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Deze week onherroepelijk de laatste kans voor 
wie nog wil inschrijven op het boek 

,,Op de barrikaden - 30 jaar Volksunie". 
Afsluitingsdatum dinsdag 25 septemberi 

(Intekenbon op biz 10) 

Chronische Happartitis 
Op elke werkende inwoner van België weegt een schulden

last van 1,6 miljoen frank. Zowat 450 miljard is de rentekost, die 
elk jaar voor de leningen van de Belgische staat opgeëist 
wordt. Er is dan nog bijlange geen sprake van terugbetaling 
van leningen. De Belgische frank is, ondanks de zovele met 
volmachten genomen inleveringsmaatregelen, niet uit de ver-
trouwenskrisis gesukkeld. De werkloosheid blijft rekordpie-
ken van meer dan een half miljoen getroffen gezinnen note
ren. 

Dit is het maatschappelijk kader waarin het regerend 
personeel de werkzaamheden heeft hervat. Het heet nu reeds 
een koppel jaren lang dat dank zij devaluatie en zware 
inlevering het lekgeslagen schip zou gered worden. 

De kritiek van onder meer de VEV- en VBO-woordvoerders 
op het verzuim van de regering om zelf ook een steentje bij te 
dragen (door het mes te zetten in de uitgavenverkwistingen) 
komt duidelijk hard aan bij premier Martens, ekonomieminis-
ter Eyskens, en Co. 

De zenuwachtige replieken wijzen erop dat, ondanks de 
schijnbaar zelfverzekerde verklaringen, de regeringsleider 
het zelf niet meer ziet zitten na het falen van zijn zogenaamd 
herstelbeleid. 

Ook op andere beleidsdomeinen is het nu publiekelijk 
duidelijk dat Martens V aan het zwalpen is. Bij voorbeeld: de 
groteske ministeriële vaandelvlucht bij de bergingsoperatie 
van de Mont Louis. De plotse wending in de Pégard-affaire, wat 
betreft de levering van frees- en boormachines aan de Sovjet
unie. 

Inmiddels zijn er ook de communautaire eisen van vice-pre
mier Gol, die een zoveelste oorlogsverklaring vormen aan het 
adres van de Vlamingen. 

Binnen de regering-Martens bereiden de Waalse ministers 
een nieuwe aanval voor op de Vlamingen in Brussel en de 
randgemeenten. 

Bovenop is er dan ook nog de Happart-affaire die a lmaar 
meer aan het uitgroeien is tot een vaudevilleske komedie; ware 
het niet dat de zaak van de bendeleider voor het voortbestaan 
van de regering misbruikt wordt. 

Het ,J{ompensatiebeleid" is tot zelfs een ware chantagepoli-
tiek verworden. En inmiddels wordt er vooral niets verholpen 
aan de sociaal-ekonomische krisis. 

Nu het sociaal overleg, voor het sluiten van een centraal 
raamakkoord, is mislukt zou de regering weer moeten ingrij
pen zoals zij trouwens reeds heeft aangekondigd. Men kan na
tuurlijk de sociale partners met de vinger wijzen als schuldi
gen voor het niet bereiken van een sociale overeenkomst 
inzake loon- en ondernemingspolitiek. 

Maar er kan niet genoeg de nadruk op gelegd worden dat de 
zoveelste sociale kortsluiting in overwegende mate werd ver
oorzaakt als gevolg van het verzuim van de regering inzake 
sanering van de openbare financiën en werk maken van 
verbeterde tewerkstelling. 

De overheidsschuld blijft enorm toenemen. Als gevolg daar
van blijft de rentevoet voor leningen veel hoger dan in de ons 
omringende landen, waardoor ook verhoogde produktieve 
investeringen uitblijven. 

Wat de sociaal-ekonomische politiek betreft is men in een 
krisisverhogende vicieuze cirkel aan het draaien. Waarbij de 
Happartitis telkens ook weer als kronische ziekte opduikt. 

Op die manier blijft men de Vlaamse gemeenschap de 
middelen ontroven om, met de hoe dan ook nog stevig voorhan
den zijnde krachten, de aanslepende krisis te bestrijden. De 
Vlaamse regering zou met volwaardige autonome beleids-
macht bij voorbeeld de Limburgse mijnen van de ondergang 
kunnen redden of, ook nog, een Vlaams sociaal overleg 
efficiënt op gang brengen. 

Maar dat blijkt nu precies de minste bekommernis te zijn van 
de Vlaamse ministers in de centrale Belgische regering, (hds) 

Dokument van de week 
L"XPtDI1l:UR 
G i n P A D H T E T l b 

CEJTI\'ATA1RE 
n C f l y M A T E / i b 

C o G S U A 
K O A E M A 

- i ' i : : rTc l a t t e 
- Ilbi no/iaTT 

2 . ; : . TL'-! SrAB^^XI'O-lT - P o r t 
3 . K . Tr:.^"CH.VB3r;CllCIT - PllTA 

- ?.''.A^;l^5; 
- • 'SPAFTLiV-.K 

dp P.ICA •-
;.!opriopT - R.C-.C 

, S . 
. P . 

CON'TRAr 
i ;0 - iTPAKT 

U: SCKANDlSE 

rpy3 
E Ĵ V o I 
OTHI^ABKA 

N»: 54 / I 3 t 
54 / 02 

j 003 
faO 006 

H e x a f l u o r u r e d ' u i r n i u m l é g a r e n e n t a p p a u v r l 
TeKca'iiTopuJi c j i c rxa oÖeAMCHHoro y p a r a 

N" 
7 S - 2 1 - R L O T 

HAPTHf l N= 7 8 - 1 7 - R D 

COOUE „ „ . 
MEXOJl " • X X X - X - Ï . X -Ji-X 

Borre ^ „ . .J.o.ol.. 
P o i da 
Bec 

hg - Kr. 

B r u t 
BOVTTO 

Ne t 
HeTTO 

CONTi-N.IUR 
KGHl i:i;'.KEP 

N°. gUROüIF ^J^} 

J T ^ J ^ I Jpi^i? 

M A f9,5(>a •• 

BCUTFILLE 
nPOBDQ"ibOPh".;!< 

N°: L' 'L^ll^ 

E N S E M B L E 
GBOPyAOBAHl^E 

3,5U 

Z.^OAp. 

..MMo.-.-
M^n. 

R A D I O A C T I V E 
P A ,Z). I/l O A K T H B H 

RADIOACTIVE 
l 'AI I IO VKTUUIIU rsl7 

\Nat men ons niet kon of wou bezorgen op de kabinetten van de rechtstreeks toetrokken Belgische 
ministers kregen we wel in handen dank zij „Greenpeace" een kopie van de vrachtbrief van de „Mont 
LOUIS" Hierop is nergens sprake van schakelborden of ander hoog technologisch materiaal 

Belachelijk! 
Het kleine land ter hoogte van de 50ste en 51ste 

graad noorderbreedte — dat België heet — heeft 
zich de jongste dagen kompleet belachelijk gemaakt 
op het internationale forum. 

HET reeds erg bedenkelijk 
imago dat België in het 
buitenland bezit is er 

inderdaad met op verbeterd Zo
wel in de diplomatensalons, 
evenals in de gekende stami
nees, zal men zich andermaal en 
terecht vrolijk maken over die 
„stomme Belgen" 

Indien het juist is — wat 
staatssekretaris Aerts beweert 
— dat hij bij de afwikkeling van 
het scheepvaartongeluk slechts 
laattijdig werd (en wordt) inge
licht over de ware toedracht van 
de lading en de gevaren, dan 
moet hij daar de passende ge
volgen uit trekken Waarom pro
testeert de Belgische regering 
met formeel tegen de houding 
van de Franse autoriteiten"? En 
zelfs wanneer Frankrijk informa
tie achterhield, dan nog bleef 

onze regenng herhaaldelijk in 
gebreke Op een aantal door
dringende vragen van bij voor
beeld de VU IS vooralsnog geen 
afdoend antwoord gekomen 

Maar eveneens deze week 
werd een nieuw bednjfje in de 
Pegard-klucht ten tonele ge
voerd Enkele weken geleden 
ontstond een fikse rel in de 
regering omwille van de mogelij
ke levering van een boormachi
ne aan Rusland, geproduceerd 
door dit Waalse bednjf Het be
trof zg een strategisch uiterst 
belangrijk apparaat dat met aan 
de Oostblok-vijand mocht be
steld worden Minister Tinde-
mans, sinds lang een bindelings-
trouwe loopjongen van de VS, 
haalde zijn slag thuis deze ma
chine werd met geleverd Het 
Belgisch leger werd verplicht 

deze frees aan te kopen (met de 
vage t)elofte van Amenkaanse 
subsidies) Een „fraai" arrange
ment, waarop tainjke Vlaamse 
bedrijven echter niet kunnen re
kenen 

Onlangs werd bekend dat Pé-
gard nu toch 5 boormachines 
aan de Sovjets mag leveren" 
Regenngsleden zijn er als de 
kippen bij om te benadrukken 
dat het om volkomen andere en 
strategisch onnuttige toestellen 
gaat 

Misschien heeft de „Mont 
Louis"-affaire toch één heilzaam 
gevolg Het is met uitgesloten dat 
deze recente Pegard-uitvoerver-
gunning er gekomen is, nadat 
gebleken is dat o a de Fransen 
vierkant hun voeten vegen aan 
alle internationale bepalingen De 
aanwezigheid van spitstechnolo-
gisch matenaal aan boord van 
het vrachtschip „Mont Louis" zal 
de Belgische regenng misschien 
doen beseffen dat men met altijd 
de grillen van het Pentagon moet 
inwilligen 

Dit alles illustreert ten slotte 
dat er van enige visie of rechtlij
nigheid in het Belgisch buiten
lands beleid geen sprake is De 
Belgenmoppen doen het weer ' 
goed (pvdd) 
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Vanaf volgende week zullen onze lezers de vertrouwde foto van redaktiesekretaresse Nicole van Es 
moeten missen. Na tien jaar dienst op de redaktie van ons weekblad is Nicole ontslagnemend. Wij houden 
eraan haar van harte te danken voor de jaren medewerking en wensen haar in het verdere 
(beroeps-)leven alle sukses toe! 

Het redaktiekomitee 

„KWALITEIT UIT 
VLAANDEREN" 

Op de verpakking van een nieuw 
prcxJukt uit West-Duitsland, las ik een 
opvallende publicitaire tekst: „Quali-
tat aus Schwaben". Dus niet: aus 
Deutschland of BDR, maar alleen de 
naam van de regio of het land 
Schwaben. 

Waarom zou dat niet kunnen voor 
de produkten die bij ons in het 
Vlaamse land gemaakt worden? 
Vlaanderen is reeds bekend als een 
Europese regio. Maar een (uiteraard 
Nederlandstalige) vermelding: „Kwa
liteit uit Vlaanderen" zou het Vlaam
se vakmanschap meer bekend ma
ken en de gehele Vlaamse nijverheid 
ten goede komen. Onze hardwer
kende KMO's en ook de grotere 
industrieën zouden fel gebaat zijn 
met meer internationale uitstraling. 

De kwestie is alleen maar: zijn we 
fier genoeg om de inderdaad goede 
kwaliteit van onze artikelen te bena

drukken? Willen wij die ook commer
cieel uitbaten? En hebben wij het lef 
om onze eigen produkten als 
„Vlaamse" te promoten? Wie be
gint? 

Als Vlaanderen groeit naar souve-
reine zelfbeschikking, dan is het wer
kelijk vijf voor twaalf om die autono
mie ook mentaal voor te bereiden en 
zowel binnen- als buitenland, inclu
sief onze Waalse zuiderburen, te 
sensibilizeren voor meer ekonomi-
sche transakties met ons Vlaamse 
land. Van de export hangt voor 70 % 
onze welvaart af en tevens de werk
verschaffing. 

Zo wordt Vlaanderen (als deel van 
de toekomstige Belgische Tweesta
tenbond) in het jaar 2000 een welva
rende en volwassen Europese regio. 

J.G., Maasmechelen 

GRATIS VECHTEN 

De Vlamingen nemen het voor de 

Basken op omdat zij het Europa der 
volkeren willen. Maar de Basken 
kennen dat blijkbaar met eens want 
in hun brief aan „De Morgen" zeggen 
zij dat zij niets tegen het „Belgisch" 
volk hebben. Weten ze niet dat de 
bom te Antwerpen in Vlaanderen 
ontplofte? 

De Vlamingen zijn ook nooit ge
leerd. Tijdens de oorlog hebben zij in 
het Duitse volk geloofd. Nu betaalt 
Duitsland wel pensioenen voor 
krijgsgevangenen maar niet voor 
deze die voor hen gevochten heb
ben en in Belgische gevangenissen 
geraakt zijn want die werden „be
straft". Hier IS een taak weggelegd 
voor die organizaties die nog steeds 
trouw aan de idealen van in de 
oorlog prediken om op zijn plichten 
te wijzen. 

Ook is er blijkbaar geen enkel VU-
parlementslid dat eraan denkt voor 
de Vlaamse jongens die in Rusland 
gevochten hebben en jaren in de 
gevangenis doorbrachten pensioen 
te gaan opeisen in Duitsland. De 

Duitsers hebben aan geld geen ge
brek, het zou hen geen pijn bezor
gen. Maar er is niemand die erom 
vraagt. In de volgende oorlog gaan zij 
er zeker rekening mee houden dat 
de Vlamingen gratis vechten en ster
ven voor anderen. In het Europa der 
volkeren zullen zij wel de minst-
bedeelden zijn zoals al eeuwen in 
Belgiè. 

A.C., Aalst 

VERGETEN? ~ 

Belgiè en de huidige regering ge
ven een zeer slecht Europees voor
beeld door de wijze waarop zij de 
harmonische samenleving van twee 
volkeren steeds weer beletten. Men 
bouwt namelijk geen land — en 
zeker geen Europa — op diefstal, 
chantage, achteruitstelling en ver
drukking zoals dat hier reeds meer 
dan 150 jaar geschiedt! Maar wat 
zou je willen? Hier schijnen alléén de 
meerderheidspartijen en regerings
leden de wijsheid in pacht te hebben, 
alle anderen worden voor dom ver
sleten Nochtans, aan wie hebben wij 
eigenlijk die astronomische staats
schulden, de lege schatkisten en de 
wantoestanden op sociaal en ekono-
misch gebied te danken? Maar ja, in 
dit nare land schijnen velen heel snel 
te vergeten. Alleen hun haat tegen 
sommige medemensen schijnen ze 
nooit kwijt te worden. Zo is Belgiè 
nog altijd het enige land in Europa 
dat na 40 jaar nog altijd niets wil we
ten van amnestie! 

Wat zullen deze haters dan wel 
aan de paus vertellen wanneer hij 
hier straks op bezoek zal komen? 

G.V., Melle 

MET MARK 
NAAR DE TOP„ 

Waarschijnlijk wordt dit de kreet 
waarmee de CVP de volgende ver
kiezingen wil winnen. 

Mark Eyskens begint er al vroeg 
mee en liet in het Belang van Lim
burg al even in zijn kaarten kijken. 

Volgend jaar komt paus Joannes 
Paulus II, en reeds in de verte horen 
we vrome geluiden ruisen, waarin 
forse uitspraken over geloof en kris-
tendom van Mark en van de onge
duldige Erik reeds aansluiten. 

Niettegenstaande sterke steun en 
de veelvuldige raad, die Mark Eys
kens voortdurend van zijn vader 
kreeg, meent menig Vlaming, dat hij 
sterk IS, met alleen in vrome verkla-
nngen (tot zelfs op de KTRC-uitzen-
dingen toe) maar ook in ekonomi-
sche uitspraken en beslissingen, 
waarmee Vlaanderen tot nu toe 
nooit gebaat was. Wallonië wel! 

Neem nu toch in godsnaam — om 
een vrome zucht te gebruiken — de 
manier waarop hij de KS, onze Kem
pense mijnen, in de put aan het 
praten is sedert hij minister is. 

Telkens hij een gevecht begint 
met zijn ondergeschikte, staatsse-
kretaris Knoops, verliest Mark Eys
kens. 

Met zo iemand naar de top? Dat 
kan niet 

F.S, Putte. 
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BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

DortmunderThler Braü-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel.: 016-22.86.72. 

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

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

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

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur. — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie. ^^^^ j s j 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min . van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, s tandingkamers, alle komfor t . 
Heidebaan 98, 1850 Gr imbergen. Tel. 02-252.02.40. 
Rest. zondag gesloten - Hotel open. 
Ti jdens de week, suggest ies van de chef -I- spi jskaart. 
Open alle dagen - maal t i jdchecks. 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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Van 
Ooteghem, 
kritisch 

Systeem 
paraplu" 

Toen wij vorige week, samen 
met VU-voorzitter Anciaux en 
VU-senator Oswald Van Oote
ghem, op avondlijk onderzoek 
waren in Oostende, beleefden 
wij een prachtdemonstratle van 
het alombekende „systeem para
plu". De één verwees ons naar 
de ander, die ons op zijn beurt 
weer doorstuurde naar een nog 
hoger geplaatste. Zonder na
tuurlijk iets dichterbij het doel te 
komen. 

Dit lamentabele gedoe zal on
getwijfeld bron zijn van gepeper
de tussenkomsten in het parle
ment, waarbij senator Van Oote
ghem de kroon zal spannen. Vol
komen terecht overigens. 

Een nieuw elementje in het 
reeds zeer lijvige „Mont-Louis"-

Anciaux verklaarde dat Eys-
kens aan kronisch geheugenver
lies lijdt. Hij herinnerde de minis
ter aan de talrijke niet-ingeloste 
beloften inzake het staaldossier 
en de regionalizering van de na
tionale sektoren. Ook vandaag 
weigert hij, samen met de hele 
regering, de bevolking ernstig 
voor te lichten over de juiste 
financiële gevolgen van de ope
ratie Cockerlll-Sambre (CS). 

Eyskens is te kwader trouw 
indien hij stelt dat reeds 26 mil
jard leningen toegekend werden 
aan CS toen de VU deel uit
maakte van de regering. Het 
totale pakket van het staaldos
sier in 78 bedroeg 30 miljard, 
waarvan slechts 14 miljard be
stemd was voor CS. Bovendien 
was dit gekoppeld aan een aan
tal strikte voorwaarden én aan 
de uitvoering van het textielplan. 
Uitgerekend Eyskens en zijn 
CVP-vnenden hebben nadien de 
voorwaarden niet geëerbiedigd 
of uitgevoerd! 

Verder Is het vernederend 
voor de mijnwerkers van Lim
burg de KS te vergelijken met 
CS alleen. Tot in '80 was de 
verhouding Vlaanderen-Wallo-
nië nog 49-51 % inzake subsidie
ring van de steenkoolnijverheid. 
Pas in '82 werd een evenwicht 
gerealizeerd. 

DEZE 
\NEEK 

Het „Contact- en 
Cultuurcentrum" van Brussel 
— naar Brusselse gewoonte 
beter gekend onder de 
afkorting CCC — geeft sedert 
jaren een maandblad uit: „Deze 
maand in Brussel". Daarin staat 
telkens een kalender van de 
verscheidene aktiviteiten en 
vergaderingen van talloze 
Vlaamse verenigingen. Te veel 
om op te sommen. Te veel om 
bij te wonen. 
De jongste tien jaar hebben de 
Vlaamse Brusselaars elkaar 
gevonden. Ze hebben zich op 
het sociaal-kulturele vlak 
georganizeerd per gemeente 
en in overkoepelende 
agglomeratieorganen. Een 
nogal ingewikkelde struktuur, 
eigen aan de specifiek 
Brusselse toestand. Een 
netwerk van trefcentra biedt 
hen bovendien een dak boven 
het hoofd. Alleen de 
sportverenigingen lijden nog 
erg onder het gebrek aan de 
nodige infrastruktuur. In één 
woord, de Vlaamse 
aanwezigheid is in Brussel niet 
meer weg te denken. De band 
is stevig De ruggesteun is 
wederzijds. Wie deze evolutie 
beleefd heeft en er in 
ondergedompeld wordt, kan 
niet anders dan juichen. 
En toch... wie nader toeziet, 
verder dan zijn neus lang is, 
wie met tevreden is met een 
opgesloten getto-bestaan, wie 
zich niet aan begoochelingen 

koestert, zal met mij bekennen 
dat heel dit intens Vlaams 
leven zich beperkt tot 
hoogstens tien- tot 
vijftienduizend bewuste 
Vlamingen. Dit is amper vijftien 
procent van de Vlaamse 
aanwezigheid in onze 
hoofdstad. 

De overige vijfentachtig 
procent leeft in de volstrekte 
anonimiteit. Heeft alleen een 
band met Vlaanderen langs de 
media of eventuele 
familieleden. Het zijn de 
Brusselse ketjes en de god-
weet-om-welke-redenen 
inwijkelingen vanuit de 
Vlaamse gouwen. Zij staan 
nog steeds onder een zware 
psychologische en sociale 
verfransingsdruk. Zij 
ondergaan in grote mate de 
invloed van de macht. 
Deze ligt bijna volledig in 
handen van de franstalige 
politici. En laat je niets 
wijsmaken. Het is heus niet 
alleen het FDF dat gevaarlijk is 
De traditionele partijen kan je 
gerust in dezelfde zak steken. 
Als het op fransdolle 
arrogantie aankomt, doen ze 
voor elkaar niet onder. 
Allemaal één pot nat. De 
Vlamingenhaters in de 
randgemeenten trekken zich 
aan die fransgezinde Brusselse 
macht op. Het tij is ook daar 
nog niet gekeerd. 
Daarom ook kan ik je 
verzekeren dat de jongste 

politieke uitspraken van 
Waalse toppolitici zoals Gol en 
Spitaels de Vlaamse 
Brusselaars veel pijn doen. De 
onrust in Brussel en in de 
omliggende Vlaamse 
gemeenten is zeer groot Deze 
Vlamingen worden, zoals 
overal elders, getroffen door 
de kwalen van de krisis. Ook 
onder hen slaat de gesel van 
de werkloosheid toe. Maar 
bovendien moeten zij haast 
dagelijks een held zijn en 
reageren tegen allerhande 
pesterijen. 

Het is de hoogste tijd dat de 
aandacht van het Vlaams
nationaal deel van ons volk 
getrokken wordt op deze 
problemen. Wij moeten de 
Walen een klinkend antwoord 
geven. Zij dienen te beseffen 
dat ze zich beroezen in illuzies. 
Nooit zal het Vlaams-
nationalisme dit prachtig 
Nederlands erfgoed prijsgeven. 
Op 29 september is de 
Brussel-dag van de Volksunie 
een enige gelegenheid om 
hiervan te getuigen. Dan 
verwacht ik je. Met zeer velen. 
Onze afdelingen van de 
hoofdstad hebben je steun 
hartstikke nodig. 

Vic ANCIAUX 

dossier betreft de rol van de 
Westvlaamse goeverneur, Oli
vier Vanneste. Deze notoire 
CVP'er en hoogleraar was één 
van de eersten die op de hoogte 
werd gesteld van de ramp en de 
eventuele gevolgen. Vanuit zijn 
hoge funktie behoort hij immers 
tot de belangrijkste verantwoor
delijken voor het welzijn en de 
veiligheid van de bevolking. Zo
gezegd omwille van de toeristen 
heeft Vanneste het ook niet no
dig geacht die onmiddellijk be
trokken burgemeesters (deze 
van de kustgemeenten) direkt 
op de hoogte te brengen. 

In de marge is het ook verbij
sterend te moeten vaststellen 
dat op de uitnodiging van VU-
kustburgemeester Desseyn nie
mand is ingegaan. Zoals bekend 
nodigde deze Middelkerkse bur
gervader al zijn konfraters-kust-
burgemeester uit voor een drin
gend overleg m.b.t de vervuiling 
van het strand, maar niemand 
kwam opdagen. Enkelen veront
schuldigden zich. Werk op de 
plank (of voor de boeg...) dus 
voor VU-raadsleden in deze ge
meenten. 

Geheugen
verlies... 

VU-voorzitter Vic Anciaux 
reageerde tijdens het weekein
de gevat op de loze beweringen 
van ekonomieminister Mark Eys
kens i.v.m. de KS en de houding 
van de VU daaromtrent. 

...van Eyskens 

Er dient ook op gewezen dat 
niet alleen alle vroegere verbin
tenissen i.v.m. CS maximaal wer
den uitgevoerd, er werden te
vens voor tientallen miljarden bij
komende kredieten uitgetrokken 
op basis van het plan Gandois 
(107 miljard). Hiervan zal zg. 
27 miljard betaald worden door 
„regionaal aan te rekenen midde
len". Vanwaar komt de rest...? 

Overigens schrikt Eyskens er 
niet voor terug de regionale aan-
rekenbaarheid voor te stellen 
alsof hiermee ook een feitelijke 
regionalizering werd doorge
voerd. Dit IS flagrant onjuist, ver
mits de beslissingsbevoegdheid 
volledig in handen blijft van de 
centrale regering, zonder dat de 
Vlaamse regenng iets in de pap 
te brokken heeft. 

En er is nog iets: waar in de 
oorspronkelijke enveloppe van 
31,9 miljard voor KS voorzien 
was dat deze bedragen zouden 
geïndexeerd worden, verbreekt 
Eyskens deze overeenkomst en 
beslist hij deze indexering niet 
toe te passen. 

Anciaux 
antwoordt 
Eysl<ens 

Ter attentie van Eyskens her
innerde Anciaux nog eens aan 
de keuze van de VU voor een 
konfederaal model, waarbij de 
beide volksgemeenschappen 
over een maximale autonomie 
beschikken De VU is bereid de 
Ekonomische Monetaire Unie te 
aanvaarden, op voorwaarde dat 
de spelregels van dergelijke unie 
door beide partijen worden 
geëerbiedigd. 

Zou het, aldus nog Anciaux, 
niet veel nuttiger zijn dat de 
Vlaamse ministers in de regenng 
zouden zoeken naar een brede 
Vlaamse konsensus en een 
Vlaamse strategie over de partij-
grenzen heen, teneinde de werk
loosheid in Vlaanderen en vooral 
in Limburg te bestrijden? Veel
eer dan zich bezig te houden 

met andere partijen vals te be
schuldigen en als een „Big Bro
ther" altijd gelijk te willen hebben, 
zelfs met uit de lucht gegrepen 
argumenten. 

Hete herfst? 

De politieke tredmolen komt 
stilaan weer op gang. Alleen de 
„Mont Louis"-affaire en een zo
merse oprisping van Serge Mou-
reaux hebben de komkommer
tijd eventjes verstoord. Straks 
begint „het" weer. Traditioneel 
zorgen een reeks interviews 
voor de nodige opwarming. 

Zo heeft de kersverse CVP-
fraktieleider Luc Van den Bran-
de gemeend zich in de kijker te 
moeten werken met stoere uit
spraken. Voor hem kan er na de 
uitspraak van de Raad van State 
over Happart niet meer getwij
feld worden: ontslag. Zoniet 
stapt de CVP uit de regering. 
Met deze verklaring staat hij 
lijnrecht tegenover de stelling 
van zijn eerste minister en partij
genoot. Martens heeft enkele 
weken geleden immers gezegd 

dat er na een arrest van de Raad 
van State nog eens geprobeerd 
kan worden bij het Hof van 
Cassatie. Andermaal uitstel dus. 
Of beter: wil de ware CVP-
fraktie rechtstaan a.u.b.? 

Dergelijke steekspelletjes 
worden heus niet zo vrijblijvend 
gevoerd. Er is nattigheid op 
komst Nu reeds ziet men hoe de 
elektorale stellingen worden in
genomen. 

Ook de stellingname van Van 
den Brande over de volgende 
regeringskoalitie voorspelt hei
bel. Tot voor kort was het een 
axioma dat het huidige kabinet 
van kristen-demokraten en libe
ralen het nog een termijn wil 
verderzetten. De nieuwe fraktie-
leider heeft nu duidelijk gezegd 
dat dit helemaal geen vaststaand 
feit is. Blijkbaar voelt Van den 
Brande (als ACV-gekozene) dat 
de arbeidersvleugel in zijn partij 
niet staat te juichen voor nóg 
eens vier jaar zinloos inleveren. 

Is hij de voorbode van een 
hete herfst? 

Van den 
Brande: 
op 
oorlogspad? 
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Wat nu, 
SP? 

Bendeleider José Happart is 
dus toegetreden tot de Waalse 
socialisten, de PS. Hij is er zelfs 
in geslaagd, na de opdoffer aan 
Glinne, de grootste partij van 
Wallonië als mogelijke regerings
partner uit te schakelen. Tenmin
ste, indien de PS-voorzitter Guy 
Spitaels zijn eisen ook hard 
maakt Onder druk van Happart 
heeft Spitaels gezegd dat de 
bespreking van het Voer-statuut 
voor hem een conditio sine qua 
non is bij een eventuele rege-
nngsdeelname. Dit betekent 
boudweg dat de PS voor alle 
Vlaamse partijen een onmogelij
ke partner geworden Is. Tenzij 
de Vlaamse partijen ook deze 
oekaze slikken. Op dat ogenblik 
zouden alle grenzen van het 
politieke zelfrespekt evenwel 
kompleet overschreden zijn. 

De toetreding van Happart tot 
de PS brengt vooral SP-voorzit-
ter Van Miert in een uiterst moei
lijk parket Hij heeft altijd be
weerd nooit in dezelfde Europe
se fraktie te willen zetelen als de 
Vlaminghatende Happart Dit 
was houdbaar, zolang de Voe-
rense terrorist geen PS-lid werd. 
Om het heel konkreet te stellen 
zal Van Miert straks voor de 
keuze gesteld worden, ofwel 
houdt hij voet bij stuk en verlaat 
hij desnoods zelf de Eurosocia-
listische fraktie... ofwel blijft hij lid 
en gaat hij dus wel degelijk op 
dezelfde banken met Happart 
zitten!. 

Regering valt... 
Het weekblad „Humo" sprak 

vorige week met José Happart, 
Voerens burgemeester en Euro
parlementslid Dit interview werd 
gemaakt door Struye, gewezen 
journalist en thans persmede
werker van de Europese socia
listische fraktie. Het begint al 
slecht. In zijn beschouwende in
leiding schrijft Struye dat de „Ac
tion Fouronnaise" ontstaan is als 
reaktie tegen de wandelingen 
van de Vlamingen in de Voer
streek Dit is een, zachtjes uitge
drukt, „eigenaardige" verklaring 
voor het ontstaan en de akties 
van deze privé-militie van bende
leider Happart. 

Het gesprek zelf is een ijdele 
poging van Happart om zichzelf 
begrijpend, vredelievend en 
poeslief voor te stellen Ook de 
aan hem gerichte vragen zijn 
bepaald met hard of doordrin
gend... Belangrijk is dat Happart 
in dit interview (dd 13/9) zegt 
geen lid te willen worden van de 
PS: „Omdat ik een vrij man ben, 
en omdat het een verloochening 
zou zijn van alle niet-socialisten 
die voor mij hebben gestemd". 
Amper enkele dagen later maak
te Happart echter bekend toch 
lid van de PS te zullen worden. 
Van rechtlijnigheid gesproken! 

... over 
Happart? 

Voorts druipt de grootheids
waanzin ervan af Hij ziet zichzelf 
als dé man van Wallonië, hij is de 
Messias voor alle Franstalige 
verdrukten Maar hij is niet tegen 
de Vlamingen, zegt hij De ge

vaarlijke vos die de passie 
preekt Hij beweert federalist, 
maar zeker met tegen België te 
zijn. Blijkbaar hebben zijn raad
gevers op het kabinet van de 
Waalse gemeenschapspresi
dent Dehousse hem dit inge
prent wél de gemakken van het 
federalisme aanvaarden, maar 
met de (harde) financiële konse-
kwenties. 

Tot slot richt hij een duidelijke 
vermaning aan het adres van de 
centrale regenng. Indien hij door 
de Raad van State geschorst 
wordt als burgemeester, dan kan 
met één Waals minister in de 
regering blijven: „Niet één. Hij 
zou politieke zelfmoord plegen". 
Deze chantage is duidelijk wat 
er ook gebeure. Happart blijft 
burgervader. Tenzij de CVP- en 
PVV-ministers dan toch eindelijk 
eens tonen dat ze het Vlaams 
belang met kompleet verloo
chend hebben. 

Al koesteren wij weinig hoop. 
Té veel en té vaak krabbelden zij 
terug bij de minste dreiging uit 
frankofone hoek. Hun minister
portefeuille ligt hen véél nauwer 
aan het hart 

24 Uur en... 
Er gebeurt weer van alles in 

het (kleine) Vlaamse perswe
reldje. Vandaag, donderdag 
20 september, verschijnt een 
nieuwe krant met de eigenaardi
ge titel „24 Uur". Een populair 
dagblad (op WIJ-formaat), dat 
vooral de 40 % met-krantenle
zers hoopt te zullen bereiken. 
Naast De Standaard, Het 
Nieuwsblad en De Gentenaar 
weet het VUM-persimperium 
zijn slagkracht hierdoor nog te 
verhogen. 

Niet iedereen schijnt echter 
dolgelukkig met deze nieuwe 
telg. Zowel de Nieuwsblad-re-
daktie als de dagbladverdelers 
hebben tijdens de voorbije da
gen hun ongenoegen kenbaar 
gemaakt Wat er ook van zij, 
deze boorling is een dure en 
prestigieuze aangelegenheid. En 
of dit suksesrijk zal zijn, moet 
nog worden afgewacht 

... De Morgen 
Een andere opvallende ge

beurtenis dezer dagen was de 
bekendmaking van een vreemde 
brief aan talrijke privé-bedrijven, 
geschreven door Paul Goos-
sens, hoofdredakteur van „De 
Morgen". 

Goossens en de patroons-

Vooral de passus over een 
veranderde optiek is verras
send: „Zoals de progressieven, 
inklusief de pers, er absoluut fout 

De regering Martens V is terug aan de slag. Zo de vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken No-
thomb die het inzicht heeft geformuleerd Happart als burgemeester niet af te zetten mocht de Raad van 
State zulks in een arrest uitspreken. Zo ook vice-premier Jean Gol die het als zijn belangrijkste opdracht 
ziet de Vlamingen in Brussel en in de taalgrensgemeenten opnieuw venijnige steken toe te brengen. Eerste 

minister Martens presteert ook: hij kijkt zwijgend toe... 

aan doen de ondernemers als 
tegenstanders of boemannen te 
beschouwen, zo zou het betreu
renswaardig zijn mocht het be
drijfsleven geen oog hebben 
voor de ingrijpende koersveran
dering en het bednjfsdynamisme 
van de krant, waarvan ik de 
hoofdredaktie waarneem" Heel 
wat marxistische lezers en dito 
jonge rode Turken keken hier
van verbaasd op. De chef van 
hun gazet die bedelend aanklopt 
bij de bazen?! Trouwens, de 
bewering alsof dit een louter 
persoonlijk initiatief van Goos
sens is, gelooft toch niemand? 
Ongetwijfeld wisten een aantal 
socialistische zuildragers en par
tijbonzen van deze (noodzakelij
ke) aktie. 

Het IS wel eigenaardig te moe
ten vaststellen dat sommige kol
lega's van andere bladen dit feit 
aangrijpen om, met zichtbare 
wellust de mogelijke konkurrent 
af te kraken. Uitgerekend de 
ACV-krant „Het Volk" lijkt ons 
b.v. slecht geplaatst om in dit 
verband lesjes te geven. Sinds 
jaar en dag verdedigt deze „ar-
beiders"-publikatie het neo-libe-
rale beleid van deze regering en 
wordt elk mogelijk basis-protest 
geminimaliseerd. Is dit dan zó 
rechtlijnig? 

Geen 
raketten 

Het is al weer een eindje stil 
rond de eventuele installatie van 
Amerikaanse raketten in ons 
land. Nochtans gaan de voorbe-
reidingswerken onverminderd 
voort. 

Uit een enquête van het 
weekblad Panorama blijkt niette
min dat 78 % van de inwoners 
van Belgiè gekant blijft tegen de 
plaatsing van kruisraketten. Nu 
weten ook wij heel goed hoe 
voorzichtig men moet omsprin
gen met gegevens uit opiniepei
lingen, maar de trend is toch 
onloochenbaar. Een zeer grote 
meerderheid blijft zich kanten 
tegen de mogelijke installatie van 
48 kernkoppen in België en 
waarschijnlijk ligt dit percentage 
nog hoger in Vlaanderen! 

Parlementaire 
sluis 

Men is volop bezig met de 
werken voor het installeren van 
een „veiligheidssluis" aan de 
hoofdingang van het Paleis der 
Natie. Het Parlementsgebouw 
zal dus straks beter bewaakt 
worden. 

Konkreet zal dit betekenen 
dat behalve de parlementsleden, 
enkel personen die in het bezit 
zijn van een speciale badge nog 
direkt zullen kunnen binnenstap
pen in het gebouw waar de 
wetten worden gemaakt en ge
stemd. Ook wordt er een korfjs 
van veiligheidsagenten opge-
ncht dat de hoofdingang zal 
moeten bewaken. 

Deze nieuwe, en waarschijn
lijk noodzakelijke, regeling zou 
echter voor nogal wat parle
mentsleden (vooral dan van de 
meerderheidspartijen) moeilijk
heden kunnen opleveren. Ver
mits een aantal van deze P-leden 
zo weinig naar het parlement 
afzakt zou het wel eens kunnen 
dat zij — wanneer ze dan toch 
eens binnenwaaien — niet her
kend worden door de leden van 
dit veiligheidskorps. Hopelijk 
hebben ze in dat geval hun legiti-
matjekaartje bij... 

Pecq-
Armentiers: 
njet 

De VU heeft bij herhaling dui
delijk gesteld dat de expresweg 
Pecq-Armentiers er niet mag ko
men. Deze overbodige weg zat 
in het pakket „komp)ensatiemaat-
regelen" voor het Vlaams€ 
schooltje van Komen. Van meet 
af aan is tegen deze koehande 
heftig geprotesteerd door de 
Vlamingen. 

Schijnbaar onder de indruk 
van dit verzet heeft de Vlaamse 
gemeenschapsminister van 
ruimtelijke ordening Paul Akker-
mans, openlijk gezegd dat het 
voorgenomen trajekt van de 
rijksweg Pecq-Armentiers (over 

Westvlaams grondgebied) van 
het gewestplan is afgevoerd en 
dat dit ook zo blijft 

Toch probeert de frankofone, 
nationale minister Olivier te du
wen en te foefelen, opdat deze 
autoverbinding er toch ooit zou 
komen. Afwachten wie voet bij 
stuk houdt. 

Boze marine 
„Bij de Zeemacht is men ont

stemd over de onjuiste bewering 
van VU-voorzitter Anciaux als 
zou er 's avonds geen krisisper-
manentie bestaan. Het blijkt dat 
Anciaux zich in het verkeerde 
gebouw heeft gemeld". Dit kon 
men zaterdag lezen in een aantal 
kranten. 

Wij hadden het geluk getuige 
te zijn van deze nachtelijke 
speurtocht naar het krisiscen-
trum. Wij werden tijdens dit 
avontuur trouwens gevolgd 
door een schare Nederlandse 
journalisten. Met ons zullen zij 
toegeven dat Vic Anciaux en 
Oswald Van Ooteghem zich wel 
degelijk aangemeld hebben bij 
de Oostendse marine. Daar 
werd een heuse telefooncam
pagne opgezet op zoek naar de 
hoofdverantwoordelijke, de 
„comcot" (waarschijnlijk de 
„commandant de la cöte"). Die 
beweerde onbevoegd te zijn om 
het verzoek tot in beslagneming 
van de kist met schakelborden 
uit te voeren. Op zijn aandringen 
begaven we ons bijgevolg naar 
het loodswezen, alwaar volgens 
de zegsman van de marine, een 
krisispermanentie zat Op die 
plaats bleek behalve de loodsen 
die er altijd zijn, niemand aanwe
zig. Ook een nachtelijk telefoon
tje met de „nautisch direkteur" 
maakte ons niets wijzer. Zelfs de 
kabinetschef van de staatsse-
kretaris die (nog steeds naar het 
woord van de zeemachO {perma
nent daar te bereiken was, had 
zijn kat gestuurd. 

Konklusie. ofwel loog de mari-
neverantwoordelijke en stuurde 
hij ons bewust verkeerd door, 
ofwel was er echt niemand op dit 
veelbesproken „krisiscentrum"... 
Het woord is terug aan de Zee
macht 
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Eyskens bang 
voor de waarhe 

De minister van Ekonomische Zaken Mark Eys
kens heeft het nodig geoordeeld het standpunt van 
de VU inzake de Kempische Steenkoolmijnen „een 
onfraai staaltje van politieke exploitatie" te noemen. 

Dat de Limburgse mijnen sedert 1950 en tot en 
met 1982 ongeveer 100 miljard overheidssubsidies 
zouden gekregen hebben moet niet ontkend wor
den. Alleen moet men er aan toevoegen dat de Waal
se koolmijnen in dezelfde periode eveneens voor 
100 miljard aan overheidssubsidies hebben ontvan
gen. 

W4JJ1 

Eyskens bang 
voor de waarheid? 

Tot en met 1980 was de 
verhouding nog in het 
voordeel van Wallonië 

Met 51 t h vanaf 1982 klimt het 
Vlaamse aandeel tot 52,81 h Op 
het ogenblik van de goedkeunng 
van het vijfjarenplan voor KS en 
het afsluiten van het beheers-
kontrakt in juli 1982 was het 
evenwicht in de nationale sektor 
van de steenkool gerealizeerd 
en moest Wallonië via het staal 
zeker geen tweede keer gekom-
penseerd worden voor de steun 
aan de Limburgse steenkool 

Voor de 5 nationale sektoren 
keurde de centrale regering se
dert 1978 immers herstrukture-
ringsplannen en steunmaatrege
len goed die een zogenaamd 
evenwichtig geheel vormen 

In de staalsektor, en meer in 
het biezonder voor Cockenll-
Sambre, werd in mei 1981 een 
herstruktureringsplan met een 
looptijd van 5 jaar aanvaard en 
werden de financiële envelop)-
pes hiervoor vast bepaald Vol
gens het officiële rapport Mat-
thijs heeft de centrale overheid 
ter uitvoering van dit staalplan 
131 miljard voorzien voor Wallo
nië (hoofdzakelijk Cockenll-Sam-
bre) en 46 miljard voor Vlaande
ren Bovendien geeft de staat 
voor 100 miljard staatswaarborg 
aan het Waalse staal en voor 25 
miljard aan het Vlaamse Totaal 
dus 231 miljard voor Wallonië en 
81 .miljard voor Vlaanderen 

In juli 1982 werd eveneens 
voor de KS een planning opge
steld voor 5 jaar, waarbij de KS 
verplicht werd een „beheerskon-
trakt" af te sluiten Voor de finan
ciering van dit 5-jarenplan beslist 
de Centrale Regering op 29 juli 
1982 een te indexeren envelop
pe van 31,9 miljard voor de toe
komstige exploitatieverliezen en 
2,5 miljard voor investenngen 

Gandois miljarden 
Reeds vanaf 1982 wordt het 

staalplan van mei 1981 over
schreden en uitgebreid ten be
hoeve van Cockerill-Sambre Tot 
half 1983 meent de regering tien
tallen bijkomende miljarden te 
kunnen verantwoorden op 
grond van een „ruime" interpre
tatie van het staalplan Vanaf 
1983 weet de Centrale Regering 
dat de herstrukturering en red
ding van Cockenll-Sambre met 
mogelijk zal zijn binnen het staal
plan van mei 1981 en nog minder 
binnen de vastgestelde envelop-
pes 

Om Cockenll-Sambre te laten 
overleven keurt de Centrale Re

gering half 1983 het volledig 
nieuwe reddingsplan van Gan
dois goed met een kostprijs van 
107 miljard De regeringsexpert 
Gandois zegt zelf in zijn rapport 
dat de uitvoenng van zijn plan 65 
miljard meer vergt voor Cocke
nll-Sambre dat wat voorheen in 
het staalplan was voorzien 
Daarbij dient 12 miljard gevoegd 
van het sociaal luik, dus 77 mil
jard meer dan in het staalplan 
van mei 1981 

Indien er vóór het plan Gan
dois een evenwicht was dan is 
dit zeker verbroken na Gandois 

Vermits deze fameuze staal-

DE Waalse steenkolenmij
nen kregen in diezelfde 
tijd eveneens zoveel 

miljardenhulp Terwijl dan het in
middels Cockenll-Sambre een 
nog groter cadeau werd gedaan 

Allemaal veel tegen en vóór 
om voor de zeer nabije toe
komst de afbouw van de Lim
burgse mijnen te bepleiten Laat 
het van meet af aan duidelijk 
gesteld zijn als er bij de KS in 
Limburg iets verkeert loopt — 
en dat is een onmiskenbaar feit 
— dan IS het vooral het gebrek 
aan adekwaat beleid in het verle
den Vanwege de direktie, van
wege de staatsoverheid 

Salmonella 
Volksvertegenwoordiger 

Jaak Gabriels heeft vorige week 
op een perskonferentie, ook na
mens de aktiegroep „Red onze 
Mijnen", het energiebeleid van 
de Belgische regering andermaal 
gehekeld En er werd vooral met 

beslissing van 28 juli 1983, en de 
wet van 5 maart 1984, ter uitvoe
nng van het plan Gandois 
slechts 27 miljard regionaal aan 
te rekenen middelen voorzien, 

heeft Cockenll-Sambre bij deze 
regeling minstens 50 miljard ex
tra gekregen uit de nationale pot 
bovenop de talrijke andere over-

nagelaten ook het beleid van de 
KS-direktie (goed voor de afdan-
kings- en sluitingsfobie van Eko
nomische Zaken) danig op de 
korrel te nemen 

Uit de inwonnen informatie 
van de Limburgse VU blijkt dui
delijk, en dient ook onverbloemd 
aangestipt te worden, dat men 
nu weer hommeles aan het ma
ken IS over door de regerings
woordvoerders vals-geprezen-
teerde kostencijfers Het is de 
Limburgse VU die de „politieke 
salmonella" Eyskens laakt om 
zijn opportunistische struisvo
gelpolitiek 

Een cijfer uit gans het dossier 
spreekt boekdelen sinds de re
cente staalplannen kreeg Co-
ckerill Sambre 140 miljard toege
wezen tegenover 30 miljard voor 
de Kempense Steenkolenmij
nen 

Er zijn natuurlijk ook nog de 
onder politieke korenmaat ge
houden praktijken Zoals het feit 

schrijdingen van het staalplan 

Hier moet de vraag gesteld 
worden naar een politiek van 
twee maten en twee gewichten 

Wanneer de enveloppe voor 
KS met zou volstaan dan zal de 
centrale regenng het volledige 
tekort aanrekenen aan het 
Vlaamse Gewest 

Sterker nog, waar de envelop
pe van 31,9 miljard voor KS 
volgens het beheerskontrakt 
geindexeeerd was, verbreekt de 
centrale regering deze overeen
komst en beslist eind juli 1983, 
onder druk van de Waalse minis
ters, deze indexering zelfs met 
toe te passen. 

dat door de eigenbatige akties 
van de Waalse holdings — met 
zonder meespelen van de Belgi
sche regering — er bij de Lim
burgse mijnen geen nevenbedrij-
ven konden omdat ze met moch
ten opgericht worden 

En, dient het eraan toege
voegd te worden, ook de van
daag verlieslatende balans dat 
de Kempense steenkolen aan de 
Waalse staalvestigingen behoor
lijk „onder de prijs" werden ver
kocht 

Slagkracht 
Het fameuze parlementaire 

energiedebat is op een schabou-
welijke wijze door de Wetstraat 
gejaagd Men heeft er vooral de 
nukleaire industrie en de lobby-
politiek van de Waalse staatsse-
kretaris een carte blanche gege
ven 

Het IS de VU-Limburg ge
weest die met de parlementaire 
interpellanten in Brussel die ge
ruime tijd geleden en gewezen 
heeft op de beheersfouten van 
de KS-direktie, en op de nood
zaak om een fundamentele her
schikking van de mijnexploitaties 
in Limburg door te voeren In 
tegenstelling tot wat nu ander
maal dreigt te gebeuren betreft 
het dan hoegenaamd geen slui
ting van mijnen in Eisden, Winter
slag of waar dan ook 

Het IS hoogdringend dat de 
uitbating van de Limburgse mij
nen gesaneerd wordt 

Op dat moment moet men 

Wanneer Eyskens beweert 
dat reeds 26 miljard leningen aan 
Cockenll-Sambre werden goed
gekeurd tijdens de regenngs-
deelname van de VU in 1978 
getuigt dit van intellektuele on-
eerlijkheid Immers het staalplan 
van '78 voorzag in het totaal 30 
miljard voor diverse bedrijven 
waann slechts 14 miljard voor 
Cockenll-Sambre vermits aan 
bepaalde voorwaarden werd 
voldaan Nadat de VU uit de 
regering was verdwenen lapten 
de heer Eyskens en zijn CVP-
vrienden alle voorwaarden aan 
hun laars en keurden nog tiental
len miljarden bijkomende kredie
ten goed voor Cockenll-Sambre 
alleen I (A.G.) 

dan zonder twijfel ook bij voor
beeld werk maken van het 
beëindigen van praktijken van 
schroothandelaars die zich baat
zuchtig vernjken Onder meer 
daarover heeft de VU-parlemen-
tair Jaak Gabnels een verhelde
rend dossier in de maak 

Er lopen veel KS-mijmnge-
nieurs rond met nogal wat ophef
makende stof, maar die én de 
rode cijferspolitiek van het KS-
beheer én de afbouwpolitiek van 
de Belgische regenng noodge
dwongen dulden, al was het nog 
maar om het simpele feit dat ze 
van het mimstene van Ekonomi
sche Zaken spreekverbod heb
ben 

Na het Zwartbergdrama, na 
de staking van '70, na de recente 
Brusselse afbouwbednjvigheid 
blijft men het andermaal preste
ren jaarlijks een koppel miljarden 
van de Vlaamse gemeenschap 
(en het leeuwenaandeel daarvan 
van de KS ten bate van de CS) 
over de balk te gooien 

Men IS er duidelijk in de Belgi
sche regering op uit om metter
tijd dank zij verzuim van beleids
maatregelen, te bewijzen dat de 
Limburgse mijnen dan toch kom
pleet onrendabel zijn Het lot van 
duizenden gezinnen wordt daar
aan gekoppeld Maar er is zelfs 
veel meer het steenkolenbeleid, 
dat momenteel in de Verenigde 
Staten een vernieuwde exploita
tie-aandacht knjgt, dreigt van
daag bij ons de verloren Vlaam
se en Limburgse energieke slag
kracht te worden (hds) 

KS sluiten: tien miljard schrootkosten 

VU-Limburg:redt onze mijnen! 
De sluiting van de Kempense Steenkoolmijnen 

zou de Staat ongeveer 10 miljard frank méér kosten 
dan in het geval men inspanningen opbrengt om de 
exploitatie van dit herontdekt energiebekken opti
maal rendabel te maken. 

Er wordt overigens momenteel (onder meer in ver
klaringen van minister Mark Eyskens) zwaar getild 
aan het feit dat de Limburgse mijnen op dertig jaar 
tijd nagenoeg 100 miljard subsidies van de overheid 
hebben gekregen. 
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Europarlement 
neemt lome start 

STRAATSBURG — De papieren molen van het 
Europees Parlement is weer aan het draaien: de 
drukkerij braakt ontwerpresoluties, amendementen 
en ledenlijsten; het „palais de l'Europe" is weer een 
mierennest waar vierduizend mannen en vrouwen 
drukdoend rondlopen.Om het uur wisselen de be-
zoekersgroepen in de tribunes van het halfrond, on
begrijpend starend naar de lege zaal waar parle
mentsleden hun op de sekonde getimede „tussen
komst" afhaspelen, in het beste geval nog een of 
twee kollega's beluisteren, en dan weer naar buiten 
gaan, naar één van de 14 andere vergaderzalen of 
naar de bar, de drukst bezochte vergaderzaal. 

DE meesten is het aan te 
zien dat ze weer voor 
vijf jaar „gerust" zijn En 

toch zijn er ook deze keer geluk
kig maar nogal wat rustverstoor-
ders, die wél aan de boom willen 
schudden 

Onwennig 
Wie zoals Willy Kuijpers meer 

dan 10 jaar in het Belgisch Parle
ment gezeten heeft, kijkt nogal 
verwezen aan tegen de enorme 
machine die het Europees Parle
ment IS, die zichzelf weer volop 
op gang trekt, die haar regelmaat 
heeft, en de indruk geeft niet 
meer te zullen stoppen en ieder
een mee te zuigen in het kielzog 
van de administratie Hij had met 
Jaak Vandemeulebroucke een 
ontwerpresolutie neergelegd 
over het verbod van plastic ko
gels in Noord-lerland Hoewel 
het Parlement daar twee jaar 
geleden reeds een beslissing 
had over genomen, blijft de Brit
se regering haar ordestrijdkrach-
ten toelaten deze moordwapens 
in te zetten tegen de burgerbe
volking Op 12 augustus viel de 
twaalfde dode van plastic kogels 
in Belfast We hadden de vereis
te 21 handtekeningen kunnen 
ronselen om deze zaak meteen 
aan het Parlement voor te leg
gen, maar het Bureau van het 
Parlement had de zaak, ondanks 
het stevig betoog van de huidige 
Regenboogfraktieleider Frie-
dnch-Wilhelm Graefe zu Baring-
dorf (Grune-D) met op de agen
da willen plaatsen Dank zij de 
steun van „onze" Ierse vrienden 
van Fianna Fail slaagden we er 
toch in de beslissing van het 
Bureau door de plenaire verga
dering ongedaan te maken Kuij
pers zou op donderdagvoormid
dag tussenkomen 

Net voor Willy aan de beurt 
zou komen, sloeg de Franse 
vice-president Nicole Péry (PS -
F) de vergadering onverwacht 
af, en stuurde iedereen eten We 

kunnen alles opnieuw herbegin
nen in oktober 

Mont Louis 
Net in de week waar senator 

Oswald Van Ooteghem zijn op
zienbare onthullingen had ge
daan, en samen met Vic Anciaux 
een perskonferentie had gege
ven, kwam ook in het Europees 
Parlement deze zaak ter sprake 
In ruil voor hun steun voor onze 
resolutie, hadden Jaak en Willy 
met Michele Columbu (EVA-I) 
de Grunen hun steun toegezegd 
voor de ontwerpresolutie van 
Undine Bloch von Blottnitz 
(Grun-D) over de voorvallen met 
de „Mont Louis" In het debat 
stelde Jaak Vandemeulebrouc
ke als Oostendenaar de hele 
affaire in een menselijk daglicht 
Zoals met veel zaken, worden 
velen pas geboeid wanneer iets 
naast de deur voorvalt De Volk
sunie heeft al vijf jaar lang, eerst 
met Maunts Coppieters, daarna 
met Jaak gewezen op de geva
ren van kernenergie, kernafval 
en het vervoer van radioaktieve 
stoffen Dat wordt altijd door de 
lobby van konservatieven, kris-
ten-demokraten, liberalen en 
gaullisten afgedaan als gezeur 
van retrograde romantici Nu 
was de meerderheid het wel 
eens dat het voorval met de 
„Mont LOUIS" erg was, maar blijk
baar was het nog met van aard 
om een onmiddellijke stopzetting 
van dergelijke praktijken te ei
sen Een afgevlakte „kompro-
mis"-resolutie haalde de goed
keuring weg van het konserva-
tieve blok en een groot deel van 
de socialisten Ontketend pro
test van de Grunen, onder lei
ding van Undine en reglements-
specialist Frank Schwalba-Hoth 
(Grune-D) — die overigens stee
vast zijn plaats in de plenaire 
versiert met een pot bloemen — 
kon de oerreaktionaire voorzit
ter Pierre Pflimlin (verkozen met 
de steun van uiterst rechts) met 
beïnvloeden Er zou met eens 

i lEURO 
R4 

gestemd worden over onze re
solutie Het Parlement is blijkbaar 
opnieuw de weg van de middel
matigheid ingeslagen Het zal op
nieuw hard optornen z , tegen 
de stroom van onverscr 'ligheid 
waar zoveel Europarlementsle
den blijk van geven 

En voorts... 

viel er te noteren dat de 
ACW-vertegenwoordiging in het 
Europarlement, m n Raf Chante-
rie en Rika De Backen tegen de 
inoverwegingneming van een re
solutie over de mijnstaking in 
Groot-Bnttanme stemde We zijn 
nog maar één zitting ver, en de 
haan heeft al één keer gekraaid 

Herman Verheirstraeten 

In het Eurorpees Parlement zijn bij herhaling stemmen opgegaan om 
de invoer van Nieuwzeelandse boter tegen te gaan Het is inderdaad 
onbegrijpelijk dat het geweldig boteroverschot binnen de Europese 
Gemeenschap op de koop toe belast blijft met Nieuwzeelandse boter-
importen 

Het wordt evenwel helemaal karikaturaal wanneer men tot de vast
stelling komt dat de diensten van de bar en het restaurant van het 
Parlement zelf in Brussel boter verkopen en gebruiken uit Nieuw-
Zeeland' 

In een schriftelijke vraag tot de voorzitter van het Euro-parlement 
vraagt VU-lid Jaak Vandemeulebroucke terecht uitleg voor deze 
onvoorstelbare gang van zaken 

Vrijen met de „kleine drie" in Nederland 

De „slip of the 
tongue" van Joop 

„Ome" Joop den Uyl, sinds jaar en dag de politieke 
leider van de Nederlandse socialisten, werd zopas 
65, blijft de Partij van de Arbeid aanvoeren en be
tichtte op zijn verjaardag de kristen-demokraten van 
minnekozerij met drie kristelijke mini-partijtjes. Grote 
verbazing bij het CDA, maar ook Den Uyls partijge
noten vonden het niet een uitspraak die van taktisch 
inzicht getuigde. 

ZES van de 15 zetels in het 
Nederlands parlement 
(Tweede Kamer) worden 

bezet door de Staatkundig gere
formeerde Partij (SGP), de refor-
matorisch-Politieke Federatie 
(RPF) en het Gereformeerd Poli
tiek Verbond (GPV) 

Meer dan een uitgewerkt poli
tiek idee vertegenwoordigen zij 
de zogenaamde „zwarte-kou-
sen-kerken", streng in de leer 
levende Protestantse groeperin
gen die hun aanhang vooral heb
ben op de Zee^ .vse en Zuidhol-
landse eilanden, de Veluwe en 
het archaïsche Overijsselse 
plaatsje Staphorst Hun manda
tarissen in Den Haag zijn be
paald geen domme heden, maar 
ze kunnen het met laten het 
Kamerspreekgestoelte te benut
ten als preekstoel waar vandaan 
waarschuwende bijbelteksten 
door de vergaderzaal rollen 

Den Uyl beweerde dat tijdens 
het kernwapen-debat van juni 
weer eens was bewezen dat het 
CDA een flirtation had met de 
dne kleintjes Want, aldus de nu 
ouderdomspensioen trekkende 
socialistische voorman, al vóór 
het debat wist het CDA dat er 
een meerderheid zou zijn voor 
het kabinetsbesluit (raketten 
plaatsen, maar op termijn) en die 
overtuiging konden de knsten-
demokraten alleen maar hebben 
omdat ze er zeker van waren dat 

SGP, RPF en GPV vóór de rege-
ringsbelissing zouden stemmen 

Pensioengerechtigde Joop pakt 
CDA op vrijage 

Die bewenng vindt het CDA 
maar onzin, en eigenlijk met ten 
onrechte Want de drie kleine 
kristelijke partijen kwamen in het 
bewuste debat met zoveel knti-
sche aanmerkingen naar voren 
dat het lang de vraag bleef óf ze 
wel voor het besluit van eerste 
minister Lubbers zouden stem
men Geen sterk voorbeeld dus 
dat Den Uyl gaf 

Waarschijnlijk lanceerde hij 
zijn beschuldiging uit angst voor 
het resultaat van de volgende 

verkiezingen (over zowat ander
half jaar) Krisendemokraten en 
liberalen (VVD) zouden dan hun 
huidige meerderheid wel eens 
kunnen verliezen — wat trou
wens in diverse enquêtes wordt 
voorspeld — en zich dan ver
plicht zien steun te vergaren bij 
de knstelijke splintergroepjes 

Met enige fantasie zou men 
dat inderdaad van het CDA nog 
kunnen verwachten Maar bij de 
VVD valt er normaal gesproken 
onmogelijk aan te denken Wel
ke liberaal immers zou achter 
een sportverbod op zondag kun
nen staan? Of achter de ver
plichting om het televisie-kijken 
af te schaffen"? Een progressief-
Protestantse krant zag al een 
vliegverbod voor de KLM in de 
lucht hangen I Want dergelijke 
gedachten worden hier en daar 
bij de „kleine drie" gekoesterd 

Toch, ondanks de liberale 
weerzin, vinden de PvdA'ers dat 
Den Uyl zich met van zijn meest 
taktische kant liet zien toen hij 
het over de vrijage tussen de 
grote kristelijke partij en de klei
ne getuigende groepen had Hij 
heeft het CDA toch maar op een 
idee gebracht, zo klinkt het ver
wijt in zijn eigen partij En het is 
zo stevig „aan" tussen CDA en 
VVD dat de kristendemokraten 
wellicht in geval van nood de 
liberalen tóch over de streep 
zouden kunnen trekken Joop, 
Joop, aldus die partijgenoten, nu 
heb je een slapende hond wak
ker aemaakt 

Of het zo'n vaart zal lopen"? 
De tijd zal het leren Maar de slip 
of the tongue van Den Uyl heeft 
in de eerder stille weken vóór de 
bekendmaking van de begroting 
1985 (verleden dinsdag 18 sep
tember) tóch voor beroering in 
het Nederlandse politieke we
reldje gezorgd Zelfs op je ver
jaardag moet je hier ie woorden 
wikken en wegen i jeeveedee 



Noord-lerland 
het vierkant 
van de cirkel 

Een job die je je ergste vijand niet zou toewensen, 
zo beschreef Douglas Hurd zijn nieuwe betrekking: 
staatssekretaris voor Noord-lerland in de regering 
van Margaret Thatcher Aan die job is inderdaad 
geen eer te behalen, zo heeft ook Hurds voorganger, 
James Prior, na drie jaar dienst moeten vaststellen. 

PRIOR had geprobeerd om, 
zoals hij zelf zei „zaken 
die elkaar wederzijds uit

sluiten" te verzoenen. De Noord-
ierse protestanten eisen niet al
leen dat Noord-lerland onder de 
Britse kroon blijft, maar eisen 
ook, op grond van hun numerie
ke meerderheid, het bestuur 
over de zes graafschappen op. 
De Noordierse katolieken willen 
niet alleen op termijn een hereni
ging met de rest van Ierland, 
maar weigeren ondertussen ook 
een zuiver protestants bestuur 
van hun gebied dat zich altijd 
vertaald heeft in systematische 
achteruitstelling van de katolieke 
minderheid. 

Prior zocht daarom in de rich
ting van een „geleidelijke devolu-
tie", een geleidelijk overdragen 
van de bestuursmacht die Lon
den in 1972 op zich heeft geno
men aan Noordierse politieke 
instellingen. 

In teorie was zoiets niet onmo
gelijk. Men kan zich een systeem 
indenken waarin het demokra-
tisch meerderheidsrecht wordt 
gekoppeld aan een reeks waar
borgen voor de minderheid. Er 
zijn in Noord-lerland katolieken 
die, in het besef dat de Ierse her
eniging toch niet voor morgen 
kan zijn, bereid zouden zijn tot 
samenwerking met een regio
naal bestuur dat de katolieke 
minderheid behoorlijke garanties 
biedt Het „Forum voor een 
Nieuw Ierland" in Dublin droeg 
zijn steentje bij in het zoeken 
naar intermediaire oplossingen. 
In dat Forum zoeken de politieke 
partijen van de Ierse republiek 
en gematigde katolieken uit het 
Noorden naar tussenoplossin
gen tussen de protestantse eis 
voor blijvende aanhechting bij 
Groot-Brittannië en de katolieke 
betrachting voor Ierse hereni
ging. Ze zagen een mogelijkheid 
in nauwere samenwerking tus
sen Londen, Dublin en Belfast, 
een formule die voorlopig geen 
van de Noorilierse protagonis
ten volledig voldoening zou 
schenken maar die alle partijen 
gedeeltelijk tegemoet zou ko
men 

Op papier dus was een institu
tionele regeling in Noord-lerland, 
een geleidelijk overdragen van 
de bestuursmacht aan plaatselij
ke verkozen organen mogelijk. In 
de praktijk evenwel met, zoals 
ook James Prior ondervonden 
heeft. Want het Noordierse kon-
flikt is met met rationele kon-

strukties aan te pakken of op te 
lossen. Politieke, ekonomische, 
sociale en religieuze tegenstellin
gen lopen onontwarbaar door
een in wat een nationalistisch 
konflikt is. En in een nationalis
tisch konflikt, dat is over de hele 
wereld duidelijk geworden, spe
len diepe, gevoelsmatige, visce-
rale loyauteiten en aversies mee 
die aan logische konstrukties 
van de geest ontsnappen. Daar
om was het ook illusoir te hopen, 
zoals Prior deed, dat hij „de 
extremisten zou kunnen isole
ren". Heel wat katolieken en pro
testanten in Noord-lerland zijn 
inderdaad het geweld meer dan 
moe, maar dat neemt niet weg 
dat ze zich nog altijd meer soli
dair voelen met een „extremist" 
van het eigen kamp dan met een 
„gematigde" van de andere zijde. 

Het vierkant 
van de cirkel 

Immers, het Noordierse kon
flikt dateert niet van 1969, toen 
Londen tengevolge de geweld-
uitbarstingen troepen naar de 
provincie ging sturen. Het is be
last en beladen met eeuwen „Ier
se kwestie", met herinneringen 

aan en rancunes over Britse 
wreedheden tegen leren en Ier
se represailles tegen dat Britse 
juk 

Het is belast met het onuitroei
bare superioriteitsgevoel van de 
Noordierse protestanten jegens 
de „achterlijke" katolieken en het 
daaruit voortvloeiende even on
uitroeibare wantrouwen van de 
Noordierse katolieke tegenover 
die protestanten die voor hen 
gewoon de handlangers zijn van 
diezelfde Bntten die zoveel 
bloed en tranen in Ierland heb
ben doen vloeien. 

Als het grootste deel van het 
geweld van de afgelopen jaren in 
Noord-lerland aan IRA-strijders 
wordt toegeschreven dan is dat 
omdat de katolieken, of liever de 
republikeinen, de Ierse nationa
listen, daar in de verdrukking zijn 
en geen andere weg meer zagen 
om hun verzet te stuiten. Maar 
de protestanten zijn zeker niet 
vredelievender en als er in 
Noord-lerland ooit een regeling 
kwam die aan de katolieke eisen 
tegemoet komt hoeft men er niet 
aan te twijfelen dat de protestan
ten massaal naar de wapens 
zouden grijpen. Ze hebben zich 
trouwens nu al niet onbetuigd 
gelaten in het geweld dat sinds 
1969 al 2.345 doden in Noord-ler
land heeft geëist. 

Voor die diepe, nationalisti
sche, door zoveel geweld uit het 
verleden beladen tegenstellin
gen kon James Prior met zijn 
voorzichtige, politiek-teoretische 
schema's zelfs geen begin van 
oplossing bieden. Daarom laat hij 
na zijn driejarige ambtstermijn 
een Noord-lerland achter waarin 
het geweld nog even epidemisch 

Groet van een struisvogel... 
Na acht maanden stille onderhandelingen op hoog niveau trekken de 
bezettende Franse en Libische troepen zich uit Tsjaad terug. Een 

plaatselijke struisvogel kwam even gedag zeggen... (foto upi) 

is als toen hij er aankwam. Het is 
waar dat er de jongste tijd min
der doden vallen, maar dat is niet 
omdat de tegenstellingen er ver
zacht zijn. Enerzijds hebben le
ger en politie hun techniek van 
geweldbestrijding verbeterd — 
ze hebben dan ook ruime erva
ring kunnen opdoen in de afgelo-
pen vijftien jaar. En anderzijds 
zijn de IRA-provisionelen over
geschakeld op een nieuwe stra
tegie die meer de nadruk legt op 
politieke i.p.v. militaire aktivi-
teiten. 

Via zijn politieke arm, de Sinn 
Fein, wil het IRA in de provincie 

Het geweld in Noord-lerland begint stilaan wrevel te verwekken. Druk van Ierse emigranten in de VS wordt 
steeds duidelijker (foto upi) 

een politieke machtsbasis ver
werven. In de recente eurover
kiezingen kende de Sinn Fein in 
Noord-lerland een grote tegen
slag, maar in de regionale verkie
zingen van mei a.s. wil ze 0(> 
nieuw proberen de gematigde 
Sociaal-Demokratische Labour-
partij (SDLP) een deel van de 
katolieke stemmen af te nemen. 
En vermits die verkiezingen veel 
meer beheerst zullen worden 
door plaatselijke omstandighe
den kunnen de kaarten daar wel 
eens heel anders liggen. 

Douglas Hurd neemt dus zijn 
ambt op met even weinig kansen 
op sukses als zijn voorgangers 
die één voor één hun tanden 
hebben gebroken op dat „on
oplosbare Ulster", en ontmoe
digd hun ambt hebben neerge
legd. Net zoals zijn voorgangers 
zal hij weinig meer kunnen doen 
dan proberen een onaanvaard
bare, onhoudbare toestand zo 
goed mogelijk in bedwang te 
houden Het is een opdracht 
waar weinig eer en nog minder 
voldoening aan te behalen valt 
en een toestand die met einde
loos kan verder duren Maar 
voor het ogenblik is het zo dat 
elke radikalere oplossing, van 
het herstel van de oude status 
quo tot het besluit de Bntse 
troepen terug te trekken en een 
aanhechting met Ierland te over
wegen, tot nog veel erger bloed
vergieten zou leiden en niemand 
wil die verantwoordelijkheid ne
men Een oplossing vinden voor 
Noord-lerland komt neer op het 
vierkant van de cirkel zoeken en 
van die toestand, die ze uit een 
gewelddadig verleden hebben 
geërfd, blijven de eerste slacht
offers de Noordieren die nu al 
vijftien jaar in een sfeer van 
geweld moeten leven. 

H. Oosterhuys 
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10 jaar „Volem Viure al Pais" 

Vlaams „Verbond 
Spontane Moed" 
te gast in grotten 
van Minerve... 

Tijdens het laatste weekend van augustus vierde de Occitaanse partij „\/o\em 
Viure al Païs'YW^y willen leven in ons land) haar tienjarig bestaan. Vanuit „Les 
Vignes" (een thuishaven van de 8ste Vlaamse Europese Volkshogeschool) trok 
een beperkte delegatie, onder leiding van Willy Kuijpers, naar het verre Minerve. 
Het werd een konfrontatie met een katakombentijd die de Vlaamse nationalisten 
ook hebben gekend. 

De Occitaanse vrijheidsstrijders waren aangenaam verrast een Europees 
parlementslid te gast te hebben. Precies die (Vlaamse) aanwezigheid van een 
delegatie van de Europese Vrije Alliantie bleek een gewaardeerde opkikker te 
zijn op het volksnationalistisch kongres dat, gezien de niet-ophefmakende resul
taten van de Occitaanse autonomistische strijd in de voorbije jaren, eerder in 
sourdine verliep. 

Hierbij een getuigenis van bezoeker Willy Kuijpers. 

Op het VVAP-kongres in Minerve werd een nieuwe Vlaamse-
Occitaanse broederband gesmeed. (Mo P.v.d. Abeeie) 

vóór het donkert; terug naar de 
Tarn... 

Maar de verbondenheid 
kreeg vorm, tastbaar, zonder 
veel grote woorden. En zo daal
de de avond tussen ons op die 
hoge kalkrots, vóór het afscheid 
kwam De afspraken groeiden 
doorheen de vriendschap: het 
Europees Parlement betekent 
nu ook voor hen door de „Euro

pese Vnje Alliantie" een forum. 
In de koplichten van Jo's grote 

wagen schuiven de Occitaanse 
plaatsnamen, de een na de ande
re voorbij... Ons „verbond van 
spontane moed" moe-geworden, 
bespreekt de Occitaanse kan
sen... 

Zal dit Volk in de imperialisti
sche Franse staat herleven? 

Willy Kuijpers 

NA een benevelend-mooie 
autorit doorheen het Ai-
goual-massief bereiken 

we met onze Vlaamse delegatie 
Minerve; een arendsnest op een 
kale rots, verscholen in het land
schap midden de Occitaanse 
grote steden Carcasonne, Nar-
bonne en Béziers Hier viert 
onze Occitaanse zusterpartij 
„Wij willen leven in ons Land" 
(VVPA) haar 10-jang bestaan. 

Symbolisch kon het niet beter 
gekozen zijn Dit versterkt dorp 
met de overblijfselen van een 
Kathaars kasteel, omgeven door 
de duizelingwekkende dalen van 
de Cesse en de Bnant, was rond 
1200 de Occitaanse verzets-
haard van „de zuiveren" tegen 
het katolieke Franse impenalis-
me; 180 inwoners ervan kenden 
in T210 de brandstapeldood. 

Onderaan het hoge smalle 
kalkplateau, uitgehold door beide 
riviertjes tot reuzentunnels, wel 
40 meter hoog en tientallen me
ters breed en lang., is de kon-
greshall Een sterke lamp, die de 
bleekbruine zoldering belicht, be
zweert de duisternis en tovert 
deze grot om tot een natuurlijk 
teater waar op zaterdagavond 
met een reeks Occitaanse zan
gers het Kongres begon. 

Trage strijd 
Een 300-tal toehoorders, in 

groepjes op de rolkeien, beluis
teren Claude Marti (hij herinner
de zich onze „Euranje" nog), een 
wondermooie Miquela Bramerie 
(te vergelijken met de Baskische 
Maïte Idirin) en Canta Oc (een 
Duitse muziekgroep uit Saar-
brucken die — naar de Occita-
nen zelf zeggen — perfekt de 
Occitaanse muziek weergeeft). 

Droomverloren tussen de stij
gende en dalende Moors-Grego
riaanse muziekbellen... het 
Vlaamse vijftal: Jan Devijver 
(Leuven), Marleen Dirven (Wes-
terio), Jo Valgaeren (Mol), Jan 

Van de Pontseele (Heverlee) en 
ikzelf. Gustave (Gustau in 't Ok-
sitaans) Aliroi, de VVAP-voorzit-
ter, een lesgever aan de universi
teit van Lyon en burgemeester 
van St.-Hostien, is een beetje 
ongelukkig, hij had méér volk 
verwacht. Gérard Tautil, de al-
doende VVAP-Sekretaris-Gene-
raal, vindt de voorbereiding 
zwakjes en de W A P had het 
moeilijk om een vergaderplaats 
te vinden... Deze katakombentijd 
hebben wij ook gekend, troost 
Jan Vande Pontseele. Jean Via-
lade, een oudere wijnboer en 
VVAP-militant van het eerste 
uur, diskussieert aan de begroei
de grotingang, waar enkele Occi-
tanen onder het roodgele kruis 
hun eigen luisterlied opzetten. 

Volhouden, getuigt hij 's zon
dagsmorgen op het bezonde 
binnenplein van Minerve, waar 
een 80-tai kaderleden de voor
middagvergadering bijwonen. 
Het wijnbouwprobleem met de 
oneerlijke Italiaanse maffiakon-
kurrentie, de landvlucht en de 
bewegingsmoeheid beheersen 
het Kongres. Het Occitaanse 
middagmaal met zoete meloen, 
leverpastei, boerenham, abriko-
zenperziken en brood, rijkelijk 
„besproeid" met een Minerve-
wijn doet zelfs de burgemeester, 
de heer Cavaillé, een Occitaanse 
zin zeggen. Het zanggeweld — 
nostalgisch, maar mooi — neemt 
toe... 

Met een vergelijkende toe
spraak trachten we hen het ver
re Vlaanderen (1000 km in Euro
pa is toch zó veel!) met zijn trage 
ontvoogdingsstrijd voor te stel
len. Ook wij zingen dan met ons 
vijven: liederen met een harder 
marsritme en dan stil-verbonden, 
met deze Katharen — van de 
20ste eeuw — ons „Gebed voor 
't Vaderland", denkend aan 
„onze" Geuzen. 

Jo voert ons en wil van de 
kronkelende banen weg nog 

I 

RAMEN OMime, VERBRUIK OMHOOe. 

Zuirag autonjden is geen kunst Eerder een 
verstandige gewoonte die geld opbrengt Veel geld 
zelfs Net zoals in het huishouden voor de verwar
ming, de isolatie Slimme tips om brandstol te be
sparen voor u verzameld in een nieuwe brochure 
vraag ze aan' 

In dezebrochure staan talnjke middelen beschreven 
om energiebewusi te njden Zi] wordt gratis ter beschikking 
gesteld U kunt ze aanvragen door deze bon opsturen 
naar de diensten van 
de Heer Etienne KNOOPS 
Staatssecretans voor Energie 
Dienst voor Energiebehoud 
Gen Lemanstraat 60 - 1040 Brussel 

energie 
Staotssecretanaat vooi Enetgie 

Dienst VOOI Eneigiebehoud 

I 
I 
I 
L . 

Naam 

Adres 

20 SEPTEMBER 1984 
i I . ' t < 



10 

Het verheul 
yan de Vlaamse Natie 

in wording... 

VOIKSÜmE 
Een boeiend lees- en kijkboek, een 

onmisbaar naslagwerk. Minstens 350 
blz., groot formaat 30 x 21 cm. Stevig 
vollinnen band. 

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

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

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

k^. f iHSTf s^S^fr iWÏCSü '-ï' W ""^^^ fï '^'5 "55?^ * ^ 

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

verklaar hierbij, in te schrijven op de 
luxe-editie van '30 jaar Volksunie op de 
barrikaden' Ik verbind er mij toe. bij het 
verschijnen in hel najaar 1984 op eenvoudig 
verzoek de voor-intekenprijs van I50() fr te 
kwijten 

(Handtekening) 

n 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 (1) 
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) 

(titel of functie) 

(1) Si-hrjppcn wat nicl piiM 

Om toch maar 
de kinderen te zien... 

Er is heel wat te doen geweest omtrent een aantal 
moeders die naar Algerië vertrokken om hun kinde
ren te mogen zien. 

De voorgeschiedenis is lang en pijnlijk: een aantal 
Europese vrouwen huwden Algerijnen; op een zeker 
ogenblik liep het huwelijk op de klippen, de vader 
keerde naar zijn vaderland terug en nam zijn kinde
ren mee; de (Europese) moeder kreeg geen kans 
meer haar kinderen te zien... 

R EEDS jaren wordt op het 
probleem gewezen, 
want de zogenaamde 

„legal kidnapping" is niet enkel 
een Algerijns maar ook een Ma
rokkaans en soms een Tune-
sisch gegeven. In 1978 werd 
zelfs een wetsontwerp in het 
Belgisch parlement neergelegd 
om een aantal wetsbepalingen 
inzake afstamming en adoptie te 
veranderen. Tot voor kort was 
het zo dat kinderen uit het huwe
lijk van een Belgische vrouw en 
een vreemdeling geboren, auto
matisch de nationaliteit van hun 
vader verwierven. Wanneer die 
dan de kinderen „wettelijk ont
voerde", had de moeder geen 
verhaal vermits de Belgische 
ambassade ter plaatse niet kon 
optreden omdat de kinderen ei
genlijk vreemdelingen waren. 

Geen rechten 
Dat was een discriminatie 

voor de vrouw, want haar natio
naliteit telde niet; bovendien zijn 
de drie Maghreb-landen islamiti
sche staten, waar het godsdien
stig getint recht de gescheiden 
vrouw slechts het hoederecht 
van de kinderen toevertrouwt, 
wanneer zij islamitische is, dicht 
genoeg bij de echtgenoot woont 
opdat hij een zekere kontrole 
over de opvoeding van zijn kin
deren kan uitoefenen, en boven
dien mag de gescheiden vrouw 
niet hertrouwen of geen andere 
man kennen of zij verliest het 
toezicht over haar kinderen (Ma
rokkaans recht). Europese, niet-
islamitische vrouwen hebben bit
ter weinig of helemaal geen 
rechten, ook niet over hun eigen 
kinderen; bovendien hertrouwen 
vele van deze verlaten vrouwen 
of leren zij iemand anders ken
nen. Wanneer zij naar één van 
de Maghreb-landen trekken om 
toch te trachten hun kinderen 
terug te zien, kan de familie van 
de ex-echtgenoot klacht tegen 
haar neerleggen wegens over
spel en kan zij stande pede 
opgesloten worden CTunesië). 
De Belgische ambassade kan 
dan hemel en aarde bewegen 
om de vrouw vrij te krijgen. 

Een paar jaren geleden werd 
de „Vereniging Verdi; diging 
Moeders Vreemde Kinderen" 
(VVMVK) gesticht (met zetel te 
Brussel), die tot doel had de 
moeders het recht te geven hun 
kinderen te bezoeken ofwel de 
geschaakte kinderen terug te 
laten keren, want volgens de hier 
geldende gewoonte krijgt de 
moeder bij echtscheiding het 
hoederecht over de kinderen. 
De vereniging kloeg de onver
schilligheid van de overheid aan 
tegenover de nood van de moe
ders en de kinderen. 

Niet alleen hier maar ook In an
dere Europese landen kwamen 
soortgelijke verenigingen tot 
stand. De Franse werd dit jaar 

zeer aktief zij verweet de Fran
se regering onvoldoende inspan
ningen te doen om Algerië tot 
een soepeler houding te bewe
gen in het hier besproken ver
band. Het kwam te Parijs tot een 
vrouwenbetoging voor de Alge
rijnse ambassade, die nogal bru
taal uiteengedreven werd door 
de Franse ordehandhavers. De 
televisie zorgde echter voor 
schokkende beelden en in een 
mum van tijd was de hele publie
ke opinie bij onze zuiderburen 
bewogen door de wanhopige 
moeders. Alle vrouwenvereni
gingen steunden, uit het buiten
land kwamen eveneens sympa-
tiebetuigingen. Ten slotte werd 
besloten de operatie „Boot voor 
Algerië" op het getouw te zetten; 
26 moeders en 24 vertegen
woordigsters van sympatizeren-
de vrouwenorganizaties zouden 
naar Algiers vertrekken om daar 
de ministers van Buitenlandse 
Zaken en Justitie te ontmoeten. 
De Franse regering was niet 
gelukkig met het initiatief Claude 
Cheysson, Frans minister van 
Buitenlandse Zaken, verweet de 
vrouwen roet in het eten te 
strooien en de diplomatieke in
spanningen, om het probleem te 
regelen, door hun aktie te dwars
bomen. 

Ten slotte bezweken de Fran
se moeders voor de beloften 
van hun regering: er zou in Alge
rië een nieuw familierecht komen 
dat het hoederecht principieel 
aan de moeder toevertrouwt; er 
zou een konventie tussen Frank
rijk en Algerië worden gesloten 
waarbij de Algerijnse vader die 
de „legal kidnapping" toepast, 
niet meer ongestraft in eigen 
land zou kunnen onderduiken... 

Vernedering 
Vrouwen van Belgische en 

Duitse nationaliteit voeren naar 
Algerië; sommigen konden hun 
kinderen zien... Door het toege
ven van de Franse vrouwen 
werd een diplomatiek incident 
vermeden en de Algerijnen kre
gen net niet een internationale 
blaam. Of alle beloften zullen 
ingelost worden? Insiders zijn 
zeer skeptisch. Hoe dan ook: in 
Frankrijk alleen zouden zo'n 
4.000 moeders hun kinderen op 
deze treurige wijze ontvoerd 
weten; elke dag herhaalt zich het 
leed, ook bij ons. Het is veroor
zaakt door de botsing van twee 
kuituren, het onbegrip tussen 
mensen, de aftandse wetgeving 
in sommige westerse landen, de 
starre islamitische princiepen en 
de onverschilligheid van regeer
ders voor dit probleem waarover 
men liefst zo veel mogelijk 
zwijgt De vrouw komt er verne
derd en gekwetst uit en de kin
deren zijn de grote slachtoffers. 

Huguette De Bleecker-
Ingelaere 
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Het was in 1888 dat er 
voor het eerst Vlaams ge
sproken werd in het parle
ment Dat gebeurde later 
nog af en toe onder lawaai 
en hoongelach van Walen 
en franskiljons. Al vroeger 
en meer werden er eden in 

.het Vlaams afgelegd. r ; 
Met het Algemeen 

Meervoudig Stemrecht 
(1894) kwamen er meer 
Vlaamstalige kamerleden. 
Onder de eerste socialisti
sche gekozenen kenden 

_ . ^ ^ ^ ^ sommigen slechts gebrek-
V ^ ^ ^ ^ ^ kig Frans of helemaal niet 

A ^ ^ ^ Wanneer de fransonkundi-
^ ^ ^ ^ ^ ge Debunne (Kortrijk) ge

kozen werd bood hij zich 
bij de zaalwachters aan met: J e 
suis chambre de la membre'. Het 
hem voorgezegde zinnetje had hij 
verkeerd onthouden. 

„...chambre de 
la membre"... 

Telkens er Vlaams gesproken 
werd, verwekten de Walen kabaal 
en dreigden ermede voortaan hun 
Waals dialekt te spreken. Niet eens 
alle flaminganten waren er partij
gangers van Vlaams te spreken in 
de Kamer. 

Vanaf 1901 in de Kamer en vanaf 
1906 in de Senaat werden versla
gen en beraadslagingen In het 
Vlaams vertaald. 

In 1873 werd de Antwerpse en in 
1889 de Oostvlaamse provincie
raad vervlaamst In 1872 werd er In 
de Westvlaamse provincieraad nog 
geprotesteerd tegen het gebruik 
van het Vlaams. 

Te Antwerpen werd het Vlaams 
de officiële taal van de gemeente 
onder het bestuur vah de Meeting
partij. Hel werd grotendeels onge
daan gemaakt toen in 1872 de libe
ralen aan de macht kwamen. Tot in 
1896 beraadslagen de gemeentera
den van Gent, Brugge, Hasselt en 
Leuven uitsluitend in het Frans. Na 
1896 was het platste Gents aldaar 
de taal van de beraadslagingen. In 
de grote steden en ook In veel 
kleine steden bleef het Frans lang 
overheersen. 

Het Vlaams in oe burgerwacht 
(garde civique) kende een lange 
lijdensweg. Einde 19de eeuw was 
de commandotaal nog overwegend 
Frans. Vlaamsgezinden die protes
teerden werden bestraft. Te Gent in 
1886 antwoordde P. Matton met 
„tegenwoordig" bij de naamafroe-
ping. Hij werd berispt maar uitein
delijk niet gestraft. Er ontstond een 
aantal dergelijke incidenten. 
Slechts in 1897 kwam er een wette
lijke regeling tot Vlaams taalge
bruik, maar in vele steden werd zij 
nog een lange tijd niet nageleefd. 

In een volgende Terugblik schetst Mau-
rits van Haegendoren de sfeer waarin o a 
de bankbriefjes tweetalig werden. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 22 sept. 
• BRT 1 1500 
De andere Belgen, info 
• BRT 1 - 1600 
Voor mij en mijn meisje, musical 
• BRT 1 - 1805 
Stad op stelten, terugwedstrijd 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Zingezong, show 
• BRT 1 - 2110 
Terloops 
• BRT 1 - 2200 
Verloren kinderen, tv-film 
• BRT 1 - 2330 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1902 
Knight Rider, serie 
• Ned 1 - 2028 
Te land, ter zee en in de lucht 
• Ned 1 - 21 20 
Op dood spoor, tv-film 
• Ned 1 -2215 
't Andere net, praat-show 
• Ned 1 - 2240 
Tros Aktua/Tros Sport 
• Ned 2 - 1912 
De rode kous, fanoiliefilm 
• Ned 2 -2030 
De overwinnaars, teater 
• Ned 2 - 21 45 
De Ethiopiers, dok 
• Ned 2 -2315 
Moord voor het voetlicht, film 

Zondag 23 sept. 
• BRT 1 - 1100 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1445 
IQ, heruitzending 
• BRT 1 - 1515 
Isaura, serie 
• BRT 1 1550 
Sabine Kletst, jeugdfilm 
• BRT 1 1700 
De kollega's, heruitzending 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 1840 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
• BRT 1 - 2035 
Klinkaart, tv-film 
• BRT 1-2115 
Cinemanie, filmkwis 
• BRT 1 - 2215 
De slag om Warschau, dok 
• Ned 1 1030 
Herdenking slag om Arnhem 
• Ned 1 -2010 
Panoramiek, info 
• Ned 1 - 21 00 
Het huwelijksaanzoek, toneel 
• Ned 1 -2200 
De lange weg, portret van een 
pnester 
• Ned 2 - 1750 
Terug naar Joods Amsterdam, dok 
• Ned 2 - 1905 
Operation Petticoat, serie 
• Ned 2 1930 
Nederland Muziekland 
• Ned 2 - 21 00 
1990, laatste afl 
• Ned 2 - 21 45 
Threads, dok over een atoomoorlog 
• RTB 1 - 1200 
Faire Ie point, debat 

.-* 
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Tania Van der Sanden en Ludo Busschots in de Vlaamse TV-film 
„Klinkaert van Patrick Le Bon naar de roman van Piet van Aken 

Zondag 23 september om 21 u 15 op BRT 1 

Maandag24 sept. 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, sene 
• BRT 1 - 1905 
Bretagne II, reportage 
• BRT 1 2030 
Verborgen vijanden, nieuwe sene 
• BRT 1 - 21 20 
Peggie, sene 
• BRT 2 - 1900 
Jane Eyre, serie 
• BRT 2 - 2020 
Extra-time 
• Ned 1 - 1900 
Whiz Kids, sene 
• Ned 1 - 2028 
De Carsons, serie 
• Ned 1-2115 
Hier en nu 
• Ned 1 - 2Z25 
Hill Street Blues, sene 
• Ned 2 - 19'12 
De boefjes, sene 
• Ned 2 - 2000 
Het operabal, operette 
• Ned 2 - 21 40 
De onderste steen, info 
• Ned 2 - 2235 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 25 sept. 
• BRT 1 - 1805 
Bassie en Adnaan, sene 
• BRT 1 - 1855 
De andere Belgen, info 
• BRT 1 2020 
IQ, kwis 
• BRT 1 - 2050 
Verover de aarde, over bier 
• BRT 2 - 1900 
Peppino, sene 
• BRT 2 2020 
Annie Hall, film 
• BRT 2 2155 
Ten huize van_ Max Wildiers 
• Ned 1 - 1855 
De smurfen, strip 
• Ned 1 - 2028 
De stilte rond Chnstme, triller 
• Ned 1 - 2201 
Achter het nieuws 
• Ned 2 - 1945 
De wasbeer is los, dok 
• Ned 2 -2010 
Carl Lewis, portret 
• Ned 2 21 00 
Toren van Babel, info 
• Ned 2 2245 
Den Haag vandaag 

Woensd. 26 sept. 
• BRT 1 - 1700 
Alleen op de wereld, sene 

• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 -2035 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 2115 
Allemaal beestjes, dok 
• BRT 1 - 21 45 
Pluk de dag, sene 
• BRT 1 - 2210 
IJsbreker, over verzamelaars 
• BRT 2 - 1900 
Made in Belgium, modemagazine 
• BRT 2 2020 
De gevangene van Alcatraz, film 
• BRT 2-2245 
Dood punt, animatiefilm 
• Ned 1 - 1555 
Bassie en Adnaan, cirkus 
• Ned 1 - 2055 
Design for living, film 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest 
• Ned 2 -2010 
Het land van mijn ouders, dok 

Donderd.27 sept. 
• BRT 1 - 1805 
Rondomons 
• BRT 1 2020 
Hoger-lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama 
• BRT 1 - 21 50 
Hotel, sene 
• BRT 2 - 1930 
Jukebox 
• BRT 2 -2020 
Missa Solemnis, L van Beethoven 
• Ned 1 1600 
Nils Holgersson, strip 
• Ned 1 - 1650 
Een wereld vol paarden, dok 
• Ned 1 - 2028 
Dallas, sene 
• Ned 1 2115 
Blokletters, kwis 
• Ned 1 - 21 45 
Van oude mensen, de dingen die 
voorbijgaan, sene 
• Ned 1 2240 
Miles Davis, jazz 
• Ned 2 - 1830 
Sesamstraat 
• Ned 2 1912 
Op volle toeren, show 
• Ned 2 2010 
The driver, tnller 
• Ned 2 - 21 40 
Marco Bakker prezenteert 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 28 sept. 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 

• BRT 1 - 1830 
De zeven van Blake, SF-sene 
• BRT 1 2030 
Diner, film 
• BRT 1 -2210 
Premiere 
• BRT 2 - 1900 
Torhout-Werchter en terug, repor
tage 
• BRT 2 - 2 1 30 
Alcatraz, dok 
• Ned 1 - 1855 
Natuur in eigen land, dok 
• Ned 1 - 2028 
Dagboek van een herdershond, 
serie 
• Ned 1 - 21 35 
Hints, spel 
• Ned 1 - 2230 
Ik hou van jou, info 
• Ned 2 - 1925 
De paralympics, dok 
• Ned 2 - 2020 
Soft targets, spionagefilm 
• Ned 2 -2315 
Tweekamp van het (on)recht, film 

Een f Hm 
per dag 

Zaterdag 22 sept. 
Verloren kinderen 
Amenkaanse weekeind-film Een 

vrouw wordt door haar man achter
gelaten met dne kinderen Zij kan het 
met rooien en de kinderen worden in 
een tehuis geplaatst Enkele jaren 
later meent zij de situate mees'ter te 
kunnen en zij wil haar kinderen terug 
Maar die zijn ondertussen geadop
teerd (BRT 1, om 22 u j 

Zondag 23 sept. 
Klinkaart 
Vlaamse tv-film van Patnck Le 

Bon, gebaseerd op de novelle van 
Ret van Aken Met o a Tama Van 
der Sanden Mieke Bouve Jo De 
Meyere Ludo Busschots e a 

Een meisje uit een kindemjk 
steenbakkersgezin gaat voor t eerst 
met haar oudere zus werken in de 
steenbakkerij Zij wordt hartelijk ont
vangen Deze ontvangst steekt schnl 
af tegen de overheersende en ruwe 
mannenwereld waann zij terecht 
komt (BRT 1, om 20 u 35) 

Maandag 24 sept. 
Le juge et l'assassin 
Franse psychologische misdaad

film uit 1976 met o a Philippe Noiret 
en Isabelle Huppert Een ontmoedig
de en wanhopige ex-onderofficier 
lijdt na een zelfmoordpoging aan 
ondraaglijke hoofdpijn gepaard 
gaand met misdadige waanvoorstel 
lingen Hij wordt een massamoorde
naar Gevolgd door een debat over 
misdaad en waanzin (RTBF 1, om 

20 u 05) 

Dinsdag 25 sept. 
Annie Hall 
Amerikaanse film van Woody Al 

len (1977) Alvy en de jonge zange
res Annie gaan een relatie aan maar 
hun karakters verschillen zodanig 
dat zij steevast overhoop liggen met 
elkaar Toch houden zij van elkaar 
1ste film in een 6-delige Woody 
Allen-retrospektieve (BRT 2, om 
20 u 20) 

Woensd. 26 sept. 
De gevangene van Alcatraz. 
Amerikaanse film uit 1961 met o a 

Burt Lancaster en Karl Malden Ro
bert Straud wordt in 1909 wegens 
moord veroordeeld tot twaalf jaar 
opsluiting in Alcatraz Zijn driftig en 
moorddadig karakter leidt er uitein
delijk toe dat hij levenslang krijgt in 
eenzame opsluiting Dne vogels hou
den hem gezelschap (BRT 2, om 
20 u 20) 

Donderd.27 sept. 
The Dnver 
Amenkaanse thnller uit 1978 Dn

ver ' IS iemand die tegen fikse ver
goeding gangsters op een veilige 
plaats weet af te zetten wordt in 
deze film The Cowboy geheten 
The Cowtwy is een koelbloedige 
professional de beste in Los Ange
les En dat weet hij en daar pocht hij 
mee Een politie-inspekteur zit hem 
op de hielen (Ned 2, om 20 u 10) 

Vrijdag 28 sept. 
Diner 
Amenkaanse film uit 1982 
1959 De Amenkaanse jeugd ont

moet elkaar in zogenaamde Diners 
goedkojje restaurants Vijf vnenden 
van divers pluimage die elkaar regel 
matig in zon diner treffen staan 
voor de drempel naar de volwassen
heid (BRT 1, om 20u 30) 

Nieuw op 
het scherm 

Carl Lewis 
De Evangelische Omroep brengt 

een portret van de Amenkaanse 
atleet Carl Lewis (23 jJ die op de 
Olympische Spelen 1984 in Los An
geles vier gouden medailles haalde 
(Ned 2 om 20 u 10, dinsdag 25 sep
tember) 

Ernst Lubitsch 
Als inleiding op dne films van 

regisseur Ernst Lubitsch die de 
VPRO zal uitzenden brengt deze 
zender een portret/dokumentaire 
van deze Duits/Amenkaanse filmer 
(Woensdag 26 sepL om 20 u 33, 
Ned 1) 

Slachtoffer 
Het McCarthy isme is een donke

re periode in de Amenkaanse ge
schiedenis Voorloper van McCarthy 
was de op sensatie beluste redak-
teur van Time Magazine' Whitakker 
Chambers Zijn eerste slachtoffer 
was Alger Hiss een medewerker 
van president Roosevelt die een 
opzienbarende politieke carrière te
gemoet ging Hij werd door Cham
bers van kommumstische sympatie-
en beschuldigd en door een speciale 
kommissie die later de bekendheid in 
zou gaan als House of Committee 
on Un-Amencan Activities veroor 
deeld In deze sfeer kon het McCart 
hy-isme weeldeng bloeien Een opko
mende ster in die periode was Ri
chard Nixon die zich entoesiast aan 
de zijde van Chambers geschaard 
had De BBC maakte rond die ge
beurtenissen een schitterende 4-deli-
ge reeks die maandag 24 september 
om 20 u 30 start op BRT 1 
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Sinds 1966 maakt Vlaanderen dankbaar gebruik 
van de VTB-VAB-gids voor Vlaanderen. Het was al 
die jaren een enig toeristisch-kultureel naslagwerk 
waarop de samensteller Jozef van Overstraeten 
terecht fier mocht zijn. Door tal van omstandigheden 
— de samenvoeging van gemeenten, b.v. — raakte 
de gids enigszins achterop. 

O MDAT de Kredietbank 
50 jaar bestaat wil ze 
haar financiële steun 

verlenen voor een herwerkte 
heruitgave. Deze werd geschre
ven door Jan Gerits, licentiaat 
geschiedenis. 

Het meer dan 1.200 bladzijden 
tellende boek bevat, gerang
schikt per samengevoegde ge
meente, een zo volledig mogelij
ke toeristische, landschappelijke, 
kulturele en bouwkundige infor
matie over Vlaanderen. Ook 
worden de deelgemeenten uit
voerig besproken. Naast enkele 
inlichtingen van algemene aard 
geeft deze Gids een gedetail
leerde beschrijving van de be
langrijkste bezienswardigheden, 
met de nadruk op de elementen 
van groot toeristisch en (kunst)-
historisch belang. Voor de be
langrijkste steden werden stads
wandelingen uitgestippeld; bo
vendien is de tekst geïllustreerd 

met 80 pentekeningen van Ste
ven en 31 stadsplattegronden. 

Het is de bedoeling de nieuwe 
Gids tegen een uitzonderlijk 
voordelige prijs aan de belang
stellenden aan te bieden. Deze 
gunstige voorwaarden gelden tij
dens de intekenprijs, die loopt 
van 1 oktober tot 30 november. 
Bankkliënten via hun kantoor, en 
VTB-VAB-leden via hun organi-
zatie kunnen op een eksemplaar 
intekenen tegen de prijs van 
350 fr.; andere belangstellenden 
kunnen tegen 650 fr. inschrijven. 
Na de intekenperiode zal het 
boek in de normale distributie 
worden gebracht en 990 fr. kos
ten. 

Beide uitgevers kwamen 
overeen dat indien de verkoop 
tijdens de intekenperiode een 
batig saldo oplevert, dat geld zal 
worden gebruikt om een kultu-
reel-toeristisch projekt in Vlaan
deren te financieren. 

Donderdag 20 september startte de vereniging 
Middagen Poëzie & Proza-Brussel hun 38ste jaar
gang. Het sukses in de voorbije jaargangen geboekt 
heeft de organizatoren de moed gegeven een nieuw 
welgevuld programma voor te stellen. 

IN deze prille herfst is een 
lezing over Guido Gezelle 
zeker niet misplaatst, zeker 

wanneer die loopt onder de titel 
„Hoe zere vallen ze af, de zieke 
zomerblaren". Prof. R.F. Lissens 
staat borg voor de lezing. Don
derdag 4 oktober om 12 u. 40 in 
het ASLK-auditorium, Kreupe
lenstraat. Op donderdag 18 ok
tober loopt een debat over 
jeugdliteratuur. Om 12 u. 40, zelf
de adres. 

Op 8 november 1984 zal prof. 
dr. P. De Wispelaere een nieuw 

Het spel tussen l inks en 
rechts Is als een voetbal-
spel waarb i j men de doe
len met p lanken d ich tge
sp i j ke rd heeft 

(Heinrlch Böll) 

licht werpen op L-P. Boon en 
een lezing houden over het boek 
„De bende van Jan de Lichte". 
Leslie De Gruyter illustreert die 
lezing met voordracht van uit
treksels. 

Als laatste middag (13 decem
ber 1984) krijgen we een inter
view van Lionel Deflo met Clem 
Schouwenaars. De auteur zal 
dan voorlezen uit eigen werk. 

Deze drie middagen grijpen 
plaats in het kultuurcafé van de 
VUB, toegang 6, Triomflaan, 
1050 Brussel. 

Voor 1985 zijn lezingen voor
zien over en met Pol Van Os-
taeyen, Hugo Claus, A.M.G. Smit, 
Monika Van Paemel, Willy Spille-
been. En misschien Harry Mu-
lisch of Berlef... Voor meer inlich
tingen: Frank de Crits p.a. minis
terie van de Vlaamse Gemeen
schap, Koloniënstraat 29-31 te 
1000 Brussel (02-513.74.65, post 
437). 

onthouden 
Tot 25 november a.s. loopt de tentoonstelling van 

klei tot baksteen in het volkskundemuseum te Ant
werpen, Gildekamersstraat 2-6. Deze tentoonstelling 
laat de geschiedenis van de baksteentechnologie 
zien: hoe wordt baksteen gemaakt, vroeger en nu. 

DE tentoonstelling handelt 
over de evolutie van de 
baksteenfabrikage. Het 

uitgangspunt is het ontstaan van 
de baksteenfabrikage in onze 
streken, de evolutie van het 
oude ambacht en de industriali-
zatie tot op heden. 

Andere aspekten zoals so
ciaal-historische e.d. krijgen 
meer aandacht in de videofilm. 
Wie waren de eerste steenbak
kers, hoe was de situatie van de 
steenbakkers vanaf de 14de 
eeuw en hoe was de sociale 
situatie van arbeiders van de 
steenfabrieken vanaf de indus
triële revolutie? 

De kloosterorden zouden de 
eerste steenbakkers en bak
steenbouwers geweest zijn. Zij 
bevorderden de baksteenpro-
duktie bij gebrek aan hout en 
natuursteen en omdat ze grote 
behoefte hadden aan monumen
tale gebouwen uit duurzame ma
terialen. 

Zo wordt de oorsprong van 
de baksteenindustrie in de Ru-
pelstreek traditioneel toege
schreven aan de Cisterciënzers 
die zich in 1248 in Hemiksem 
vestigden. 

Vanaf de 14de eeuw ver
schijnt het specifieke beroep 
van steenbakker, samen met het 
ontstaan van de niet-kerkelijke 
baksteenbouw... 

Vanaf de industriële revolutie 
werden ook ten behoeve van de 

baksteenfabrikage een aantal 
vernuftige machines ontwikkeld. 
Zo vond de Oostenrijker Hoff
mann de ringoven uit in 1858. 
Enkele jaren later, in 1860, ont
wikkelt de Duitser Schlickeisen 
een strengpers. In diezelfde pe
riode (1874) bouwt Otto Bock 
de eerste tunneloven. Dit sys
teem werd echter pas rond 1950 
algemeen in gebruik genomen 

daar de oven in het begin nog 
erg gekomplikeerd van bouw 
was. 

De minst spectaculaire, doch 
één van de belangrijkste ontwik
kelingen in de baksteenfabrika
ge was het bouwen van kunst
matige drooginstallaties in 1952. 
Daar het drogen voordien in 
openlucht gebeurde bleef de 
baksteenindustrie lang seizoen
gebonden. Tegenwoordig wordt 
de baksteen volledig automa
tisch geproduceerd. 

De perfektie die in de bak
steentechnologie is bereikt valt 
echter samen met een achteruit
gang van de bouwbedrijvigheid, 
dus met een geringere vraag 
naar bouwmaterialen. 

Talrijke fabrieken sloten de 
jongste jaren hun deuren en 
voorheen bloeiende industriege
bieden liggen er nu veriaten bij. 

Begeleidende publikatie; „Van 
klei tot baksteen" (125frJ te 
verkrijgen in het Volkskundemu
seum. De tentoonstelling is alle 
dagen te bekijken van 10 tot 
17u., behalve de maandag! 

Mola Perigrina 

Gheen dwaeser visch dan Gwy Mathot 
die praalde lyck een kooperkop 
en speckuleerde op ghewin: 
een diaken cop en niets daerin. 

^eeipelen 
Precies 20 korrekte antwoorden 

op onze „Meespelen (46)". Wij 
zochten Pieter Frans Van Kerckho-
ven. Na loting wordt een boeken
pakket toegestuurd aan Jozef Lam
berts uit de Berenlaan 2 te 2340 
Beerse. 

Hieronder volgt andermaal een 
opgave. Wij zoeken dit keer naar 
een hedendaags Vlaams kunste
naar. Indien u denkt het juiste ant
woord op onze vraag te kennen, 
stuur dit dan naar „WIJ, 'Meespe
len (48)', Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel'. Vóór maandag 1 oktober 
a.u.b. 

DE man die we zoeken 
werd geboren te Ide-
gem in 1929. Hij genoot 

zijn kunstopleiding te Gent en te 
Brussel. Hij maakte verscheide
ne buitenlandse studiereizen. Hij 
IS schilder en tekenaar en sinds 
een tiental jaren beoefent hij ook 
de grafiek. 

Zoals velen van zijn generatie
genoten is de kunstenaar die we 
deze week zoeken vertrokken 
vanuit een donker expressionis
me: landschappen en figuren, 
landelijk Vlaams van inspiratie, 
krachtig geschilderd, zwaar in de 
kleur, hoekig geformeerd, vaak 
ruw en brutaal van expressie. 

Van '64 af verruimde hij zijn 
tematiek met vertolkingen van 
de stad: stevig konstruktief op
gezette doeken, die de stad evo
ceren als een beklemmende 
opeenhoping van dreigende 
steenmassa's. Daarna ging de 
evolutie snel. Zijn reizen waren 
daarbij van beslissende beteke
nis. 

Zo werd hij aan de Dalmati-
sche kunst, bezuiden Dubrovnik, 
gefascineerd door het nooit afla
tende spel van lucht en water en 
zon. Toch verloor hij nooit zijn 
belangstelling voor de mens. 
Ook zijn ervaringen in Zuid-Afri-

ka hadden grote invloed op zijn 
werk. Kort na die reis begon hij 
te schilderen op ongeprepa
reerd bruin canvas: een direkte 
en logische voortzetting van een 
voordien ontwikkelde, specifieke 
tekentechniek op wit schilder-
doek die een spontaan impulsie
ve, maar biezonder trefzekere 
werkwijze impliceert 

Een tweevoudig verblijf in Ja
pan bevestigde hem in zijn artis
tieke opvattingen, die hem on
dertussen ook internationale er
kenning had opgeleverd. In am
per 20 jaar is zijn werk geëvo
lueerd naar een heel eigenzinnig 
beoefende fantastiek, waarin zijn 
veelzijdig geïnteresseerde en 
rusteloos bezige geest dank zij 
een onvermoeibare werkkracht 
nieuwe impulsen en boeiende 
uitingsmogelijkheden bijft vin
den. Ook in andere dan schilder
kunstige of grafische vertolkin
gen, zoals de onlangs gereali-
zeerde basrelièfs voor het An-
derlechtse Metrostation op 
overtuigende manier bewijzen. 

Hij is ook direkteur van de 
Hogere Rijksschool voor Beel
dende Kunsten te Anderlecht. 
En ook in het VU-sekretariaat te 
Brussel valt een doek van hem 
te bewonderen... 
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Wandelen op de Brusseldag 

Waar Eurooa 
„Deze stad heeft een prachtige ligging in de dalen 

en op de hellingen van een golvend heuvelland. Geen 
plaats leent zich beter als vorstelijke residentie... Men 
kan zich nauwelijks een fraaier landschap met talrijke 
fonteinen en fruitbomen voorstellen. Nergens is de 
lucht zo zuiver en gezond, nergens is het water zo 
fris en heilzaam". 

Aldus noteerde ene L Guicciardini op het einde 
van de 16de eeuw, na een bezoek aan Brussel 

VANDAAG, 400 jaar later, 
rest er weinig van de 
fonteinen en fruitbomen, 

laat staan van zuivere lucht en 
fris water Wel heeft de stad als 
vorstelijke residentie de verfraai-
ingsdrang van talloze kleine en 
grote „vorsten" ondergaan, tot in 
hun gnllen toe 

Brussel is een historische 
stad, monumentaal en met we
reldallure, boordevol tegenstel
lingen en schakenngen 

In 1979 werd de duizendste 
verjaardag gevierd En het moet 
inderdaad rond 979 geweest zijn 
dat de eerste stadskern zich in 
het Zennedal vestigde Op het 
Sint-Gonkseiland werd een cas-
trum opgencht, al snel omge
bouwd tot een burcht waarvan 
slechts wat muren resten onder 
de gebouwen op de hoek van de 
Grote Markt en de Boterstraat 

„Portus" 

BIJ het begin van de 11 de 
eeuw krijgt Brussel het adjektief 
„portus" mee De stad is uitge
groeid tot een drukke verkeers-
ader tussen noord en zuid, maar 
vooral tussen Brugge en Keulen 
Rond 1100 dringt zich een om-
walling op, rondom de vorstelijke 
residentie op de Koudenberg, de 
burcht en de St-Michielskerk 
Een viertal torens overleefden 
de talloze slopingen, alsook een 
stuk muur binnen het Paleis van 
Schone Kunsten 

Later, in de 14de eeuw, zal 
zich ten gevolge van de stadsuit
breiding en de oorlog met Vlaan
deren een nieuwe nngmuur op-
dnngen, acht km lang en in de 
vorm van een vijfhoek 

De drukke handel bracht een 
groeiende industriële aktiviteit 
met zich, zo onder meer de 
lakennijverheid Brussel ging 
gouden jaren tegemoet Ook op 
artistiek vlak Het stadsbeeld 
veranderde zienderogen De reli
gieuze gebouwen werden ver
nieuwd en de eerste openbare 
gebouwen opgetrokken De bur
gerij bouwde eigen hallen en een 
schepenhuis, het latere stadhuis 

Niet in 
't midden 

Dat zou meteen het centrum 
worden van de prachtige Grote 
Markt, waar wij even verwijlen 

De oostelijke vleugel van het 

stadhuis, in Brabantse gotiek, 
werd opgetrokken in 1402 Ar-
chitekt was Jaak van Thienen 
Pas 40 jaar later zal de eerste 
steen van de westelijke vleugel 
gelegd worden, ontworpen door 
een onbekende maar overeen
komstig de inzichten van van 
Thienen 

In 1449 tekende architekt Jan 
van Ruisbroeck de torennaald 
van het stadhuis Deze staat met 
in het midden van het stadhuis, 
en daarover doen ettelijke legen
den de ronde Zo onder meer 
dat de architekt uit wanhoop 
zelfmoord pleegde De toren zelf 
IS bekroond met het standbeeld 
van Sint-Michiel en de draak, 
gebeeldhouwd door Maarten 
van Rode 

Een belangnjke datum in de 
totstandkoming van de Grote 
markt is 1695 Brussel werd ge
bombardeerd door de troepen 

Op de Brusseldag het Broodhuis zien 

van Lodewijk XIV Ongeveer 
4000 woningen werden ver
woest Reeds vier jaar later her
rees de stad, prachtiger dan ooit 
voordien 

De gebouwen aan de Grote 
Markt dateren dan ook, op enke

le uitzondenngen na, van die 
penode De punt- of spitsgevel, 
typisch element van de Vlaamse 
bouwkunst, bereikt op de Brus
selse markt z'n hoogtepunt als 
sierelement Merkwaardige hui
zen zijn het Broodhuis en het 
HUIS van de Hertogen 

mÊÊmimÊmim 

Op de foto moet ik zowat 18 maanden oud zijn 
Het fietsje was ongeveer mijn grootste bezit Denk 
niet dat het nieuw was Daar hadden mijn ouders het 
geld niet voor Vader had vijfjaar „kollege" achter de 
rug, mijn grootvader eveneens 

Vandaag wordt nog altijd gelachen met mijn 
kinder- of loopparkje, ik weet niet precies hoe zo'n 
ding heet Ikzelf herinner het me niet maar het 
schijnt dat ik leerde lopen in een ton Ik was er veilig 
en eenieder die het aandurfde even over de rand te 
kijken kreeg een gratis huilkoncert 

Uit die prille jaren herinner ik me niet zoveel meer, 
enkel mijn grootvader met zijn wandelstok Hij was 
tijdens de Eerste Wereldoorlog door zijn benen 
geschoten in het bos van Houthulst Hij verbleef vier 

mmmÊÊÊfmmmÊÊmmÊmÊmÊÊmmmmm^ 

jaar aan het front en later kon hij er urenlang over 
vertellen, zittend aan de Leuvense stoof We hadden 
een speciale band met elkaar, waarom weet ik niet 
meer 

De moeilijkste jaren uit mijn jeugd waren deze 
toen ik begon te beseffen waarom velen in het dorp 
mijn ouders scheef bekeken Zij waren immers 
„verkeerd" geweest tijdens de oorlog Later kon ik 
daar mee lachen, maar als kleine knaap begreep ik 
met goed waarom ze in „den bak"gezeten hadden Ik 
had het er meermaals moeilijk mee, maar durfde 
daarover geen lastige vragen stellen 

Mijn mooiste kinderjaren waren ongetwijfeld deze 
van bij de „Blauwvoetvendels" Vanaf mijn twaalfde 
Ik herinner me nog levendig onze kampen op de 
Limburgse heide, op de Tiegemberg, op de Kats-
berg, enz Ik leerde er ook mijn beste vriend 
kennen maar enkele jaren later verloor ik hem door 
een stom ongeval Een betere vriend heb ik nadien 
nooit meer gehad Zelfs nu, zovele jaren later, denk 
ik nog aan hem In mijn bureautje hangt trouwens 
een door zijn moeder uit klei geboetseerde kop 

Ik leerde er de Vlaamse Beweging kennen: de ge
schiedenis van ons Vlaamse volk werd op boeiende 
manier bijgebracht Ook onze muziekkapel, waar ik 
als jongste een grote landsknecht mocht bespelen, 
blijft voor mij iets waar ik altijd met veel plezier aan 
terugdenk Leidende, bezielende figuren uit die tijd 
waren Guido Van In, Mare Vandemoortel, de broers 
Logghe, Jan Dewulf Toon Cools, Hendrik Carette, 
Wilfned Deroo en zovele anderen Vandaag doen ze 
me nog denken aan die fijne jaren, in het groene 
hemd, met zwarte fluwelen broek, de oranje das, de 
witte kousen en de hoge zwarte schoenen Ik ben blij 
die mensen te hebben kunnen ontmoeten Ze 
hebben me ontzettend veel bijgebracht Langs deze 
weg uit ik, oprecht mijn diepe dankbaarheid 

Het fietsende knaapje op de foto is Erwin Van 
Driessche, geboren te Brugge op 28 juni 1949, ar
rondissementeel voorzitter van de VU-Brugge. 

Broodhuis 
Het Broodhuis, oorspronkelijk 

in de 13de eeuw een broodhalle, 
kende verscheidene verbouwin
gen In 1873 werd het afgebro
ken en naar de oorspronkelijke 
plannen in laatgotische stijl her
bouwd 

Het Huis van de Hertogen — 
de naam wordt u duidelijk bij het 
aanschouwen van de gevel, met 
talloze beelden van hertogen en 
hertoginnen — is eigenlijk een 
geheel van zes huizen, haast een 
Italiaans paleis De Borse, Den 
Heuvel (van de metsers). De 

di m Op zater
dag 29 sep
tember orga-
nizeert het ar

rondissement Brussel een „Brus
seldag". Op het programma staat 
onder meer, tijdens de voormiddag, 
een bezoek aan de Grote Markt. 
Afspraak om 10 u. in de Ancienne 
Belgique! 

Windmolen (van de molenaars, 
waar Victor Hugo verbleef). De 
Fortuine (van de leerlooiers) en 
De Cluyse 

De Brusselse markt is zonder 
twijfel een van de mooiste van 
Europa Voor een VU-wandelaar 
heeft ze bovendien nog een his
torische betekenis Welgeteld 30 
jaar geleden werd in het toenma
lige café Sint-Michiel (vandaag 
„In de gouden sloep") de Volks
unie gesticht 
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De direkteur 
van het circus 

't Zijn gekken die nooit van mening veranderen. 
Dat moet Paul Van Himst gedacht hebben toen hij 
zaterdagavond na afloop van de kompetitiematch 
Cercle Brugge—Anderlecht zijn ergernis uitte over 
de mentaliteit van sommige spelers in zijn ploeg. 

W IJ moesten ongewild 
terugdenken aan ene 
Tomislav Ivic, de Joe

goslavische trainer van Ander
lecht die zevenentwintig maan
den lang ijverde en zwoegde om 
de geestelijke ingesteldheid van 
de verwende profs uit de hoofd
stad om te buigen. 

Uiteindelijk is dat de man fa
taal geworden Hij werd opgeof
ferd om onder meer Coeck (en 
uiteraard ook een aantal ver
pachte journalisten) zoet te hou
den. Hoe het die Antwerpse 
goudzoeker inmiddels in het bui
tenland IS vergaan, weten we 
allemaal Sinds het vertrek van 
Ivic begon de sportieve afbouw 
van Coecks carnère en hij ver
telt nu aan al wie het horen wil 
dat hij zich nog goed genoeg 
voelt om nog enkele jaren als., li
bero in een topploeg mee te 
draaien. 

De schaduw 
van Eddy 

Als libero. Achteraan dus. Pre
cies daar waar Ivic hem hebben 
wilde. „Omdat Ludo's enkels te 
zwak zijn om met tegenstanders 
in zijn rug te voetballen", aldus 
Ivic. Ook dat werd inmiddels 
levensgroot bewaarheid Die 
kleine, beginselvaste trainer die 
het aandurfde eigen opvattingen 
te verdedigen, heeft een grote 
fout gemaakt: hij heeft zijn waar
heden luidop en... te vroeg ver
kondigd. 

Dit maar terzijde en eigenlijk 
ook een beetje uit bekommernis 
om Paul Van Himst De gewezen 
vedette zou immers beter dan 
wie ook moeten weten dat „de 
sterren" van het Astridpark 
moeilijk terechte kritiek verdra
gen, dat aan hun grillen al méér 
dan één trainer ten onder ging. 
Wie heeft Paul zelf destijds alle
maal niet doen vallen? Georges 
Kessler, toch ook niet de eerste 
de beste, kan daar meer over 
vertellen. 

Paul heeft natuurlijk gelijk 
wanneer hij zijn spelers voor 
circusartiesten verwijt, wanneer 
hij aanklaagt dat voetballers dur
ven spreken over overbelasting 
en vermoeidheid wanneer ze 
tweemaal in één week moeten 
spelen Maar hij heeft destijds 
zelf nooit wat anders verteld... 

Pauls (juiste) opvattingen wor
den hem nu ingeblazen door zijn 

boezemvriend Eddy Merckx die 
op de achtergrond méé het 
pioegbeleid bepaalt. Eddy houdt 
niet van jeremiades, van uitvluch
ten, van dilettantisme. Hij was 
„de" modelprof van de jaren ze
ventig en hij wordt ziek van de 
taal van de huidige topvoetbal-
Iers. Wie niet rendeert, moet er 
uit Zelfs al heet die dan Vanden-
bergh. De duurste voetballer van 
het land scheelt altijd wel wat 
De vraag mag gesteld worden of 
hij echt wel opgewassen is te
gen stress en prestatiedwang. 
Neen, Paul zit momenteel niet in 
een komfortabele zetel Hij mag 

dan nog de beste spelers en de 
ruimste kern bezitten. Van 
Himsts ploeg moet winnen. 

Dat is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Zeker met een 
groep knapen die het tellen en 
cijferen gewoon zijn Er moet 
veel geld op de schouw liggen 
om de voetballende miljonairs 
tot grootse daden te inspireren 
Anderlecht dat mag niet verge
ten worden, heeft altijd liever 
Europees dan binnenlands ge
voetbald. En zeker met omdat 
men graag met het vliegtuig reist 
Paul, soms wel de beklagens
waardige direkteur van het cir
cus, weet dat beter dan wie ook. 
Het was het probleem van zijn 
voorganger, het is het zijne en... 
het zal ook de zorg zijn van zijn 
opvolgei's. 

Cercle Brugge O—Anderlecht 
0. Of de trekpaarden die even 
snel ter bestemming zijn als de 
Audi Quattro... Een geluk toch 
dat in het voetbal alles kan. Dat 
maakt het zo mooi. Paul Van Himst en... Eddy Merckx geërgerd 

Basket en Volley 
moeizame start 

Over weinige dagen begint dan eindelijk de natio
nale basketbalkompetitie. Eindelijk omdat die sport 
als geen andere de kunst verstaat om zonder spelen, 
zonder feitelijke sportbedrijvigheid in de aktualiteit te 
blijven. 

WE weten heus wel dat 
de nationale ploeg 
vorige week méér 

dan behoorlijk presteerde in de 
Challenge Round van het Euro
pees kampioenschap, dat in 
Zweden werd georganizeerd. In 
die mate zelfs dat men kon spre
ken van een revival, van een 
wederopstanding van dat zo 
vaak doodgeboren kind dat „na
tionale ploeg" werd geheten. Er 
lopen hier inderdaad nog goede 
basketbalspelers rond en het 
komt er slechts op aan een 
eenheid, een ploeg te smeden. 
Coach Roland Vergeylen schijnt 
daar uiteindelijk ook nog te zul
len In slagen. 

De zoveelste 
klucht 

De omstandigheden zitten 
hem mee. Over enige tijd moe
ten de kwalifikatiewedstrijden 

voor het W.K. worden gespeeld 
en die worden nu naar voetbal
model georganizeerd. Met heen-
en terugwedstrijden dus. Dat 
moet bij goed presteren, belang
stelling wekken. 

Maar daar is het ons nu niet 
om te doen. Wel om al die drukte 
die weer werd verkocht rond de 
spelreglementen en de binnen
landse aanpassing-aan de inter
nationale normen. Er werd daar 
weer een klucht opgevoerd, een 
spelletje welles nietes, voldoen
de om alle twijfelaars voorgoed 
uit de basketbalzalen te jagen. 
We zullen de lezer het verhaal 
besparen. Het kwam erop neer 
dat de topploegen binnenlands 
anders zouden hebben moeten 
spelen dan internationaal. Onge
looflijk toch dat men tijd en ener
gie verliest in dat soort steriele 

Terwijl nationale ploeg in Zweden wederopstanding beleeft 

diskussies die een sport alleen 
maar nadeel kunnen berokke
nen. 

Het belooft anders een aan
trekkelijke kompetitie te worden 
met twee Amerikanen in de ba
sisvijf. Verwacht wordt dat 
landskampioen Oostende hard 
op de tanden zal moeten bijten 
om voorbij Hellas Gent (met 
John Heath!) te geraken en men 
houdt ook rekening met een 
mogelijke wederopstanding van 
Racing Mechelen. Uiteraard, en 
daarover maakt men zich beter 
geen begoochelingen, zal de 
kwaliteit van de twee Amenka-
nen in de nakende kompetitie de 
doorslag geven en op dat vlak zit 
men nogal met wat onbekenden 
bij een eventuele kansbereke
ning. 

Leegloop bij 
Dilbeek 

Het volleybaljaar is intussen 
ook herbegonnen. Met dezelfde 
favorieten (Kortnjk, Herentals) 
en met twee ploegen uit éénzelf
de kleine gemeeente (Temat). In 
het volleybal wordt het systeem 
van de play-offs nog verder uit
gebreid en ook bij de vrouwen 
wordt deze beslissende na-kom-
petitie ingevoerd. Dat is niet on
belangrijk omdat volleybal bij 
ons ongetwijfeld de eerste vrou-
wensport is. Zowel wat de beoe
fening als de belangstelling be
tref t Zo kan men het nu meema
ken dat landskampioen Dilbeek 
de helft van haar kernspeelsters 
zag opstappen. Waardoor de 
krachtsverhoudingen natuurlijk 
gewijzigd dreigen te worden. 

Het IS niet de enige merkwaar
digheid in ons volleybalwereldje. 
In dat eerder vermelde Temat is 
men nogal krap behuisd De 
vloer van de zaal ondervindt er 
geregeld kondensatiehinder en 
men is er even vaak aan droog-
vegen als aan volleybal spelen 
toe Tot ergernis van het publiek, 
zoals onder meer bleek uit het 
televisieverslag 
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Twee herdenkingstentoonstellingen 

Peter Benoit en 
Alfred Ost 
te Antwerpen 

Het gebeurt niet vaak dat men in één expositie-arti
kel tegelijk over een musicus en een plastisch 
kunstenaar kan schrijven. Nu wel, Antwerpen her
denkt namelijk gelijktijdig de 150ste geboorteverjaar
dag van Peter Benoit en de 100ste van Alfred Ost 
Beide tentoonstellingen hebben oppervlakkig weinig 
met elkaar te maken, tenzij het in beide gevallen gaat 
over een merkwaardige Vlaamse figuur, een groot 
artiest en een — elk op zijn manier — maatschappe
lijk sterk geëngageerde persoonlijkheid. Ook een 
wederzijdse voedingsbodem in de romantiek ken
schetst beide kunstenaars, al leidde een leeftijdsver
schil van een halve eeuw Alfred Ost eerder in het 
spoor van het expressionisme. 

D E aan Peter Benoit (1834-
1901) gewijde tentoon
stelling gaat tot 30 sep

tember in het Archief en 
Museum voor het Vlaamse Cul
tuurleven en van 9 tot 24 novem
ber in het Ontmoetingscentrum 
van zijn geboortestad Harelbe-
ke. Zij omvat 103 foto's en 83 ori
ginele dokumenten uit de verza
melingen van het AMVC, het 
Stadsarchief en de Stedelijke 
Biblioteek, met onder andere 
een aantal prachtige partituur-
voorbeelden. 

Peter Benoit, 
ikonografie 

Wat de expositie vooral be
langrijk maakt, is dat zij op een 
relatief geringe oppervlakte een 
zeer volledig beeld geeft van de 
veelzijdige, geniale en boeiende 
persoonlijkheid die de kompo-
nist was. Dat hij zijn volk leerde 
zingen, weten we. Maar daar 
was een hele voorgeschiedenis 
aan vooraf gegaan. 

Zijn eerste muzieklessen 
krijgt hij van zijn vader, sluis-
meester te Harelbeke. Daar 

komponeert hij ook zijn eerste 
werkjes voor de plaatselijke mu
ziekmaatschappij. Daarna volgt 
hij lessen aan het Brusselse kon-
servatorium (in 1854 een eerste 
prijs voor harmonie en komposi
tie), debuteert als tnangelspeler 
in het orkest van de Munt
schouwburg, waarna hij dirigent 
wordt in het Parkteater, waar hij 
kennis maakt met twee gege
vens die voor zijn latere loop
baan van fundamenteel belang 
zullen blijken: het flamingantisme 
en de toneelwereld. In 1857 be
haalt hij zijn „Prijs van Rome" en 
maakt een studiereis doorheen 
Duitsland, waar hij Franz LIszt 
ontmoet en de geschnften van 
Richard Wagner leert kennen. 
Daarna volgt een vier jaar lange 
Parijse penode, waar hij behoor
lijk wat sukses oogst en de 
dingent wordt van de „Bouffes 
Pansiens", het operettegezel
schap van Jacques Offenbach. 

Bij zijn terugkeer in Brussel, in 
1863, wordt Benoit meteen in de 
— hoofdzakelijk franstalige — 
kring van vooraanstaande Belgi
sche musici opgenomen, maar 
vooral door zijn samenwerking 

Alfred Ost, Sereniteit tekening, 1939. 

met de dichter Emmanuel Hiel 
gaat hij zich steeds meer als 
Vlaams musicus affirmeren. Op 
30 september 1866 wordt in het 
Hertogelijk Paleis te Brussel, in 
aanwezigheid van de koning en 
de koningin, een eerste uitvoe
ring gebracht van zijn oratorium 
Lucifer. Het sukses Is overweldi
gend. Die datum betekent een 
mijlpaal In de Vlaamse muziekge
schiedenis. Nooit eerder was er 
in Brussel een Nederlandstalige 
kompositie van die omvang uit
gevoerd en de toondichter ziet 
nu definitief de mogelijkheden 
van een „muzikaal nationalisme" 
en de rol die hij daarin kan 
vervullen. De muziek wordt voor 
hem een middel om de kulturele 
eigenheid van j i jn volk uit te 
drukken. 

HIJ past daarmee volkomen in 
een grootse, romantische Euro
pese stroming, deze van de na
tionale scholen, waar o.a. ook 
Borodin, TsjaikovskI, Smetana, 
Dvorak, Gneg toe behoren. Van 
dan af zal hij nog slechts vokaal-
instrumentale muziek op Neder
landse tekst schrijven. Zijn ora
toria, kantates, liederen en lyri
sche drama's zijn genoegzaam 
bekend... werken van hem wor
den trouwens in vele belangrijke 
steden doorheen heel Europa 
met sukses uitgevoerd. Verder 
IS Benoit de drijvende kracht 
achter de omvorming van de 
Vlaamse muziekschool te Ant
werpen tot Koninklijk Vlaams 
Muziekkonservatorium en 

draagt hij aanzienlijk bij tot de 
oprichting van het Nederlands 
Lyrisch Toneel en de Vlaamse 
Opera. Op 8 maart 1901 sterft 
Peter Benoit te Antwerpen na 
een slepende ziekte. 

De huidige tentoonstelling is 
niet alleen een gepast huldebe-
toon aan een groot musicus en 
hervormer, maar geeft ons ook 
een geslaagd inzicht in een zo in
grijpende periode van de Vlaam
se bewustwording. 

Alfred Ost 
een overzicht 

De Alfred Ost (1884-1945) ju
beltentoonstelling gaat nog tot 
9 oktober in het distrikthuis (lees 
gemeentehuis) van Borgerhout, 
de Antwerpse fusiegemeente 
waar de kunstenaar het grootste 
deel van zijn kreatieve bestaan 
doorbracht en er gekweld door 
angstdromen vereenzaamd 
stierf De expositie omvat 85 
werken, gedateerd van 1919 tot 
het sterfjaar op het einde van de 
tweede wereldoorlog, een echt 
overzicht dus. De betekenis van 
Osts meesterschap ligt uiteraard 
in zijn virtuoze tekentechniek, 
maar evenzeer in zijn existen
tieel engagement dat In hoge 
mate mede de inhoud van zijn 
plastisch werk bepaalde. 

Alfred Ost wordt op 14 fe-

/A^ V. 

Peter Benoit als dirigent door Schaefels, tekening in zwart krijt 1870. 

bruari 1884 te Zwijndrecht gebo
ren. Na studies aan het semina
rie van Hoogstraten kiest hij 
definitief voor een kunstenaars
loopbaan, eerst via avond- en 
zondagslessen, daarna aan het 
Hoger Instituut te Antwerpen, 
terwijl hij In zijn woonplaats Me-
chelen hechte vriendschapsban
den smeedt met coryfeeën als 
Rik Wouters en Prosper de 
Troyer. Ondanks een stormach
tig suksesvol debuut, 1913 in de 
Brusselse galerij Boute, zal Al
fred Ost zich evenwel nooit tot 
eenzelfde status van erkenning 
kunnen opwerken. Dat lag 
geenszins aan de kwaliteit van 
zijn werk (tekeningen, schilderij
en, lito's), wel aan de Eerste 
Wereldoorlog die zijn opgang 
fnuikte en aan zijn eigenzinnig 
karakter gekenmerkt door een 
fundamenteel pessimisme in de 
mens, een opstandige natuur vol 
gerechtvaardigd protest (o.a. als 
voorloper in de reaktie tegen de 
hedendaagse milieuverloede-
nng) een diep sociaal mededo
gen met zowel de gekwelde 
mens als het dier en hoogst 
persoonlijke pedagogische op
vattingen. 

Het plastisch oeuvre van Al
fred Ost IS uiterst veelzijdig naar 
techniek, maar evenzeer naar 
tematiek... hoewel daann het ge-
idealizeerde vrouw-beeld en het 
paard de wezenlijke hoofdak
senten leggen (met als hoogte
punt in deze expositie een bijna 
middeleeuws verstilde kombina-
tietekening „sereniteit" uit 1939). 
De religieuze werken van Ost 
bevallen ons minder door een te 
veel aan heroïsche verbeelding. 
Stylistisch is Ost moeilijker te 
duiden, tenzij door zijn onge
meen gespierde, overdadige te-
kenstijl die hij ook in de schilde
rijen sterk suggestief doortrekt 
Alfred Ost mag naar zijn vorm
geving gerust een voortzetter 
genoemd worden van de Vlaam
se baroktraditie, maar dan met 
een stevige Impakt vanuit het 

expressionisme dat onze eerste 
eeuwhelft kenmerkt. De huidige 
tentoonstelling gaat vergezeld 
van een verhelderende katalo-
gus met een boeiende Inleiding 
van Dirk Stappaerts, tot voor de 
fuzie burgemeester van Borger
hout, die de figuur van Alfred 
Ost delikaat, maar zowel mense
lijk als artistiek voortreffelijk 
weet op te roepen. 

Nic van Bruggen 

Peter Benoit. AMVC. Minder
broedersstraat Antwerpen, tot 
30 september. Ontmoetingscen
trum Harelbeke. van 9 tot 24 no
vember 

Alfred Ost, tot 9 oktober. Dis-
trlktshuis BorgerhouL 

Het najaars
aanbod van 
Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 

Het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel stelt dit najaar opnieuw een 
aantal vertrouwde en nieuwe leer-
projekten en kursussen voor 

Onder de vertrouwde projekten: 
de „Leerkansen voor thuiswerkende 
vrouwen" C16/10/'84) in Gent en de 
„Basisopleiding tot milieukonsulent" 
(19/9/'84) te Steenokkerzeel 

Wie nader kennis wil maken met 
enkele mooie regio's, in het kader 
van de Europese Volkshogeschool, 
komt zeker aan zijn trekken met 
vakantiereizen naar Amsterdam (12-
14 oktober en 27-29 december), 
Zeeland (14-16 september) en Duits-
Belgie (27-31 oktober). 

Voor ervaringsgerichte kursussen 
kan men ruimschoots terecht in de 
kursussen „Ken ik mezelf' (18/10/ 
'84 te Gent en 10/9/'84 te Neerpelt), 
„Omgaan met anderen" C11/10/'84) 
te Gent en het weekeind „Mens en 
pelgrim zijn" (2-4/11 /'84 te Cadzand-
Nederland). 

De geïnteresseerden in kunst en 
wetenschappen vinden hun gading 
in „Inleiding tot de psychologie" 
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F.J.Verdoodt stelt Boon-bibliografiesamen 

Louis-Paul Boon, 
vijf jaar later 

ook uitermate dankbaar voor 
zijn. 

Hommage 
Het volledig aan Boon gewijde 

nummer van het literaire tijd
schrift Kruispunt is in feite één 
grote hommage aan de figuur en 
het werk van de auteur. De 
samenstellers, John Heuzel en 
Romein John van de Maele, heb
ben via de diverse bijdragen een 

cialistisch realisme en de vrijheid 
bij Boon, R.J. van de Maele levert 
sterke bijdragen over „De Kapel-
lekensbaan-Zomer te Ter Mu
ren" en de poëzie van Boon, 
Dick Gebuys houdt het bij een 
„averechtse verkenning", Daens-
kenner F.J. Verdoodt pluist de 
Pieter Daens van Boon uit en 
verder zijn er ook nog bijdragen 
van Denise de Veylder („De 
Boelvaar Poef ) , Gerd de Ley 
(„Boon citeren"), Willie Verheg-

Louis-Paul Boon is vijf jaar geleden overleden en 
men kan moeilijk beweren dat de auteur van „De Ka-
pellekensbaan" uit het literaire gezichtsveld is ver
dwenen. Om te beginnen kan je zijn oeuvre bijna 
kompleet in de boekhandel in talloze herdrukken vin
den en er wordt ook flink aan de Boon-herinnering 
gewerkt door het Louis-Paul Boon-Genootschap. 

NET voor de grote vakantie 
verschenen nog twee 
niet onbelangrijke uitga

ven over Boon. Maar in ruime 
kulturele kringen is het wel wat 
stilletjes geworden rond deze 
onvolprezen grootmeester van 
het naoorlogse Vlaamse proza. 
Buiten een herdenkingsavond 
georganizeerd door het voor
melde Boongenootschap viel er 
weinig nieuws te bespeuren, er 
verscheen alleen nog een frag
ment uit een onvoltooid Boon-
boek over een bekende Aalster-
se familie in het nummer 1984/2 
van het literaire tijdschrift Maat
staf 

Boon-kar 
In feite is het wel verwonder

lijk dat Boons Amsterdamse uit
geverij De Arbeiderspers niet 
wat meer doet aan deze „grote" 
uit haar fonds. Het is dan ook 
des te merkwaardiger dat men
sen die over heel wat minder 
materiele mogelijkheden be
schikken dit jaar het flinkst aan 
de Boon-kar hebben geduwd. 

Het tijdschrift Kruispunt (1) 

heeft zijn 91ste nummer (juni 
'84) integraal aan LP. Boon ge
wijd en in een coproduktie met 
Raakpunt verscheen op hetzelf
de ogenblik bij Kruispunt (2) een 
Boon-bibliografie van Frans-Jos 
Verdoodt. 

Verdoodt, dorpsgenoot van 
Boon, is op dat punt niet aan zijn 
proefstuk en kent wellicht als 
geen ander het omvangrijke 
werk van Boon. In zijn verant
woording wijst Verdoodt erop 
dat hij met deze inventarizatie 
van Boons oeuvre „een bouw
steen wil leveren voor de alles
omvattende Boon-bibliografie 
die ooit moet worden geschre
ven. 

Verdoodt heeft het terecht 
over het nogal chaotisch beeld 
dat door het werk wordt ver
toond, naast de gewone druk
ken en de talloze herdrukken zijn 
er ook nog een heleboel geza
menlijke drukken, licentie-druk
ken en bibiofiele uitgaven, bn 
wanneer men zijn joernalistiek 
werk met o.m. de paar duizend 
„Boontjes" uit het dagblad Voor
uit en de ganse rist inleidingen 

Bert-Tijl-Peleman... 
Zondag II werd in het stadhuis van Damme de Vlaamse dichter Bert 

Peleman aangesteld tot „Europese Uilenspiegelbroeder 1984" 
Wie weet wat de dichter sinds zijn Leuvense studentenjaren haast 

ononderbroken voor de bekendmaking in Vlaanderen, Europa en de 
hele wereld van Tijl Uilenspiegel heeft gepresteerd, zal met verbaasd 
zijn over deze hoge onderscheiding. Tot een van zijn jongste 
verwezenlijkingen behoort de inrichting te Damme van een Europees 
Uilenpsiegelmuseum 

De redaktie wenst Bert-Tijl-Peleman van harte geluk met deze wel
verdiende or)derscheidingi 

Louis-Paul Boon, de glimlach van een Isegnm (foto P. Van den Abeele). 

voor het werk van andere au
teurs ook wil „inventarizeren", 
zou men tot een werk van wel 
heel lange (en moeilijke) adem 
komen. 

In zijn bibliografie van het af
zonderlijk verschenen werk han
teert Verdoodt de jaar-kronolo-
gie van de eerste drukken met 
daarop aansluitend de latere 
drukken en/of uitgaven Tevens 
worden de eventuele adaptaties 
voor teater, de Brailleboeken en 
vertalingen opgesomd. Alles bij 
mekaar levert dit een 150 bladzij
den dikke uitgave op, Verdoodt 
heeft dus flink aan dit monniken
werk gezwoegd en alle Boon-
liefhebbers zullen hem daar dan 

knap totaal-beeld verwezenlijkt. 
Zo IS er onder meer een interes
sante bijdrage in terug te vinden 
van Aalstenaar Frans Beeckman 
die tijdens de oorlog voor het 
eerst kennismaakte met Louis 
(dit naar aanleiding van zijn be
kroning met de Leo Krynprijs 
voor: „De voorstad groeit"). 
Beekman zocht Boon toen in zijn 
woning op de Aalsterse Gentse
steenweg op in gezelschap van 
dichter Ben Cami (beiden ge
kleed met „demi-saison, hand
schoenen en deukhoed"). 

Jan Schepens schetst verder 
Boons verhouding tot enkele 
Vlaamse schrijvers, Georges 
Van Acker heeft het over het so-

ghe („Boon en Honest Arts Mo
vement"), Lieve de Pelsmaeker 
(„De plastische wereld van 
Boon") en John Heuzel zet de 
Hollanders even op hun plaats. 

Satirev 

1) FJ. Verdoodt/Boon-bibl Io-
grafle-Raakpunt/Kruispunt, He-
verlee-Brugge, 450 fr. 

2) Louis-Paul Boon/Kruis
punt nr. 91, juni '84, Boeverie-
straat 8, Brugge. 

Het sekretariaat van de LP.-
Boonstichting bevindt zich in 
de Fossebaan 65 te 1741 Wam-
beek. 

BELGROMA 
Raadgevend Ingenieurs 

PLANNING - ONTWERP - KONTROLE - BEHEER 

• Voor beter leefbare dorpen en steden: Verkeersstudies en herinrich
ting van straten en pleinen. 

• Voor een beter milieu: Bodemsanering, alternatieve of traditionele 
afvalwaterzuivering, luchtverontreinigingsonderzoek, beheersplan
nen voor afvalstorten, geluidswering, hoogwaterbescherming, M.E. 
rapportage. 

• Voor een goede ordening: struktuurplannen, landinrichtingsonder-
zoek. 

Inlichtingen: Gachardstraat 88, 1050 BRUSSEL - 02-648.65.20; Brugge 
050-33.54.66; Hasselt 011-21.13.90; Mechelen 015-41.54.69. 

(Adv. 114) 
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Zondag 29 september Brusseldag 

Een feestelijke 
VU-stoet door Brussel 

De Brusseldag nadert nu met vlugge schreden. Hier nogmaals het 
programma. Toch willen wi j speciaal de aandacht vragen voor de feesteli jke 
stoet die in de namiddag door de binnenstad van Brussel loopt. Uitzonderli jk 
stond het stadsbestuur deze optocht toe. Wij verzoeken dan ook alle afdelin
gen van VU en VUJO met hun vlaggen aanwezig te zijn en mee op te stappen 
achter het spandoek „30 jaar VUT 

Wat gebeurt er 
in de morgen? 
R o n d r i t 

Afdelingen die met eigen autocar 
naar Brussel komen, kunnen deelne
men aan een rondnt doorfieen de 
hoofdstad met gids Individuele deel
nemers kunnen gebruik maken van 
de Brusselse bus (kost lOOfr) Af
spraak 10 u World Trade Center 

Naast de klassieke rondrit, kan 
men eveneens kiezen voor alterna
tieve populaire toer die ons leidt van 
het Justitiepaleis langs de Wolstraat, 
de Wynantstraat, Monstserrat, Halle
poort, Hoogstraat Kapellekerk en 
Kapellemarkt Blaesstraat en Oude 
Markt (Vossenplein), Zuidlaan af 
naar A B 

V e r k e n n i n g / B e z o e k 

— Grote Markt Gildehuizen — 
Kantmuseum Violettenstraat Inkom 
beide musea 40 fr 

— Biermuseum in het Brouwers-
huis Oude brouwzaal en werktuigen 
(ketels, kuipen, kollektie etiketten 
enzJ Inkom + schuimende pint 
50 f r 

— Archief en museum van het 
Vlaams leven te Brussel 

Voor deze verkenningen en be
zoeken: afspraak 10 u. In dd A.B. 

M i d d a g m a a l 

Er IS gezorgd voor een keunge 
maaltijd met kip, ri jst 230 fr Speciaal 
uw aandacht en dorst voor twee 
typische Brabantse bieren Gueuze 
en Knek (van 't vaO 

Op de bühne „De Brabantse 
Straatphilharmonie" Prettig ge
stoord talent brengt ons, tijdens de 
maaltijd, een bonte mengeling van 
volkse deuntjes en liedjes 

Namiddag 
(vanaf 14 u 30) 

— In de Warande (Park) koncert 
door fanfare , Kempenland" uit Nijlen 
(van 15 tot 17 u ) Intussen kunnen 
liefhebbers keuze maken uit 

B e z o e k a a n P a r l e m e n t 

Onder leiding van Willy Kuijpers 

K r o e g e n t o c h t 

Grote Markt - pauzeren in „Beel-
deke van O-L-Vrouw (geschenk
gang in Grasmarkü - wandeling 
Beenhouwersstraat - St-Hubertus-
galerij - Spoormakersstraat (Dolle 
Mol) - Lombaardstraat - Stoofstraat 
(Manneke Pis) - overzijde Grote 
Markt - Laatste pauze in Falstaff -
met metro naar Warande 

V a r i a n t e 

Van Manneke Pis naar Eikstraat -
Villerstoren - resten eerste omwal-
ling - pauze in „Goudblommeke in 
Papier" - te voet naar Albertina -
Magdalenasteenweg - Grasmarkt -
St-Niklaaskerk - Beurs - met Metro 
naar Warande 

M e t M e t r o 

Rondleiding door de Brusselse 
metro met de klemtoon op „De kunst 
in de metro" Deelnemers beperkt 

Deze bezoeken monden alle uit 
in de Warande waar wij onze VU-
fanfare verder aanmoedigen 

In groep (wij bevinden ons op 
neutraal terrein) begeven wij ons 
naar de „Kunstberg", vanwaar wij, 
rond 17 u In stoet met fanfare Kem
penland en honderden VU-vlaggen 
door de middenstad opmarcheren 
naar de A B 

Ja, wij komen 
naar Brussel! 

llnstLiren voor 25 september naar VU-Nationaal. Barrikaden-

plein 12, t e 1000 Brusse l 

O n d e r g e t e k e n d e 

Aan ta l dee lnemers 

neemt dee l a a n : 
r o n d r i t d o o r B r u s s e l 

b e z o e k a a n : D 

D me t car a f d / a r r o n d i s s e m e n t 
• me t Brusse lse car 100 fr 

a fspraak 10 u aan W o r l d T rade Cen te r (Noords ta t ion ) 
b e z o e k a a n : D B roodhu i s a fspr A B 10 u 40 fr 

K a n t m u s e u m 
Arch ie f V laams Leven te Brusse l (af
sp raak A B 10 u ) 

u Biermuseum + pint 50 fr 

D m i d d a g m a a l 230 f r 
D b e z o e k aan Pa r l emen t 
D b e z o e k aan k u n s t w e r k e n in M e t r o 
D a v o n d m a a l 130 fr 

— akt iv i te i ten aans t ippen 
— beta l ing ter p laatse 
_ A B = A n c i e n n e Be lg ique (1 s te s t raat l inks voorb i j Beu rs 

r icht ing Zu id ) 

De valreep 

U kunt, tot 25 september, nog 
telefonisch inschri|ven via Luk 
Vandezande, Arr Sekretaris 
Tel. 4255622. (na 18 u ) 

I n d e A . B . 

o m 18 u. 

Een gevuld avondmaal met brood, 
bloedpens -I- kipkap 130 fr Nog
maals opgeluisterd door „De Bra
bantse Straatphilharmonie" 

Avondprogramma 
(Vanaf 20 u.) 

Tegen de unieke prijs van 100 fr 
Politiek kabaret met onze bekende 
„Jef Burm", Gezellig bal met het 
orkest „Road Band" (vanaf 21 uJ, In 
de „Bar Americain" (vanaf 22 u ) „Het 
Cocktail Combo" 

Fijne dranken gezellige sfeer tot 
laat in de nacht 

Voorbeeld 
Wommelgem 

Voor het Arrondissement Brussel 
IS het initiatief van de VU-afdeling 
Wommelgem (gratis reis voor de 
leden) een aangename verrassing 

W I J heten de vnenden uit Wom
melgem bij voorbaat hartelijk wel
kom 

In de grote 
zaal van 
de A.B. 

— Informatie over Brussel (reno
vatie - bevolking, enzJ 

— Boekenbeurs gewijd aan Brus
sel en Brusselse voormannen 

— Stand met de uitgaven van het 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum, 
ea 

Een viering 

Nationaal voorzitter Vic Anciaux 
is praktisch 15 jaar gemeente
raadslid van de Stad BrusseL De 
Brusseldag is een unieke gelegen
heid om onze voorzitter eens extra 
in de bloemetjes te zetten. 

Enerzijds is er een ontvangst op 
het Brussels Stadhuis door het 
stadskollege, in aanwezigheid van 
de leden van de Partijraad. 

Anderzijds is er, t i jdens het Bal 
in de Ancienne Belgique, een huldi
ging niet alleen van Vies trouwe 
Brusselse vrienden, doch heel de 
VU uit Vlaanderen zal zich daar bij 
aansluiten 

Uitsluiting 
Voor enkele weken besliste de 

Volksunie-partijraad de heren Wim 
Jonssen jr, Herman Keldermans en 
Eddy Luyten te schorsen als leden 
van de VU 

Mededeling van het Partijbestuur 

Een W I J -
abonnement 
voor 100 fr. per 
maand 

Geplaatst voor steeds hoger oplopende produktiekosten bij de uitgave 
van het weekblad heeft het VU-parti jbestuur zich verplicht gezien de 
abonnementsprijs op ons weekblad drastisch te verhogen. Ook al komt deze 
verhoging vri j hard aan toch moet gezegd worden dat onze abonnements
prijs gedurende jaren biezonder laag lag. Men vergelijkt met andere 
abonnementsprijzen. 

Vanaf 1 januari 1985 zal de prijs er 
als volgt uitzien los nummers 30 f r , 
jaarabon 1 200 f r , halfjaar abon 
650 f r , driemaandabon 350 fr 

Voor de nieuwe abonnementen 
en de vernieuwingen kan echter nu 
reeds gebruik gemaakt worden van 
een nieuw en voordelig systeem Het 
gebruik maken van een doorlopende 
opdracht waarbij men slechts 100 f r 
per maand betaald 

Hoe? Door het invullen en onder
tekenen van een „aanvraag van lo
pende opdracht" geeft men een 
bankinstelling naar keuze of de dien
sten van de Postcheck volmacht om 
maandelijks een vast bedrag van 
100 fr te storten op de rekening van 
het weekblad „WU" 

VNOS 
op tv 

De Vlaams-Nabonale Omroep-
stichting brengt morgen vnjdag 21 
september om 19 u 20 op het eerste 
BRT-net de 14de aflevenng van haar 
magazine 

Wat is er allemaal te zien? 
— Een reportage over een milieu-

aktie in de Elzas, m m v Europarle
mentslid Willy Kuijpers 

— Een studio-gesprek over de 
politieke aktualiteit met Jaak Ga-
bnels, VU-ondervoorzitter 

— In de reeks „Vlaanderen van
daag" een portret van Dr Leo van 
Egeraat naar aanleiding van zijn jong
ste boek „Veertig verkenningen van 
Vlaanderen" Onder de titel „Een 
Nederlander over Vlaanderen" 
neemt hij ons mee naar het Antwerp
se haven- en industnegebied, het 
gezellige stadscentrum en de Wase 
polder Deze Nederlander spreekt 
met alleen over toensme maar ook 
over de mensen, de Vlaamse strijd, 
de Volksunie en de toekomst 

Volgende uitzending op vrijdag 
19 oktober 1984 (BRT 1ste net van 
19 u 20 tot 19 u 40) 

Volgende onderwerpen zijn ge
programmeerd een portret van Luk 
Vanhorenbeek die Willy Kuijpers op
volgt als volksvertegenwoordiger, 
de politieke aktualiteit, in de reeks 
„Vlaanderen Vandaag' is de ge
meente Westerio met burgemeester 
Jef Thys aan de beurt 

Door een eenvoudige mededeling 
aan een financiële instelling kan deze 
opdracht elk ogenblik stoppen 

Het ingevulde formulier dient 
steeds naar het Algemeen sekreta-
riaat te Brussel te worden gestuurd 
en niet naar de financiële instelling 
op PC. 

Voordeel voor de intekenaar: 

In plaats van in een keer 1 200 fr 
te betalen, betaalt men nu per maand 
en dit zonder bijkomende kosten 

Voordeel voor de werver: 
Deze hoeft geen geld meer te 

vragen en te ontvangen Een een
voudige handtekening is voldoende 
om een nieuw abonnement te wer
ven De werving kan nu met de 
ledenhernieuwing samenvallen 

Voordeel voor de afdeling: 
De jaarlijkse hernieuwing langs de 

post waarbij steeds eenderde van 
de abonnees verloren ging, valt weg 
Elke nieuwe abonnee die geworven 
wordt IS dus een bijkomende en 
dient met meer om het verlies van de 
posthemieuwing goed te maken 

Formulieren voor bestendige op
drachten liggen ter beschikking op 
de sekretariaten van alle arrondis
sementen. 

PLAATSAANBIEDING 
Dynamische organizatie 

zoekt 
DRUKKER 

— leeftijd ± 30 jaar, 
— zelfstandig kunnen wer

ken, 
— ervaring met offset-ma

chine (Ryobi) en plooi-
machine (Kupplung), 

— ervaring m maken van 
lay-out van brochures, 

— geen zetwerk, 
— bereid zijn soepele uur

regeling te aanvaarden 

Kandidaturen met vermel
ding van uw ervaring en 
persoonlijke gegevens kun
nen gezonden worden aan 
de redaktie van WIJ onder 
referentie AG 4105 

20 SEPTEMBER 1984 
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VUJO startdag te Antwerpen 
Voor de Volksuniejongeren is het nieuwe politieke werkjaar alvast 

suksesvol begonnen. Vorige zaterdag had VUJO verzamelen geblazen in het 
Oranjehuis te Antwerpen voor een uitgebreide „startdag". 

De aanwezigheid van zo'n 400 entoesiaste VUJO'ers bewees de mobiliza-
tiekracht van de nieuwe bestuursploeg Het dynamisme en de vernieuwing 
die zij in de werking van VUJO wil leggen, wordt duidelijk door de basis 
beantwoord Tema van de dag was de „Republiek Vlaanderen" VUJO grijpt 
hiermee terug naar haar vroegere, radikale standpunten. Het programma en 
de organizatie van de dag liet evenwel ruimte voor alle mogelijke aspekten 
van het politieke beleid en het bewegmgsleven. 

's Voormiddags werd de aandacht 
getrokken door een bonte verzame
ling info-stands waar kernen en ar
rondissementen hun werking, pro-
jekten en dokumentatiematenaal 
voorstelden Tussen de stands wer
den ook afvaardigingen opgemerkt 
van buitenlandse organizaties Onze 
vrienden uit Catalonie en Frans-
Vlaanderen vonden het hier blijkbaar 
best gezellig Afwisselend werden er 
in de kelderlokalen ook „werkwin
kels" gehouden een diaprojektie 
over de VUJO-vredesfietseling, wer
ken met drukwerk, jeugdbeleid enz 

Na de middag werd de marktsfeer 
vervangen door een gemeenschap
pelijk programma in de grote, maar 
toch te kleine zaal van het Oranje
huis Een optreden van de Mechelse 
(VUJO-)jazzgroep „Tabasco" was 
de inleiding tot een — soms ludieke 
— kwis tussen de verschillende ar-
rondissementele VUJO-afvaardigin-
gen Na een eerste ronde bleken de 
arrondissementen Antwerpen, Halle-
Vilvoorde, Turnhout en Oostende-
Veurne-Diksmuide de sterkste ken
nis te bezitten inzake VU(JO)-ge-
schiedenis, de politiek in 't algemeen 
en de Vlaamse Beweging in 't bie-
zonder Uiteindelijk was het de proef 
met het opstellen van een motie rond 
kernwoorden als „Happart, dorps
stier, claustrofie " die het eindresul
taat bepaalde Oostende-Veurne-
Diksmuide had het best ingespeeld 
op de luciditeit die al een tijdje in de 
zaal hingi 

Na nog een muzikaal intermezzo 
werd het spoedig weer ernstig Na
mens het partijbestuur sprak volks
vertegenwoordiger Paul Van Grem-
bergen tot de verzamelde VUJO 
Gloedvol en oprecht behandelde hij 
zijn geliefkoosd tema De politieke 
moraal Voor een nog „jong en onbe
dorven" publiek waren dit woorden 
die recht naar het hart gaan Aan
moediging én waarschuwing tegelijk i 
Wat het dagtema betreft stelde Van 
Grembergen dat het doel en de 
werking van de Volksunie met tegen
gesteld IS aan wat VUJO bedoelt 
met de republiek Vlaanderen Wel 
moeten wij stap voor stap de weg 
naar het zelfbestuur volgen en die
nen WIJ ons daar eendrachtig achter 
te scharen Diskussies over bijkom
stigheden mogen ons met laten aflei
den van dit doel Hierbij werd o m 
verwezen naar de idealen van de 
Franse revolutie en haar ontsporing 
in het Bonapartisme 

Eendracht was ook een tema dat 
weer te vinden was in de speech van 

VUJO-voorzitter Bart De Nijn Deze 
stelde een bevraging van VUJO in 
het vooruitzicht over haar plaats in 
de Vlaams-Belgische politiek en over 
de weg naar vernieuwing daarvan 
Uiteraard kwam hier de republiek 
Vlaanderen weer ten berde „Im
mers, voor ons is het duidelijk dat dit 
België geen enkele reden van be
staan meer heeft" Vernieuwing zag 
hij ook door een verruiming van de 
basis en een beleving van het inte-
graal-federalisme Ten slotte behan
delde Bart De Nijn even de politieke 
aktualiteit wij willen in Limburg geen 
Vlaamse Cockerill-Sambrei Limburg 
dient evenveel geld te knjgen als het 
Waalse staal doch dit mag er met in 
„bodemloze putten" worden gestort 
Wel dienen daarmee voor elke ver
dwenen arbeidsplaats twee nieuwe 

gecreëerdI De .Vlaamse leeuw' en 
een groet van Oranje-gastheer Bert 
De Bruyne besloten de speech van 
de nationale VUJO-voorzitter en 
meteen ook van het politieke gedeel
te van deze startdag 

Het ontspannend gedeelte zou 
evenwel nog de hele avond duren 
Kabaretier Karel Declercq zorgde al 
direkt voor een hoogtepunt Vak
manschap, een Vlaamse refleks, mu
zikaliteit, taalvaardigheid maar vooral 
onafgebroken, spitse humor kruid
den zijn show Karel Declercq heeft 
daarmee ongetwijfeld een keurig vi
sitekaartje afgeleverd aan mogelijk 
innchters van 11 -julivienngen, leden
feesten en andere VUCJO)-manifes-
tatiesi 

De rest van de avond werd — wat 
dacht j e ' — al fuivend doorge
bracht Dat de afschaffing van heel 
wat avondtreinen voor sommigen 
problemen opleverde om nog thuis 
te geraken zal zowat het moeilijkste 
punt van deze startdag zijn geweest 
Maar ook dat kan VUJO alleen maar 
politiek motiveren Decroo hoort er 
nog wel van 

Vital Geeraerts 

Zat. 29 «n zond. 30 september 

Herman 
Van den Reeck-herdenking 

Voor de 25ste maal word t zoals 
steeds op het laatste weekeinde in 
september, deze herdenking gehou
den te Borgerhout en te Antwerpen 

Zaterdag 29 september om 19 uur 
in de St-Annakerk te Borgerhout 
(GoedendagstraaO een gedachte
nisviering in herinnering aan allen die, 
in arbeid of strijd, hun leven hebben 
gegeven voor het welzijn van onze 
Vlaamse gemeenschap Het geken
de St-Jozefkoor uit Edegem o l v Rik 
van Hoof verleent zijn medewerking 
Voorganger in deze dienst is pater 
Adriaan Aernouts, dominikaan en 
pastoor van de Domimkusparochie 
te Antwerpen, die ook de homilie zal 
houden 

Zondag 30 september van 11 tot 
12 u een bezinningsstonde aan het 
eregraf van Herman op „Schoonsel-
hof" te Antwerpen Samenkomst aan 
de wachthal om 10 u 45 Het pro
gramma omvat een bloemenhulde, 
een „In Memonam" en een toespraak 
door Clem de Ridder, nationaal voor
zitter van het Davidsfonds Bij even
tueel ongunstig weder wordt deze 
bezinningsstonde gehouden in de 
wachthal en brengen wij daarna de 
bloemen samen naar het graf van 
Herman op het ereperk 

U kan deelnemen aan de bloemen
hulde door storting van 200 fr op de 

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. 

bankrekening 407-3051171-25 Komi-
tee Herman Van den Reeck, Borger
hout Uw naam of de naam van uw 
organizatie vermelden a u b Vlaams
gezinden „uit diverse richtingen" zijn 
welkom mits eerbied voor eikaars 
levensbeschouwelijke of partijpolitie
ke overtuiging 

vu-
dienstbetoon 
te Heist-
o./d.-Berg 
Parlementair 
dienstbetoon 

Door volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, in lokaal Tijl, Berg-
straat 89, te 3100 Heist-op-den-Berg 
Elke 2de woensdag van de maand 
van 19 u 45 tot 20 u 15 Tel 
015-247385 en 247386 

Gemeentelijk 
dienstbetoon 

Ten huize van OCMW-raadslid 
Willy Anthonis, Fr Coeckelberg-
straat 7, 3100 Heist tel 246909, 
OCMW-raadslid Jos Claes, Kleine 
Weg 3, 2422 Wiekevorst tel 
014-212043, Gemeenteraadslid 
Danny De Cuyper, L Carrestraat 21, 
3101 Hallaar, tel 244058, Gemeen
teraadslid Joris Hoefkens, Heistse-
weg 58, 3150 Booischot tel 
223638, Gemeenteraadslid Jan 
Moons, Stwg op Westmeerbeek 10, 
3150 Booischot tel 222383, Ge
meenteraadslid Frans Van den 
Broeck, Mechelbaan 41, 3150 Booi
schot tel 22 22 86, Gemeenteraads
lid Arthur Wijns, Bergstraat 138, 
3100 Heist tel 244266 

Alle mandatanssen zijn vooraf te 
kontakteren Zo loopt u met het 
risico om voor een gesloten deur te 
staan 

Heeft u vragen, opmerkingen, pro
blemen allerhande onze mandata
nssen zijn steeds bereid u te helpen 
of door te verwijzen naar de juiste 
diensten Aarzel met om er een be
roep op te doen Zij zijn er door en 
voor u' 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

20 EDEGEM Daguitstap van het FVV naar Leuven en Ovenjse 
Inlichtingen bij kernleden en bij José Poppelaars, tel 449 7901 

21 TONGERLO-WESTERLO Voordracht door Jos Bouveroux over 
zijn boek .Terreur in Limburg en het Leuvense 1940-1944" om 
21 u in de Kapellekeshoef Org St-Maartensfonds Kempen 

22 GROOT-ANTWERPEN Kaderdag „Openbaar vervoer" om 14 u 
in Alpheusdal te Berchem 

22 BORGERHOUT: Herfstbal in zaal Pax, Sterlingerstraat 80 om 
21 uur Discobar „Eddy en Hilde" 

22 WESTERLO. VUJO-bal in de polyvalente zaal te Voortkapel met 
discobar ,Alive" 

22 OUD-TURNHOUT: 2de Herfstbal in zaal „Sportlokaal", Dorp te 
Oud-Turnhout 

23 ANTWERPEN- Willem van Oranje-wandeling Samenkomst om 
14 u op St-Andnesplaats Deelname 80 fr Inschr tel 23684 65 

23 HOMBEEK-LEEST Kulturele uitstap naar Gent Deelneming in 
vervoerkosten 200 fr 

23 SCHILDE-'s-GRAVENWEZEL. Dienstverlening Bart Vander-
moere tussen 11 en 12 uur in café „de Schilde", hoek Tumhoutse-
en Brasschaatsebaan 

26 BOOISCHOT: Voordracht door senator Walter Luyten „Gnm- & 
Glimlachen in de senaat" om 20 u in cafe 't Spieke, Kleine Steen
weg Inr FVV-Booischot 

28 ARENDONK: Spreekbeurt door senator Walter Luyten „Dat heb 
je met op school geleerd - geschiedenis Vlaamse Beweging", om 
19u in zaal Kruispunt Kerkstraat 210 Org FVV-Arendonk 

28 BERCHEM: Spreekbeurt door Bruno De Wever „Vlamingen aan 
het Oostfront" om 20 u in het Kultureel Centrum, Dnekomngen-
straat 126 Inkom 50 fr Inr Vlaamse Kring Berchem 

29 KAPELLEN: Dagtrip „Hoeilaart druivenstreek" Vertrek om 
8 u 30 aan GB-Kapellen, 250 fr Org FVV Inl 664 3494 

29 BORGERHOUT: Herman Van Den Reeck-gedachtenismis in de 
St -Annakerk m m v St-Jozefkoor om 19 u 

29 EDEGEM: Kultureel weekeinde met info-beurs in zaal „centrum" 
Ook op zondag 30 september 

29 MECHELEN: Tuinfeest met barbecue vanaf 16 uur in de 
hovingen van St-Gommarus, Kerkhoflei Inkomkaarten aan 300 fr 
te bekomen bij bestuursleden Inr SMF-gewest Mechelen 

30 MINDERHOUT-HOOGSTRATEN- Vlaamse boekenbeurs Org 
Vlaamse Kring Hoogstraten 

OKTOBER 
6 GEEL- Volksuniebal in zaal „Het wit kruis" te Geel, St-Dymphna-

plein DISCO Mare Aanvang 20 u 30 Inkom 60 fr 
6 HERENTHOUT: VU-bal in zaal „Lux", Mark t met discobar Harry 

Verbi Inkom 80 fr, voorverkoop 60 fr Aanvang 20 u 30 
6 LAAKDAL: Volksuniebal in zaal „Dennenoord" te Eindhout 

Inkom 60 fr, voorverkoop 50 fr Aanvang 20 u 30 
6 EKEREN. sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere van 13 u 30 

tot 14 u 30 in zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23 

Willem 
van Oranje
wandeling 
te Antwerpen 

Deze wandeling wordt ingencht 
door het Sint-Andrieskwartier Her-
leeft-Komitee, dat eveneens verant
woordelijke IS voor de jaarlijkse stoet 
in gelijknamige buurt De Vlaamse 
Aktie- en Kultuurgemeenschap heeft 
zijn deelname aan deze wandeling 
reeds toegezegd Wij doen dan ook 
een oproep aan allen hiervoor te 
willen inschrijven, lodat wij met een 
degelijke groep aan de start kunnen 
verschijnen 

Deze wandeling heeft plaats op 
zondag 23 september 1984. De start 
wordt gegeven om 14 u., op de Sint-
Andnesplaats Per 20 deelnemers is 
een gids voorzien Achteraf worden 
er iDoterhammen met kop en/of kaas 
aangeboden met koffie 

De deelnemingskosten bedragen 
slechts 80 fr per persoon, alles inbe
grepen Een speciale brochure werd 
uitgegeven waann de volledige wan
deling wordt beschreven, beziens
waardigheden enz Deze is te verknj-
gen voor de prijs van 50 fr 

Uitslag 
ballon
wedstrijd 

Deze wedstnjd werd gehouden 
op 29 en 30 juni en 1 jum 1984 Ze 
werd ingencht door de VU afdeling 
Heist-Hallaar Hieronder vindt u de 
winnaars en de plaats van bestem
ming ballon Alle winnaars knjgen 

een persoonlijke verwittiging Wij 
danken allen die ons steunden 

Filip Vermeulen, Heist, Jeroen De 
Cuyper, Hallaar, Yoen V d Broeck, 
Itegem, Theo Baeten, O - L - V - W , 
Nele Davignon, Itegem, Walter V d 
Heyden, Booischot, An Van Hoof, 
Beerzel, Kevin Wuyts, Hallaar, Tania 
Van Rompay, Aarschot. Steven An
thonis, Heist. Kathleen De Keuster, 
Itegem, Kann Leys, Heist, Jan Ver-
heyden, Heist Dirk Goyvaerts. Heist. 
Laenen-Verheyden, Itegem, Liesbeth 
De Crom, Heist, Els Huybrechts, 
Booischot, Kim Geens, Heist, Ine 
Van de Putte, Heist, Noel Salaets, 
Begijnendijk, Frans Van den Broeck, 
Booischot, Nick Laurens, Heist. Jan 
Beyens, Booischot, Annick V Camp, 
Beerzel, Lieze Delpendange, Hallaar, 
Sarah V Houdt Heist, Nancy Ceule-
mans, Heist, Minam Van Noten, 
Beerzel 

OJenstbetoon 
Kamerlid 
Joos Somers 

Mechelen: Elke vnjdag van 18 tot 
20 uur in het Vlaams-Natonaal Cen
trum Ontvoenngsplein 1, (nabij het 
Nekkerspoelstation) Tel 
015-209514 

Bornem- Elke 1ste maandag van 
1915 tot 20 uur in het lokaal „De 
Bron", Kapelstraat 71, Bornem 

Lier: Elke 1ste woensdag van 
19 u 15 tot 20 u 15 in het Vlaams-
Nationaal Centrum, Berlanj 80, Lier 
Tel 03-4808485 

Heist-op-den-Berg: Elke 2de 
woensdag van 19 u 15 tot 20 u 15 in 
het lokaal „Tijl", Bergstraat 89, Heist-
op-den-Berg Tel 015-24 7385 

Dringende afspraken: men kan 
voor dnngende afspraken, informatie 
en kontakten steeds tijdens de kan
tooruren terecht op het Vlaams-Na-
tionaal-Centrum te Mechelen Tel 
015-209514 
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OOST-VUtANDEREN 
SEPTEMBER 

21 DEINZE VU-familiefeest met als eregast Willy Kuijpers en hulde 
aan Omaar Mortier en Geert Berlaen 

28 GENTBRUGGE Opening Kunsttentoonstelling Dr Goosse-
naertskring 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 Gentbrugge-
Center 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, Brus
selsestraat 87, te Ninove t V V het VU-tijdschnft ,De Roelanders" 
Vic Anciaux zal aanwezig zijn 

29 BAARDEGEM Kulturele avond om 20 u in de Parochiezaal 

OKTOBER 

6 GENT-MUIDE en GENT-BRUGSEPOORT- Jaarlijks bal in zaal 
Kwalidra, Mimosastraat 

6 AALST Gewestbal VNJ-Denderstreek om 21 u in zaal Sint-
Anna Roklijfstraat, Aalst Muziek Jos en Geert Mobiel 

6 SINT-GILLIS-WAAS Poppenspel met Nonkel Wally en Tante 
Lieve in zaal Katolieke Knng Kerkstraat St-Gillis-Waas Inr 
Amedee Verbruggenkring 

6 WACHTEBEKE Jaarlijks afdelingsetentje in feestzaal Vervaet 
met eregast Vic Anciaux Inschrijvingen bij D Vandecasteele, tel 
459590 

Zomergem 
in rouw 

Enkele dagen geleden kreeg u een 
uitnodiging tot deelname aan een 
feestelijke „Brusseldag" in het kader 
van 30 jaar Volksunie 

Vandaag is het mijn droeve plicht 
namens het afdelingsbestuur af
scheid te nemen van een gewaar
deerde vriend en medewerker Bavo 
Pausenberger Bavo overleed op 
vrijdag 14 september II, nauwelijks 
58 jaar geworden 

Als jarenlang penningmeester van 
onze afdeling was hij een toonbeeld 
van dienstbaarheid en trachtte hij 
iets bij te dragen tot de materiele en 
kulturele opgang van zijn dierbaar 
Vlaanderen Wij danken zijn dierbare 
echtgenote en kinderen omdat wij 
hebben mogen delen van zijn rijke 
gaven, zijn kameraadschap en inzet 

W I J danken Bavo voor zijn rechtlij
nigheid, vastberadenheid, vriend
schap en Vlaamse overtuiging, voor 
uw eer en uw trouw 

De plechtige uitvaart van Bavo 
had plaats op woensdag 19 septem
ber in de Sint-Martinuskerk te Zo
mergem om 10 uur 

Wi l ly D e M e y e r 
voorz i t te r 

Vik Anciaux 
te Melle 

Op zaterdag 20 oktober viert de 
VU-afdeling Melle haar 15-jang be
staan 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 uitge
maakt 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 be

roep konden doen, willen we die 
avond eens speciaal in de bloeme
tjes zetten Naast onze plaatselijke 
politieke vertegenwoordigers Pol 
Van Grembergen, Frans Baert en 
Oswald Van Ooteghem heeft de 
nationale voorzitter Vick Anciaux 
ook reeds zijn deelneming toege
zegd 

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 

Vlaamse 
zangavond 
te Moerbeke-Waas 

Op vrijdag 21 september gaat om 
20 u een Vlaamse zangavond door 
in het bovenzaaltje van het „Paro
chiecentrum" in de Crevestraat 21 te 
Moerbeke-Waas Onder begeleiding 
van Annuncia Persyn zullen de aan
wezigen er Vlaamse volksliederen 
gezamenlijk kunnen aanleren en zin
gen iHet gaat zowel om gezelschaps-
lieda'en als volks- en strijdliederen 
Iedereen is welkom en de toegang is 
gratis 

Deze Vlaamse zangavond is het 
eerste initiatief van de Wase Jonge 
Leeuwen CWJU in Moerbeke De 
Wase Jonge Leeuwen vormen een 
niet-partijpolitieke groep Vlaamsge-
zinde jongeren die in een kameraad-
schappelijke sfeer informatie willen 
opdoen en aktiviteiten organizeren 
rond Vlaamse tema's Zonder fana
tisme of extremisme willen de Wase 
Jonge Leeuwen eerlijk voor hun 
Vlaamse overtuiging uitkomen 

Voor verdere inlichtingen over 
WJL-Moerbeke kan men steeds 
kontakt opnemen met Lieven Van 
Hooste, Vessel 12, 9080 Moerbeke, 
of Knstien Vervaet Heirweg 70, 
9080 Moerbeke 

Openbaa r 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 anes-

tesie 
De kandidaturen moeten bi] ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 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 heroriëntering van 4 81978, genaamd anti-
krisiswet, is de opengestelde tunktie toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij 
de h Humbert BARREZ, direkteur ziekenhuis, tel 
053-783366, binnenpost 110 (Adv. iie) 

Gezellig familiefeest in Lede 
Het jaarlijkse leden- en familie

feest van afd Lede mag opnieuw 
geslaagd genoemd worden De ge
zellige zaal „Hofsmeer" van de gast-
vnje familie Godefroit liep vol leden, 
vrienden, familieleden en simpatizan-
ten Terwijl de talrijke kinderen van 
de kortstondige weersopklaring pro
fiteerden en hun hart ophaalden in 
de hovingen rond de zaal en onder 
de grote luifel, begaven de ouderen 
zich aan 't eten Gulle kip en kroket-
ten met een origineel sausje overgo
ten Ondertussen werden de aanwe
zige mandatarissen voorgesteld, 
„weldoeners" bedankt voor hun inzet 

en enkele politieke toelichtingen ge
geven Schepen en provincieraadslid 
J Hendenckx nep de aanwezigen op 
voor aktie in het vooruitzicht van de 
komende nationale verkiezingen en 
prees de jonge plakkers- en wer-
kersploeg die zich stilaan aan 't vor
men IS en die tegen de komende ver
kiezingen verder uitgebouwd zal 
worden zodat zij onafhankelijk kan 
opereren, hoofdzakelijk gesponsord 
en van matenalen en mateneel voor
zien door een simpatizerende V Z W 
Na het eten bracht het Vlaams 
Klank- en Beeldsenter de diamonta
ge „Boodschap voor Vlaanderen", 

waarbij senator Germain De Rouck 
kommentaar verstrekte Schepen 
Mertens bedankte de mensen van 
het „Vlaams Klank- en Beeldsenter" 

Als laatste kwam voorzitter Ghislain 
Hendenckx voor de mikro Hij nep 
eveneens op voor inzet bij de ko
mende nationale verkiezingen en 
keek al een stap verder de gemeen
teraadsverkiezingen van 1988 Het 
sukses dat hij met zijn ploeg bij de 
voorbije verkiezingen haalde was 
nog maar een begin, beweerde hij 
Hij daagde alle aanwezigen uit om 
over vier jaar nog beter te doen 

MAGAZINE 

Wie is die 
Lorenz ? 

Op 22 september trouwt prinses Astrid met de Oostenrijkse 
aartshertog Lorenz van Habsburg. Het paar zal zich daarna 

in Bazel vestigen, waar Lorenz in een bank werkt. 
Wij gingen daar nu al een kijkje nemen. 

Want wie is die Lorenz ? 

Bovendien 
steenkool : De doodsklok luidt over Limburg 

Zwendel: Het Feluy-feuilleton 
Sovjetunie: De generaal die moest verdwij nen 

Dokument: Komt Degrelle nog terug ? 
Umberto Eco: Een historische beschouwing bij 

In Naam van de Roos 

Knack Weekend 
is deze week volledig gewijd aan 

Wonen in 1984, 
met onder meer: 

Interieur in Kortrijk 
Spitstechnologie in de meubelsektor 

Vlas in huis 
Een lamp is een meubel 

Een huis bouwen 
Wordt doe-het-zelver op school... 

knack 
stuur 

lopsiuren 
li\v uUet\ 

MAGAZINE 
\ Saam 
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Prachtig initiatief te Oostende 

Projekt derde leeftijd geniet 
van laatste zomerdagen 

„ P r o j e k t D e r d e L e e f t i j d " is een in i t ia t ie f van V O V O ( V e r e n i g i n g 
O n t s p a n n i n g en Vol l<sontwi l<kel ing O o s t e n d e ) da t z i ch me t haar 
p lann ing w i l r i ch ten t o t a l len van de d e r d e lee f t i j d . Z o w e l g e p e n s i o 
neerde a ls b i n n e n k o r t o p r us tges te i de . Van de laa ts te z o n n i g e da 
g e n w i l V O V O dan o o k gen ie ten en o rgan i zee r t d a a r o m enke le 
u i te rs t geze l l i ge n a m i d d a g e n . 

„Het oude Oostende 
uit de kindertijd" 

Op donderdag 27 september a s 
brengt de h Stoffelen een uitgebrei
de dia-reeks en geschiedenis van de 
badstad Oostende Boeiende uurtjes 
met Oostende in 1880-1940, de bom

bardementen 40-45, Oostende on
der water enz De voordracht gaat 
door in De Ploate, Langestraat 82 
(nabij Visserskaai-centrum) om 
14 u 30 st ipt Inkom 30 fr 

Een dagje er op uit_ 
Met een mini-bus trekken we op 

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 uitgeroe
pen tot Vlaams-Nationaal weekend 
Het programma ziet er uit als volgt 

Vnjdag 28 september, 19 u 30 
tafelen met Hugo Schiltz, Jaak Van-
demeulebroucke en J Desseyn in de 
„Were Di" P De Smet de Naeyer-
straat 19 Deelneming 900 fr (visme-
nu inbegrepen, vooraf inschrijven) 
Org vzw De Pangel 

Zaterdag 29 september, 10 u 
tentoonstelling ,Vrouwen in de 
Vlaamse Beweging" in het Vlaams 
Huis, Onderwijsstraat 1 Gratis toe
gang Org FVV (Federatie Vlaamse 
Vrouwen) 14 u diavoorstelling Joe
goslavië Rijk aan kuituur en muziek, 
in het Vlaams Huis, Onderwijsstraat 

1 Toegang gratis Org V W G 
(Vlaams Verbond van Gepensio
neerden) 16 u tweede Middelkerk-
se C^rnda, start op het Marktplein 
(inschnjven vanaf 15 uJ Org Vujo 
en MCV 20 u Comda-Fuif in Ter 
Duinen (Westendelaan 6) Inkom 50 
fr (deelnemers cornda gratis) Org 
Vujo en MCV 

Zondag 30 september, 10 u ten
toonstelling „Vrouwen in de Vlaamse 
beweging" 15 u opening Vlaams 
Huis (Onderwijsstraat 1), met o a Vic 
Anciaux, Julien Desseyn Koor „De 
Windestemme", vlagoverhandiging 
aan de VUJO en receptie 

Voor alle inlichtingen en inschrij
vingen kun je terecht bij P Van Looy, 
Duinenweg 341 te 8430 Middelkerke 
(tel 059-508480, kantooruren) 

donderdag 4 oktober door het pol
derlandschap Na ons eerste bezoek 
aan de gerestaureerde Gistelse 
Oostmolen (graan en oliemolen) ko
men we via een landelijke weg in 
Schore aan en gebruiken het mid
dagmaal in de Schoorbakke-Hoeve 
In de namiddag zullen we de orgellie-
deren in de oren laten weerklinken 
tijdens ons bezoek aan het Orgelmu
seum te Koksijde Een geleide tocht 
doorheen het mooie Nationaal Visse-
nj Museum Oostduinkerke zal dit 
reisje afronden' 

Voor deze daguitstap aan 350 fr 
(bus-fooien-toegang musea) zijn er 
nog enkele plaatsen vnj Inschnjven 
kan telef bij Project 3e Leeft 059-
508480 
Fitness voor 50-plussers 

Elke woensdagnamiddag 
(16 u 15-17 u 15) kan u wat aan li
chaamsbeweging (vnl grondoefenin-
gen) komen doen leder werkt op 
eigen niveau en naar eigen kunnen 
Voor dit wekelijks gezellig tumuurtje 
kunt u terecht in turnzaal St-Lutgar-
disschool ingang Poort Nijverheids
straat (H HarO Enkel een gemakke
lijk zittende kledij én een goed hu
meur met vergeten' 

Alle informatie over Projekt 3e 
Leeftijd BTK-ster Mia Vermeesch, 
Aartshertogstraat 4, 8400 Oostende 
Tel 059-508480 

WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

21 BLANKENBERGE Opening tentoonstelling rond kunstenaars 
Jaak Titeca en Andre Doom Om 20 u in de stadsgalerij 
Langestraat 44 Inleiding door mevr Katnen De Bets-Van Rijsel 
Inr Vlaamse Kulturele Knng 

22 lEPER Pannekoekennamiddag voor groot en klein om 16 u in het 
jeugdstadion, Leopold lll-laan Poppenkast voor kinderen 

23 IZEGEM fietstocht naar domein „De Gavers" te Harelbeke Start 
rond 10 u aan „Vlaams Huis" Grote Markt Inr FVV 

23 POPERINGE Natuurwandeling Helleketel o l v A Spruytte 
Afspraak om 14 u op de parking langs de Vijfgemetenstraat Na
dien gezellig samenzijn Inr FVV 

27 IZEGEM ,Hoe lang is de weg ' ' " Voorstelling met poëzie en kaba-
retteksten door Rita Lommee Eerste in de reeks reisvoorstellin-
gen Om 20 u 30 in de bar van het stedelijke muziekauditonum. 
Kruisstraat 15 Kaarten voorverkoop 100 fr (boekhandel Specta
tor, Marktstraat, Platenhandel Wenerdroom Stationsstraat be
stuursleden VSVK) Aan de ingang van de zaal 125 fr Inrichting 
VSVK (Vlaamse Studie- en Vormingsknng) 

27 BRUGGE: Volksunie-ledenfeest Vlaams hutsepotfesbjn in het 
Breydelhof Slechts 200 fr Vooraf inschnjven is noodzakelijk dn 
het lokaaD 

29 DAMME-MOERKERKE VI Nat Ontmoeting 1954-1984 - Om 
15 u in de monumentale raadszaal van het stadhuis te Damme, 
feest- en akademische zitting met rede door mm Hugo Schiltz. -
Om 20 u in zaal „Canna", Vissersstraat te Moerkerke, feestzit-
ting met Vic Anciaux, Kurt Fleming, ruim 100 medewerkers van 
het eerste uur Vnendenavond met orkest Frank Evers 

OKTOBER 
6 WAREGEM Start kursus „EHBO-Nijverheidshelper" in het 

H-Hartkollege Inl R Verhaeghe, tel 602769 Ingencht door 
Vlaams Kruis afd Waregem 

6 SINT-MICHIELS- Viering 25 jaar Volksunie Om 17 uur in het 
gemeentehuis van Sirt-Michiels feestzittng met toespraak door 
volksvertegenwoordiger Paul van Grembergen (frkabeleider in 
de Vlaamse Raad) Om 19 uur feestmaaltijd in „De Wandelinge", 
Baron Ruzettelaan Voonnschnjving noodzakelijk (tel H Gevaert 
386338) 

6 LOPPEM Pnjsuitreiking „Wl.Uin-Zedelgem" in de manege Om 
20 uur Direkt daarna grote herfstfuif van de VU-afdeling 

Vlaamse kulturele kring-Blankenberge 
De Vlaamse kulturele knng van 

Blankenberge heeft onder het voor
zitterschap van Jean-Mane Dumery, 
een eigentijdse tentoonstelling op 
het getouw gezet Van 21 tot 29 
september kan men in de stadsgale-
nj ter Langestraat het werk bewon
deren van twee Vlaamse kunste
naars 

Jaak Titeca wordt vooral geïnspi
reerd door de Blankenbergse vis
sers en heeft ook oog voor de zee 
en de achterliggende poldergemeen-

ten Zijn schilderijen bewijzen de 
fijne ingesteldheid en rust die van de 
kunstenaar uitgaat Ook stelt hij en
kele brandglazen tentoon 

Andre Doom is een crack met de 
pen Ook hij vindt inspiratie in Blan
kenberge en omgeving, waarbij 
vooral gebouwen zijn aandacht 
gaande houden 

De tentoonstelling wordt op vnj-
dagavond 21 september om 20 u 
geopend door mevrouw Katnen De 
Bets-Van Rijsel 

VU-Zedelgem 
viert feest 

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

Om 20 u gaat de prijsuitreiking 
door van de geslaagde zoektocht 
,Wij-in-Zedelgom" Om 21 u volgt 
dan de denderende herfstfuif ten 
voordele van het plaatselijk blad 
Voorverkoop 60 fr„ de avond zelf 
90 f r 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-412589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Tol. 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-582 13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

"^ Uitgebreide keus bemeubelde villa s apparl en studio s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

lEOPOlDII LAAN.205 
(«5S OOSTDUINKERKE 
TEl 051/11 2t 29 
WOENSOAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-2364531 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhutzen 6, Erpe 

Tol 053-212911 on 053-2127 57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wommol 

Tol 02-4781993 

Import - Export 

STUDIO 
DANN 

02-42a6984 
— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Loon Thoodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
0 fabnkatie omslagen - zakomslagen 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsobaan 340, Dourno-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356575 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

CAdv 54) 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommolgem 
Tol 03-3537039 

Dames- heren- en kinderkleding 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tol 053-213636 
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Zoals vroeger 

Stan en Peter Philips nodigen uit 
Wie herinnert zich niet meer de 

naoorlogse repressiejaren en zijn na
sleep van grote nood te Brussel, 
maar ook met zijn intens Vlaams 
leven? Wie herinnert zich niet meer 
de vele Vlaamse vriendenkringen 
van toen, en de Vlaamse hertiergen 
uit die tijd? 

Wie herinnert zich niet meer het 
toenmalige Vlaams gezelschapsle-
ven, waarin de kleine Vlaamse man 
te Brussel deftig vermaak kv^ram 
zoeken, na de voorbije zware jaren? 
Wie herinnert zich niet meer de 
grote animators van dit gezelschaps-
leven, waaronder Stan & Peter Phi
lips een grote rol speelden? Stan en 
Peter vergaten die tijd niet., daarom 
richten zij volgende oproep tot al 
diegenen die toentertijd mee in de 
beweging, mee in het Vlaams leven 
stonden. 

Tot alle Vlamingen die lid waren 
van het Flierefluiters-kabaret - de 
Breugelvrienden - de Zilvermeeuw-
tjes - de Uilenspiegels - Onder Ons -
De Garve - de Zevenslag - de Vlaam
se Gouwbonden - de Studenten en 
Jeugdverenigingen - VTB - Davids-
fonds enz... Tot alle Vlamingen die de 
toenmalige gezellige Vlaamse kroe
gen bezochten: 't Half Maantje -

Breugel - 't Ketje - de Ploeg - Uilen
spiegel - Pallieter - Renaissance -
Rembrandt - bij de Nard - bij Irma -
Hof van England - Loreley - Graaf 
van Egmont (de Krit) - Viking -
Ravenstein, enz... 

Stan & Peter Philips nodigen al 
deze vroegere Vlaamse vrienden 
opnieuw uit samen met kroost en 
familie, op een muzikaal bal zoals 
vroeger... 

Het Waltra-orkest speelt ten dans 
en Stan en Peter animeren op vrij

dag 26 oktober in het Trefcentrum, 
Dapperheidsplein te Anderlecht. Be
gin om 21 uur Inkom 100 f r Ruime 
Parkeergelegenheid. Metro St.-Gui-
do - Tram 103 - Bus 47-49 A. 

De netto opbrengst gaat naar de 
sociale dienst van vzw 't Los Pionne-
ke. Stan en Peter rekenen erop een 
aangename en vrolijke avond te kun
nen doorbrengen met de ouden van 
vroeger, in dezelfde kameraad
schapsgeest van vroeger, in dezelf
de Vlaamse geest van vroeger. 

BRABANT 
SEPTEMBER 

21 WEMMEL: KVS-avond ingericht door Vlaamse Kring. Prijs 250 fr. 
Inschrijven op nr. 460.33.95 

21 KAMPENHOUT: Vlaams-nationale Boekenbeurs in zaal Beiaard, 
Kampenhout-centrum. Ook op zaterdag 22 en zondag 23 sept 

22 DILBEEK: Bal van burgemeester Jef Valkeniers in het Rekreatie-
centrum, Keperenbergstraat te Itterbeek. Eerste dans om 21 uur. 
Kaarten 120 fr., voorverkoop 100 fr. Ingericht ten voordele van de 
Sociale Werken van het gemeentebestuur. 

29 EPPEGEM: 20ste nacht van Eppegem om 21 u. in zaal Rubens
hof. Orkest: Waltra. 

OKTOBER 
6 MERCHTEM: Volksuniebal in zaal Harmonie (StoofstrJ. Aanvang 

20 uur. 

Werkaanbieding 
Programmeur of programmeur-

analist (m./v.) die kan programme
ren in de taal PL /1 . Hij of zij heeft 
liefst kennis van een database-taal, 
doch dit is niet strikt noodzakelijk. 
Plaats van tewerkstelling is Brussel. 
Voor verdere inlichtingen: Valere 
Oversteyns, Baron E. Descampslaan 
62, 3018 Wijgmaal-Leuven. Tel. 
016-44.62.25. 

Binnenkort VUJO Londerzeel 
Op zaterdag 1 september werd 

door de VU-afdeling Londerzeel in 
het Populierenhof een barbecue ge
houden. Een „nieuwe traditie" die 
voor sommigen het einde van dé 
zomer betekent, voor anderen het 
nieuwe (politieke!) seizoen inluidt 

Vong jaar werd het verleden van 
de afdeling (20 jaar) herdacht en 
werden de pioniers in de bloemetjes 
gezet; dit jaar stond het feest in het 
teken van de toekomst — dus de 
jeugd! 

De afdeling nam namelijk enkele 
maanden geleden de eerste stappen 
om een VUJO-afdeling op te richten; 
momenteel wordt hieraan gewerkt 
door de jongere bestuursleden. Zij 
gaan binnenkort kontakt opnemen 
met de jonge mensen in Groot-
Londerzeel. 

Voorzitster Margaretha Herre-
mans-Flint begroette speciaal de tal
rijke mandatarissen die de afdeling 
het plezier deden aanwezig te zijn, 
en wees erop dat niet alleen deze 
mensen — die hun sporen in de 
Volksunie al verdiend hebben — van 
waarde zijn voor de Vlaamse bewe
ging: in jonge mensen zijn immers 
evenveel gaven van hart en geest 
evenveel idealisme en verstand aan
wezig, maar deze moeten tot ontwik
keling en uiting gebracht worden. 

Gastspreker was Joris Roets, ge
wezen VUJO-voorzitter en de jong
ste VU-burgemeester (LinO; naar 
zijn uiteenzetting, met praktijkvoor
beelden van aanpak, werd geboeid 
geluisterd. 

Het werd een gezellige avond, die 
hopelijk nog vele jaren herhaald zal 
worden. 

Knap vu-initiatief 
Boomplanting te Kessel-Lo 

Op maandag 17 september heeft 
de Volksunie Kessel-Lo een tiental 
bomen aangeplant langsheen de 
Diestsesteenweg (vak Borstelstraat 
- Elf Novemberlaan) te Kessel-Lo, als 
symbolisch protest tegen de herhaal
de weigering van het ministerie van 
Openbare Werken om zelf tot her-
aanplanting van gevelde bomen over 
te gaan. Tevens wenst de Kesselse 
Volksunie hiermee te protesteren 
tegen-de houding van burgemeester 
Vansina die, in weerwil van zijn belof
te om met de stad op de heraanplan-
ting aan te dringen (brief d.d. 28 
december 1983); in een recente brief 
aan het ministerie aangedrongen 
heeft op het herstel van de stoepen 
op de plaatsen waar deze bomen 
geveld werden. Uit deze laatste brief 
blijkt ons inziens dat de Leuvense 
burgemeester op zijn vroegere be
lofte teruggekomen is, wat wij ten 
zeerste betreuren. 

De Volksunie van Kessel-Lo blijft 
bij zijn vroeger ingenomen stand
punt dat heraanplantingen noodza
kelijk zijn ten einde het woonklimaat 
te verbeteren, een scheiding van 
voetpad en rijweg te bekomen en 
het vertrouwde karakter van de rij
weg te behouden. 

Tevens kunnen we geenszins ak
koord gaan met de herhaalde argu
mentatie van het ministerie van 
Openbare Werken dat heraanplan
tingen weigert. Vooral het argument 
dat „een drukke verkeersweg als de 
Diestsesteenweg zich niet leent tot 

het aanplanten van bomen vlak naast 
de rijbaan omwille van de negatieve 
invloed van stof, rook en schadelijke 
gassen (bovengronds)" is een argu
ment dat alle verbeelding tart Is deze 
negatieve invloed dan niet evenzeer 
toepasbaar op de honderden gezin
nen die op enkele meters van deze 
rijweg wonen? Is in dit geval een 
dringend onderzoek vanwege Volks
gezondheid niet aanbevolen? En wat 
met de sterk verminderde verkeers
drukte op de Diestsesteenweg te 
Kessel-Lo de laatste jaren (daling 
van het aantal voertuigen van 19.092 
in 1982 tot 9.073 in 1983)? 

Ook stellen we ons de vraag naar 
het verband tussen de kappingen 
van de bomen langsheen de Diestse
steenweg en de vernieuwingswer-
ken aan deze rijweg die gepland zijn. 
Is het niet vreemd dat van een 

bomenbestand (tussen Elf Novem
berlaan en Borstelstraaü dat in 1983 
nog rond de vijftig lag, er momenteel 
nog slechts drie (!) overblijven? 
Dient derhalve de argumentatie voor 
de kappingen niet gezocht te wor
den in deze vernieuwing, veeleer dan 
in het „ziek en afgestorven" zijn van 
de bomen? En moet de oorzaak voor 
het weigeren om tot heraanplanting 
over te gaan niet in dezelfde richting 
gezocht te worden? 

Tot slot t>etreurt de Volksunie-
Kessel-Lo het dat er te Leuven nog 
steeds een reglement op het kappen 
van bomen ontbreekt We hopen dat 
dit spoedig zal goedgemaakt wor
den, zodat feiten zoals hetgeen zich 
langsheen de Diestsesteenweg 
heeft afgespeeld in de toekomst niet 
meer zullen voorkomen. 

Kris Bovin, VU-Kessel-Lo 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Smlons • Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

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

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot 10 u. 30 
Do., zat. van lO tot 19 u. 30 
Zondag-van M tot IB u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts 15 km van Brussel centrum) 

aarofbn 
Datbestaat 
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VU-Peer pleit en werkt voor: 

openbaarheid, inspraak, 
participatie en decentralizatie 

In de a f g e l o p e n m a a n d e n heef t de Peerse V U g e w e r k t aan het o p 
po ten ze t ten van een g lobaa l v o o r s t e l r o n d b o v e n v e r n i e l d e tema's . 
De b a s i s t e k s t w e r d b i j e e n g e s c h r e v e n d o o r Jaak Indekeu , waa rna 
de w e r k g r o e p de v e r s c h i l l e n d e v o o r s t e l l e n in een pask la re v o r m 
goo t . 

Allereerst worden de princiepen 
vastgesteld, o.m. inzake de gemeen
telijke raden, wijk- en dorpsraden, 
buurtkomitees, gemeenteraadskom
missies, informatiekrant, informatie
beleid, ombudsdienst, het politiek 
dienstbetoon, de openbaarheid van 

bestuur en de decentralizatie van de 
gemeentelijke diensten. 

M.b.t. tot de wijk- en dorpsraden 
en de buurtkomitees worden de al
gemene uitgangspunten en benade
ringswijze voorgesteld. Het uitgangs
punt is dat deze raden nooit van 

Zutendaal: Geen 
Verkeersveilige Gemeente 

In de gemeenteraad van Zuten
daal werd in één van de vorige 
zittingen eenparig door de raad ge
vraagd om de snelheidsbeperking 
(tot 60 km/uJ uit te breiden tot de 
Daalstraat, SprinkeiestrAat Stalker
weg, Genkerweg, Trichterweg, Mo-
lenblook. Hoogstraat, Kempense 
weg. Asserweg en 15 Augustus-
straat. Door de nationale overheid 
werd slechts een akkoord gegeven 
om de Geerkensweg (de nieuwe 
wijk) bij de agglomeratie te rekenen 
en om in de Daalstraat een beper
king tot 70 km/u. in te voeren. 

Daar niemand gelukkig is met 
deze beslissing en het jammer ge
noeg niet de gewoonte is van de 
CVP-meerderheid om de bevolking 
zelf ook maar in iets te betrekken, 
werd door „Nieuw" zelf een enquête 
verricht over de verkeersveiligheid in 
de voornaamste verkeersstraten 
van Zutendaal. Ondanks de korte 
voorbereiding en zonder ook maar 
enige informatieve kampagne werd, 
dankzij de inzet van enkele vrijwilli
gers, toch een zeer goed resultaat 
bereikt 

Op een totaal van 575 uitgedeelde 
vragenlijsten werden er 173 binnen-
geleverd. Dit is iets meer dan 30 %, 
wat zeker een behoorlijk resultaat is 
en statistisch een voldoende grote 
steekproef. 

— 73 % van de ondervraagden 
gaan niet akkoord met de huidige 
snelheidsregeling (90 km/uJ in hun 
straat. 

— 63 % vragen een snelheidsbe
perking tot 60 km/u. en in de nieuwe 
woonwijk Geerkensveld vraagt 
70 % van de ondervraagden zelfs 
een beperking tot 30 km/u. 

Op de vraag of Zutendaal in het al
gemeen voldoende verkeersveilig is, 
antwoordde 66 % negatief en 
slechts 22 % positief. 

— 80 % vindt dat meer moet 
gedaan worden voor een veiliger 
verkeer, 76 % heeft zelf voorstellen 
dienaangaande en niet minder dan 
46 % willen meewerken aan verdere 
initiatieven. 

Laten wij ten slotte vermelden dat 
92 % van de ondervraagden positief 
tegenover de enquête van „NIEUW" 
stonden. 

Met deze uitslagen en de lange 
lijst konkrete opmerkingen per 
straat, heeft de gemeentelijke over
heid meer gefundeerde gegevens in 
handen om een nieuwe aanvraag tot 
de nationale overheid te richten. 

De reaktie van burgemeester Re
mans op de laatste gemeenteraad, 
geeft ons echter weinig hoop tot 
optimisme. 

H. Vanherf 

„bovenuit" mogen opgelegd of geor-
ganizeerd, maar dat de gemeentelij
ke overheden wel stimulansen moe
ten geven. Eens deze raden bestaan, 
dient de gemeentelijke overheid in te 
staan voor materiële, financiële en 
professionele ondersteuning. 

Afsprakennota 
Een tweede luik is een voorstel 

van afsprakennota tussen gemeen
tebestuur en alle erkende raden, 
waarbij een omschrijving wordt ge
geven van de wederzijdse taken en 
plichten. Verruimde gemeenteraads
kommissies moeten ervoor zorgen 
dat de gemeenteraadsvergaderin
gen deskundig kunnen voorbereid 
worden. Anderzijds kunnen aldus de 
belangstellende burgers en raden 
direkter betrokken worden bij het 
gemeentebeleid en de voorbereiden
de werkzaamheden daarvan. 

Het voorstel van reglement voor 
een gemeentelijke informatiekrant 
voorziet fundamenteel in een plura
listisch samengestelde redaktie en 
een politieke neutraliteit Inzake 
openbaarheid van bestuur worden 
een aantal konkrete en realizeerbare 
voorstellen gedaan; inzagerechten 
voor burgers en raden; abonnemen
tensysteem voor agenda en verslag 
van de raadsvergaderingen; informa
tie over de raad; een vragen-uurtje 
voor het publiek; een memorie van 
toelichting bij de agenda van de raad. 
Voor de decentralizatie van de ge
meentelijke diensten werd voor Peer 
een konkreet voorstel uitgewerkt 

Ter stemming 
Met deze inhoud werd een (een

voudige) brochure samengesteld, 
die op ruim 500 eksemplaren in Peer 
wordt verspreid. Tegelijkertijd wordt 
de volledige nota ter bespreking op 
de raadsagenda geplaatst (24 sep
tember), en worden veertien konkre
te voorstellen ter stemming gelegd. 

Wie een eksemplaar van deze 
brochure wil hebben, stuurt een 
briefje van 50 frank voor de onkos
ten naar; Jaak Indekeu, Peerderbaan 
39, 3573 Peer. 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

20 GENK: Provinciale raad VUJO-ümburg 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 Tessenderlo-Cen-
trum. 

22 LANAKEN: 1 ste Vlaams Bal van Volksunie-Lanaken in parochie
zaal te Neerharen. Inkom 49 fr. Spreker: Johan Sauwens. 

29 PEER: VU-voetbaltornooi - terreinen Breugel, Kaulillerweg, Grote-
Brogel. 
OKTOBER 

6 BEVERST-SCHOONBEEK: Grote kaartavond in café Meyer 
M.J. om 20 uur. Opbrengst ten voordele van de uitbouw van de 
afdeling ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

vu-
voetbaltoernooi 
in Peer 

Na een eerder uitstel omwille van 
de nationale VU-sportdag in juni II. 
valt het jaarlijks toernooi dit jaar 
helaas samen met de Brusseldag. 
W e kunnen dit echter geen tweede 
keer meer uitstellen. Niettemin, ook 
onze Brusselse strijdgenoten wen
sen we veel sukses met hun organi-
zatie. 

Op zaterdag 29 september a.s. 
begroeten we opnieuw 10 VU-afde-
lingen in Peer voor het jaariijks voet-
baltornooi. De eerste wedstnjden 
beginnen om 10 u. 15 (dus geen aan
gelegenheid voor langslapers), de 
finale eindigt omstreeks halfacht 

Uit Limburg nemen dit jaar deel: 
Maasmechelen, Lanaken, Meeuwen-
Gruitrode, Bocholt Leeuwke Peer, 
Neerpelt en Breugel. Uit de provincie 
Antwerpen begroeten we dit jaar de 
afdeling Ekeren (opnieuw), afdeling 
Laakdal (met Rob Geraerts) en uit 
Brabant de ploeg van Aarschot ver
sterkt door de jongens van de Knoet 
(wie versterkt wie?). Speciaal aan 
deze buiten-Limburgse afdelingen 
een hartelijk welkom in onze brons
groene omgeving. 

Deelnemen is belangrijker dan 
winnen. Niettemin wordt er om. ge
streden voor de ereprijs van minister 
Schiltz, de bekers van volksverte
genwoordiger Jaak Gabriels, senator 
Rik Vandekerckhove, burgemeester 

Johan Sauwens en provincieraadslid 
Paul Claes, die we allen danken voor 
hun daadwerkelijke steun. 

Uiteraard zijn alle VU-leden en 
sympatizanten welkom, om hun favo
rieten aan te moedigen, om een 
pintje te drinken of een kleinigheid te 
eten. Voorzieningen zijn voldoende 
aanwezig. 

Anderhalf jaar 
VU in Peer 

Door de redaktieraad werd een 
brochure samengesteld over „ander
half jaar VU-fraktie in de Peerse 
gemeenteraad". Hierin wordt een 
overzicht gegeven van de voorstel
len die de VU in de gemeenteraad 
deed, met daarbij de standpunten 
van de fraktie inzake een aantal 
belangrijke materies: begroting, fi
nanciën, kultureel centrum, sportbe
leid e.a. 

De brochure (in een gestelcilde 
uitvoering) wordt binnenkort op een 
500 tal eksemplaren verspreid. Be
langstellenden kunnen, tegen beta
ling van 50 fr. voor de onkosten, een 
eksemplaar aanvragen bij Jaak Inde
keu, Peerderbaan 39, 3573 Peer. 

ZO€K€aCJ€ 
TE KOOP 

Computer IBM 32. Voor inlichtin
gen: 02-219.49.30 (toestel 44). 

De WIS&bn met maandel 
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, verlengd worden telkens 

met een stijgende interest. 
Twee coupures zijn beschikbaar: 100.000 en 500.000 F. 

Bij het blauwe fabriekje. 
20 SEPTEMBER 1984 
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25 jaar JEKA, St-Paulusjeugdkampen Henri Cruysberghs 

Reizen met groepen is 
eenenorme levensschool 

SCHAFFEN CDiest) — De zomervakantie is nu weer — en uitermate spoedig 
verregend — in albumherinneringen vervlogen. Commerciële reisbureaus 
pakken al meteen uit met kleurrijke voorstellen voor wintervakanties. Met de 
aanslepende ekonomische krisis evenwel neemt het aantal „alternatieve" 
vakantieprogramma's zienderogen toe. Volgend jaar is het een kwarteeuw 
geleden dat Fons Borginon het initiatief nam met de Sint-Paulusjeugdkampen, 
vooral voor onze jongeren, een nieuwsoortige vakantie in het buitenland op 
grote schaal te organizeren. Eén van de tientallen vrijwillige medewerkers is 
Henri Cruysberghs. Nu vijftien jaar reisleider Meteen enorm boeiende ervaring. 
Op reis leer je immers de mensen indringend kennen. 

R EIZEN zoals Cruys
berghs die meemaakt 
hebben geen commer

ciële uitmelkerspraktijken op 
het oog. Het komt erop aan dat 
elke deelnemer achteraf een 
aangename herinnering over
houdt aan zijn trip. Voor de 
JEKA-reJzen blijkt dat het geval 
te zijn. Haast driekwart van de 
deelnemers komt naderhand 
andermaal mee voor eenzelfde, 
of een andere, bestemming. 

Henri Cruysberghs: „Ik ben 
altijd meegegaan, als vnjwillig 
reisleider naar het Oostenrijkse 
Lechtal Sinds 15 jaar Onze be
doeling IS het daarbij om de 
deelnemende groepen entoe-
siast te maken Wat zowel bete
kent het aanmoedigen van initia
tieven als het afremmen van 
overmoedige prestaties 

Zo kom je meer dan eens een 
sportleraar tegen die met de 
groep of met enkele gezellen 
vanaf de eerste dag de bergtop
pen wil oplopen Het tegendeel is 
dan weer een groepje waar de 
verveling dreigt in te sluipen 

Elke reis omvat uiteraard voor 
de betrokkenen een ganse re
sem lastige praktische beslom
meringen Zoals, bij de aankomst 
in onze vakantieverblijven, de 
kiese zaak waar de vrouwen de 
tampax kunnen kwijtraken Een 
lamp op het toilet die kapot is 

Waar men hulp kan vinden 
voor het verhelpen van de buik
pijn"^ Hoe hoog bejaarden wel 
mogen meetrekken bij bergwan
delingen'^ Of als bij een sportge
beuren een gebit wordt „inge
slikt" 

Op zich kan het natuurlijk alle
maal wat lachwekkend klinken, 
maar het zijn dié kleine dingen 
die bepalen dat een reis waar zo 
lang naar uitgekeken wordt al 
dan niet slaagt 

Zilvermeeuwtjes 
Wie onder meer in het Lech

tal de namen op een rijtje zet 
van de JEKA-hemen stelt ver
heugend vast dat hier een uiter
mate Vlaamsgezinde organlza-
tie opereert Initiatiefnemer 
Fons Borginon is de voortrek
ker die in feite vanuit de Brus
selse Zilvermeeuwtjes op zijn 
wijze ertoe heeft bijgedragen 
dat generaties jongeren en 
groepen in het buitenland een 
prachtvakantie konden onder
nemen. In '59 werden reisaan-

gasten Ik zal bij voorbeeld nooit 
het tafereel vergeten in Boden, 
waar een „Pastoorke" huizen 
kwam helpen meeschilderen 
Precies op het moment dat hij 
enige „grote behoeftes" had 
werd hij gestoken door een „Da-
zerik" Met een sigaret verbrandt 
hij zich bovendien Hij rolt 10 
meer de dalhelling af En daar 
aanbeland , 't ja daar wordt het 
één onwelriekende wasbeurt 

Het kommentaar van de man 
achteraf 't is omdat er hier over-

JEKA-reizen betekent goede diensten op de meest onverwachte momenten en plekjes 

vragen van andere jeugdvereni
gingen mede ter harte geno
men, maar het sukses was 
spoedig dermate groot dat di
verse groepen hoegenaamd 
niet konden genieten van de 
prille reisbureaudiensten. 
Overbelasting— 

Henri Cruysberghs: „Als er 
nu telkenjare honderden Vlaam
se gezinnen kunnen genieten 
van een biezondere vorm van 
groepsvakantie dan is het over
duidelijk dank zij de inzet van 
een aanzienlijk legertje vrijwilli
gers Tot en met de jonge fraters 
van Scheut hebben geruime tijd 
een flinke hand toegestoken en 
waren welgeziene hardwerken
de gasten 

Op de vooravond van het 
jubileumjaar is er de toch met ge
ringe prestatie dat zowat 
350000 jonge mensen met de 
Sint-Paulusjeugdkampen op reis 
geweest zijn Er is nu de kapaci-
teit van ongeveer 3 000 logies in 
Tirool Ierland, Franknjk en Enge
land, terwijl een nieuw vakantie
front wordt voorbereid in Noor
wegen Mettertijd zijn er ook 
Waalse groepen bijgekomen, 
maar het valt niet weinig op dat 
ZIJ minder onze vakantiesugges

ties waarderen dan de Vlamin
gen 

Waalse groepen houden het 
veel vaker bij hun „estafette du 
village" Ze blijven vaker rond
hangen en zijn minder onderne
mend op het gebied van verken
ningen Het IS ook hier dat we 
soms last hebben van uitwassen 
die niet-aktief begeleide groepen 
wel eens vertonen" 

— Behalve jammerklachten 
van divers allooi zal U allicht 
ook vooral een groot pakket 
amusante dingen met uw reis
koffers meegebracht hebben-? 

Henri Cruysberghs: „Voor 
mezelf uiteraard de belevenis 
toch nog immer nieuwe dingen 
te ontdekken, zoals een tot voor
heen ongekend wegske in de 
bergen bij voorbeeld waar we 
dan onze gasten attent op ma
ken en kunnen van laten geme
ten 

Ook dat minder-validen bij ons 
zich duidelijk enorm uitleven 
(Terloops, IS het met nog immer 
zo dat, om met de ziekenkas 
mee te gaan op vakantie, ge 
terdege gezond moet zijn ' J 

Vrolijke dingen beleven we 
overigens inderdaad bij bosjes 
Niet alleen met onze vakantie-

al aan de hemen Vlaamse leeu
wen hangen dat ik werd gesto
ken. 

En dan ja, god 't was ook een 
pater, die door gendarmen werd 
voorgeleid toen hij bij „de zus
ters" een mis ging opdragen Hij 
kwam de kerk uit met kelk en 
misgewaad Men meende te 
doen te hebben met een dief die 
de dag voordien in de kerk twee 
engeltjes van het altaar zou ge
stolen hebben. 

En dan zijn er natuurlijk die 
gekke situaties „zoals een plotse 
onderbreking van een „courant 
d'eau" op een moment dat het 
buiten pijpestelen regent Of een 
kookmoeder die dolgelukkig 
was omdat na verloop van tijd in 
de frigo toch maar weer het 
lichtje aansprong 

Vooral bij reisorgamzaties als 
JEKA die met groepen te doen 
hebben, duiken de meest on
voorstelbare problemen op zo
als bij „de wissel van de auto
cars" als de nieuwe gasten zo 
snel mogelijk hun pleisterplaats 
willen bemannen, terwijl de „ver
trekkers" met bagage drummen 
om hun thuishaven weer te ben-
ken Met hun have en goed Het 
is dank zij de (ik kan er als 
vrijwillige medewerker van getui-

Henri Cruysberghs 

gen) knappe orgamzatie dat pre
cies bij dit soort alternatieve en 
goedkopere reizen wordt ver
meden wat nogal eens misloopt 
bij opvallend duurder betaalde 
commercieel georgamzeerde va
kantietrips " 

Sociale verdienste 
Elkeen die zelfs een beschei

den kamp of relstocht organl-
zeert weet ervan mee te praten 
dat zoiets geen sinecure Is. Om 
dan nog één te bieden dan een 
reisticket en trek-voor-het-ove-
rige-ter-plaatse-uw-plan is er 
overduidelijk een enorme inzet 
mee gemoeid. 

Het heeft bij de Slnt-Paulus-
relzen duidelijk allemaal te ma
ken met de waarachtige volks
verbondenheid. Het initiatief is 
op die manier gegroeid en 
straalt nog Immer die pioniers
geest uit. 

Men werkt er, en elders is dit 
reeds lang voltooid verleden 
t i jd; met een uitgebreide staf 
vrijwilligers. En daar kunnen 
dan de medereizigers van profi
teren. Maar tegelijkertijd Is er 
de volksopvoedende bijdrage. 
Adieu zeggen aan peperdure en 
vooral klant-geexplolteerde rei
zen. 

De JEKA-organizatie is op 
vandaag uitgegroeid tot een 
respektabel reisbureau. Dui
zenden deelnemers aan 
groepskampen zijn te gast en 
keren voor het overgrote deel 
het volgend jaar weer. Gezin
nen met kinderen, eenzaten, 
minder-validen, ze krijgen alle
maal de optimale kans voor een 
geslaagde vakantie. 

Dak zij het kwarteeuwwerk 
van een Fons Borginon. Die er 
In geslaagd Is een batterij vri j
willige gidsen zoals Henri 
Cruysberghs ten bate van de 
gasten die entoesiast zijn voor 
dit soort sociaal toerisme per
manent ten dienst te stellen. 

JEKA (de Sint-Paulusjeugd
kampen) heeft in de voorbije 
kwarteeuw een enorme sociale 
verdienste geboekt en tegelij
kertijd In de Vlaamse gemeen
schap een maatschappelijke 
verdienste gepresteerd die niet 
vatbaar is voor enige cijferma
tige kosten-baten analyse. 

(Hugo De Schuyteneer) 
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