus lang niet alleen
roeien, al neemt het aantal „water-uren" toe tijdens het zomerseizoen."

Eenzaam gevecht
WIJ: Hoe is de sfeer onder
de konkurrerende atleten, net
vóór de aanvang van de wedstrijd?
Haesebrouck: „Vlak ervoor is
de atmosfeer heel erg gespannen. De sterksten praten niet
met elkaar op dat ogenblik. Een
op papier sterkere atleet zal wel
nog eens een praatje slaan met
een ogenschijnlijk zwakkere."
WIJ:

Persoonlijk

bent

U

WIJ: Wanneer U daar dan op
het ere-schavotje prijkt voelt U
zich dan de vertegenwoordigster van het ene België?
Haesebrouck: (wacht even
en zucht). „Neen. Ik doe het voor
mezelf. Maar België, och God,
heeft nog niets gedaan voor mij
of voor ons. De klub wel."

Gelukkig

WIJ: Een ontlading van alle
opgekropte emoties?
Haesebrouck: „Een beetje
wel. Maar vooral een diepe zucht
van: 't is voorbij. Gedaan. Al
moet U niet gaan denken dat w e
ons gingen bezatten. Ik kan dit
eenvoudig niet ik ben het niet
gewoon. Ik ben geen fuifnummer."

WIJ: Hoeveel uren traint u
per week?
Haesebrouck: „Ik heb die nog
nooit geteld... Eén training op het
water duurt ruim twee uur. En dit
tijdens het seizoen toch twee
keer per dag. Zeker met het oog
op grote wedstrijden."

WIJ: Is roeien een sport
waardoor vooral één bepaald
soort spieren sterk worden ontwikkeld?
Haesebrouck: „Het is helemaal niet eenzijdig, zoals bv. tennis Het lijkt me één van de
meest komplete sporten. Je ontwikkelt je lichaam heel professioneel."

Ik wil er U ook op wijzen dat
men aan het roeien niets verdient en dat is maar goed ook!
Want het geld maakt de sport
kapot! Heel oprecht.. Onze roeiklub heeft geld te weinig, maar
indien w e over teveel middelen
zouden beschikken, dan vrees ik
dat w e eraan tenonder gaan. Dat
het leuke er af zal zijn. Kijk maar
eens naar de wielersport"

WIJ: Een dagje Los Angeles,
hoe stak die in elkaar?
Haesebrouck: „Laat me beginnen met te zeggen dat w e
elke avond om 19 uur onder de
lakens kropen, omdat w e reeds
om 4 uur in de morgen eruit
moesten. W e hadden toen net
de eerste bus naar het meer,
waar w e konden oefenen. Om
halfzeven zaten we reeds op
't water. Na de prestaties veranderde dit enigszins. (lachO. Toen
stonden w e niet meer op om
4 uur..."

is een ontzettend dynamisch en
begeesterend iemand. Hij verafschuwt het banaal amateurisme.
Het is ook hij die ervoor zorgde
dat w e een buitenlandse trainer
kregen. Iedereen schrok hier
aanvankelijk van. Het eerste wat
die trainer ons bijbracht was het
oerprincipe: méér oefenen.

WIJ: Hoe valt dit te kombineren met uw studies?
Haesebrouck: „Moeilijk hé?
Alhoewel ik niet mag klagen: ik
slaagde in mijn eerste zittijd. Eigenlijk heb ik nog nooit zo vlot
eksamens afgelegd als tijdens
de voorbereiding op Los Angeles. Ik was biezonder ontspannen. Ik trainde iedere dag en, in
uren uitgerekend, studeerde ik
veel minder dan mijn kollega's,
maar wanneer ik achter mijn
boeken zat vloog ik er a.h.w.
door. De pakken leerstof gingen
er heel goed in... Natuuriijk had ik
tijdens het jaar gepoogd mijn
stof goed bij te houden."

meer kan, nou ja, dan stop ik ermee. Ik wil de afgang niet meemaken. Ik wil stoppen in schoonheid, op een topmoment De
herinnering zal dan ook veel zoeter zijn!

vlug tikkende klok_ Hoe voelt
dit aan? Waaraan denkt u dan?
Haesebrouck: „Soms voel je
je heel belabberd. Soms vraag je
je af waarom je 't allemaal nog
voortdoet 't Gevoel van: 't kan
me allemaal gestolen worden... Al
raak je 't wel gewoon. Je stel je
daarover nog weinig vragen. De
ene training gaat het al beter dan
de andere. Soms stap ik in mijn
bootje en vloek ik: „Neen, nu
niet" O p dat moment moet je
heel hard vechten tegen jezelf.
Maar daarna voel je je zó opgelucht omdat je 't toch gepresteerd hebt Natuuriijk zijn er veel
oefendagen waarop je d'r echt
zin in hebt Maar in de winter
voel ik me inderdaad soms heel
erg alleen. In het zomerseizoen
veel minder, omdat je dan ziet
wat je gedaan hebt Dat geeft
moed."
WIJ: Hoe was de mentaliteit
in Los Angeles? Was het echt
zo „big" en „great" en „fantastic"?
Haesebrouck: „Onder
de
roeiers heerste een goede sfeer.
Tof. Maar met de kollega's van
de Belgische ploeg was het niet
zo lekker. Sommigen voelden
zich superieur aan ons, waterratten. Wij zijn slechts de laatste
week bij de overige Vlaamse
atleten gekomen, vermits w e
eerst in een ander dorp gelogeerd lagen. Toen wij binnenkwamen, met onze medaille op
zak, stonden zij heus niet allemaal te juichen. Men moet toch
eerlijk stellen dat de „groten"
onder ons ontgoocheld hebben!

WIJ: Wat denkt U van het
boycotten
van
Olympische
Spelen om politieke redenen?
Haesebrouck: „Dat is heel
triestig. Het grootste drama treft
de atleten. Dit zou toch niet
langer mogen bestaan. Zoniet
dreigen de Spelen eraan kapot
te gaan."
WIJ: Wat betekent voor U de
„Olympische gedachte"? Is dat
geen inhoudloze term geworden?
Haesebrouck: „Voor mij telt
enkel de sport Niets anders mag
daarbij betrokken worden. En
voor het roeien was het een
unieke kans om eens in de kijker
te lopen, of beter: te varen. Wij
komen anders nooit in het
nieuws. Hopelijk blijft dit nu een
beetje voortduren."
WIJ: Soms vraag ik me af: is
dit nog wel sport? Wanneer ik
de verhalen hoor over doping,
over het opdrijven tot het
waanzinnige van de prestaties,
over het vele geld dat ermee
gemoeid isHaesebrouck: „Laat me vooraf duidelijk stellen: topsport is
hard. Je moet ervoor afzien, pijn
hebben. Al bestaan er grenzen:
je moet weten wat je kan en hoever je kunt gaan. Als je niet meer
„mee" kunt dan moet je dit aanvaarden."
WIJ: Wat gebeurt er met Ann
Haesebrouck wanneer ze moet
vaststellen dat ze plots niet
meer tot de besten behoort?
Haesebrouck: „De dag waarop ik ondervind dat ik het niet

WIJ: „De vele jubelrecepties
zijn bijna voorbij, de sportkommentatoren hebben weer andere atleten te geselen en glorie
is zo vergankelijk. Wat nu? Terug de harde lijn?"
Haesebrouck: „Zeker! Het
gevoel van „vedette zijn" is prettig, maar 't gaat vlug voorbij.
Soms is het ook heel erg vervelend. Iedereen verwacht dat je
altijd even vriendelijk blijft en
lacht Ook wanneer ik heel erg
humeurig ben..."
WIJ: Hebt U nog tijd voor
Uzelf? Studeren, trainen, vriendelijk zijnHaesebrouck: „Je moet tijd
maken. Meestal vind ik wel de
ideale kombinatie. Ik blijf het allemaal graag doen. Al kan de
stress soms uitputtend toeslaan.
Maar ik voel me gelukkig!"
Na afloop van onze avondlijke
babbel wist haar sympatieke
moeder nog een primeur te vertellen, speciaal voor
„WIJ".
„Weet U hoe Ann op de wereld
is gekomen?... In de auto! Tussen
thuis en de kliniek, in de bocht
Ze is „rap" op aarde gekomen en
ze is „rap" gebleven!"
Met haar hopen we dat ze zo
zal
blijven.
Veel
sukses.
(pvdd)
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