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Woorden en daden 
Dit land is weer twee holdings rijker. Het staalbekken van 

Charleroi en dat van Luik krijgen voor „rekonversiewerk" elk 
een overheidsholding die kan starten met 990 miljoen „trek
kingsrechten". 

Het is geld uit de nationale kas. maar het is het Waals minis-
terkomitee dat de aktiviteit en het beheer van de kersverse 
Waalse holdings zal bepalen... 

Ook deze holdings zijn een gevolg van het staalkompromis 
van juli '83. Eerder werden reeds de „Vlaamse holdmgs 
Alinvest en Sidinvest opgericht als kompensatie voor de 
zoveelste miljarden-injektie die Cockerill-Sambre toegediend 
werd Maar dan eisten de Waalse ministers de oprichting van 
Boëlinvest, waarbij de Vlamingen Shipinvest cadeau kregen. 

Minister Nothomb bekwam vervolgens de oprichting van 
Sudinvest, wat door de Vlaamse ministers van Martens V goed
gekeurd werd indien er maar een tweede Alinvestholding 
kwam. Vorige vrijdag werd dan het licht op groen gezet voor 
andermaal twee Waalse holdings. 

Het heet nu dat hiervoor geen „vers geld" gemobilizeerd 
wordt aangezien de Luikse en Charleroise holdmgs zullen 
kunnen werken met „gespaard" geld. Konsulent Gandois zou 
namelijk bij zijn berekening van het ..sociaal luik van het 
staalplan 4 miljard te hoog gemikt hebben. 

Die overschot op de meeruitgaven van de staat wordt nu niet 
wijselijk gespaard, maar prompt ter beschikking gesteld van 
twee nieuwe Waalse holdings. 

Bij het afsluiten van het staalkompromis vorig jaar juichten 
de Vlaamse ministers van de centrale regering dat men nu toe 
was aan een feitelijke regionalizering van de nationale 
sektoren. 

Zulks wordt nu nog gesteld, maar dan alleen als gesproken 
wordt over de exploitatie van de Limburgse kolenmijnen...! 

Een andere opdoffer die de Vlamingen moeten inkasseren 
komt van financiënminister Willy De Clercq. Minister Schiltz 
bracht woensdag op de Vlaamse regering diens beslissing te 
berde om de betalingen van gemeenschappen en gewesten te 
blokkeren. De Clercq is van oordeel dat de gewesten en 
gemeenschappen te diep in de rode cijfers duiken. Het gaat om 
miljoenen, terwijl de centrale regering miljarden tekortei^ 
blijft opstapelen... 

Minister Schiltz laakte in scherpe bewoordingen deze fla
grante inbreuk op de financiële autonomie van de gemeen
schappen en gewesten. 

Bij dit tesauriekonflikt duikt er bovendien, alweer, een 
lelijke communautaire adder op. Het is immers zo dat de 
Vlaamse regering de intrestlasten op leningen behoorlijk 
afbetaalt, terwijl de Brusselse en Waalse regering wanbetalers 
zijn. Nu blijkt dat minister De Clercq de bijkomende intresten 
op achterstallige betalingen met een bijzondere verdeelsleu
tel... ook voor rekening van de Vlaamse gemeenschap brengt. 

Martens V betaamde het ook nog, in juli vorig jaar, een „Par
ticipatiefonds" op te richten. Dat fonds is beginnen werken met 
voornamelijk de solidariteitsbijdragen van de zelfstandigen, 
en is bedoeld om kleine en middelgrote ondernemingen te 
steunen en werklozen een steuntje te geven om een zelfstandi
ge aktiviteit te ontwikkelen. 

Onder de hoede van minister Knoops worden de dossiers van 
Vlaamse KMO's geblokkeerd, terwijl bij bosjes kredieten wor
den goedgekeurd voor Waalse dossiers. 

De CVP en P W presteren in de centrale regering dat het een 
schabouwelijke lust is. 

Nog waren de woorden van de forse 11-juliverklaring van 
CVP-voorzitter Swaelen, deze zomer, niet koud of de CVP- (én 
PW-)parlementsleden keurde Martens' herstelwet goed waar
bij de vloer werd geveegd met de bevoegdheden van de 
Vlaamse raad op het gebied van rekonversie en ondersteuning 
van de gewestelijke ekonomische aktiviteit. 

Vandaag blijkt, bij de behandeling van tal van dossiers, hoe 
schijnheilig en cynisch de ll-juliboodschap van Swaelen wel 
was toen hij de Vlaamse partijen opriep „overleg te plegen" om 
te komen tot een korrekte toepassing van de staatshervorming, 
de taalwetten en de arresten van de Raad van State. 

De oprichting van staalholdings, de afwenteling van de 
Waalse wanbetaling op de Vlamingen, de discriminatie in het 
participatiefonds. Happart... De kaakslagen die Martens V 
toebrengt aan de Vlaamse gemeenschap zijn nauwelijks nog te 
tellen. Oids) 



... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze bneven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbne-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktlekomitee 

HAPPART GEEFT 
ZICH BLOOT 

Journalist Johan Struye heeft in 
Humo door zijn fluwelen manier van 
vragen stellen de Voerense inv\(ijke-
ling (HapparO doen ksekennen welke 
hekel en haat hij tegenover zijn 
Vlaamse dorpsgenoten heeft 

De taal, die Happart door de bra
ve Johan deed opschnjven heeft bij 
ons, Vlamingen, alleen zijn weerga in 
knngen, die zeker weten dat er geen 
verstandige mensen in de buurt zijn 

Door de Waalse media werd zo
danig veel aandacht besteed aan de 
uitwassen van de Voerense dorps-
politiek dat die tergende, zogezegd 
rustige Vlamingenhater voor al de 
Walen, die op hun kop gevallen zijn, 
een held is 

Alleen is het jammer dat Struye 
een te brave ondervrager is Soms 
geeft hij zelfs de indruk dat hij bang 
IS voor Happart Met sommige van 
zijn vragen, die haast nooit pittig of 
kntisch zijn, geeft hij Happart de pap 
in de mond Die gedweee manier van 
ondervragen maakt het mogelijk dat 
Happart toegeeft aan zijn drang tot 
grootheidswaanzin en tot bluf 

Nu reken ik erop dat de Waalse 
Moustaque, zuster van Humo, ook 
een gesprek opneemt van een Vla
ming, maar dan iemand, die ook alles 
mag zeggen wat hij in Ivanhoe ge
zien heeft 

M.V^ Vi lvoorde 
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ANCIENNE 
BELGIQUE 

Naar aanleiding van de lezersbnef 
van G D, Brussel onder de titel „An-
cienne Belgique" betreffende het 
met bevlaggen van de Ancienne Bel
gique op 11 juli j l , dit schnjven 
(WIJ van 30 augustus ID 

In de bnef werd gesuggereerd de 
kwestie ten berde te brengen op een 
Raad van Beheer Ongeveer twee 
jaar geleden heb ik daar onder het 
punt vana voorgesteld om de nodige 
Vlaamse vlaggen aan te kopen voor 
de verscheidene gebouwen die het 
patnmonium uitmaken van de vzw 
Trefcentra jeugdgebouw Gretry-
straat Hoofdstedelijke Biblioteek, 
trefcentrum Val aan de Oude Graan
markt en Ancienne Belgique 

Verscheidene beheerders vonden 
dergelijk voorstel met Brussels-rea
listisch en aarzelden met om het op 
een sarkasbsche manier in het bela
chelijke te trekken waardoor dit 
voorstel een meerderheid met haal
de ' 

Ik heb aangedrongen met de op
merking dat het hier het symbool 
betreft van de Vlaamse gemeen
schap waaraan de gebouwen toebe
horen en door wiens genade de AB 
teert en verteert 

Sindsdien heeft de direkteur al 
een vlag moeten lenen en dit op het 
uiterste ogenblik ondermeer om mi
nister Poma te kunnen verwelkomen 
op de opening van de vernieuwde 
Ancienne Belgique 

BIJ mijn weten zijn de vlaggen nog 
met aangekocht en kan men dus met 
bevlaggen 

Of er binnen de nieuwe Raad van 
Beheer van de Ancienne Belgique 
meer aandacht zal verleend worden 
aan de Vlaamse symbolen valt te 
betwijfelen wanneer men weet in 
welke waas van geheimzinnigheid de 
sarkasters bij haar samenstelling te 
werk zijn gegaan 

J.B„ Brussel 

DE ZAAK PÉGARD 

Weer eens een staaltje van Belgi
sche duidelijkheid" Enkele maanden 
geleden mocht een omstreden boor-
en freesmachine met uitgevoerd 
worden naar Rusland Het werd dan 
maar verkocht aan het Belgisch le
ger, zogezegd zou een deel van het 
geld door Amenka betaald w o r d e n ' 
Nu mag Pegard vijf boor- en frees
machines leveren aan Rusland Vol
gens Tindemans gaat het hier om 
andere machines in tegenstelling tot 
wat een direktielid van Pegard zegt 
Deze beweert dat het om dezelfde 
machines gaat 

Onze minister van Buitenlandse 
Zaken kon nog met antwoorden op 
de vraag of Amenka hierover inge
licht IS Maar geen nood wanneer 
Amerika zijn veto stelt is er nog altijd 
het Belgisch leger dat ales mogelijke 
afnemeer kan fungeren Wij stellen 
ons wel de vraag indien Pegard een 

Vlaamse firma zou zijn, of er dan ook 
zoveel tralala zou aan te pas k o m e n ' 

Blijven onze bewindvoerders ons 
dan eeuwig als naïevelingen be
schouwen ' 

L V , Merchtem 

NOORD-IERLAND 

Er wordt weleens verteld dat als 
Ierland verenigd wordt de protestan
ten de wapens zouden opnemen' Dit 
IS onzin Wat zouden die protestan
ten in een verenigd Ierland te be
vechten hebben en waar zou de 
geheimzinnige beschermer zijn die 
hun zou kunnen ondersteunen' 

Al wat de Engelsen te doen heb
ben IS Noord-lerland te verlaten en 
de kwestie is opgelost Er is zelfs in 
het kunstmatige Noord-leriand geen 
echte protestantse meerderheid 
sterk genoeg om zonder Engelands 
steun te blijven overheersen Zoals 
er te Brussel, uitgebreid tot de rand
gemeente, geen echte Franstalige 
meerderheid is die werkelijk over
eind zou kunnen blijven in een 
Vlaamse staat met Brussel incluis 
Het IS de Engelse perfiede politiek 
(van Thatcher zowel als van Labour) 
die de Noordierse kwestie gaande 
houdt en vergeten wij ook met dat 
politiekers in Zuid-lerland reeds zo 
gekompromitteerd zijn dat zij geen 
harde lijn meer kunnen volgen 

Voorbeeld De fameuze Sean 
McBnde van Amnestie International 
heb ik in mijn tijd nog horen oproe
pen tot bezetting van het Noorden 
(,,take de North") aan het Parnell-
monument in O'Connelstreet te Du

blin Maar eens hij met zijn „Clann na 
Poclaichta" (Volksunie, vrij vertaald) 
aan een regenngskoalitie deel geno
men had werd hij „Sean de Paris" ge
noemd omdat hij te Parijs een grote 
ambassade liet bouwen en daar ver
bleef Hij houdt nu de kntiek gaande 
op Zuid-Afnka maar over Ierland 
spreekt hij met meer 

A C , Aalst 

VETERANEN LEOPOLD III 

BIJ de opnchting van een Maas-
landse afdeling der veteranen van 
Leopold III, zou ik de volgende kant
tekening willen plaatsen 

Ik ben gedeporteerde van 1940-45 
en oudsoldaat van het bezettingsle
ger in 1946 Bovendien indertijd leo-
poldist o a met nachtelijk plakwerk 
enz. Nu echter gedesilluzioneerd 
door het beschamend afstraffen van 
de Vlaamse meerderheid in dit land 
Ook dat is ondemokratisch omdat 
een Waalse minderheid regeert Als 
realisten moeten we dus blijven stre
ven naar het haalbare alternatief een 
souvereine Vlaamse staat naast een 
even souvereine Waalse staat Zo
doende zullen we zeker geen slecht 
figuur slaan in Europa, integendeel 
een welvarende regio vormen 

J & , Maasmechelen 
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Populaire 
voorzitter 

Vedettentop 
De opniepeiling die gisteren In 

„La Libre Belgique" verscheen, 
bevatte eveneens een onder
zoek naar de populariteit van de 
nationale politici. 

Premier Martens blijft schijn
baar de nummer 1 van het land, 
maar is toch duidelijk op de 
terugweg. Daar waar hij in de zo
mermaanden nog een score van 
48 punten totalizeerde, valt hij nu 
terug op 41. 

voor zijn anti-Vlaamse gedragin
gen door de eerste minister te
rechtgewezen. 

Ook nu is Nothomb weer sto
kebrand aan het spelen. In een 
brief aan de gemeentebesturen 
van de Vlaamse faciliteitenge
meenten rond Brussel eist No
thomb dat er een talentelling zou 
worden georganizeerd. Met het 
oog op de aflevering nieuwe, 
Europese identiteitskaarten ver
plicht Nothomb de plaatselijke 
autoriteiten bij hun burgers na
vraag te doen over de taal die zij 
verkiezen. Dit is noch min noch 
meer een aanfluiting van de taal
wetgeving. Deze stelt immers 
dat de faciliteiten er uitsluitend 
zijn voor de burgers en zeker 
niet voor de besturen. Gemeen
telijke instanties mogen dus niet 
voorafgaandelijk aan hn ingeze
tenen vragen in welke taal admi
nistratieve stukken gesteld moe
ten worden. De vraag moet uit
gaan van de burgers! 

De bedoeling van Nothomb is 
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Op een paar honderd meter 
van het majestatisch Brussels 
Stadhuis, geborgen in de 
huizenrij van de nauwe 
Steenstraat, lokt de voorgevel 
van de aan de Brusselaars zo 

^vertrouwde „Ancienne 
Belgique". Jarenlang een 
varieté-teater hoofdzakelijk in 
Franstalige handen. Sedert vijf 
jaar het pronkstuk van de 
Vlaamse uitstraling in de 
hoofdstad. 
Deze week werd dit lustrum 
gevierd. Ik dacht temg aan de 
manier waarop we dit pand in 
de wacht konden slepen. Al 
zeg ik het zelf: een aardig 
staaltje diplomatie. In 1978 
stonden er in Brussel twee 
grote gebouwen te 
verkommeren. Beide eigendom 
van het Rijk: het complex van 
de vroegere kruidtuin 
langsheen de kleine ring, en de 
„Ancienne Belgique" in het 
midden van de stad. Ik wist 
dat de Franstalige politici de 
Vlamingen weinig of niets 
gunnen. De „Ancienne 
Belgique" was voor ons 
Vlamingen veel interessanter 
dan de kruidtuin. Daarom 
vroeg ik in eerste instantie de 
kruidtuin. Persoons zaliger 
trapte in de val. 
Onmiddellijk eist hij dit gebouw 
voor de Franse kuituur. Mijn 
opzet was gelukt De 
„Ancienne Belgique" werd aan 
Nederlandse Kuituur 
toevertrouwd. De Franstaligen 

verkregen de kruidtuin, buiten 
het centrum, niet bruikbaar 
tenzij na een vierhonderd 
miljoen kosten aan 
verbouwingswerken. 

Sedert lang droomde ik van 
een intens Vlaams kultuurleven 
in het hart van de stad. Het 
teater is bij uitstek geschikt om 
Vlaamse animatie te brengen. 
In mijn droom zag ik een 
ontwikkeling van de 
verscheidene teatervormen op 
loopafstand van elkaar In de 
Lakenstraat de honderdjarige 
KVS waaraan ik een 
garageteater wou gekoppeld 
zien. Op de Oude Graanmarkt 
kochten we het verlaten 
industrieel pand van Val Saint-
Lambert waar de 
experimentele teatergroep 
huisvesting kreeg. Vlak bij de 
Beurs de door scholen en 
jongeren welgekende 
Beursschouwburg. Op het 
Martelarenplein het Kontakt
en Kultuurcentrum dat dienst 
kon doen als teaterwinkel. Wat 
nog ontbrak was een centrum 
voor het volkse toneel en de 
revue. Zo typisch voor Brussel. 
Helaas verloi-en gegaan door 
het verdwijnen van de 
Alhambra en de Folies 
Bergères. Een populair 
teatergebouw waar de gewone 
„Brusseleir" thuis zou zijn. 
Waar de geest van 't Ketje 
zou ronddwalen en heersen. 
Het „pluche" teater van de AB 
was hiervoor ideaal. Kon mijn 

droom gerealizeerd worden? 
Tussen droom en daad liggen 
echter, zoals altijd, wetten in 
de weg en praktische 
bezwaren. Niet alles verioopt 
naar mijn zin. De AB is 
duidelijk gekend als een 
Vlaams centrum. Duizenden 
kwamen er reeds over de 
vloer. Naar mijn smaak echter 
iets te veel popmuziek. Te 
weinig volks, te weinig echte 
ketjes. Bovendien: waarom 
vreest men de Vlaamse Leeuw 
uit te hangen? We hoeven ons 
toch niet te schamen voor de 
nationale vlag van ons volk. 
Maar kom, niet te veel zeuren. 
Ivo Goris en zijn ploeg hebben 
de ziel uit hun lijf gewerkt In 
uiterst moeilijke 
omstandigheden. Zij verdienen 
een eresaluuti 
Zaterdag 29 september 
verzamelt de Volksunie in die 
fameuze AB. Je kan me één 
groot plezier doen: Kom naar 
Brussel! Met zéér velen! Kom 
en getuig van de levenskracht 
van het Vlaams-nationalisme, in 
het hart van onze hoofdstad! 
Je bent meer dan welkom. 

Vic ANCIAUX 

In Vlaanderen bijkt SP-voorzit-
ter Van Miert de meest populai
re politicus te zijn, vóór Tinde-
mans en Martens. Op de zesde 
plaats staan VU-voorzitter Vic 
Anciaux en VU-gemeenschaps-
minister Hugo Schiltz, allebei met 
37 punten, d.i. een winst van 1 
punt in vergelijking met de pei
ling tijdens de zomer. Zij scoren 
beiden beter dan Willy De 
Clercq, Willy Claes, Gaston 
Geens, Herman De Croo, Jean-
Luc Dehaene en Guy Verhofs-
tadt CVP-voorzitter Swaelen is 
niet eens meer in het lijstje terug 
te vinden! Zelfs op Belgische 
schaal bekeken prijken Anciaux 
en Schiltz hoog: de negende 
plaats en hoger dan Nothomb, 
Spitaels, Maystadt en... Happart 
De VU-toppolitici zitten dus dui
delijk in de lift! 

Opvallend is veder dat Nols 
duidelijk punten moet inboeten 
te Brussel, waar Go! op de eer
ste plaats prijkt. In Wallonië staat 
Happart dan weer nummer 1. 

Talentelling 
PSC-minister en tevens vice-

premier) Nothomb volhardt in de 
boosheid. Deze nobiljonse excel
lentie stelt zich nu reeds drie jaar 
lang op als de meest extreme 
verdediger van de frankofone 
belangen. Als kristen-demokraat 
schrikt hij er evenmin voor terug 
bendeleider en PS-boegbeeld 
Happart te verdedigen en op 
geregelde tijdstippen neemt hij 
een loopje met de taalwetgeving. 
Op geen enkel ogenblik werd hij 

al te doorzichtig. Hij wil deze 
gegevens misbruiken als een ta
lenstelling. Want ook hij weet 
heel goed dat talrijke Vlamingen, 
uit vrees voor de frankofone 
bestuursmeerderheid, zichzelf 
als Franstalig zullen aangeven. 
Het wordt dus opnieuw uitkijken 
hoe de Vlaamse leden van de 
unitaire regeng op deze onwetti
ge beslissing van Nothomb zul
len reageren. 

Cools 
negeert SP 

SP. 
onbestaand! 

De reeds lang sluimerende 
onenigheid tussen de nazaten 
van de ooit eens zo unitaire BSP 
is thans uitgegroeid tot een 

openlijke bloedvete. wooravoer-
ders van de SP en PS blijven el
kaar openlijk de huid volschel
den. 

Na het kongres van de Waal
se socialisten was duidelijk dat 
de breuk in de Belgische socia
listische familie echt een feit is, 
maar eergisteren heeft PS-volks-
vertegenwoordiger Andrè Cools 
een poging ondernomen om 
werkelijk alle bruggen op te bla
zen. 

In een vraaggesprek met „Le 
Soir" zegt Cools dat voor hem 
de SP eenvoudigweg niet meer 
bestaat! Hij wil niets meer met de 
Vlaamse socialisten te maken 
hebben. Nu hebben wij al eerder 
krasse uitspraken van Andrè 
Cools gehoord, maar dat hij zijn 
rode kameraden uit Vlaanderen 
zo diep affronteert, is een ont
hutsende vaststelling. 

Van de zo luid gepredikte soli
dariteit onder alle arbeiders laat 
Cools ook weinig heel. Op de 
vraag of hij zich niet solidair voelt 
met de Vlaamse steenkoolarbei
ders, repliceert Cools met de 
vraag of deze mijnwerkers wel 
solidair geweest zijn met de 
Waalse staalarbeiders... Voor 
Cools lijdt het geen twijfel meer: 
de socialistische beweging in 

strijd geworden. 
De Vlaamse socialisten zou

den moeten weten wat dit bete
kent Onlangs nog verklaarde 
Cools dat er geen enkele ar
beidsplaats voor Vlamingen in 
de Waalse bedrijven zal behou
den blijven. Van racisme gespro
ken... 

Op dezelfde 
banken 

SP-voorzitter Karel Van Miert 
is ten einde raad. Toen wij tijdens 
de campagne voor de Europese 
verkiezingen boudweg stelden 
dat Van Miert straks op dezelfde 
banken met bendeleider José 
Happart zou zitten, dan werd dit 
door hem gelogenstraft. Van
daag, drie maand later, is het 
zover. 

Het Voerense heethoofd be
sloot vorige week een PS-lid-
kaart aan te schaffen en blijk
baar zijn alle bezwaren daardoor 
weggenomen. Happart zal dus 
wel degelijk tot de Europese 
socialistische fraktie worden toe
gelaten. Zelfs de eeuwige Waal

se rebel, Ernest Glinne, heeft 
daarmee ingestemd. 

Van Miert heeft zijn Europese 
kollega's-kameraden dus niet 
kunnen overtuigen van het ab
surde van dit overstapje door 
Happart maar moet integendeel 
zelf inbinden. Telkens wanneer 
de Voerense burgemeester het 
lokaal van de socialistische frak
tie binnenstapt zal Van Miert zijn 
spullen bijeenrafjen en ophoepe
len. Kon Happart zich een scho
ner overwinning dromen? Behal
ve de PS, houdt hij nu ook de 
hele Europese socialistische 
fraktie in de tang en bovendien 
heeft hij het zo ver gekregen dat 
zijn belangrijkste oponnent bin
nen die groep opstapt wanneer 
hij de deur opendoet 

Het cynisch genoegen dat de 
Vlaamse regeringspartijen bele
ven aan deze nederlaag voor 
Van Miert is evenwel kompleet 
misplaatst Uitgerekend de CVP 
en de PVV zijn de grootste 
schuldigen voor het feit dat Hap
part zich kon ontpoppen als 
boegbeeld van het anti-Vlaams 
extremisme! 

Van Miert 
naast 
Happart 

w s&ntmi'sn in* 
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Méér dan voldoende reden voor een toast op het 
eerste lustrum van de Vlaamse „Ancienne Belgi-
que" in Brussel In het midden op de foto (met 
ringbaardje) prijkt AB-direkteur Ivo Goris. Een man 
die — uiteraard niet alleen — de AB heeft groot 
gemaakt Tot, zoals VU-voorzitter Vic Anciaux het 
op de viering vorige week vrijdag stelde, een 
Vlaams spektakelforum in het hart van Brussel 
Daar is niet alleen het voorbije hard labeur mee 
gemoeid, zulks is immers nog steeds het geval AB-

direkteur Goris \i 
prominenten op i 
hard en entoesias 
of ze morgen plot 
ferm-bedankten v 
zijn... Minister Pon 
zorgen dat de Vi 
meel zal erkend v 

de Vk 
i 

Toch weer 
die Orwell?-

Vorige week raakte toevallig bekend dat men voor 
een betrekking van stagiair bij de PTT lid moet zijn 
van de Christelijke Volks Partij Op de desbetreffen
de sollicitatieformulieren dient immers, behalve de 
courante gegevens, ook aangestipt of men al dan 
niet tot de CVP behoort. Zowel de kleur van 
vakbond, mutualiteit als van partij moet worden 
ingevuld-

Méér dan voldoende reden voor een toast op het 
eerste lustrum van de Vlaamse „Ancienne Belgi-
que" in Brussel In het midden op de foto (met 
ringbaardje) prijkt AB-direkteur Ivo Goris. Een man 
die — uiteraard niet alleen — de AB heeft groot 
gemaakt Tot, zoals VU-voorzitter Vic Anciaux het 
op de viering vorige week vrijdag stelde, een 
Vlaams spektakelforum in het hart van Brussel 
Daar is niet alleen het voorbije hard labeur mee 
gemoeid, zulks is immers nog steeds het geval AB-

direkteur Goris wees er immers de ministeriële 
prominenten op dat de meeste personeelsleden 
hard en entoesiast meewerken,... zonder te weten 
of ze morgen plots geen gewezen BTK-ers of dito 
ferm-bedankten voor de goede diensten kunnen 
zijn... Minister Poma beloofde er (eindelijk) voor te 
zorgen dat de Vlaamse „Ancienne Belgique" for
meel zal erkend worden als kultureel centrum van 

de Vlaamse gemeenschap, 
(foto Dann) 

Toch weer 
die Orwell?... 

Natte 
ordediensten 

Menig betoger zal vorige 
week woensdag gelachen heb
ben bij het zien van de nieuws
beelden over de betoging van 
het Brusselse agglomeratiep>er-
soneel. 

Net vóór het ter perse gaan 
van onze vorige editie hadden 
de werklui van de Brusselse 
agglomeratie het centrum van 
Brussel bezet met vuilnis- en 
brandweerwagens. Her en der 
werd vuilnis op de straatstenen 
gegooid en werden de brand
spuiten als protestmiddel gehan
teerd. Deze werknemers vrezen 
voor hun maandloon en gaven 
op die manier uiting aan hun 
ongenoegen. De ordediensten 
lieten ogenschijnlijk betijen. Tot 
op het ogenblik dat de manifes
tanten wegtrokken. Toen greep 
men vier betogers vast., maar 
prompt maakten de mistevreden 
werklieden rechtsomkeer. 

Voor één keer kregen niet de 
betogers een nat pak, maar wel 
de ordestrijdkrachten. Deze 
werden immers op kundige wij
ze overhoop gespoten door de 
brandweermannen. Zichtbaar 
onmachtig tegen deze aktie wer
den de opgepakten dan maar 
weer vrijgelaten. 

Moraal van dit verhaal? Beto
gers gooien het in de toekomst 
bij manifestaties best op een 
akkoordje met de brandweer. 
Voor 't geval er nattigheid op 
komst zou zijn... De omgekeerde 
wereld. 

„Mont Louis" 
De trieste story met het ge

zonken vrachtschip „Mont 
Louis" blijft voortduren. Vorige 
week ontspon zich een geani
meerde diskussie over de al dan 
niet verhoogde radio-aktiviteit 
rond dit rampzalige schip. Ook 
CVP-burgemeester Goekint 
heeft gemeend een nummertje 
te moeten opvoeren. In felle be
woordingen veroordeelde hij het 
gebrek aan juiste informatie over 
deze ramp en voorts hekelde hij 
het feit dat de kustburgemees-
ters niet betrokken werden bij 
het krisiskomitee. 

Goekint komt wel erg laat met 
zijn kritiek op zijn partijgenoten-
ministers. Reeds dagen daar
voor had VU-burgemeester Ju-
lien Desseyn (Middelkerke) 
deze flagrante nalatigheden van 
de centrale overheid aan de 
kaak gesteld. Bovendien schit
terde Goekint door zijn afwezig
heid op een dnngende overleg
vergadering hieromtrent samen
geroepen door Desseyn. Waar
schijnlijk 18 Goekint wakker ge
schrokken door de gevatte 
reaktie van de VU-arr. Oosten
de. Onder de veelbetekende ti
tel: „De Mont Louis: een vat vol 
vragen" werd een pamflet ver
spreid waarin de geheimzinnig
heid over die hele affaire gelaakt 
wordt. 

Tenslotte dienden VU-raads-
leden in diverse kustgemeenten 
een motie in over deze onver
kwikkelijke zaak, waarin tegelij
kertijd aangedrongen wordt op 
een internationale veiligheidsko-
de. In de meeste plaatsen wer
den deze VU-moties door de 
andere partijen onderschreven. 

We vermelden nog graag dat 
de VU-provincieraadsfraktie 
eveneens een soortgelijke motie 
ter stemming legde. 

Geen raketten 
Uit een voor „intern gebruik" 

bestemde opiniepeiling van het 
Amerikaanse ministerie van bui
tenlandse zaken blijkt dat 6 op 
10 inwoners van België gekant 
blijven tegen de plaatsing van 
kernraketten in ons land. 

Meer dan de helft van de 
ondervraagden is van mening 
dat het oorlogsrisiko vooral uit 
de Sovjetunie komt en dat het 
kernarsenaal op de wereld meer 
dan groot genoeg is. De plaat
sing van nukleaire tuigen in Euro
pa versnelt echter — aldus nog 
steeds een meerderheid — de 
bewapeningswedloop tussen de 
grootmachten. 

Opvallend is verder dat amper 
7 % van de Belgische inwoners 
een verhoging van de militaire 
uitgaven wenst, maar anderzijds 
is slechts 1 op 4 gewonnen voor 
een vermindering van de defen
sieuitgaven. 

Vraag is natuurlijk of men ook 
de passende besluiten uit de 
resultaten van deze toch onver
dachte enquête zal durven ne
men? 

DEZE feiten zijn echt en 
worden toegegeven 
door de rechtstreeks 

betrokken verantwoordelijken, 
met name staatssekretaris Paula 
D'Hondt en haar kabinetssekre-
tans. We betreuren dat", bekent 
men schamper. Op dit kabinet 
ontkent men echter ten stelligste 
dat er enig verband zou bestaan 
tussen het partij-lidmaatschap 
enerzijds en de kans op werk an
derzijds. „Dit zou absurd zijn". En 
bovendien — zo beweert men 
bij D'Hondt — betreft het een 
hoogste persoonlijk initiatief van 
ergens „een" kabinetsmedewer
ker... De ambtenaar in kwestie 
handelde dus lomp. 

De volkse opmerking dat je 
nergens nog binnenraakt zonder 
politiek lange arm wordt door dit 
lek andermaal, en biezonder 
schnjnend, geïllustreerd. Het 
laatste greintje waardenng voor 
de politici en hun daden dreigt 
verbrijzeld te worden. Zeker 
wanneer men daar het trieste 
reeksje van recente politieke 
schandalen naast plaatst. Er wa
ren de pertinente leugens van 
staatssekretans Aerts over de 

„Mont Louis"-affaire, er is het 
gefoefel van gewezen vice-pre
mier Mathot, er is de aanhouding 
van de Haaltertse burgemeester 
en waarom blijft het zo ijzig stil 
rond VdB?... 

Iedereen beseft al te veel 
dat deze wansmakelijkheden 
slechts het topje zijn van de 
befaamde ijsberg. Slechts uit
zonderlijk ziet zo'n „ongeregeld
heid" het daglicht De schandali-
tis-virus is een diepgenestelde 
kwaal in het politieke lichaam en 
woekert onverstoorbaar verder. 
Het oordeel van de onbesmette 
én van de aangetaste is onver-
biddellijk hetzelfde: „'t Is allemaal 
één pot nat... Steek z' allemaal in 
dezelfde zak" 

Mede
menselijkheid 

De rest van dit leesstuk is 
ontzettend naïef. Wanneer we 
een pleidooi houden voor een 
andere politieke etiek Wanneer 
we herhalen dat we een recht
vaardigheidsbeweging zijn die 
vecht tegen bevoorrechting. 

Wanneer we benadrukken dat 
het Vlaams-nationalisme een 
permanente strijd is tegen elke 
uiting van oneerlijkheid. Wan
neer we bangelijk en afkerig 
staan tegenover „arrangeurs", 
onderduimsen, passieprekende 
vossen en wolven in schape
vacht.. Nochtans is dit één van 
de boeiendste uitdagingen voor 
onze politieke formatie. 

Het meewerken aan een nieu
we burgerzin. Een nieuw Vlaan
deren veronderstelt vooral ook 
een bewust Vlaams staatsbur
gerschap. Eén van de meest 
begeesterende Vlaams-nationa
listen van de jongste jaren, Mau-
rits Coppieters, zag in het politie
ke bedrijf een fantastische opga
ve: de vormgeving van de mede
menselijkheid. Dit impliceert 
eveneens het stimuleren en in
bouwen van de kansen tot dyna
mische veranderingen. Mogen 
WIJ nog wel dromen van urbanis-
ten die de vermolmde establish-
ment-huisjes platgooien, in de 
hoop en overtuiging deze te ver
vangen door een nieuwe stad, 
waar begrippen zoals eerlijkheid 
en waarachtigheid nog inhoud 
hebben? 

Zoniet komt die andere wer
kelijkheid gruwelijk dicht nabij. 
Deze van een samenleving 
waarin men zich van werkzoe
kende tot bejaarde, van poets
vrouw tot „PDG" moet vastbin
den aan één machthebbende 
groep en dito filozofie. Wil men 
(over)leven. 

De PTT-penkelen maken weer 
eens duidelijk dat Orwell toch 
met helemaal fout zat. (pvdd) 

Verheugende opiniepeiling 
Gisteren raakten de resultaten bekend van een ernstige opi-

niepeöing, uitgevoerd door „Marketing Unit" en in opdracht van 
de krant „La Libre Betgique". 

Een verrassend gegeven betreft het groot aantal onbestisten: 
1 op 3 Vlamingen weet niet hoe hij zou stemmen indien er nu 
nationale verkiezingen zouden gehouden worden. 

Van de beslisten zou 16,2 % vertrouwen geven aan de Volks
unie. Dit betekent een vooruitgang van 02 % in vergelijking met 
de verkiezingen van november '81 en een sprong voorwaarts 
van liefst 2.4 % in vergelijking met de Europese verkiezingen 
van juni '84. Ook in Brussel boekt de V U winst: van 7,8 % naar 
8 % l Zelfs de frankofone krant schrijft: „On observe la 
progression de la Volksunie"en ,Ja Volksunie „marche" bien". 

Eveneens verheugend is de verdere afgang van de CVP. In 
1981 (een „historisch dieptepunt" beweren de CVP-ers zelf) 
behaalde deze partij 32 % van de stemmen in Vlaanderen Nu 
zou dit nog slechts 28.9 % bedragen! Ook in Brussel boert de 
CVP achteruit De andere regeringspartij, de PVV, verliest even
eens to.v 1981 ( - 0,2 %) De SP wint 3 % 

Vreemd is dat Agalev wint to.v. 1981 C-H 1.5 % ) . maar 1,6 % 
lager zou skoren in vergelijking met de recente Eurover
kiezingen 

Steeds meer mensen verlangen voorts dat het kommunautair 
probleem definitief wordt opgelost 

Er bestaan nog goede nnomenten in het (politieke) leven! 
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Duits mijningenieur getuigde in Diepenbeel< 

Zwarte goud niet 
devalueren 

Vorige week heeft het kabinet-Martens beslist andermaal twee Waalse zoge
naamde „rekonversieholdings op te richten; één voor het staalbekken van 
Charleroi en één voor Luik. Elk goed voor 1 miljard frank, die gespijsd wordt uit 
de nationale kas. 

De jongste jaren regent het oprichtingen van bijzondere holdings met nationa
le gemeenschapsgelden. Allemaal, naar het heet, met de bedoeling de „oude 
industriële bedrijvigheid" om te vormen tot nieuwe toekomstgerichte vestigin
gen. Bij nader toezien: om ettelijke miljarden naar het Waalse gewest over te 
hevelen. 

En inmiddels... wordt er in het vooruitzicht gesteld dat de Vlaamse gemeen
schap, op eigen kosten, zal moeten opdraaien voor de redding van de Kempi-
sche Steenkolenmijnen. 

Op politiek vlak is er niet 
alleen het probleem van 
de afdanking van mijrv 

vy^erkers, of de komplete sluiting 
van de laatste Limburgse mijnen. 

Er wordt chanterend gesteld: 
de KS kregen in de voorbije 
jaren miljarden steun, in kommu-
nautaire ruil voor de miljarden 
die CockerillSambre bedeeld 
kreeg. Dat de Waalse steenko
lenmijnen in al die tijd — ook bij 
de begeleiding van de sluitingen 
— miljarden toegestoken kre
gen wordt opportunistisch ver
zwegen. 

Sirenes loeien 
Op initiatief van VU-burge-

meester Jaak Gabriels uit Bree 
kwamen deze week woensdag 
de Limburgse burgemeesters 
bijeen. De bedoeling is duidelijk 
een unaniem front tot stand te 
brengen om de Limburgse 
steenkoolmijnen van de onder
gang te redden. Ook de Besten
dige Deputatie is w/akker ge
schoten, met onder meer een 
studie-opdracht voor de LISEC-
maatschappij. 

Andermaal loeien de sirenes 
in de Limburgse mijnstreek. Dit 
keer dreigt het evenwel om een 
nog groter ekonomisch en so
ciaal drama te gaan dan ten 
tijden van Zwartberg. 

En dat in een Vlaamse provin
cie met het rekordcijfer (27 pro
cent) van de werkloosheid in dit 
land. Het zou nochtans allemaal 
niet zo'n dramatische wending 
moeten nemen. 

Op initiatief van de studie
groep „Red onze Mijnen" heeft 
de Duitse mijningenieur met we
reldfaam, G. Hansel, van de 
„Ruhr AG Kohlen von Essen", 
maandagavond op de universi
taire campus in Diepenbeek om
standig uiteengezet hoe men in 
het Ruhrgebied de exploitatiekri-
sis in de steenkolensektor op
vangt. 

Zeker niet met nieuwe pro-
duktieplaatsen te voorzien. Maar 
door een aanboren van nog on
ontgonnen kolenlagen via de be
staande produktieschachten. 

Nu heeft het Ruhrgebied tref
fen vergelijkbare exploitatiemo
gelijkheden: onder meer omwille 
van dezelfde geologische struk-
tuur 

Gewezen minister voor We

tenschapsbeleid Rik Vandekerk-
hove schetste op deze studiebij
eenkomst het politiek kader 
waarbinnen een vernieuwd be
leid bij de KS kan tot stand 
komen. 

Nieuw elan 
Zou men de mijnen in Limburg 

sluiten, ook dan is er ontegen
zeggelijk een enorme miljarden-
last mee gemoeid. Alleen reeds 
de vergoedingen voor de afge

dankte mijnwerkers betekenen 
een extra-miljardenkost 

Uit berekeningen bijkt dat bij
voorbeeld de Sociale Zekerheid 
meteen bijna 9 miljard rode cij
fers zou bijboeken. 

Maar het pertinent vergelijk
bare voorbeeld uit het Rurhrge-
bied sterkt de VU-ümburg in de 
overtuiging dat men mits een 
sanering in de eerste faze en 
een daar prompt aan gekoppeld 
nieuw exploitatiebeleid, de Kem-

pische Steenkolenmijnen niet al
leen kan redden van de komple
te sluiting, maar ook een behoor
lijk nieuw elan kan bezorgen. 

Dé redding van de Limburgse 
kolenmijnen is, aldus senator Rik 
Vandekerckhove, een uitbouw 
van de exploitatie (ondergronds, 
en naar het voorbeeld van het 
Ruhrbekken) naar noordelijk ge
bied. Hetgeen evenwel hoege
naamd niet kan zonder aanwen
ding van nieuwe technologieën. 

De fundamentele vraag die 
gesteld wordt is: is er nog toe
komst voor steenkool als ener
giedrager? Er is een Chinese 
spreuk die stelt; niets is zo moei
lijk als voorspellen. Men goo

chelt in fXJiitieke kringen met de 
strategische waarde van de 
energiebronnen. 

Afgezien van de kommunau-
taire fserikelen is er de onbeant-
woordbare vraag of de uitscha
keling van de Limburgse steen
kolen, en dus de bijhorende aan
zienlijke invoer uit het buitenland, 
ons land met meteen op gebied 
van energievoorziening onver
antwoord kwetsbaar maakt.. 

En, als men opnspingen maakt 
over de kost van deze strategi
sche waarde van de KS, dan 
moet men maar eens de vergelij
king maken met de miljardenuit
gaven die onverminderd voor 
het Belgische leger worden ge
presteerd... (hds) 

De Waalse staalbetogingen en stakingen hebben hun nut bewezen Uit 
de nationale pot blijft de Belgische regering miljarden toestoppen ten 
behoeve van de Waalse staalbekkens. Voor de redding van de Kempi-
sche steenkolenmijnen luidt het inmiddels dat de financiële autonomie 

van de gewesten moet spelen, (foto Dann) 

Fl-direkteur Mare Geerinckx: 

Vlaamse grenzen 
opengooien 

Niet alleen in ons land is de industriële kompensa-
tie-politiek troef Nagenoeg 30 % van de wereldhan
del steunt op kompensaties. „Van de nood een 
deugd maken" is de werkleuze van „Flanders Interfa
ce", de jongste spruit van de diensten van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond. 

Vlaamse ondernemingen (vooral deze met origine
le zogeheten „High Tech") een stevige duw in de rug 
geven om buitenlandse markten te veroveren. Het 
heet de grote bekommernis te zijn van de VEV-
innovators om op deze wijze de Vlaamse gemeen
schap nieuwe, goede toekomstperspektieven te bie
den... 

FLANDERS Interface heeft 
zich als eerste opdracht 
gesteld de beloofde kom

pensaties ten bate van Vlaamse 
ondernemingen (na de bestelling 
van nieuwe F-16 gevechtsvlieg
tuigen) maximaal en vooral op 
een spitstechnologische wijze 
te verwezenlijken. Dit betekent 
10 miljard bestellingen, gespreid 
over tien jaar 

Later zal Flanders Interface op 
vinkeslag liggen om andere be
stellingen voor Vlaamse onder
nemingen binnen te rijven. 

De Vlaamse ondernemerswe
reld laat zich duidelijk niet door 
de Belgische discriminatiepoli-
tiek ontmoedigen en blijft niet bij 
de pakken zitten. 

Kreativiteit 
Direkteur Mare Geerinckx. 

„Tot nog toe waren er in de 
schoot van het VEV vijf zoge
naamde technologiegroepen 
werkzaam. FLAG (lucht- en 
ruimtevaart), MEDITEK (medi
sche technieken), AGRIV (voe

ding). FLORA (robotika en buro-
tika), en ten shtte ENERGIK 
(rationeel energieverbruik en al
ternatieve energie). Hierdoor 
werd reeds behooHijk ingepikt 
op de DIRV-campagne van de 
Vlaamse regering; het op gang 
brengen van de „Derde Indus
triële Revolutie" in Vlaanderen. 
Maar er ontbrak, volgens mij, 
nog een wezenlijke schiakeL Be
drijven moeten niet alleen gemo
tiveerd worden nieuwe initiatie
ven te ontwikkelen, kennis kun
nen nemen van de mogelijkhe
den op de internationale mark
ten, en de passende kontakten 
kunnen leggen. 

Uiteindelijk is het allemaal wei
nig gebaat als er geen effektieve 
kontrakten uit de bus komen. 
Daarvoor treedt nu voortaan 
Flanders Interface op: ondubbel
zinnig als makelaar 

Maar we laten ook onze krea
tiviteit spelen, we zoeken bij de 
firma's de interesse op voor ver
koop en ontwikkeling van nieu
we produkten. Bij voorkeur zijn 
het voor ons spitstechnologi
sche dingen omdat daarmee 
braakliggend terrein kan worden 
bewerkt 

Voor bedrijven, zeker KMO's, 
kan het verscheidene jaren 

duren vooraleer zij op internatio
nale markten zelfs een uitzon-
deriijk nieuw produkt aan de 
man kunnen brengen. Wij sprin
gen nu bij al was het nog maar 
om één degelijk kontrakt te be
machtigen, waardoor ze als het 
ware een „kwaliteitslabel" beko
men en zo mogelijk een klein 
sneeuwbaleffekt op gang kun
nen brengen." 

Politieke 
tegenwind 

Overigens sfjeelt Flanders In
terface tal van troefkaarten van 
de Vlaamse gemeenschap uit 
ten aanzien van de buitenlandse 
mogelijk geïnteresseerde indus
triële partners. Zoals: „Dé snel
ste produkdviteitsstijging ter we
reld. Dé testmarkt van Europa. 
Dé grootste koncentratie in Eu
ropa van buitenlandse investeer
ders. En zoveel meer.." 

Wat een jarenlange Vlaamse 
ergernis was, namelijk onder 
meer dat de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel onze 
ondernemingen in de kou liet of 
stiefmoederlijk behandelde, 
wordt nu, met vnj ondernemers-
initiatief, getracht inzake spit
stechnologie het over een kom
pleet andere boeg te gooien. 

Mét de vijf technologiegroe
pen en Flanders Interface. Deze 
initiatieven én ook het feit dat het 
VEV op 4 oktober in Gent kon-
gresseert over „Vlaanderen en 
het buitenland" ionen (ovengens 
andermaal) ten overvloede aan 
dat de Vlamingen het op eigen 
houtje veel beter aankunnen om 
uit de knsis te raken dan in het 
verstikkend centraal-Belgisch 
politiek gezagsverband. 

Precies in dit kamp blijft de 
tegenwind hardnekkig waaien. 

(hds) ' 
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Gemeenschapsvorming 
tot in 
Brussel doortrekl<en 

Dat Brussel en dus meteen de Brusselse Vlamingen in de „koelkast" zitten, 
heeft de VU nooit gelukkig gestemd. Maar dat iemand als Gol, toch vice-premier, 
tegelijkertijd mag kraaien over een Brussel-zonder-grenzen tot in Zaventem, tart 
elke verbeelding. Vooral omdat de eerste minister het niet eens nodig vindt deze 
„Schipper naast God" de laan uit te sturen. 

Met dergelijke onbespreekbare prietpraat a la Happart komt het probleem-
Brussel geen stap dichter bij een oplossing. Heel anders luidt de aanpak van de 
VU-Brussel, die in maart van dit jaar konstruktief van ideeën wisselde over de 
strukturen van de hoofdstad. 

DE resultaten van dat ar
rondissementeel kon-
gres werden nadien in 

de schoot van de partij verfijnd, 
inzonderheid door Daan Vervaet 
op het vlak van de herinnchting 
van de kiesarrondissementen. 

De jongste jaren v>/erd het 
politieke leven vooral getekend 
door het streven van belde 
volksgemeenschappen naar rui
mere autonomie. De sociaal-eko-
nomlsche krisis bracht dit stre
ven in een stroomversnelling. De 
taal- en kulturele problematiek 
diende definitief het veld te rul-
men voor problemen van finan
ciële, ekonomische en sociale 
aard. 

Rond die materies groeide al
maar de kloof tussen Vlaande
ren en Wallonië. Niet één dossier 
ontsnapte aan het communautair 
touwtrekken. Niet ten onrechte 
merkte Vic Anciaux daarbij op 
dat Brussel daarentegen evolu
eerde van „splijtzwam" naar het 
enige dat beide gemeenschap
pen nog gebonden houdt Tij
dens een toespraak voor de 
Vlaamse Volksbeweging te 
Brussel stelde hij „dat het funda
mentele debat over Baissel bij
gevolg niet zozeer gaat over de 
taalkonflikten, hoe belangrijk en 
mensonterend ze vaak zijn, 
evenmin over de zware financië
le en sociaal-ekonomische pro
blemen eigen aan de grootstad, 
zelfs niet direkt over de kulturele 
evenwaardigheid die nog ont
breekt, maar wel over de uitein
delijke strukturen van de hoofd
stad". 

Geen derde 
gewest 

Het is onloochenbaar dat de 
Vlamingen te Brussel zich niet 
herkennen in de huidige politieke 
strukturen. Slechts een nieuw 

struktureel statuut kan hen optil
len tot volwaardige stemgerech
tigde burgers en bovendien hun 
blijvende binding met Vlaande
ren waarborgen. 

Een Brussels statuut mag dan 
ook niet losgehaakt worden van 
de globale nationaliteitenproble-
matiekHet moet kaderen in het 
konfederaal model dat de V U ter 
zake vooropstelt 

Dit betekent meteen dat een 
akkoord over Brussel gesloten 
moet worden van gemeenschap 
tot gemeenschap, en niet in een 
Brusselse onderonsje. Boven
dien moet dit akkoord een for

meel engagement bevatten, om 
af te zien van elke agressieve 
politieke aanpak. Een soort we
derzijdse non-agressie clausule. 

De VU gaat ervan uit dat de 
struktuur van Brussel niet an
ders dan een hoofdstedelijk sta
tuut kan inhouden. Naast dit prin
cipieel uitgangspunt is er trou
wens de vaststelling dat de ag
glomeratie op zichzelf niet leef
baar is. Alleen reeds voor de 
afzet van zijn produkten en dien
sten is ze voor tweederde aan
gewezen op de rest van het land. 
Van een derde autonoom ge
west kan dus helemaal geen 
sprake zijn. 

Bij het opzetten van de hoofd
stedelijke strukturen wordt best 
van onderuit vertrokken, reke
ning houdende met het grond
wettelijk gegeven van de Vlaam
se en de Franse gemeenschaps
vorming. Vandaar dat de V U de 
oprichting van twee gemeente
raden vooropstelt een Vlaamse 
en een Franse. Beide met een 
zelfde aantal leden en een kolle
ge van dezelfe grootte. Hun be
voegdheid strekt zich uit over 
alle materies die onder de ge
meenschapsvorming kunnen be
grepen worden. In dat opzicht 
vallen ze dan ook onder het 
toezicht van resp. de Vlaamse 
en de Franse gemeenschapsre
gering. 

Voor de territoriale materies, 
die de ganse Brusselse bevol
king aanbelangen, zijn de ver
enigde raden en kolleges be
voegd. Naast de territonale ma-
tenes die momenteel onder de 
gemeenten en de agglomeratie 
ressorteren, kan ook gedacht 
worden aan de provinciale be
voegdheden en bepaalde ge
westelijke. Beslissingen vergen 
uiteraard een dubbele meerder
heid en de centrale bondsrege
ring oefent de voogdij uit 

Moet het herhaald dat deze 
herstrukturering een samenvoe-
ging van de 19 gemeenten ver
eist eventueel te korrigeren via 
de oprichting van wijkraden. 

Een opbouwend 
offensief 

De verkiezing van de twee 
hoofdstedelijke raden kan best 

Vorige week kwam het personeel van de Brusselse agglomeraberaad nog maar eens op straat Want is het 
zo dat een gewone burger zich niet langer herkent in de wirwar van instellingen te Brussel, ook het perso
neel is slachtoffer van die administratieve doolhof Daarmede gepaard gaat dan nog het slechte beleid dat 
tot het virtueel faillissement heeft geleid van 16 van de 19 Brusselse gemeenten en van de 

agglomeratieraad Slechts een doorzichtige en doelmatige struktuur kan hieraan verhelpen. 

geschieden op basis van afzon
derijke bevolkingsregisters ijer 
gemeenschap, door het instellen 
van de subnationaliteit Dit dient 
dan wel zeer geleidelijk te ge
beuren, volgens soepele criteria 
en met de mogelijkheid tot ver
eenvoudigde overstap. 

De doortrekking van de ge
meenschapsvorming tot in de 
strukturen van Brussel moet 
zich uiteraard ook vertalen in de 
kieswetgeving. De splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde is dan ook geen 
territoriale aangelegenheid, maar 
moet geschieden volgens de ge
meenschappen. In dat opzicht 
verrichte Daan Vervaet baan
brekend werk. Na een verfijning 
van zijn eerste ontwerp, mag 
eerstdaags van hem een wets
voorstel verwacht worden dat 
de inwoners van het arrondisse
ment Halle-Vilvoorde en de 
Brusselse Vlamingen tot één 
kiesarrondissement smeedt ter
wijl de inwoners van het arron
dissement Nijvel en de Franstali-
gen van Brussel en ander kiesar
rondissement uitmaken. 

Tot zover, bondig samenge
vat de VU-inzichten inzake een 
statuut voor Brussel. Geen pro
testen en klachten, wel een op>-
bouwende visie vanuit de groei
ende gemeenschapsvorming. 
Dat nu alle Vlamingen, over de 
partijgrenzen heen, hun defen
sieve stellingen verlaten en sa
men met de VU resoluut en 
eensgezind de weg kiezen van 
het konstruktief offensief 
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Het gevolg o.m. van een groot misverstand 

Ook Frankrijk 
levert Basken uit 
aan Spanje 

Na België heeft nu ook Frankrijk de stap gezet: drie Baskische militanten 
zullen aan Spanje worden uitgeleverd. Dat Spanje de uitlevering van zeven Bas-
ken had geëist en er „slechts" drie krijgt doet niet veel terzake. Het belangrijkst is 
dat de Franse socialistische regering haar principiële houding inzake politieke 
vluchtelingen en asielrecht herzien heeft En dat Frans Baskenland nu nog onvei
liger wordt voor de Spaans-Baskische vluchtelingen wie het vuur steeds nauwer 
aan de schenen wordt gelegd. 

DE Franse regering heeft 
lang geaarzeld, om twee 
redenen: de reële ge

hechtheid van de scxiialisten aan 
het asielrecht, en de mishande
lingen waarvan de Baskische se
paratisten nog steeds het slacht
offer zijn in de Spaanse gevan
genissen. 

„Onvindbaar" 
De voorgaande behoudsge-

zinde regeringen onder presi
dent Giscard d'Estaing, onder 
wie wel Klaus Croissant aan de 
Bondsrepubliek werd uitgele
verd (onder luid protest van de 
socialisten), waren het probleem 
van de uitlevering van Basken 
steeds uit de weg gegaan: de 
Basken wier arrestatie en uitle
vering Madrid eiste bleken ge
woon „onvindbaar". 

De regering van Mitterrands 
eerste premier. Pierre Mauroy, 
had minder geluk en minder er
varing. Ze was nauwelijks geïn
stalleerd toen ze al zes eisen tot 
uitlevering van Madrid op tafel 
kreeg, eisen die alle geweigerd 
werden. 

In 1982 nog liet president Mit
terrand aan koning Juan Carios 
zijn bedenkingen over asielrecht 
geworden. Hij schreef daarbij 
dat het vaak moeilijk is de lijn te 
trekken tussen politieke strijd en 
wat Madrid als „beestachtige 
misdaden van gemeenrecht" be
stempelde. Eind 1983 echter liet 
Mitterrand zich in een gesprek 
met de socialistische Spaanse 
premier Felipe Gonzalez overtui
gen tot samenwerking. Als bij 
toverslag kon de Franse politie 
overgaan tot de arrestatie van 
een aantal Spaans-Baskische se
paratisten in Zuid-Frankrijk, die 
tot dan toe eveneens „onvind
baar" waren. Een aantal werden 
naar Zuid-Amerika uitgewezen, 
zeven voor het gerechtshof in 
Pau gedaagd en het was van die 
zeven dat Spanje de uitlevering 
eiste en die van drie Basken 
bekwam. 

Ja, maar... 
De Franse regering had inmid

dels al het terrein voorbereid 
door een resolutie die de minis
terraad op 10 november 1982 
had aanvaard. Die tekst die een 
grote maneuvreerruimte aan de 
regering gaf, stelde dat de rege
ring de uitlevering zou overwe
gen van burgers van een demo-
kratische staat die zich aan „on
aanvaardbare misdaden" had

den schuldig gemaakt Ze zou 
daarentegen uitlevering blijven 
afwijzen aan elk land waarvan 
het gerechtelijk systeem niet be
antwoordde aan haar ideeën 
over de vrijheden. 

Is Spanje een demokratie? Ja, 
maar er wordt nog steeds ge
marteld in de gevangenissen en 
al is het een feit dat Gonzalez dat 

wil doen stopzetten, de martelin
gen gaan door zoals ook Amnes
ty International gemeld heeft 
Hebben de uitgeleverde separa
tisten zich aan misdaden schul
dig gemaakt? Ze worden van 
moord beschuldigd en moord is 
een zeer zware misdaad, maar 
het is niet altijd gemakkelijk een 
verschil te maken tussen een 

terrorist en een verzetsstrijder 
Is er op het Spaans gerechtelijk 
systeem niets aan te merken? 
Jawel, want de anti terreur-wet-
geving laat opsluiting van ver
dachten gedurende tien dagen 
(zonder voorgeleiding voor de 
rechter of advokatenbezoek) 
toe, evenals huiszoekingen zon
der rechteriijk mandaat 

Het grote 
misverstand 

Mitterrand had dus redenen 
kunnen vinden om de uitleve
ringsverzoeken van Madrid af te 
wijzen. Dat hij dat niet gedaan 
heeft berust niet alleen op druk 
vanwege de socialistische rege
ring in Madrid, maar ook op een 
groot misverstand tussen de 
ETA en haar sympatizanten bij 
de Franse linkerzijde. De federa
le sekretaris van de PS in Frans 
Baskenland, André Tassy, die 
begin van de jaren zeventig nog 
betoogde ten gunste van de 
Baskische vluchtelingen en nu 
grote bedenkingen tegen hen 
heeft zei: „Wij steunden toen de 
strijd tegen het Franquisme, niet 
de strijd voor onafhankelijkheid". 
Zonder twijfel hadden hij en vele 
andere Fransen — en Belgen en 
andere Europeanen — niet aan
dachtig genoeg geluisterd toen 
één van de ETA-leiders. Juan 
José Echave, in 1970 al zei: „Wij 

strijden niet tegen het Franquis
me maar tegen Spanje". 

Ongetwijfeld heeft de ETA 
zelf tot het misverstand bijgedra
gen door vaak de stnjd tegen de 
harde Franco-diktatuur en die 
voor Baskische rechten te ver
eenzelvigen. Vandaar het onbe
grip van vele sympatizanten in 
het buitenland toen na de demo-
kratizenng van Spanje het ETA-
geweld doorging. Ze konden ge
weld tegen de diktatuur, met wie 
geen dialoog mogelijk was, als 
daden van verzet als noodweer 
aanvaarden. Datzelfde geweld 
tegen een demokratische rege
ring was in hun ogen echter 
geen verzet meer maar terreur. 
Voo r de ETA is elk Spaans ge
zag, of het nu diktatoriaal of 
demokratisch is, een bezetting 
en is verzet ertegen gerecht
vaardigd. Maar voor vele gewe
zen buitenlandse sympatizanten, 
en in dit geval de Franse socialis
ten, kan het gezag van een de
mokratisch verkozen regering 
niet op één lijn worden gesteld 
met een bezetting. Als Paris ge
welddaden van Corsikaanse of 
Bretoense nationalisten of ande
re Franse minderheden niet als 
politiek geweld maar als misda
den van gemeen recht bestem
pelt waarom dan meer begrip 
hebben voor dat van de Bas
ken? Vandaar het grote misver
stand. Vandaar dat er uitgele
verd wordt.. 

H. Oosterhuys 

Reagans olijftak 

VS en USSR praten weer 
R te na jaren ijstijd de „grote dooi" tussen Washing

ton en Moskou aangebroken? Aan president Rea
gan te horen lijkt het zo. De felle aanvallen op het 
„imperium van het kwaad" zijn opgeborgen. In de 
plaats daarvan kondigde de Amerikaanse president 
„regelmatige kontakten op hoog niveau" tussen de 
twee supermogendheden aan. 

EAGAN beloofde ook 
soefselheid en nieuwe 
ideeën teneinde de on

derhandelingen met Moskou 
over een beperking van de stra
tegische kernwapens (START) 
en van de raketten met middel
lang bereik in Europa ( INB weer 
vlot te krijgen, desnoods in een 
andere formule. 

Andere wegen 
De Sovjetunie veriiet die on

derhandelingen na de installatie 
van de eerste nieuwe Ameri
kaanse raketten Cruise en Per
shing II (die de Sovjetunie kun
nen treffen) in West-Europa, en 
heeft gezegd slechts naar de 
onderhandelingstafel te zullen 
terugkeren als die installatie on
gedaan wordt gemaakt De VS 
en de NAVO denken er niet aan 
die voorwaarde in te willigen, 
maar Reagan zegt nu andere 
wegen te willen zoeken om het 
gesprek over bewajjeningskon-
trole weer van de grond te krij
gen. Hij kon daarover het terrein 
al aftasten in het gesprek dat hij 
donderdag met de Sovjetminis-
ter van Buitenlandse Zaken, An
drei Gromyko, had Ook minister 
van Buitenlandse Zaken George 
Schultz en de Demokratische 
presidentskandidaat Walter 

Mondale hadden een onderhoud 
met de man die volgens alle 
kenners nu degene is die, onder 
de blijkbaar zieke Tsjernenko, in 
feite het buitenlands beleid van 
de Sovjetunie bep>aalt 

Olijftak. 

Al was het kontakt maar even, toch is er hoop. De groten der aarde spraken met mekaar... (Mo upi) 

Het zou echter naïef zijn ach
ter Reagans plotse koersveran
dering geen elektorale tjedoelin-
gen te zien De president mag 
dan in de peilingen vele lengtes 
vooriiggen op Mondale, hij be
seft dat één van zijn handicaps 
zijn imago is van „ooriogsstoker". 
Vandaar o.m. de olijftak die hij 
Moskou toereikt Of Reagan, als 
hij herkozen word t op die weg 
zal verdergaan, en of Moskou 
zich in een handomdraai zal laten 
vermurwen omdat dit de Ameri
kaanse president goed uitkomt 
blijven twee grote vragen. (H.OJ 
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f f ' voor vrijheid en verdraagzaamheid" 

Willem van Oranje 
(terug) 
in het Broodhuis 

Willem van Oranje mag zich vierhonderd jaar na 
zijn gruwelijke dood in een uitzonderlijke belangstel
ling verheugen. Niet alleen bij zijn vele trouwe 
aanhangers en kenners maar — en dat is zeer ver
heugend — bij een breed publiek in Nederland en 
Vlaanderen. Dat laatste dank zij het voortreffelijke 
televisiefeuilleton dat in beide landen zo'n hoge 
kijkcijfers mocht scoren. 

NA deze zomer in Delft — 
waar hij op 10 juli 1584 
vermoord werd — 

70.000 toeschouwers te hebben 
gelokt is de tentoonstelling „Wil
lem de Zwijger, 1533-1584" 
thans te bewonderen in het 
Broodhuis op de Brusselse Gro
te Markt. Bewonderen is wel het 
juiste woord want de tentoon
stelling IS van een uitzonderlijke 
dokumentaire waarde. 

Tijd 
en persoon 

Vrijdag l.l. werd de tentoon
stelling met de nodige luister 
geopend. Rond de middag met 
een perskonferentie en in de 
namiddag met een plechtige zit
ting in het stadhuis. De plechtig
heden werden op het getouw 
gezet door het Vlaams Kommis-
sanaat voor Internationale Kultu-
rele betrekkingen en het Neder
lands Willem de Zwijgerkomitee 
als onderdeel van het Belgisch 
Nederlands Akkoord. Een hele 
mond vol. 

Het Broodhuis te Brussel is 
wel zeer geschikt voor een 
Oranje-tentoonstelling. Op deze 
Grote Markt beleefde Oranje 
zijn grootste triomfen en in het 
Broodhuis brachten zijn twee 
medestanders, de graven Eg-
mond en Hoorne, hun laatste 
nacht door alvorens op de Brus
selse markt te worden terecht
gesteld. 

In de tentoonstelling worden 
leven en personage niet alleen in 
beeld gebracht maar in de sa
menhang van hun tijd geprojek-
teerd. Een probleem dat bij der
gelijke gelegenheden vaak op
duikt is het aanschouwelijk ma
ken van histonsche figuren in 
hun tijd. 

Een probleem waarmee ook 
de samenstellers van het boek 
over Willem van Oranje hebben 
geworsteld. Ter inleiding vallen 
zij reeds met de deur in huis en 
schnjven- „leder mens is de ge
vangene van zijn eeuw" De sa
menstellers gaan nog dieper in 
op het probleem en raden de 
lezer van het boek (en de kijker 
in het Broodhuis) dan ook aan 
„ . dat wie wil proberen nader te 
komen tot Willem van Oranje 

twee dingen zal moeten doen. 
Hij moet de tijd leren kennen die 
Oranje zijn kansen gaf of ont
nam. En hij moet deze man leren 
kennen, die in die eeuw zijn 
eigen levensgang zocht." 

Om daarbij te helpen werden 
in het Broodhuis niet alleen de 
portretten van de prins getoond 
maar ook deze van de vier vrou
wen van Oranje die in deze 
penode een rol van betekenis 
hebben gespeeld Van zijn naza
ten... 

Verder laten schilderijen en 
prenten de plaatsen zien waar 
Oranje verbleef en de gebeurte
nissen waarbij hij betrokken 
was. Voor een boeiende aanvul
ling zorgen voorwerpen uit zijn 
omgeving. Geen persoonlijk be
zit van de prins echter want 
deze werden verbeurd ver
klaard of verpand 

In het boek lossen de auteurs, 
de Vlaamse prof. H. De Schep
per (Nijmegen) en zijn Neder
landse kollega A. Van Deursen 
(Amsterdam) dit probleem op 
door de biografie netjes op te 
splitsen in „de tijd en het land 
waarin Oranje leefde en werkte" 
en door het schetsen „van het le
vensverhaal van de persoon". 

Drie levens 
In Oranjes leven en ook op de 

tentoonstelling zijn drie fazen te 
onderscheiden. De eerste faze 
van 1533 tot 1568, gaat over de 
jonge pnns in zijn Nassause ge
boortestreek, zijn verblijf op het 
kasteel in Breda en aan het hof 
van Brussel. Door de onver
wachte erfenis van zijn neef 
René van Chalon wordt Oranje 
één van de aanzienlijkste edelen 
van de Nederlanden Als hoge 
edelman leeft hij op het kasteel 
van de Nassaus te Breda Maar 
vaker verblijft hij aan het keizer
lijk hof te Brussel Daar is het 
Nassaupaieis één van de mooi
ste adellijke woningen Als hoge 
edelman heeft Oranje hoge 
funkties in leger en bestuur, als 
ridder van het Gulden Vlies is hij 
aan het Bourgondisch-Habs-
burgse huis verbonden. 

De tweede periode, van 1568 
tot 1572 gaat in op de strijd 
tegen het Spaanse bewind te 
Brussel In die tijd werden Eg-

mond en Hoorne gearresteerd 
en onthoofd. Oranje vluchtte 
naar Duitsland Zijn goederen 
die voor een groot deel in Bra
bant lagen, worden aangeslagen; 
hij valt geheel terug op zijn fami
lie. In Duitsland bracht hij geld bij
een voor zijn stnjd en keert naar 
de Nederlanden terug. 

De derde faze, van 1572 tot 
1584, laat Oranje zien als leider 
van de opstand tegen Filips II, 
soms vanuit Holland en Zeeland, 
soms vanuit Vlaanderen en Bra
bant Eind jaren '70 was Willem 
van Oranje uitermate populair 
maar zijn aanzien daalde toen 
definitieve suksessen uitbleven. 
Vanaf 1580, het jaar waarin Fi
lips II Oranje in de ban sloeg liep 
zijn leven voortdurend gevaar. 

In datzelfde jaar sluit hij een 
akkoord met Anjou en verschijnt 
in het late najaar zijn „Apologie 
ofte Verantwoordinghe". Twee 
jaar later mislukte een aanslag 
op zijn leven, verliest hij zijn 
derde echtgenote, hertrouwt om 
in juli 1853 Antwerpen te verla
ten en over Middelburg naar 
Delft te reizen waar hij op de 
vooravond van 11 juli vermoord 
wordt. 

In de Brusselse tentoonstel
ling IS het „opnieuw" ontdekte 
portret van Oranje op zijn 
doodsbed door Christiaen 
Jausz. Van Bieselingen te zien. 

Een sereen eindpunt van een 
bewogen leven... 

Wij veroorloven ons hier de 
tentoonstelling in hoge mate aan 
te bevelen. De samenstelling en 
de opstelling nodigen uit tot een 
aandachtig bezoek. 

Wie van ons raakt met ont
roerd bij het aanschouwen van 
het geïllustreerde Wilhelmus in 
handschrift of bij het zien van 
een échte geuzenpenning? 

Schildenjen en voorwerpen 
op de tentoonstelling zijn afkom
stig van musea en partikulieren 
uit geheel Europa, maar ook uit 
eigen bezit van het Broodhuis, 
onder meer het schilderij uit 
1635 met zicht op het hof van 
Brussel. Het Mauritshuis van 
Den haag leende het mooie por
tret van Oranje, door Adnaen 
Thomasz Key, uit Uit het kasteel 
van Gaasbeek komt een vnj on
bekend, maar imposant beeld
houwwerk van Karei V door L 
Leoni Uit Washingtons Nationa
le Gallery of Arts is een portret 
te zien van de hertog van Anjou, 
en uit het kasteel van Ooidonk 
één van de hertog van Parma. 

Bij de tentoonstelling wordt 
een catalogus uitgegeven met 
inleidende historische teksten in 
vier talen en een korte beschrij
ving van de tentoongestelde 
voorwerpen. 

Deze catalogus sluit goed aan 
bij het herdenkingsboek dat 
door prof. A. Th. Van Deursen 
(vrije Universiteit te Amsterdam) 
en door prof. H. De Schepper 
(Universiteit te Amsterdam) 
werd samengesteld. 

Het boek draagt de ondertitel 
„een strijd voor vrijheid en ver
draagzaamheid" en is werkelijk 
een prachtige en leerrijke uitga
ve, bevat tal van illustraties waar
onder heel wat kaarten die de 
geïnteresseerde wegwijzen in 
de ingewikkelde politieke ver
houdingen van die tijd. 

Tevens is bij de tentoonstel
ling de bundel ^„reflexions sur 
Guillaume Ie Taciturne", verkrijg
baar. Een geschenk voor Frans
talige vnenden, misschien. 

Wij kunnen het niet nalaten 
het ook even over de persvoor-

23 september 1577. „Declaratie van die triumphante Incompst vanden 
Prince van Oraignien binnen die Princelijcke Stadt van Brussele". 

stelling en de akademische zit
ting te hebben. Op het gevaar af 
voor eng uitgekreten te worden 
vonden we het vanwege me
vrouw de konservator Smolaer-
Meynaert van het Broodhuis al
lesbehalve vriendelijk haar 
Vlaamse en Nederlandse pers-
gasten met een frans-eentalige 
uiteenzetting te bedenken. Als 
hogere ambtenaar van de hoofd
stad zou mevrouw toch moeten 
weten dat de politiek verant
woordelijken van Brussel tal van 
verdienstelijke initiatieven ne
men om de Vlaamse gemeen
schap als vol te aanzien. Dat de 
aanwezige vertegenwoording 
van de Vlaamse gemeenschap 
onbewogen bleef bij dit vertoon 
zal wel iets te maken hebben 
met haar gekende lankmoedig
heid. 

Eerherstel 
In de namiddag werd dan in de 

mooie gotische zaal de tentoon
stelling „ingesproken" door 
mevr. A. Smollaer-Meynaert die 
de stamboom van Willem van 
Oranje belichtte... in het Frans; 
door dr. J. Schmidt van de uni
versiteit van Tubingen die Willem 
van Oranjes Duitse achtergrond 
besprak en ten slotte door prof. 
De Schepper die het had over 
het politieke denken van Willem 
van Oranje. 

De Brusselse eerste schepen, 
de h. F. Lefaire, leidde het dnetal 
in, onder meer met de mooie 
tekst van Remie Penjns „Het 
Gebed voor het Vaderland". 

In deze betekenisvolle ruimte 
klonken die woorden als een 
soort eerherstel. Gelukkig dat 
minister Schiltz — naast minister 
Poma, gemeenschapsminister 
van Kuituur — aanwezig was, 
samen met de parlementsleden 
Kuijpers en Luyten, want de rest 
van de Vlaamse politieke, artis
tieke en kulturele wereld scheen 
aan dit initiatief voorbij te gaan... 

Het Broodhuis is geopend 
van maandag te.m. vrijdag van 
10 tot 17 uur (tot 16 uur vanaf 
1 oktober). Zaterdag van 10 tot 
12 uuren van 13tot 17 uur.Zon
dag van 10 tot 12 uur. Gesloten 
op 1 november. Toegangsprijs: 
80 frank. Prijs van catalogus 
en herdenkingsboek: 250 fr. en 
495 frank. 

Rondleidingen kunnen be
sproken bij de Opvoedkundige 
Dienst van de Stedelijke Mu
sea, Peperstraat 1 te 1000 Brus
sel, 02-511.27.42. 
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Zdhoorriier 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V 

UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m^ toonzalen 
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PA doet mollenwerk! 

Oppositie binnen 
de Vlaamse Executieve 

zowel de CVP als de PVV ge
weest zijnl 

De VU deed in de gegeven 
omstandigheden een ernstige in
spanning om toch bekwame 
mensen af te vaardigen. Zo wer
den ondermeer professor Jef 
Maton, die aan de streekplannen 
meewerkte en Frans Adang van 
het kabinet van Hugo Schiltz 
aangeduid. Hun deskundigheid 
inzake ruimtelijke ordening kan 
moeilijk worden aangevochten. 

Met al die informatie op zak 
kwam Johan De Mol op de 
tribune: „Mijnheer de minister, ik 
vind dat de samenstelling van 
VI-ACORO niet is gebeurd op 
basis van deskundigheid, maar 
van partijpolitieke overwegin
gen. Al het tijdrovende en het 
dure werk heeft blijkbaar alleen 
gediend om een schijn van parti
cipatie te wekken". 

PA: „VLACORO is een ad
viesgroep, geen overlegorgaan. 

PA, de natuurramp voor Vlaanderen, heeft zijn 
maxi-dekreet op de ruimtelijke ordening onlangs 
voorgesteld aan de Vlaamse Executieve. De inhoud 
van dit mollenwerk komt neer op de totale afbraak 
van de ruimtelijke ordening. Sommige leden van de 
Vlaamse regering hebben dit ingezien en aangedron
gen op de herziening van de ontwerptekst Een 
werkgroep ad hoc is met deze opdracht belast 

IN tegenstelling tot wat enkele 
kranten schrijven, is er in de 
beslissing van de Vlaamse 

Executieve geen sprake van een 
advies door de Raad van State. 
Het maxi-dekreet wordt her
werkt en is dus niet naar de 
Raad van State, tenzij PA het 
besluit van de hoge vergadering 
naast zich heeft neergelegd. 

Aktiefront 
Intussen werd te Brussel een 

Aktiefront Dekreet Ruimtelijke 
Ordening opgericht door de mi
lieubeweging. Initiatieven zijn in 
de maak om de aftakeling van de 
ruimtelijke ordening met alle mid
delen te bestrijden. 

Bij dit alles valt het op hoe 
VLACORO, de Vlaamse Com
missie voor de Ruimtelijke Orde
ning door PA schaakmat is ge
zet Ze werd in de kiem ge
smoord door haar partijpolitieke, 
samenstelling van overwegend 
onbekwame mensen. VU-kamer-
lid Johan De Mol heeft daarte
gen al gereageerd op 6 maart 
1984 door een scherpe interpel
latie in de Vlaamse Raad. Maar 
PA hoorde het in Keulen donde
ren. 

De schandalige gang van zei
ken werd ook aan de kaak ge
steld door de Vlaamse Federatie 
voor Planologie, het Nationaal 
Hoger Instituut voor Bouwkunst 
en Stedebouw, andere beroeps
verenigingen en onderwijsinstel
lingen. Sommige kranten noem
den VLACORO een parodie. De 
Standaard bestempelde de tus
senkomst van PA's kabinet als 
het antwoord van een school
meester die de jongetjes op de 
schoolbanken erop wijst dat hij 
het goed meent dat hij zelfs hun 
stoute vragen begrijpt, maar die 
niet beseffen hoe moeilijk het 
allemaal is. Het Bouwbedrijf 
sprak van vergaande naïviteit of 
koud cynisme. 

De benoeming van de leden 
van VLACORO gebeurde op 
grond van volgende criteria. Er 
zijn 31 zetels op 9 Vlaamse 
ministers, dus deel je 31 door 9. 
Dit is 3,4. Dan vermenigvuldig je 
het aantal ministers van dezelfde 
partij met 3,4. Zo krijg je: 4 x 3,4 
= 13,6 of 14 vertegenwoordi
gers voor de CVP: 2 x 3,4 = 
6,8 of 7 leden voor de PVV en 
evenveel voor de SP; 1 x 3,4 = 
3,4 of 3 plaatsen voor de VU. 

Daarna kwam de ziekelijke 
machtswellust in eigen rangen 
naar voor. Het NCMV, de ach

terban van PA, kreeg het voorzit
terschap, 3 effektieve leden en 
3 plaatsvervangers. Van toeval 
gesproken! 

Telefonade... 
Na de publikatie van het be

noemingsbesluit werd elk lid van 
VLACORO opgebeld, met de 
vraag door welke politieke partij 
hij werd gesteund. Voor één van 
hen was het antwoord erg moei
lijk, want hij wist het niet: het kon Van een boerderij een sporthal maken, het kan weer allemaal in Klein-Amerika na het mini-dekreet van PA I 

NIETS VBUGETBJ? DESTROOMd/N MISSCHIEN. 
ew DE PRl/5 VAN DE BENZINE. 

Zuimg 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 brandstof te be
sparen voor u, verzameld in een nieuwe brochure 
vraag ze a a n I 

In deze brochure staan lalnjke middelen beschreven 
om energiebewust te njden Zij wordt gratis ter beschilcking 
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 
.staatssecretariaat voor Energie 

Dienst voor Energiebehoud 

Naam 

Adres . 

De voorkeur wordt gegeven aan 
personen, niet aan belangen
groepen. De leden moeten in
zicht hebben in de ruimtelijke 
ordening en dat is niet een zaak 
van diploma's alleen, maar wel 
van beleidservaring". 

De Mol: „Mijnheer de minister, 
u schijnt zich wel bewust te zijn 
van de politieke samenstelling 
van VLACORO, maar u schijnt 
daar geen bezwaar tegen te 
hebben, zelfs al hebben sommi
ge leden lak aan ruimtelijke orde
ning". 

Klein-Amerika 
Het Bouwbedrijf v^as niet mals 

voor deze gang van zaken. PA 
heeft de mond vol van demokra-
tie, maar bedoelt daarmee ken
nelijk alleen de politieke demo-
kratie, of wat daarvoor moet 
doorgaan. Wat dat betreft is er 
met de staatshervorming nog 
niets veranderd. Dient al dat ge-
palaber niet alleen maar om een 
schijn van participatie hoog te 
houden, voor materies die In het 
politieke kraam passen van PA? 

Intussen werd ondanks of 
dank zij VLACORO het mini
dekreet van PA goedgekeurd 
door de Vlaamse Raad. Voor
taan kan een hinderlijk bedrijf 
rustig in een woonzone blijven 
staan, of zelfs van oppervlakte 
verdubbelen. Ook kan een Vla
ming opnieuw ongestraft van 
een boerderij een sporthal ma
ken, enz... 

Het maxi-dekreet gaat nog 
verder. Het herstelt in feite de 
chaotische toestand van vóór de 
wet van 1962 op de stedebouw 
en de ruimtelijke ordening. Wille
keur wordt weer troef in Klein-
Amerika, als PA zijn zin krijgt 
Wie doet PA weer in zijn pijp 
kruipen? 

Roeland Dirks 
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Het Dolle Circus 
Vanaf donderdag 4 okt. een nieuw stripverhaal door Gejo 

Door de moeizaam 
bevochte gelijkheids-
wet werd principieel 
dezelfde rechtswaarde 
toegelcend aan de 
Vlaamse en aan de 

— Franse officiële tek-
sten. 

Op 6 miljoen Belgen 
in 1890 waren er 
3.600.000 Vlaamsspre-
kenden. De 4/5 ervan 
waren fransonkundig. 

Volgens de „taal-
^ . ^ ^ ^ ideologie" van 1830 wa-
V ^ ^ ^ ^ ^ ren fiet Vlaams en het 

^ ^ Waals twee dialekten 
^ ^ ^ ^ (of konglomeraten van 

dialekten) waarboven 
het Frans als staatstaak Door 
de Gelijkheidswet werd deze 
„taalideologie" wettelijk door
broken, maar niet in de Waalse 
mentaliteit 

De wetten zouden gestemd, 
bekrachtigd, afgekondigd en 
bekend gemaakt worden in de 
Franse en Vlaamse taal. 

De Gelijkheidswet werd een 
eerste maal in 1896 goedge
keurd. De Waalse socialisten, 
toen nog hun demokratische 
princiepes trouw, stemden 
overwegend voor. De wet strui
kelde evenwel in de aartskon-
servatieve Senaat 

Droit 
du sol 
Er ontstond een samenwer

king van katolieken en vrijzinni
gen (grote betoging, te Brussel 
verboden en te Schaarbeek 
toegelaten). De Kamer herstel
de de oorspronkelijke tekst en 
een meerderheid in de Senaat 
durfde zich niet meer verzetten. 

Het was ook in de negentiger 
jaren dat de munten, de bank
briefjes, de postzegels en het 
Staatsblad tweetalig werden. 

De Gelijkheidswet plaatste 
België — zij het vooralsnog in 
teorie — voor het alternatief. 

— ofwel veralgemeende 
tweetaligheid (personaliteits
beginsel); 

— ofwel Frans in Wallonië en 
Vlaams in Vlaanderen (territo
rialiteitsbeginsel). 

Omdat de Walen het zo wil
den, zou het territorialiteits
beginsel (het „droit du sol" -
sic) prevaleren, ofschoon het 
nog tientallen jaren geduurd 
heeft vooraleer Vlaanderen of
ficieel eentalig werd. 

In een volgende Terugblik legt 
Maurits van Haegendoren uit 
vanwaar het verband tussen de 
toenmalige Vlaamse beweging 
en de slogan „Taalbelang is stof
felijk belang" 

yxy—ü 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 29 sept. 
• BRT 1 - 15.00 
De andere Belgen, Info 
• BRT 1 - 16.00 
Ridder zonder harnas, film 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, jeugdserie 
• BRT 1 - 18.30 
De Edison tweeling, jeugdserie 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.25 
Hotel américain, show 
• BRT 1 - 21.15 
Terloops 
• BRT 1 - 22.00 
Ik wil leven, TV-film 
• BRT 1 - 23.30 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 20.28 
Lief zijn voor elkaar, blijspel 
• Ned. 1 - 22.30 
't Andere net, praatshow 
• Ned. 1 - 22.55 
Tros aktua special, info 
• Ned. 1 - 23.30 
Prime cut, film 
• Ned. 2 - 19.12 
,Doe Maar", afscheidskoncert 
• Ned. 2 - 20.55 
Hotel op stelten, serie 
• Ned. 2 - 22.45 
Studio Sport 

Zondag 30 sept. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 14.45 
Voor boer en tuinder, 1ste afl. 
• BRT 1 - 15.45 
Isaura, serie 
• BRT 1 - 17.00 
De kollega's, serie 
• BRT 1 - 18.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1850 
Leven, en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
• BRT 1 - 20.35 
De burgemeester van Veurne, Drie
delige serie 
• BRT 1 - 21.30 
Rigoletto, onn te lachen 
• BRT 1 - 22.00 
Nam June Paik, dok. over een Ko
reaanse videokunstenaar 
• Ned. 1 - 20.10 
Panoramiek 
• Ned. 1 - 20.45 
De opstand van Job, film 
• Ned. 2 - 17.45 
Dierennamen, dok. 
• Ned. 2 - 2025 
Magnum, serie 
• Ned. 2 - 21.40 
Remmers ontmoet-
• Ned. 2 - 22.15 
Today's FBI, serie 
• RTB 1 - 12.00 
Faire ie point, debat 

Maandag 1 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
Kameleon, info 
• BRT 1 - 20.30 
Verborgen vijanden, serie 

Diane Keaton en Woody Allen in de komische film „Oorlog en liefde" 
van Woody Allen (1975). Vrijdag 5 oktober om 20 u. 30 op BRT 1. 

• BRT 1 - 2120 
Torhout-Vt/erchter en terug, repor
tage 
• BRT 1 - 22.00 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
• BRT 2 - 19.00 
Jane Eyre, serie 
• BRT 2 - 2020 
Extra-time 
• BRT 2-21.40 
Voeding, serie over voeding 
• Ned. 1 - 16.00 
Spelfilm, 1ste afl. 
• Ned. 1 - 16.30 
Wordt vervolgd, over strips 
• Ned. 1 - 19.00 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 2028 
De sterkste man van Nederland, 
show 
• Ned. 1 - 2120 
Kodenaam: intrepid, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 22.50 
Karel van de Graag, info 
• Ned. 2 - 1927 
Hints, kwis 
• Ned. 2 - 19.55 
Showboat, musical 
• Ned. 2 - 21.35 
Uit de grond van mijn hart over 
getoven 
• RTB 1 - 20.05 
La maison du diable, film en debat 
over vervloekte huizen 

Dinsdag 2 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 18.55 
De andere Belgen, Info 
• BRT 1 - 2020 
I.Q^ kwis 
• BRT 1 - 20.50 
Ik kom uit terapie, info 
• BRT 1 - 22.10 
Made in Belgium, lingerieshow, 
• BRT 2 - 19.00 
Peppino, jeugdserie 
• BRT 2 -2020 
Manhattan, film 
• BRT 2 - 21.50 
De steek-er-wat-van-op-show, info 
• Ned. 1 - 19.00 
De freggels, nieuwe jeugdserie 
• Ned. 1 - 1925 
Speurtocht naar de verdwenen 
schat, nieuwe jeugdserie 
• Ned. 1 - 2028 
De laatste dagen van Pompei, nieu
we serie 
• Ned. 1 - 2120 
Brandpunt 
• Ned. 1 - 21.55 
Goodbye mr. Kent, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 2225 
Er is meer tussen hemel en aarde, 
info 
• Ned. 2 - 19.35 
Gepakt door het gebeuren, dok. 
• Ned. 2 - 2020 
De tulpen zijn rood, herdenking 

• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 3 okt. 
• BRT 1 - 17.00 
Alleen op de wereld, serie 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak. Zeppelin, Tim; jeugdpro
gramma's 
• BRT 1 - 20.30 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21.10 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 21.35 
Wie schrijft die blijft 
• BRT 2 - 19.00 
Rond de Zuiderzee, info 
• BRT 2 -2020 
Rembrandt, film 
• BRT 2 - 21.45 
De restauratie van „de Nacht
wacht", dok. 
• BRT 2 - 2220 
Haast een hand, animatiefilm 
• Ned. 1 - 15.30 
De duvel is oud, serie 
• Ned. 1 - 16.55 
Bassie en Adriaan, serie 
• Ned. 1 - 19.00 
Knight Rider, serie 
• Ned. 1 - 20.30 
Hart voor 'n kind gala, show 
• Ned. 1 - 21.40 
't Andere net, show 
• Ned. 1 - 22.03 
Tros aktua 
• Ned. 2 - 1922 
Van gewest tot gewest 
• Ned. 2 - 20.10 
Nederland C, kunst en kuituur in NL 

Donderdag 4 okt. 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 2020 
Hoger lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21.00 
Panorama 
• BRT 1 - 21.50 
Hotel, serie 
• BRT 2 - 2020 
Lily weet het beter, toneel 
• Ned. 1 - 19.00 
Het Veronica-avontuur, reeks over 
de zeezender 
• Ned. 1 - 2028 
Master of the game, nieuwe reeks 
• Ned. 1 - 22.05 
Firepower, flim 
• Ned. 2 - 20.00 
Duister intermezzo, film 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 5 okt. 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak, Bassie en Adriaan, sprook-
jesteater 

• Ned. 1 - 2115 
Rur-extra, Info 
• BRT 1 - 20.30 
Oorlog en liefde, oorlogsparodie 
• BRT 1 - 22.55 
Première-extra 
• BRT 2 - 19.00 
VIP, diskussie 
• BRT 2 - 2020 
Proms '84, koncert 
• BRT 2 - 21.15 
Heinrich Albertz, over politiek en 
godsdienst 
• Ned. 1 - 16.00 
De Carsons, serie 
• Ned. 1-1820 
De kleine Isar, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Ben je zestig, kwis 
• Ned. 1 - 21.00 
Farce majeure, satire 
• Ned. 1 -21.30 
Maggie Forbes, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 2220 
Hier en nu 
• Ned. 1 - 23.15 
Hill Street Blues, serie 
• Ned. 2 - 19.25 
Towering inferno, film 
• Ned. 2-22.45 
Apocalyps, dok. reeks 
• Ned. 2-23.30 
Suspicion, triller 

Een film 
per dag 

Zaterdag 29 sept. 
Ridder zonder harnas 

Britse romantische film uit 1936 
met o.a. Robert Donat en Mariene 
Dietrich. Een Engelse avontuner be
leeft een romantisch avontuur tegen 
de achtergrond van het door de 
revolutie verscheurde Rusland... 
(BRT 1 om 16 uJ 

Zondag 30 sept. 
De opstand van Job 
Hongaarse film uit 1983. Een joods 

echtpaar op het Hongaarse platte
land heeft zeven kinderen verioren. 
Het besluit zich hierbij neer te leggen 
en ruilt twee mestkalveren voor een 
7-jarige kristen jongetje. 
(Ned. 1 om 20 u. 45) 

Maandag 1 okt. 
The Haunting 
Britse griezelfilm uit 1963. „HUI 

House", een huls ergens In Nleuw-
Engeland, geniet een bedenkelijke 
reputatie als dulvelshuls. Alle eige
naars en huurders kwamen op een 
gewelddadige manier om. Er Is nu 
een nieuwe huurder: dr. Markway, 
een antropoloog die metafisische op
zoekingen doet„ Gevolgd door een 
debat over vervloekte of dulvelshul-
zen. (RTBF 1, om 20u.05). 

Dinsdag 2 okt. 
Manhattan 
Amerikaanse film van Woody Al

len uit 1979 met o.a. Mariel Heming
way, Diane Keaton en Meryl Streep. 
De 42-jarige Isaac Davis (Woody 
Allen) probeert te werken aan een 
boek over New York. Een net van in
gewikkelde relaties met vrouwen en 
vnendinnen bemoeilijkt zijn werk... 
(BRT 2, om 20 u. 20). 

Woensdag 3 okt. 
Rembrandt 

Engelse biografiséhe film uit 1936 
met o.a. Charles Laughton en Elsa 
Lanchester. Het verhaal van de laat
ste periode uit het leven van Rem
brandt vanaf de dood van zijn vrouw 
Saskla tot aan zijn eigen dood In 
1669. (BRT 2, om 20u.20). 

Donderdag 4 okt. 
Firepower 
Engelse aktlefllm uit 1969 met o.a. 

Sophia Loren en James Cobum. Het 
Amerikaanse ministerie van Justitie 
maakt jacht op de multimiljonair Cari 
Stegner die veilig buiten de grenzen 
van de VS zit Om hem voor het 
Amerikaanse gerecht te kunnen 
brengen, wordt zelfs de maffia inge
schakeld... (Ned. 1, om 22 uJ. 

Vrijdag 5 okt. 
Oorlog en liefde 
Amerikaanse komische film van 

Woody Allen uit 1975. In zijn cel 
denkt de ter dood veroordeelde Bo
ris na over zijn avontuuriijk leven, zijn 
verilefdheden en zijn zogezegde hel
dendaden bl] het leger, waarom de 
mooiste vrouwen van Moskou hem 
gingen aanbidden. Totdat Napoleon 
Rusland binnenvalt en Boris op hem 
een aanslag gaat plegen... (BRT 1, om 
20U.30). 

Nieuw op 
het scherm 

De burgemeester 
van Veurne 

Driedelige Vlaamse film naar een 
roman van George Simenon over de 
aftakeling van de Veumse burge
meester Teriinck die het van werk
manszoon vla vermogende sigaren-
fabrikant tot burgemeester heeft ge
bracht (Zondag 30 sept, 20 u. 35 op 
BRT 1). 

Nieuw op Ned. 1 
„De laatste dagen van Pompeï' 

waarin romantiek, bedrog en Intriges 
hoogtij vieren In Pompeï, de lusttuln 
van de rijken ten tijde van de grote 
Vesuvlus-ramp... (Dinsdag 2 okt om 
20 u. 28). 

„Goodbye Mr. Kent"... Is een Engel
se 7-delige komische reeks waarin 
we kennis maken met de zelfstandi
ge, aantrekkelijke, gescheiden Victo
ria die met haar tiener-dochter een 
rustig en gezellig leven leidt Niet 
voor lang echter... (Dinsdag 2 okt 
om 21 U.55). 

, / t Andere Net" 
De Hollanders hebben nu ook hun 

„eigen" satirisch magazine, zij het dat 
duchtig geleend wordt van andere 
zenders. Bij het kijken naar de eerste 
aflevering dachten wij te hebben 
afgestemd op BRTs „TV-Touché". 
Maar nee, wij zaten wel degelijk op 
Ned. 1 voor „'t Andere Net", dat 
omzeggens volledig gevuld bleek te 
zijn met opnamen die ook door TV-
Touché" werden gebruikt Er kon er 
wel een bedankje af aan het adres 
van de BRT... (Woensdag 3 okt om 
21 U.40, Ned. 1). 
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Vanaf 1 september 1984 startte Sporta met een 
nieuw initiatief in de Vlaamse sportwereld. Dit initia
tief ligt volledig in de lijn van de bedoelingen van zijn 
stichter, pater Antoon Van Clé zaliger, die steeds 
klaar stond om zoveel mogelijk mensen op een ge
zonde en gelukkigmakende wijze sport te laten 
beoefenen. 

OM zijn dienstverlening 
nog verder uit te brei
den heeft Sporta een 

Sfxjrtombudsdienst Ofjgericht 
Waarom richtte Sporta deze 

dienst op? 
Ten eerste lopen er veel men

sen rond die niet altijd raad we
ten met hun vragen of proble
men in de steeds maar ingewik
kelder wordende sportwereld. 

Ten tweede zijn er in Sporta 
wel altijd mensen geweest die 
informatie verstrekten of een 
helpende hand toestaken. Maar 
dit gebeurde slechts sporadisch. 
Van nu af staat een vierkoppig 
team gratis en bestendig ter be
schikking van iedereen die vra
gen of problemen heeft m.b.t de 
sport. 

Tenslotte wil de ombuds-
dienst ook supporters, scheids
rechters, journalisten, wedstrijd-
organizatoren of schoolgaande 
jeugd helpen. Vooral deze laat

ste zoeken meer en meer infor
matie voor eindejaarswerken. 

Om zijn taak naar behoren te 
vervullen beschikt de ombuds-
dienst over de biblioteek van 
Sporta (5.000 sportboeken en 
100 lopende sporttijdschriften) 
en over een uitgebreide doku-
mentatieverzameling. 

Sporta verantwoordt de op
richting van de sportombuds-
dienst door een groot aantal 
vragen die hij reeds beantwoord 
heeft nog vóór deze aan het 
publiek werd bekendgemaakt 
Uit dit aantal zijn het vooral de ju
ridische problemen die de bo
venhand halen. Opvallend zijn de 
transferproblemen van vaak nog 
zeer jonge sporters. 

Met gelijkaardige of andere 
sportvragen kunnen alle sport
liefhebbers zich dus wenden tot 
de sportombudsdienst van 
Sporta, Th. Roucourtstraat 1 te 
2600 Berchem (03-239.73.79). 

'QnÈhoudart 
In de Antwerpse „gerenoveerde" buurt rond het 

Vleeshuis is de Poesje-kelder aan het Repenstraatje 
een zelfs voor het stadsbestuur onverwoestbaar mo
nument gebleken, dat in heel Vlaanderen en ook een 
stukje Nederland ruime faam geniet 

DAAROM is het des te 
merkwaardiger dat er 
onlangs een vzw „De 

verlengde huiskamer" opgericht 
werd die in de tweede helft van 
oktober start met de „Poesje van 
Sint-Andries". Dat nieuwe poes-
jenellenteater zal voorstellingen 
brengen in het Noordteater, met 
voor de Sinjoren vertrouwde 
stangenpoppen als de Neus, de 
Schele, de Kop en zovele andere 
(over de juiste programmatie be
richten we tijdig). 

De initiatiefnemers vinden hun 
stap niet zo merkwaardig, maar 
heel logisch. Immers, de Ant
werpse kroniekschrijver Ar
mand de Lattin noemde het Sint-
Andrieskwartier ooit „de burcht 
van de poppenspelers" en Hen
drik (Conscience, een kind van 
de wijk beschrijft in zijn „Ge
schiedenis mijner jeugd" een 
poesje-teater, dat gelegen was 
aan de Bogaerdenstraat midden 
in de wijk. 

Volgens de heroprichters zal 

er gespeeld worden op het be
kende, klassieke stramien, zoals 
ook de Poesje van de Reep dat 
doet Maar er zullen verschillen 
zijn. De dubbelstangpoppen 
worden zonder technische 
hoogstandjes gesneden op een 
volkse manier. De poesjeliefheb
ber zal de klassieke personages 
terugvinden, maar dit dan naast 
nieuwe eigen kreaties. Ook de 
teksten zullen nieuw zijn, eigen
tijds maar wel steeds in de oude 
traditie wat dialogen en Ant
werps woordgebruik betreft 

Op aanvraag van het publiek 
zullen er zowel „zoute" als „ge
kuiste" versies gesp>eeld wor
den. „Plezier geven is de hoofd
zaak", zegt men in de nieuwe 
Poesje van Sint-Andries. Goed 
om weten. 

Wie meer info wenst of geïn
teresseerd is in het reserveren 
van een voorstelling, kan terecht 
bij „De verlengde huiskamer", 
Sint-Andriesplaats 11, 2000 Ant
werpen, telefoon 03-231.12.47. 
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C^ tooien 
Hemingway, Streuvels, Dostojefski en Jan Cremer 

ten spijt... na de bijbel is het „het kookboek" (in 
algemene zin dan ) nog altijd de meeste exemplaren 
halende bestseller. 

TROUWENS, er bestaan 
meesterlijke kookboe
ken, denken we maar aan 

de wonderlijke „Avonturen met 
de pollepel" van J.W.F. Were-
meus Buning, twee kulinaire en li
teraire meesterwerkjes om van 

te watertanden. En vermits de 
thuisgastronomie benauwend 
aan het diepvriezend verloede
ren is, moet elke vorm van inspi
ratie voor dezen die ons wat 
gelieven voor te schotelen toe
gejuicht worden. 

Ons applaus voor de geschre
ven gastronomie ten spijt gaat 
onze voorkeur toch naar de ge-
improvizeerde. Zo zijn de spijs
kaarten in goede restaurants na

tuurlijk onontbeerlijk. Maar het 
allerbeste dat de echte „Che f te 

bieden heeft staat er doorgaans 
niet op. 

Z o n Chef gaat naar de vroeg-
markt niet met de intentie om 
zijn kaart te vullen, maar om de 
beste, meest verse en soms erg 
onverwachte ingrediënten te kie
zen die aangevoerd worden. En 
daar maakt hij dan wat mee, 
improvizerend en geïnspireerd 
zoals het een waar artiest be
taamd. 

Een historisch befaamd, tot 
klassieker geworden hoogte
punt van deze fornuis-kreativiteit 
is de „Poulet Marengo", voor het 
eerst bereid door de Chef van 
Napoleon, na de slag van Maren
go. Hij gebruikte wat hij vergaren 
kon. Er was niet genoeg kip 
voorhanden om een degelijke 
kipschotel te maken. Dus deed 
hij er staartjes van rivierkreeft 
bij, gebakken eieren en champig
nons en truffels die daar te vin
den waren. 

Van het resultaat was Bona
parte keizerlijk tevreden. Bestaat 
er iets eenvoudiger dan talent? 

Paus Faemina 

Een diadeem op 't hooft kwam sich te presenteeren 
Astrid, rein van sinnen en wit van veeren. 
Viel daer een adelaer uit de lugbten, 
die sinds saterdagb pluckt de vrugbten. 

^eeipden 
Onze opgave voor „Meespelen 

(47)' was duidelijk heel erg moeilijk 
Voor het eerst sinds deze wedstrijd 
loopt kregen we slechts drie juiste 
antwoorden binnen! Een aantal 
deelnemers gokten ook Pierre Vas-
ques de Sayavedra, maar wij zoch
ten Antoon Haneron. De loting 
wees niet Jan Van Dooren, noch 
Marcel Vanden Abeele aan, maar 
wel Freddy Vermeersch uit de St-
Aarnoutstraat 12 te 8260 Aartrij'ke. 
Hij ontvangt deze week een boe
kenpakket 

Hieronder volgt andermaal een 
opgave, voor de negenenveertigste 
keer Indien u meent het antwoord 
te kennen, stuur dit dan onverwijld 
door naar WIJ, „Meespelen (49)', 
Barrikadenplein 12, lOÓO Brussel. 
Vóór 8 oktober graag. 

HIJ was een CVP'er, maar 
met een echt Vlaams 
hart. Ongetwijfeld. Hij 

studeerde aan de Normaal-

school te Torhout maar was 
slechts korte tijd werkzaam in 
het onderwijs. 

Hij was gouwleider van de 
KSA-Jong-Vlaanderen, Noord-
zeegouw r48-'53), sekretaris-ge-
neraal van de Vlaamse vleugel 
van de CVP f54-'68) en volks
vertegenwoordiger voor het arr. 
Brussel in '68. Van april '68 af 
werd hij provinciaal senator en 
na de verkiezingen in 71 ge-
koöpteerd senator. 

Van '68 af was hij algemeen 
voorzitter van de Vlaamse Ver
eniging voor Familiekunde, se
dert '69 ook voorzitter van het 
Komitee voor Frans-Vlaanderen 
en tevens lid van het hoofdbe
stuur van het Algemeen Neder
lands Vertxjnd. In 72 werd hij 
ook sekretaris van de Kultuur-
raad voor de Nederlandse Kul-
tuurgemeenschap. 

Nadat het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen gedurende 20 

jaar pionierswerk aan de basis 
had verricht was de tijd aange
broken voor overleg op rege
ringsniveau in België en Neder
land om van de Franse overheid 
de officiële erkenning van het 
Nederlands in het onderwijs te 
krijgen. Dan zij o.m. zijn tussen
komst bij talrijke politici en am
bassades kreeg men van de 
Franse regering gedaan dat het 
Nederlands van september 7 0 
af officieel erkend werd. Wets
besluiten van O. Guichard rege
len inderdaad de positie van het 
Nederlands in het middelbaar 
onderwijs in Frankrijk. Zo werd 
bepaald dat het NedeHands on
derwezen mag worden in de 
akademische distrikten Rijsel, 
Parijs en Straatsburg, op voet 
van gelijkheid met andere talen. 

In de Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde hielp hij mee 
aan de stichting van de bloeien
de afdeling in Frans-Vlaanderen. 
Als politicus was hij binnenin de 
CVP een verdediger van de 
Vlaamse standpunten. 

Hij was eveneens een trouwe 
Uzertjedevaartganger. Op het 
einde van zijn leven werd hij nog 
goevenneur van de Westvlaam-
se provincie, maar hij stierf heel 
kort na zijn aanstelling. 

Wie zoeken wij? 

27 SEPTEMBER 1964 



Een koncert op de Brusseldag 

Waar Conscience 
overleefde... 

De fanfare „Kempenland" is onverbrekelijk ver
bonden met de grote historische ogenblikken van de 
VU. Denken we maar aan de meeting in het Konink
lijk Circus, aan de recente viering van 30 jaar VU in 
het Kuipke,... 

Zaterdag aanstaande wordt het voor ons aller fan
fare wellicht een van de hoogtepunten uit haar eigen 
bestaan: een koncert in de Brusselse Warande, naar 
aanleiding van de Brusseldag. 

DE Brusselse Warande 
heeft een bewogen ge
schiedenis achter de 

rug. Eens was dit uitgestrekte 
park het geliefde jachtterrein 
van vorsten en hertogen. In het 
Brussels stadhuis hangt trou
wens een prachtig tapijt dat een 
jachttafereel in de Warande te
kent. Het tapijt dateert uit de 
laatste jaren van de 16de eeuw, 
en laat ons op de achtergrond 
ook de hofgebouwen bewonde
ren zoals ze eruit zagen tot 1731 

In de 18de eeuw immers zou 
vooral de Brusselse bovenstad 
de invloed ondergaan van de 
Franse architektuur, uit de tijd 
van Lodewijk XVI. Deze uitte 
zich vooral in grote architektoni-
sche gehelen en vergde dus 
heel wat ruimte. 

Het huidige Martelarenplein is 
daar een eerste voorbeeld van. 
De beste navolging vinden we 
evenwel in de bovenstad, rond 
het park, die grotendeels onbe
bouwd was na het slopen van 
het oude hertogelijke paleis. 

Een Warande
slagveld 

De plans werden ontworpen 
te Parijs en zelfs voor de uitvoe
ring werd een Fransman onder 
de arm genomen. Een écht Ko
ningsplein werd aangelegd, ge
volgd door de bebouwing van de 
evenwijdig getrokken Konings
straat en Hertogsstraat en de 
bouw van het huidige Paleis der 
Natie. 

Kortom, de gehele wijk rond 
het Park kreeg een homogene, 
strenge bebouwing naar het 
voorteeld van talrijke konings
pleinen te Frankrijk. Het Park zelf 
werd ontworpen door de Oos
tenrijker Zinner. 

Geschiedenis zou de Waran
de maken in 1830: de Belgische 
omwenteling zal er haar beslag 
krijgen. De koninklijke ordetroe
pen van Willem I, onder de aan
voering van zijn zoon Frederik, 
stootten zonder slag of stoot 
door tot in de Brusselse stad. 
Maar in plaats van onmiddellijk 
door te dnngen tot op de Grote 
Markt en het stadhuis, werd een 
pauze ingelast in de Warande. 
Prins Frederik dacht dat de Brus
selse relletjes wel zouden koelen 
zonder blazen. Na zijn pauze, in 
de morgen van 24 september 
1830, diende hij evenwel vast te 
stellen dat het park hermetisch 

27 SEPTEMBER 1984 

afgesloten was door barrikaden. 
Het blijvend aarzelen van de 

Hollanders zou de „vrijwilligers" 
de kans geven zich te organize-
ren en van de Warande een 
waar slagveld te maken... tot 
prins Frederik in de nacht van 26 
op 27 september er stiekem van 
onder trok en zich verschanste 
rond Vilvoorde. 

Dankzij vijf bomen 

Dit zou een taktische blunder 
blijken, want de gezindheid van 
Brussel sloeg om. Opportunis
tisch werd geopteerd om op de 
kar van de overwinnaar te sprin
gen. Een „Voorlopig Bewind" 
werd geïnstalleerd. __ 

Karel Jonckheere heeft de ge
vechten in de Warande op een 
enige manier beschreven. Vanuit 
een gezichtshoek die Nederlan
ders en Vlamingen lang ontgaan 
is. 

„Wie te Brussel door de Wa
rande slentert mag zich herinne
ren dat daar enkele jaren gele
den nog vijf bomen stonden, 
geplant tijdens Maria-Theresia, in 
1766. In die bomen staken ko
gels die wij op elkaar hebben 
afgevuurd in september 1830. 

1 

Een beeld van de Warandegevechten... 

Tussen de Mandel en de Leie, maar palend aan 
geen van beide, ligt Hulste. 

Toendertijd een stuk landelijke rust, waarin het 
vlas en de vlasnijverheid de hartslag van ons leven 
waren. Het dorp had alles wat het hebben moest 

Twee beken (de Hazebeek en de Lampemisse) 
én een echte molen: de Muizelmolen die — majesta-
tisch wit — op het hoogste punt van het dorp de tar
we maalde, en met daarenboven een molenaar 
wiens dochter met mij op de schoolbanken zat 

Bij wijze van spreken althans, want de zusters van 
Liefde waren duidelijk separatistisch ingesteld inza
ke seksen. Er was een fraaie pastorie, een serie 
dorpsveten, en voorts Marietje Karlut die in een 
hoek van 90 graden gebogen als het ware door het 
leven sloop. 

Volgens „de vertellingen" heeft men haar moeten 

„kraken" om haar in de kist te krijgen. Ze was, toen 
ze stierf, wel honderd jaar oud. 

Vóór de ramen van haar koekenbrodehuizeken 
stonden niets dan kaktussen, en ik heb het altijd 
gedacht dat hier buitenaards leven werd gepleegd. 

Daar dus werd ik geboren, als de jongste van vijf, 
in het „teken" van de vissen, en in het midden van de 
oorlog. Primus perpetuus bij meester Roger — die 
duiven hield —, bij meester Raphael — die ook dui
ven hield en tuba speelde bij de fanfare —, én bij 
meester Jozef — die geen duiven hield —, werd ik 
vanaf het vijfde studiejaar naar het roemrijke Sint-
Amanduskollege in Kortrijk gestuurd. 

Er waren daar „faillencestenen" in de toiletten. 
Acht jaar lang verteerde ik de geur van vergane net-
niet-kervelsoep in de refters. 

Voorts heb ik er alles meegemaakt wat „jeugd" zo 
redeloos aantrekkelijk kan maken. 

Gaandeweg geraakte ik geabonneerd op alle 
tijdschriften die jonge kollege-flaminganten toender
tijd verondersteld werden te lezen. 

En dan was er ook nog het verboden boek: „Ze
ventien". Een Vlaams-nationaal geschrift dat mijn 
poézies verblijdde, maar dat nadien spoorioos ver
dween. 

Ik werd lid van de KSA-Noordzeegouw. Uw 
gouwdienstoverste organizeerde menig Joe English-
kamp aan de vooravond van IJzerbedevaarten. 

Ik ben eigenlijk nooit flamingant „geworden". Ik 
ben flamingant geboren. In 79 kreeg mijn vader een 
plaket van de VOS voor zestig jaren lidmaatschap. 
'19-79. Dit moge alles verklaren. Als flamingant 
sociaal-bewogen, trok ik in 1960 naar Leuven. Toen 
begon een nieuwe periode in mijn leven die ik mij 
nog lang zal heugen... 

De toverhoed-figuur op de foto is de arrondis
sementsvoorzitter van de VU-Brussel Gaby Van 
Dromme, en het brein achter de „Brusseldag' van 
deze week zaterdag. Hij staat hier clown-romanes-
qua te zijn op een „fancy-fair' in Hulste ten 
voordele van een missiezuster 

mnMi 

sneuvelen. Het was niet zo fair 
vanwege Nederland zoveel let
terkundigen in de loopgraven te 
stoppen om op ons te mikken tij
dens de septemberdagen en de 
Tiendaagse Veldtocht enkele 
maanden later". 

...Maar, aldus vervolgt Karel 
Jonckheere, ook langs de ande
re zijde bevonden zich twee 
gekende penneridders. Ten eer
ste Theodoor Van Rijswijck, de 

Op zater
dag aanstaan
de, 29 sep
tember, orga-
nlzeert het ar
rondissement 
Brussel een 
.Brusseldag'. 

Tijdens de namiddag is er onder 
meer een wandeling In en rond de 
Warande, met In het bijzonder een 
bezoek aan het Paleis der Natie 
onder de leiding van Willy Kuijpers. 

In de Warande zelf verzorgt de 
fanfare „Kempenland' uit Nijlen een 
koncert vanaf 15 u. Kom even mee
genieten van dit historisch koncert 
op historisch grondgebied. 

volksdichter en verder... Hendrik 
Conscience. „Onderstel eens 
dat een kogel zou vertrokken 
zijn uit het roer van een jonge 
Staring en dat die kogel zich zou 
komen nestelen in het nobele 
voorhoofd van onze Conscien
ce, wat een ramp dit zou bete
kend hebben voor de Neder
landse letteren in het bijzonder 
en de Vlaamse in het algemeen. 
En Conscience was reeds de 
zoon van een Fransman." 
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„Een steengoede lastpost' 

Eric Vanderaerden 
is een grote 

Eric Vanderaerden heeft met groot overwicht 
Parijs-Brussel gewonnen. In de boeiende finale was 
de Limburger ongetwijfeld de sterkste, de beste. Eric 
ging zijn verantwoordelijkheid deze keer niet uit de 
weg. Hij droeg mee het gewicht van de koers, hij nam 
initiatieven, hij oordeelde snel en juist 

pioen die ook méér kan dan 
wordt vermoed. 

Geduld, dat mag niet vergeten 
worden, is in de wielersp)ort een 
grote eigenschap. Sterke ama
teurs hebben doorgaans enkele 
jaren nodig om uit te groeien tot 
echte profs. De beroepswielren
nerij IS immers totaal verschil
lend van de rest Er moet zich 
een mentale, verstandelijke en 
fysieke omschakeling voltrek
ken. Door gebrek aan geduld en 
wijsheid zijn al veel talenten ver
loren gegaan. Dat Vanderaerden 

in zijn tweede profjaar Belgisch 
kampioen wordt en Parijs-Brus
sel wint bewijst alleen maar dat 
hij een kampioen is voor de 
toekomst Dat hij bij elke gele
genheid luidop verklaart de vol
gende koers te willen winnen 
kan ik hem dan ook onmogelijk 
kwalijk nemen. Met zijn aanleg is 
het niet alleen zijn goed recht zo 
te praten, het is bijna zijn plicht 
De kombinatie van ambitie en 
talent wordt echter ook in Vlaan
deren niet hoog genoeg inge
schat Spijtig misschien..." 

VANDERAERDEN blijft 
desondanks een om
streden persoonlijkheid. 

Hij roept zelfs in eigen midden 
tegengestelde gevoelens op. 
Waarom? 

Steengoed 
Wij gingen voor eenmaal te 

rade bij een Franstalig wielerken-
ner, een man die vergrijsd is In 
het vak en zich zelden tot ge
waagde uitspraken laat verlei
den. „Vanderaerden, daarover 
kan geen twijfel bestaan, is een 
steengoed renner. Van het klas
sieke type. Geen ronderenner. 
Een Tour of een Giro zal hij nooit 
winnen. In ééndagswedstrijden 
kan hij evenwel iedereen de 
baas. De Ronde van Lombardije 
en Luik-Bastenaken-Luik liggen 
misschien net boven zijn moge
lijkheden. Misschien. Want je 
mag Eric niet meenemen naar de 
eindstreep. In de spurt kan hij im
mers iedereen verslaan. Zeker 
wanneer hij nog wat ouder en 
evenwichtiger zal worden. 

Vlamingen hebben echter 
weinig geduld en ze vergeten 
rap ook. Van Looy heeft drie jaar 
nodig gehad om zich bij de profs 
door te zetten, om naar de top te 
stoten. Vanderaerden staat al in 
zijn tweede seizoen bovenaan. 
Hij is dus een grote. Maar zijn 
populariteit wordt „ingeperkt" 
door de pers die hem niet op 
handen draagt Eric is immers 
niet bescheiden. Er ligt een zeke
re agressiviteit in zijn taal. Hij valt 
ook aan in het gesprek. Daar 
heeft men moeite mee. Omdat 
men nu eenmaal gewoon ge
raakt is aan toprenners die fami
liair omgaan met journalisten, die 
vertrouwensrelaties opbouwen 
met de schrijvelaars. 

Vanderaerden is uit ander 
hout gesneden en dat schept 
moeilijkheden. Zelfs voor het pu
bliek. Zelfbewuste, eigengereide 
kampioenen waren in het verle
den hoge uitzondering. Merckx 
stamelde maar wat verlegen na 
grote overwinningen en De 
Vlaeminck was een olljkerd. 

de renner anderzijds moeten 
nog aan elkaar wennen. Trou
wens, ook de wielerbond heeft 
last met haar vaandrig. Daar is 
het einde van de moeilijkheden 
zelfs niet in zicht Vanderaerden 
schikt zich niet naar geïmprovi-
zeerde richtlijnen. Hij gaat zijn 
eigen weg. Tijdens de wereld
kampioenschappen heeft dit tot 
botsingen geleid waarvan de 
schade nog moet worden „geëx-
pertlzeerd". De bond voelt zich 
momenteel (ten onrechte) sterk 
met wereldkampioen Criquiefion. 
Een vriendelijke, meegaande jon
gen die maar graag op het plaat
je wil met Monsieur Gallé. Hele
maal anders dus dan Vanderaer
den die als een lastpost wordt 
ervaren. Maar die wel driemaal 
zoveel inhoud bezit als de niet 
onverdienstelijke wereldkam- Erik Vanderaerden nam zijn verantwoordelijkheid en won Parijs-Brussel op grootse wijze 

Lastpost 
Een knlp)oog hier en een frats 

ginder. Vanderaerden is anders 
en publiek en pers enerzijds en 

Voetbal blijft hoe dan ook... 

Een verhaal van... mensen 
De vele teorieën en taktieken ten spijt blijft ook de 

voetbalsport een verhaal van, met en voor mensen... 
Wij gaven er ons vorige week nog eens rekenschap 
van toen we in verbazing naar Anderlecht—Bremen 
zaten te kijken. 

DE Russische scheidsrech
ter koos onbeschaamd 
de kant van de thuis

ploeg. Inzender voor de rust 
bakte de man het bruin. 

Hij floot wanneer de gasthe
ren het hoofd wendden, de arm 
opstaken, riepen... Wie een ge
heugen heeft, weet dan onmid
dellijk hoe laat het is. Neen, An-
deriecht hoefde daartoe niets 
oneerbaars te doen. Integendeel 
zelfs. Het Is een oud verhaal dat 
Russische refs Duitse klubs sys
tematisch pogen te benadelen. 
Zeker wanneer de Mannschaft-
en in het buitenland optreden. 

Laat ooriogszeer, mompelt men 
dan en de Duitse klubs hebben 
er zowaar leren mee leven. Ze 
weten hoe ze de situatie moeten 
aanpakken, hoe ze de schade 
moeten proberen te beperken. 
Otto Rehagel van Bremen erger
de zich tijdens en na de wed
strijd nog wel blauw maar zijn 
klubleiders spraken gematigde 
taal. Thuis, met een neutrale ref, 
zou het wel loslopen. 

Onwillekeurig dachten we ook 
terug aan die Russische lijnrech
ter die tijdens de wereldbeker
finale Engeland—Duitsland in 
1966 een Engels doelpunt vali
deerde dat., nooit werd ge
maakt Het was, naar achteraf 
bleek, de goal die de Britten de 
hoogste voetbaltitel opleverde... 

Maar dat ook de Belgische 
refs en hun bazen kleine kanten 
hebben, is nog maar eens geble
ken naar aanleiding van de „affai
re Jan Peeters". 

Eigenlijk zouden we er geen 

aandacht mogen aan schenken 
want de betrokkenen, de bena
deelde en de door hem „betich
ten" zijn nu niet precies de 
interessantsten uit ons voetbal
wereldje. Scheidsrechter Jan 
Peeters is altijd weinig vies ge
weest van hand- en spandien
sten en was destijds een home
arbiter bij uitstek. Dat hij nu uit 
het scheidsrechterskomltee 
wordt gewalst door de mensen 
die hem eens ondersteunden zal 
de man wel pijn doen maar het 
ene ligt nu eenmaal In het ver
lengde van het andere... 

Jan en Jan 
Met die knapen van Racing 

Mechelen weet men immers 
nooit Die klub is een broeikast 
voor pseudo-dirigenten. Groot 
voorbeeld is de inmiddels ge
ducht geworden „meester" Meu-
lemans. Leeriing en bescherme
ling van die andere „meester" die 
eigenaar is van de klubs, de 
spelers, de supporters, de pers, 
de kranten en de televisie. Mees
ter Meulemans zette zichzelf 
voor een paar maanden publie
kelijk te kakken toen hij na af-
b o p van de beslissende Racing 
Mechelen — Racing Jet scheids
rechter Van Volcem volkomen 
ten onrechte belasterde. 

Meester Meulemans, de grote 
klub- en bondsieider die geen 
ambitie te hoog scheen, ontmas

kerde toen zichzelf. En dan is er 
natuuriijk ook nog die andere 
Jan Peeters, eveneens lid van 
het Uitvoerend Komltee. De ene 
Jan verwijt de andere Jan dat hij 
hem verzocht bepaalde scheids
rechters (waarvan er met name 
werden genoemd) te ontzien ten 
einde hun opgang (?) niet te 
schaden. De tweede Jan ontken
de natuuriijk kategorisch. Wat 
dacht je? Dat de rechter zijn 
subjektleve „neutraliteit" openlijk 
zou belijden? U lacht, lezer, want 
u weet ook wel dat een aantal 
scheidsrechters „gemaakt ende 
gestuurd" worden. Dat er gema
nipuleerd wordt tot en met In de 
voorbije maanden heeft de voet
balbond zichzelf noodgedworv 
gen moeten verdedigen met de 
stelling „dat zij niet beter kan of 
hoeft te zijn dan de maatschappij 
waarin zij gedijt". 

Jan Peeters I en II. Ons stoort 
het allemaal niet Laat de heren 
(?...) maar wat schelden. Dat 
staat ze mooi. De voetballiefheb
ber heeft al lang begrep)en. Of 
hebt u de toeschouwersaantal
len in de topklasse nog niet 
onderzocht? 

De man in de straat heeft zich 
gelukkig bekeerd tot de kleine 
klubs. Waar er ook nog wel eens 
om de knikkers wordt gespeeld 
maar waar men nog kan en mag 
lachen. Waar niet alles naar com
mercie en carrière „stinkt". 
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Leopold Vermeiren en Staf Verrept 

Vlaamse jeugdboeken 
in herdruk 

Men zal zich te pletter zoeken in de een of andere 
encyclopedie voor de Letterkunde of in het Vademe
cum voor de Wereldliteratuur naar de naam Leopold 
Vermeiren en „De Rode ridder" komt men ook al niet 
tegen in de Historische W.P., want over hem hebben 
de geleerde heren blijkbaar nog niet gehoord. En 
toch bestaat De Rode Ridder, is er een Rode 
Ridderklub en worden er jaarlijks tienduizenden 
boeken van Leopold Vermeiren verkocht 

STAF Verrept komt men 
wel tegen in een Ency
clopedie, maar dan in 

deze van de Vlaamse Beweging. 
HIJ was medestichter van de 
Volksunie en is lid van het IJzer-
bedevaartkomitee. Hij stond aan 
de wieg van het weekblad „De 
Nieuwe" en was verscheidene 
jaren redaktiesekretaris van het 
maandblad „Het Pennoen". Na 
verscheidene jaren onder pseu
doniem te hebben gepubliceerd, 
zoals zovele had hij schrijfver-

-̂̂ X̂ ', 

bod gekregen, verschijnen de 
jongste jaren met regelmaat 
nieuwe boeken voor de jeugd 
van zijn hand. 

Gangsters 
Leopold Vermeiren schreef 

niet altijd over ridders, neen, 
voordien schreef hij ook over 
gangsters en als je niet meer van 
de jongsten bent, kun je waar
schijnlijk ook nog meepraten 
over zijn SF.-boeken. 

Het versteende Schip waar
van net een herdruk verscheen, 
kende zijn eerste editie in de 
beginjaren vijftig. Het was het 
eerste in hetgeen later de Bob 
en Stele-reeks zou worden 
Deze Bob en Stele-boeken gin
gen al gauw de ruimte in en 
reeds in het tweede boek ging 
het „Naar Mars" (verschijnt na
jaar '84 bij Soethoudt). 

Dit eerste boek echter speelt 
zich te Antwerpen af, om zich la
ter te verplaatsen naar Averbo-
de (de eerste druk verscheen 

• trouwens te Averbode). Bob en 
zijn vriend Ben zijn getuige van 

een aanrijding met opzet De 
gangster probeert zijn slachtof
fer te beroven, maar wordt hierin 
verhinderd door de komst van 
een politieman. Hij probeert ech
ter later opnieuw en dringt hier
voor het ziekenhuis (Stuiven-
berg) binnen. Deze maal gelukt 
het hem. 

De abdij 
van Averbode 

Het spoor leidt de gangsters 
naar Averbode en wanneer Bob 
er zijn vnend Stele bijhaalt — 
Stele is detektive en achtentwin
tig — omdat Ben verdwenen is, 
voert het spoor ook hen naar de 
eeuwenoude abdij. Daar ligt in 
een heuvel een versteende galei 
en hienn zitten een berg goud
stukken en dat was hetgeen de 
Italiaanse gangsters probeerden 
te roven. Maar hun plannetje zal 
worden verijdeld. 

Tienjarigen en ietwat ouderen 
zullen veel plezier beleven aan 
dit boekje, waarin ook nog een 
soort geheimschrift kan worden 
opgelost 

Avontuur 
Staf Verrept liet vorig jaar een 

ontroerend mooi jeugdboek 
„Meesje, een kunstnierpatiëntje" 
verschijnen bij uitgeverij De Da
geraad, waar nu een herdruk 
verscheen van zijn onder pseu
doniem I. Stalls verschenen „Mo-
tumbo mijn vriend," hertiteld als 
Avontuur in Zaïre 

Zoals de titel reeds zegt 
speelt deze jeugdroman zich af 
in de voormalige kolonie. Op een 
missiepost komen de Europese 
kinderen Ingrid en Wim hun va
kantie doorbrengen. Het wordt 
voor Wim en zijn zwarte vnend 
Motumbo al dadelijk een groot 
avontuur 

Wanneer er sprake is van 
veediefstal zullen beide knapen 
in een overmoedige bui achter 
de dieven aangaan en hierbij 
wordt Wim gekonfronteerd met 
de ruwheid van het Afnkaanse 
oerwoudleven. 

Verpleegster 
Ingnd, die enkele jaren ouder 

IS, IS vrijwilligster in het hospitaal. 
Ook daar echter wordt ze ge
konfronteerd met de slechte 
kanten van het Afrikaanse leven, 
met de korruptie, met de onwil 
van de inlandse bevolking om 
met de blanke dokters te praten. 

Nadat vele Inlanders hun ver
trouwen schonken aan de tove
naars die de zaak helemaal ver
knoeiden, komen ze aanzetten 
bij de blanke dokter, die voor 
hen dan een wondertje uit de 
mouwen moet schudden. 

Tussen de lijnen door ziet men 
hoe Zaïre langzaam maar zeker 
bergaf gaat hoe wegen lang
zaam terug paden worden, hoe 
de eens welvarende kolonie een 
pauperachtig onafhankelijk land 
werd. 

Een boekje dat inzicht geeft in 
het missionaris- en lekenwerk 
waarvan nog te veel landen in de 
derde wereld afhankelijk zijn. 
Moet nog vermeld dat het boek 
prachtig werd geïllustreerd door 
Gijs Mertens, een tekenaar die 
reeds lang zijn sporen verdien
de. 

„Het versteende schip" van 
Leopold Vermeiren, Soethoudt 
& C° nv, gekartonneerd en ge-
naald, 1(M bladzijden, 295 fr. 
„Avontuur In Zaïre' van Stal 
Verrept, De Dageraad pvba, ge-
kartoneerd en genaaid, 86 blad
zijden, 245 fr. 

Leopold Vermeiren, vader van de Rode Ridder en diens vele jonge 
volgelingen. 

Vindingrijk, dat wel... 

Andreas Vollenweider 
met elektroharp 

Een van de meest markante muzikale figuren in 
deze tachtiger jaren is ongetwijfeld de 30-jarige 
Zwitser Andreas Vollenweider, die met zijn elektro
harp nu ook in de Verenigde Staten doorbreekt 
Eerst deed hij dat met groot sukses in de Duitsspre
kende Europese landen. 

Vollenweider, muzikaal huwelijk.. 

VA N zijn nu ook bij ons 
uitgebrachte elpee „Be
hind the gardens.." ver

kocht Vollenweider over de gro
te plas reeds 40.000 eksempla-
ren en werd daarom in eigen 
land met goud gelauwerd. Vol
lenweider was vonge week vrij
dag ook voor een koncert in ons 
land, en wel op de Brusselse 
Grote Markt, in het teken van 5 
jaar Ancienne Belgique (AB) en 
de reeks „Septembersongs". 

Fusiemuziek 
De neergutsende regen was 

ook dit keer spelbreker, en na 
wat uitproberen besloot men 
naar de nabijgelegen AB te trek
ken. Een wijze beslissing. Wat 
Vollenweider brengt is vooral 
sfeer scheppende muziek met 
nummers die amper een minuut 
duren, en waarbij klanken uit de 
natuur zijn verweven tot heuse 
klanksymfonieën Twee van 

deze laatste vullen een hele kant 
van voornoemde plaat het zijn 
smaakvolle stukken die men bij 
„fusiemuziek" kan onderbren
gen; het gelukkig muzikaal hu
welijk tussen akoestische folk-
klanken, renaissance en licht 
klassiek, doorweven van heden
daagse momenten. 

Muziek die zacht gespeeld als 
volwaardige achtergrond kan 
gebruikt worden maar ook met 
open volume ten volle kan ge
smaakt worden. Ook omwille 
van de vindingrijkheid in zowel 
kompositie als bewerking, en on-
derlegdheid in harmonie en kon-
trapunt 

Vollenweiders muziek is fris, 
spreekt meteen aan met de vi
braties van de harp als stemge
luid. Hij slaagt er in los te komen 
uit de elektronische expenmen-
ten (die in deze tijd al te veel 
voor muziek moeten doorgan) 
en wendt deze mogelijkheden 
aan zonder melodie en harmonie 
te willen overtroeven 

Op zijn meest recente plaat 
„Caverna Magica", (eveens uit 
bij CBS) gaat hij met Oostin-
disch vokaal werk, Cubaans ge
tinte perkussie en Cara'ibische 
steel-pan de meer exotische 
weg op terwijl hij naast de harp 
ook de klavieren en gitaar han
teert Voor ons ongetwijfeld een 
der meeest vindingrijke en origi
nele artiesten van deze tijd. 

Sergius 
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Nu zaterdag 29 september 

Met z'n allen naar Brussel 
Zaterdag is het zover De VU van Brussel verwacht ons met popelend 

hart, want dit wordt een belangrijke dag Alles is m gereedheid om alle VU-
mensen te ontvangen Wie met ingeschreven raakte hoeft mets te vrezen Dit 
IS een open dag en iedereen kan inpikken waar en hoe het kan Men leze er 
de dagindeling op na Belangrijk is wel dat zich in de namiddag zoveel 
mogelijk deelnemers in de Warande bevinden om van aan de Kunstberg m 
stoet (met de vlaggen) naar de AB op te stappen Dit wordt een vriendelijke 
Vlaamse optocht door Brussel ' 

De valreep 
U kunt nog telefonisch 

inschrijven via Luk Vandezande 
Arr Sekretaris 

Tel 4255622 (na 18 u ) 

Kabaretier Jef Burm het humo
ristische klapstuk op de Brussel-

dag' 

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 doorheen de 
hoofdstad met gids Individuele deel
nemers kunnen gebruik maken van 
de Brusselse bus (kost 100 f r j Af
spraak 10 u World Trade Center 

Naast de klassieke rondnt kan 
men eveneens kiezen voor alterna-
beve 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 

f 

Fanfare Kempenland (van VU-Nijlen) die van 15 tot 17 u op de kiosk van de Warande (Park) een koncert 
ten beste zal geven Kom hen beluisteren' 

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 brouv«aal en werktuigen 
(ketels kuipen kollektie etiketten 
enz) 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 njst 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 GrasmarkO wandeling 
Beenhouwersstraat St-Hubertus 
galenj 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 Alb>ertina 
Magdalenasteenweg Grasmarkt -
S t 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 

In d e A B . 

o m 18 u. 

Een gevuld avondmaal met brood 
bloedpens + kipkap 130fr Nog
maals opgeluisterd door De Bra
bantse Straatphilharmonie" 

Avondprogramma 
(Vanaf 20 uJ 

Tegen de unieke pnjs van 100 fr 
Politek kabaret met onze bekende 
Jef Burm Gezellig taal met het 
orkest Road Band" (vanaf 21 uJ In 
de Bar Americain (vanaf 22 uJ Het 
Cocktail Ck)mbo 

Fijne dranken gezellige sfeer tot 
laat in de nacht. 

In de grote 
zaal van de A.B. 

— Informatie over Brussel (reno
vatie bevolking enz) 

— Boekenbeurs gewijd aan Brus
sel en Brusselse voormannen 

— Stand met de uitgaven van het 
Vlaams Nationaal Studiecentrum 
e a 

Het VU-partijbestüur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-parti jbestuur van maandag 24 september 

heeft VU-voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan 

PS-kongres 
De VU verheugt zich over de 

federalistische koers die de Waalse 
socialisten willen volgen Anderzijds 
wenst de VU de tegenstrijdigheden 
in de PS-strategie nogmaals te on
derstrepen Door de verdediging op 
te nemen van het franskiijonisme in 
Vlaanderen en door een versleten 
Waalse ekspansionisme te huldigen 
inzake Voeren en de uitbreiding van 
Brussel beletten de Waalse socialis
ten ieder gesprek met de Vlaamse 
gemeenschap over een ruimere fe-
deralizenng Het bereiken van de 
zelfstandigheid van beide gemeen
schappen in dit land wordt op deze 
wijze ernstig belemmerd Dit be
treurt de VU ten zeerste 

Het IS voor de V U duidelijk dat dit 
onzinnig Waalse opbod slechts leidt 
tot een versterking van de machts
positie van de PRL- en PSOminis-
ters in de centrale regenng Gol en 
Maystadt gebruiken rustig de Waal 
se socialistische politek om de 
Vlaamse ministers voortdurend op 
de knieën te krijgen Dit is vooral fu
nest in een aantal ekonomische dos
siers met name Cbckenll-Sambre 
de militaire bestellingen en de tele-
kommunikatiebestellingen Aldus 
slaagt Gol enn Vlaanderen voor hon
derden miljarden te beroven De V U 
IS dan ook van oordeel dat de huidige 
regenng in feite geleid wordt door de 
Waalse liberaal Gol 

Happart 
De CVP en PVV moeten zich 

volgens de V U met verheugen over 
de moeilijke positie waann de voor
zitter van de SP is geraakt Het is in 
de eerste plaats hun fout dat het kan
kergezwel Happart zich heeft kun
nen ontwikkelen De V U wenst SP-
voorzitter Van Miert voldoende inrv 
muniteit tegen dit kankergezwel nu 
hij in het Europees parlement hoe 
dan ook op dezelfde banken zal 
zetelen als José Happart 

Nieuwe staal-
beslissingen 

Door de recente beslissing om 
over te gaan tot de opnchting van 
twee nieuwe Waalse investenngs-
holdings dnjft de regenng haar dis-
cnminatoire politiek ten top 

1) De V U wenst eraan te hennne-
ren dat de opnchting van investe-
nngsholdings oorspronkelijk bedoeld 
was om Vlaanderen trekkingsrech
ten te verlenen als kompensaöe voor 
de miljarden die aan CS werden 
toegekend In dit kader werden „Sid-
invest en A l invest opgencht 

2) Van deze oorspronkelijke visie 
werd reeds onrechtmatg afgewe
ken door de opnchting van de Waal
se investenngsholdings Sud-invest" 
en Boel invest Deze afwijking was 
reeds een discnminabe t o v Vlaan
deren 

3) Nu blijkt dat er van de 12 
miljard (die uit de centrale staatskas 
voorzien werden voor het sociale 
luik van CS) 8 miljard zal volstaan 
wordt het overschot van 4 miljard 
blijkbaar beschouwd als een verwor
ven recht voor Wallonië De Volks
unie vindt het totaal onaanvaardbaar 
da t nu het njk met enorme financiële 
moeilijkheden te kampen heeft dit 
overschot van 4 miljard niet ten 
voordele is van de centrale njkskas 
De VU vindt het ovengens onduld
baar dat de onrechtmatg opgenchte 
investenngsholdings in Luik en Char
leroi de bevoordeling van de kleine 
en middelgrote Waalse ondennemin-
gen nog verhoogt vermits Wallonië 
door het participatiefonds reeds flink 
bevoordeligd word t 

Samenwerking 
Duitse en Franse 

gemeenschap 
De V U betreurt ten zeerste de 

wijze waarop de executieve van de 
Duitse gemeenschap haar kulturele 
eigenheid aan de Walen verkoopt 
De partij benadrukt in dit vertjand 
dat de CVP zich nu met als reddende 
engel moet opstellen De verant
woordelijkheid voor de totstandko
ming van een dergelijk protokol ligt 
immers bij hen die dest jds het scha
mel statuut van de Duitstalige ge
meenschap hebben goedgekeurd 
De CVP bewijst nogmaals haar 
schijnheiligheid wanneer ze zich op
stelt als de karabiniers van Offen
bach i 
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VU-Aalst 
vraagt belastingverlaging 

Tijdens de jongste zitting van de 
Aalsterse gemeenteraad kwamen de 
VU-raadsleden als naar gewoonte 
weer zijn aktief tussenbeide 

Raadslid Willy Alloc interpelleerde 
over de toestand van het wagenpark 
van politie en brandweer, ook raads
lid Danny Denaeyer kwam gevat 
tussen 

.JZwamkom" 

Raadslid van Mossevelde interpel
leerde over het probleem van de 
illegale publiciteitsborden en het be
ter opvolgen van de belastingen op 
de toegelaten borden Een ander 
door Van Mossevelde besproken 
punt handelde over het vertrouwen 
van de burger tov de openbare 
besturen en de politici Ons raadslid 
besloot met volgende sarkasbsche 
noot 

„Op de muren van het nieuw 
zwembad staat het volgende ge
schreven „Parlement = zwamkom" 
Yoor de man in de straat is parle
ment en gemeenteraad over een 
kam te scheren en stel ik dan ook in 
zijn naam voor deze laan de naam 
Zwamkomlaan te geven" 

Andere punten waren de begro
tingswijzigingen Na een grondige 
analyse in de VU-fraktie kan fraktie-
leider Jan Caudron meedelen dat de 
VU deze met kan goedkeuren Met 
een batig saldo van 117 miljoen ligt 
het toch voor de hand dat eerst en 
vooral aan belastingverlaging moet 
worden gedacht zoals het voorge
schreven wordt in de richtlijnen van 
de gemeenschapsminister van Bin
nenlandse Aangelegenheden 

Uit de lange opsomming een pi
kant detail 

Jan Caudron. „ een verhoging 
met een kwart min van de „receptie-
en representatiekosten" die in '84 
met 1,25 min zullen weglopen Aan
gezien de rekening '83 slechts een 
bedrag van 563 890 fr vermeldt be
tekent dit dus méér dan een verdub
beling in een jaar tijd' Is het wel nodig 

in een tijd van inleveren, dat een paar 
leden van het schepenkollege, 
steeds dezelfde, regelmatig op 
stadskosten uitvoerig gaan tafelen in 
dure restaurants, terwijl de rest van 
het kollege het heel wat soberder 
doet?" 

Verder behandelde de VU-fraktie-
leider punten als „de organizatie van 
feesten", de mogelijke verkoop van 
de pendelparking aan de NMBS en 
de toegankelijkheid voor het publiek 
van een onteigend stuk Osbroek 
Ten slotte had hij het over de ver
koop van het slachthuis (ooit met 
staatstussenkomst gebouwd) aan 
een zelfstandige slachthuisuitbater 
Jan Caudron had tevens vragen 
rond de milieuonvnendelijkheid van 
bedoelde slachter Raadslid Denayer 
had daar eerder vragen rond gefor
muleerd 

Hoogspanning 
Later op de avond hield Jan Cau

dron een uitgebreide uiteenzetting 
over het instellen van een kortgeding 
tegen de afgeleverde bouwvergun
ning van een bovengrondse hoog
spanningslijn door „Denderland", een 
waardevol natuurgebied 

Caudron haalde dne voorbeelden 
in Wallonië en Vlaanderen aan en 
besloot 

„Met deze dne ijzersterke prece
denten voelen wij ons voldoende 
gewapend tegen de eventuele scha
devergoeding in het geval dat de 
Raad van State de gewraakte bouw
vergunning met verbreekt, dat wij de 
gemeenteraad voor de tweede keer 
met aandrang verzoeken nu toch te 
beslissen in kortgeding te gaan 

Maar dat is nog met alles' Wan
neer u, dames en heren, ons voorstel 
steunt en de juiste beslissing is geno
men, dan nog is de kous met af' 

Aan het vonnis in kortgeding moet 
een stevige dwangsom gekoppeld 
worden Voor het geval dat de elek-
tnciteitsmaatschappij het vonnis met 
uitvoert en gewoon doorgaat met 

deze week 

De Vlaamse Bevreging 
ligt stil 

Ineens is het nieuws er weer vol van: 
nog een grondwetsherziening gevraagd, 

de kroning van José Happart, de Limburgse 
steenkoolwinning. Volgens Hugo Schiltz 
zwijgt het flamingantisme in alle talen. 

Bovendien 
B e l e g g i n g : het fenomeen van de goudwinkels 

LandboHw: de superheffing 
in de melkveehouderij 

V S J hoe een president als produkt 
wordt aangesmeerd 

S p e r t : Russische ijshockey-import 
te duur voor België 

Knack Weekend 
brengt onder meer een interessant verhaal over 

Palm Springs, de droomwereld voor Amerikanen. 
En een brok schoonheidsverzorging: een pak 
ideeën van hoe u er deze winter zou kunnen 

uitzien. Verder, zoals gebruikelijk, 
film-informatie, en veel over wat her en der 

allemaal te zien en 
te beluisteren valt 

TgO0»8pi 

haar milieuschendend werk, zou een 
dwangsom van bv 100 000 fr per 
dag moeten geëist worden, die dan 
de stadskas zal aandikken" 

Dat de tussenkomst geladen was 
bleek uit de voelbare hoogspanning 
die boven de raadslieden hing 

VU-afdeling neemt 
origineel initiatief 

Play-back-
show 
te Brakel 

Zoals u reeds bekend zijn wij 
sinds een jaar aan vernieuwing toe 
Nieuwe mensen met nieuwe ideeën, 
samenwerkend met enkele getrou
wen van de „oude" kern, bleek de 
ideale kombinatie te zijn om opnieuw 
een stevig geheel uit te bouwen dat 
moet instaan voor de vooruitgang 
van de partij, wat dan ook resulteer
de in een fikse ledensbjging het 
voorbije jaar (Grootste sbjging in het 
arrondissement en pluim van het 
algem sekretanaat van de parbj) 

Stilstaan is echter achteruitgaan, 
zegt men in de volksmond Daarom 
ook dat WIJ afstappen van ons klas
siek bal (dansfeest met muziekstu
die) WIJ opteerden in samenspraak 
met onze eigen Brakelse Marijn De 
Valck voor een eerste „Brakelse 
play-back-show" Een zanger of 
groep worden geïmiteerd op het 
podium, terwijl u in de achtergrond 
originele muziek hoort wat enerzijds 
komisch en anderzijds professioneel 
kan overkomen Uiteraard stijgen 
hiermee de onkosten dermate dat 
we dieper in de geldbeugel moesten 
tasten dan de vorige jaren 

Uw aanwezigheid op ons ver
nieuwd bal zou een blijk zijn, een 
knipoog als het ware van uwentwe
ge dat WIJ de goede koers varen Wij 
staan borg voor animo en beloven u 
een onvergetelijke avond Zorg door 
uw aanwezigheid dat wij er de kans 
toe krijgen 

Ingangskaarten aan 80 fr (100 fr 
aan de inkom) zijn te verknjgen bij al 
onze bestuursleden, alsook bij onze 
voorzitter Elie Roos tijdens de ope
ningsuren van het ziekenfonds 
Vlaamse Ardennen, Marktplein 19 te 
Brakel (tel 055-425188) 

U te mogen begroeten maken wij 
alvast afspraak op 6 oktober e k om 
20 u te Brakel in zaal Ceres 

• Pas afgestudeerde jongedame, 
diploma ziekenhuisassistente, zoekt 
dringend een gepaste betrekking 
Voor inlichtingen senator O Van 
Ooteghem, A Lonquestraat31,9219 
Gentbrugge Tel 091-307287 
• 43 j loodgieter zoekt een betrek
king als onderhoudsman Voor ml 
zich wenden tot Volksvertegen
woordiger-Burgemeester Dr J Val
keniers, tel 02-5691604 

OOST-VLMNDEREN 
SEPTEMBER 
28 

28 

29 

29 

29 
29 

30 

DENDERMONDE Optreden van Willem Vermandere in het H 
Maagdkollege (feestzaal) om 20 u Ingang 150fr Voorverkoop 
120 fr Inr De Vlaamse Vlagge 
GENTBRUGGE Opening Kunsttentoonstelling Dr Goosse-
naertsknng met receptie om 20 uur De tentoonstelling loopt tot 
en met zondag 7 oktober 
GENTBRUGGE- Vlaggefeest VOS-Uzerbedevaartwerkgroep 
Gentbrugge-Ledeberg 18u 30 mis voor overleden VOS-leden 
en „Vlaggewijding" in de kerk Simon & Taddeus van Gentbrugge-
C^nter Om 20 u gezellig samenzijn in gemeentelijke feestzaal. 
Kerkstraat, met volkszanger Frans Jacobs Inkom 50 fr 
NINOVE: VU-overwinmngsbal om 20 u in zaal Berg en Dal, Brus
selsestraat 87, te Ninove tv v het VU-tijdschnft „De Roelanders" 
Vic Anciaux zal aanwezig zijn 
BAARDEGEM. Kulturele avond om 20 u in de Parochiezaal 
LEDE: Brusseldag Om 10 u in de Ancienne Belgique Om 10 u 
aan het World Trade Center voor een rondnt door Brussel 
LEDE: Bezoek aan Rantentuin Meise, het Ranetanum en geleide 
rondrit door Brussel Org FVV-Lede Vertrek 9 u Markt, Lede 

OKTOBER 
6 GENT-MUIDE en GENT-BRUGSEPOORT: JaaHijks 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 Verbruggenknng 

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

13 LEDE: Bal van de Leedse VU-mandatanssen in zaal „De Klub", 
Rosselstr„ Lede Met Ray Franky en orkest Aanvang 21 u Toe
gang 100 fr in voorverkoop 

13 GENTBRUGGE-LEDEBERG: 20 jaar Volksunie in Gentbrugge-
Ledeberg met receptie (19 u 30), feestrede Jaak Vandemeule-
broucke (20 u 30) en volksbal (21 uJ Dit alles in de gemeentelij
ke feestzaal, Ledebergplein 34 Toegang 50 fr 

20 MELLE: Vienng 15 jaar Volksume-Melle met Vic Anciaux 
Deelnemingspnjs 400 fr Inschnjven bij de bestuursleden 

Senator Nelly Maes 

toepassing 
taaidekreet te Doel 

Tijdens een bijeenkonnst met de pers kloeg senator Nelly Maes 
de taaitoestanden aan op de werf van de kerncentrale te DoeL 

Onze senator beklemtoonde met haar gefundeerde klacht dat de 
toepassing van het taaidekreet ook een sociaal aspekt vertoont 

Nelly Maes. „Op de werf van de 
nucleaire centrale te Doel zijn een 
aantal firma's werkzaam (Acec, Co-
ckenll. Tractionel, Westinghouse) die 
— ondanks vroegere aanmaningen 
— weigeren het Taaidekreet Vande-
zande uit te voeren Op de werf van 
Doel zijn immers een groot aantal 
buitenlanders werkzaam Dit leidt tot 
toestanden die echt met door de 
beugel kunnen administratieve do-
kumenten die niet in het Nederlands 
zijn opgesteld, syndikale afgevaar
digden die het Nederlands niet 
machtig zijn, om nog te zwijgen van 
de werkgelegenheid van Vlaamse 
mensen die hier in het gedrang komt 
En dit alles terwijl het Taaidekreet 
verplicht dat de te gebruiken taal op 
de werf het Nederlands is' Na een 
klacht bij de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht over deze wantoestand, 
werd een onderzoek ingesteld Maar 
sancties bleven uit en de toestand 
ongewijzigd' 

Sociaal dekreet 
Op 3 januan 1984 werd een nieu

we klacht ingediend die nu op 
26 september eerstkomend zal wor
den behandeld De uitspraak van de 
Vaste Kommissie zal beslissend zijn, 
maar de vrees is groot dat de betrok
ken firma's een uitweg zullen vinden 

om aan de toepassing van het Taai
dekreet te ontsnappen 

Nelly Maes. „Dit zou een regel
rechte schande zijn, er moet op 
toegezien worden dat de bestaande 
wantoestanden opgelost worden, en 
dat de firma's verplicht worden over 
te gaan tot aanwerving of bevorde-
nng van Nederlandssprekenden Het 
Taaidekreet is immers een sociaal 
dekreet dat de rechten van de Ne
derlandssprekende werknemers wil 
beschermen en aan „koloniale" toe
standen een einde stett'" 

• Kinesitherapeute zoekt full
time of part-time betrekking als 
zelfstandige of loontrekkende 
Omgeving Brugge-Knokke Spe-
cializatie sofrologie 
Tel 050-334129 

• Stil echtpaar 65, VU, zoekt appar
tement te huren 1ste verdieping of 
gelijkvloers te Ganshoren Bneven 
CJ Vander Kleijn, Hervormingslaan 
59, 1080 Brussel 

verzekeringskantoor 

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

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN (Adv 110) 
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Gemeenteraad Antwerpen: 
nieuw werkjaar 

Na de verlofperiode kwamen de gemeenteraadsleden, waaronder 
een voltallige VU-frakt ie , op 11 sept. jl. terug bijeen met vernieuwde 
werk lust Vooral van de V U wordt verwacht dat zij een kordate, doch 
konstruktieve opposit ie zal voeren. 

Wi j zijn ervan overtuigd dat zij de in haar gestelde verwachtingen 
zal inlossen aangezien zij beschikt over een degeli jke en goed 
samenhangende ploeg. Reeds ti jdens deze eerste zitting bleek dat 
met de VU-frakt ie zal dienen rekening te worden gehouden, want zij 
kwam gepast tussen bij verscheidene agendapunten. 

Bouwkode 
Het kollege stelde een nieuwe 

bouwkode op, die van toepassing 
wordt voor het ganse grondgebied 
van Groot-Antwerpen Bij deze 
bouwkode zijn een reeks toepas-
singsrichtlijnen gevoegd G Bergers 
(VU) vroeg een soepele toepassing 
van deze nchtlijnen en de mogelijk
heid te voorzien om deze nchtlijnen 
eventueel aan te kunnen passen, zo 
dit later nodig mocht blijken 

Onvolledigheid 
van dossiers 

BIJ gelegenheid van het voorstel 
tot aankoop van een offsetmachine 
voor het stedelijk onderwijs, stelde 
D Van Gelder (VU) vast dat het 
betreffende dossier volstrekt onvol
ledig was, aangezien het enkel de 
bestelbon van de inspekteur bevatte 
en verder geen enkele andere infor
matie omtrent deze aankoop in het 
dossier te vinden was Bij een ander 
punt merkte Van Roe ( P W ) op dat 
bepaalde stukken, nl de adviezen 
van de Distnktsraad van Berchem 
(die geraadpleegd was geworden 
over een verkeersprobleem aan de 
Grote Steenweg te Berchem) in het 
dossier van het kollege ontbraken 
Hopelijk zal aan het samenstellen 
van de dossiers meer aandacht wor
den geschonken, anders is het inkijk-
recht van de gemeenteraadsleden 
maar van weinig nut 

St. Erasmussteeg 
Borgerhout 

Het kollege stelde voor twee 
stadseigendommen aan de S t Eras
mussteeg (nl de panden Van Leent-
straat 47 en 55) te verkopen met de 
verbintenis voor de nieuwe eige
naars om de aangekochte gebou
wen te herwaarderen Zowel Gee-
raerts (SP) als D Stappaerts (VU) 
wezen erop dat in de overeenkomst 
geen sankties zijn voorzien zo de 
vereiste renovate niet wordt uitge
voerd De gewezen VU-burgemees-
ter van Borgerhout merkte op dat 
het door het voormalige Borgerhout-
se gemeentebestuur opgestelde glo
bale plan voor deze steeg uitzicht gaf 
op een volledige sanenng van deze 
buurt Het kollege blijkt thans af te 
zien van de uiteindelijke gehele sane
nng, aangezien in de onmiddellijke 
nabijheid van dé nieuwbouw de ver
ouderde en verkrotte panden zullen 
worden behouden en de verbetenng 

van deze gebouwen bij gebrek aan 
een bindende verplichting in de ver
koopovereenkomst in feite wordt 
overgelaten aan het eventuele eigen 
initiatief van de nieuwe eigenaars 

D Stappaerts vroeg daarom de 
afvoenng van de voorstellen ten 
einde de mogelijkheid te bieden om 
tot een betere besluitvorming te ko
men Na een zwakke repliek van de 
schepenen Van Heyst (CVP) en 
Mangelschots (SP), erkende burge
meester Cools (SP) de gegrondheid 
van de uiteengezette bezwaren en 
werden de betreffende punten ver
daagd 

Bijstand aan 
gehandicapte raadsleden 

Agaiev stelde voor om raadsleden 
met een handicap, o m blindheid, bij 
de zittingen, zowel deze met open 
als met gesloten deuren, te laten 
bijstaan door een door henzelf geko
zen vertrouwenspersoon Tot nu toe 
werd aan de heer Van Dijck van 
Agaiev, die een dergelijke handicap 
heeft toestemming gegeven zich tij
dens de openbare zittingen te laten 
bijstaan door zijn vrouw Agaiev 
vroeg nu dus deze maatregel uit te 
breiden tot de zittingen achter geslo
ten deuren en hiertoe het „huishou
delijk reglement van de gemeente
raad" aan te passen 

G Bergers (VU) verklaarde dat 
zijn fraktie in pnncipe gewonnen was 
voor het voorstel, maar hij vroeg zich 
af of de jundische rechtsgeldigheid 
van de in de geheime zittingen geno-

„Het gezin 
in Vlaanderen" 

De VU-vrouwen organizeren op 
zondag 14 oktober 1984 in het kultu-
reel centrum van Berchem, Dneko-
ningenstraat 126, een studiedag 
Prof Dr Wilfned Dumon, dir van het 
Sociologisch Onderzoeksinstituut 
van de K.UL zal er spreken over 
„Het gezin in Vlaanderen anno 1984" 

Programma: 10 u ontvangst, 
l O u 30 uiteenzetting prof Dumon, 
11 u 30 pauze, 11 u 45 gelegenheid 
tot vragen stellen, 12u 30 einde, 
14 u 30 alternatieve wandeling door 
Antwerpen (oud stad) o I v Maneke 
Allaerd (bij slecht weer bezoek aan 
de St-Jakobskerk), 16 uur einde 

•50 JARIG JUBILEUM 

50 JARIG JUBILEUM 

1934-1984 

men beslissingen hierdoor met in het 
gedrang komt daar wettelijk enkel 
de raadsleden en de gemeentese-
kretans op de geheime zittingen mo
gen aanwezig zijn Bij de verdere 
dtskussie bleek dat alle partjen er 
over eens waren om ondanks de 
bedenkingen aangaande de wette
lijkheid een oplossing van het pro
bleem te zoeken naar de geest van 
de we t 

Uiteindelijk werd beslist om aan de 
dienst „Rechtszaken" opdracht te 
geven een tekst klaar te maken voor 
de aanpassing van het huishoudelijk 
reglement die dan aan een volgende 
gemeenteraad ter goedkeunng zal 
worden voorgelegd 

Achterstallige 
vakantiegelden 

Ria Van Rompay (VU) deed na
vraag naar de vakantiegelden van 
het personeel, waarvan een deel nog 
steeds met werd uitbetaald wegens 
een fout met de komputer Hoewel 
toegezegd werd dat dit in september 
zou in orde gebracht worden, is dit 
met gebeurd Thans beloofde sche
pen Julliams (SP) dat de achterstalli
ge betalingen zeker in in oktober 
zullen geregeld worden 

Term „Gezinshoofd" 
Ria Van Rompay (VU) vestgde er 

de aandacht op dat door de dienst 
„Bevolking" nog steeds attesten wor
den afgeleverd met de term „Gezins
hoofd" voor de aanduiding van de 
man en de term „Echtgenote" voor 
de aanduiding van de vrouw Zij 
vond dat dit in stnjd is met de 
wettelijke gelijkheid tussen man en 
vrouw en vroeg de term „Gezins
hoofd" in de dokumenten van de 
stad te doen verdwijnen Volgens 
schepen Julliams (SP) zou dit even
wel v*(ettelijk niet kunnen 

De door de interpellante aange
klaagde ongelijkheid zal dus nog 
blijven voortduren Naar het zeggen 
van de schepen zou het teoretsch 
mogelijk zijn om de vrouw als „Ge
zinshoofd" te vermelden Maar of dit 
ook soms zo gebeurd, is weinig 
waarschijnlijk aangezien in de prak
tijk nooit aan de betrokkenen wordt 
gevraagd de keuze te maken Er is 
dus nog werk voor de voorstanders 
van de vrouwenemancipatie' 

PS3.M. 

Eerste 
Leeuwkesrally 
te Mortsel 

De Volksumejongeren van Mort
sel hebben een wandelzoektocht 
doorheen een aantal Mortselse wij
ken in mekaar gebokst Die zoek
tocht vertrekt aan het Mark be-
brechtcentnjm De deelnemingspnjs 
werd op 100 fr per deelnemingsfor-
mulier vastgelegd De zoektocht kan 
afgelegd worden van 25 september 
tot 15 oktober 15 oktober is wel 
definitief de laatste dag dat de formu
lieren kunnen binnengebracht wor
den 

Voor deze zoektocht is geen spe
ciale kennis vereist men moet ook 
geen doorgewinterde rally-deelne
mer zijn Natuurlijk zijn hier en daar al 
eens stnkvraagjes niet uitgesloten. 

Deelnemingsformulieren kunnen 
verkregen worden in het Mark üe-
brechtcentrum, Heilig Kruisstraat 16 
te Mortsel, waar de (hopelijk) juiste 
antwoorden ook terug kunnen bin
nengebracht worden 

Op vnjdag 26 oktober wordt dan 
de uitslag bekend gemaakt in de 
bovenzaal van het Mark üebrecht-
centrum, met vertoning van dia's 
waarop de juiste antwoorden wor
den getoond 

Doe mee met deze ontspannende, 
en tevens leerrijke zoektocht spoor 
uw familie en vnenden tot deelne
ming, zodat dit voor VUJO-Mortsel 
een suksesnjke aktiviteit kan wor
den 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

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, Driekoningen
straat 126 Inkom 50 fr Inr Vlaamse Knng Berchem 

29 KAPELLEN Dagtnp „Hoeilaart druivenstreek" Vertrek om 
8 u 30 aan GB-Kapellen, 250 fr Org FVV Inl 6643494 

29 BORGERHOUT Herman Van Den Reeck-gedachtemsmis 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 

29 WOMMELGEM Om 9 u , Kerkplaats, vertrek naar Brusseldag 
Nog enkele plaatsen beschikbaar Inl Ward Hert)osch, tel 
3536894 

30 MINDERHOUT-HOOGSTRATEN: Vlaamse boekenbeurs Org 
Vlaamse Knng 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 Han-y 

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

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

tot 14 u 30 in zaal De Boterham", Veltwijcklaan 23 
6 STABROEK-HOEVENEN. 9de herfstbal van de Volksunie in „De 

Rosmolen", Kerkendam 8 Aanvang 20 u Inkom lOOfr Kaarten 
te bekomen bij de bestuursleden 

13 HULSHOUT- Vienng 20-jang bestaan Volksunie Hulshout 
13 KONINGSHOOIKT: Jaarlijks VU-ledenfeest in de Parochiezaal, 

Mechelbaan Aanvang 19 u Spreker senator Walter Luyten 
Deelnemingspnjs 400 fr voor leden, 450 fr voor met-leden 

13 EDEGEM' Jaarlijkse feesttafel vanaf 19 u 45 in zaal Centrum, 
Stnjdersstraat Deelnemingspnjs 375 fr Vanaf 22 u dansavond 
Inkom lOOfr Inschnjven bij büestuursleden 

19 PUTTE - BEERZEL - PEULIS - GRASHEIDE: 5de Vlaannse 
Nacht afdelingsbal, zaal „De Ster", Mechelbaan, Putte Eerste 
dans om 21 u 

20 MOL: Mosselfeest Volksunie-Mol in zaal Malpertuus, Tumhout-
sebaan 15 Van 16 tot 21 u Ook op zondag 21 oktober van 
11 u 30 tot 20 u 

21 DUFFEL: Tentoonstelling August en Paul Stalmans in de boven
zaal van de gem bibl Open van 14 tot 19 u Ook op maandag 22 
oktober (10-19 uJ, zaterdag 27 en zondag 28 oktober (14 tot 
19uJ Inr Kult Komm Duffel en Kunststichting Hondiusknng 

Gemeente Kapellen 
(provincie Antwerpen) 

Volgende betrekkingen in vast verband zijn te begeven-
— een betrekking van bestuurschef-sportfunktionaris; 
— een betrekking van onderbnreelhoofd-sportfimktionaris. 
De kandidaatstellingen moeten uiterlijk 26 oktober 1984 
(eventueel aangetekend) bij het gemeentebestuur toegeko
men zijn 
Alle nuttige mlichtingen kunnen ingewonnen worden bij de 
personeelsdienst (teL 03-664.7370 - toestel 21) 

De Gemeentesekretaris, De Schepen voor Personeelszaken, 
R. Hannes G. Schonkeren 

(Adv. 119) 

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. 

27 SEPTEMBER 1984 
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Rita Lommee bij VSVK-lzegem 
„Hoe lang 
is de weg?" 

De Vlaamse Studie- en Vormings-
knng (VSVKJ start haar zesde 
werkjaar Over het hele winterpro
gramma 1984-'85 benchten we een 
volgende keer We vermelden alvast 
dat VSVK ipv een traditionele 
uitnodiging nu een benchtenblad be
zorgt als tijdschrift Naar vorm en 
inhoud bijzonder verzorgd Meteen 
een voltreffer dus En dat is ook het 
eerste programma van dit seizoen 
VS VK. IS de eerste vereniging die 
Flita Lommee laat starten met haar 
gastvoorstellingen 

De BRT heeft haar bij een breed 
publiek bekend gemaakt met haar 
rollen in het jeugdfeuilleton .Zanzi
bar" en in de tv-spelen „De filosoof 
van 't Sashuis" en „De vorstinnen 
van Brugge" Ze werkte mee aan 
tainjke poëzie- en kleinkunstpro-
gramma's Als free-lance aktnce trad 
ze al op in nagenoeg alle Vlaamse ka-
merteaters Rita Lommee is thans 

lerares diktie en voordracht aan het 
Konservatonum in Brugge en de 
muziekschool in Blankenberge 

Voor haar programma, dat een 
kombinate is van voordracht en to
neel, fungeert Andre Vermaerke als 
regisseur, Vermaerke studeerde aan 
het RITCS in Brussel en was regie
assistent in het NT in Gent en bij de 
BRT HIJ IS sedert 1978 leraar aan de 
Muziekakademie in Gentbrugge 

Hoe lang 
is de weg 

Onder deze titel hebben Rita Lom
mee en regisseur Vermaerke poëzie, 
proza en kabaretteksten samenge
bracht De bindteksten zijn van de 
Nederlandse cabaretier Freek De 
Jonge Onder de gekozen auteurs 
komen de namen voor van Willem 
Bsschot Hugo Claus, Annie M G 
Schmidt Herman Van Veen, Herman 
De Coninck, Ivo Michiels Patncia 
Lasoen, Hans Lodeizen, e a 

Men knjgt niet alleen teksten te 
„beluisteren", maar er wordt ook een 

lustrerie 
devriese 
beter licht 

-20% 
k o r t i n g o p ve r l i ch t i ng voor t u i n , b u r o 
e n v o o r w o o n - , z i t - en s laapkamers , 
o p sa lonta fe ls voo r e lk in te r ieur . 

verrassingskortjngen 

lustrerie de vriese 
b a r o n ruze t te laan 7 8 b r u g g e 
050-35.74.04 
baan van b r u g g e naar ko r t r i j k gaan p a r k a a r p r o b l a m e n 
ve r l i ch t i ng t e g e n betaa lbare pr i jzan. 

p 
gratis 

( 1 
lustrerie 1 
mare de vriesel 

IJl 
{fê^fjS\ 

• 

en ander „in beeld" gebracht Belich
ting, muziek en geluid versterken het 
effekt van de teksten Linda Salva 
verzorgt het scènebeeld en Herman 
Olbrechts en Giedo D'Hont zorgen 
voor de technische uitvoenng en 
begeleiding 

Pral(tisch 
Deze voorstelling heeft plaats van

daag donderdag 27 september, om 
20 u 30 in het Auditonum van de 
Stedelijke Muziekakademie, Kruis
straat 15 in Izegem De voorstelling 
duurt 75' en er is geen pauze voor
zien Kaarten aan de zaal kosten 
125fr en bij voorverkoop lOOfr dn 
boekhandel Spectator, in „Wener-
droom", of bij leden van de stuur
groep) 

Werlcaanbieding 
Programmeur of programmeur-

analist (m./vJ die kan programme
ren in de taal PL/1 Hij of zij heeft 
liefst kennis van een database-taal, 
doch dit IS met strikt noodzakelijk 
Raats van tewerkstelling is Brussel 
Voor verdere inlichtingen Valere 
Oversteyns, Baron E Descampslaan 
62 3018 Wijgmaal-Leuven Tel 
016-446225 

WEST-VU\ANDEREN 
SEPTEMBER 

27 IZEGEM: „Hoe lang is de w e g ' " 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 muziekauditorium 
Kruisstraat 15 Kaarten voorverkoop 100 fr (boekhandel Specta
tor, Marktstraat Ratenhandel Wenerdroom, Stationsstraat, be
stuursleden VSVK) Aan de ingang van de zaal 125 fr Innchting 
VSVK (Vlaamse Studie- en Vormingsknng) 

27 BRUGGE Volksunie-ledenfeest Vlaams hutsepotfestijn in het 
Breydelhof Slechts 200 fr Vooraf inschnjven is noodzakelijk dn 
het lokaal) 

29 DAMME-MOERKERKE VI Nat Ontmoeting 1954-1984 - Om 
15 u in de monumentale raadszaal van het stadhuis te Damme, 
feest- en akademische zitting met rede door min Hugo Schiltz. -
Om 20 u in zaal „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 Vienng 25 jaar Volksunie Om 17 uur in het 
gemeentehuis van Sint-Michiels feestzitting met toespraak door 
volksvertegenwoordiger Paul van Grembergen (fraktieleider in 
de Vlaamse Raad) Om 19 uur feestmaaltijd in De Wandelinge", 
Baron Ruzettelaan Voonnschnjving noodzakelijk (tel H Gevaert 
386338) 

6 LOPPEM Prijsuitreiking „WUnn-Zedelgem" in de manege Om 
20 uur Direkt daarna grote herfstfuif van de VU-afdeling 

VU-St.-Michiels in feest 
D e V o l k s u n i e - a f d e l i n g van S i n t - M i c h i e l s (b i j B r u g g e ) v ie r t f e e s t 

V o l k o m e n t e rech t ove r i gens . Z i ) bes taa t i m m e r s een k w a r t e e u w en 
v o o r w i e de s i tua t ie in deze r a n d g e m e e n t e e n i g s z i n s kent , be teken t 
d i t ie ts . S m t - M i c h i e l s is i m m e r s de g e m e e n t e me t v a n o u d s h e r een 
s c h i i n b a a r o n w a n k e l b a r e C V P - m e e r d e r h e i d . 

Sinds 1976 is daar verandenng in 
gekomen, niet in het minst dankzij de 
aangehouden oppositie van de VU-
afdeling Dit wordt feestelijk henn-
nerd op zaterdag 6 oktober a s Alle 
VU-sympatizanten uit het Brugse 
worden hartelijk uitgenodigd om 
mee te vieren 

Het begint om 17 uur met een 
zitting in de raadzaal van het ge
meentehuis Het welkomstwoord 
wordt uitgesproken door voorzitter 
Gevaert medestichter Hij zal ook 
een korte histonek geven Daarna 
komt senator Van In aan de beurt die 
eveneens enkele vergeten hennne-
nngen zal opdissen, gekoppeld aan 
een toekomstvisie Arrondisse
mentsvoorzitter Erwin Van Dnes-
sche zal het hebben over de rol van 
deze afdeling in het kustarrondisse-
ment gevolgd door een Europese 

groet van Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke 

De eigenlijke feestrede wordt ge
houden door kamerlid Paul Van 
Grembergen, voorzitter van de VU-
fraktie in de Vlaamse Raad en, zoals 
bekend, een gewaardeerd en pitbg 
redenaar Deze zitbng wordt afge
rond met een receptie 

Onmiddellijk hierop aansluitend 
gaat het feestmaal door in de kunst
kroeg „de Wandelinge" (Baron Ru
zettelaan) Voor 350 fr knjgt men 
soep, waterzooi en een nagerecht 
Vooraf inschnjven is natuurlijk nodig 
Gelieve dit zo vlug mogelijk te doen 
door te telefoneren naar de voorzit
ter (tel 050-385330) Leute en ge
zelligheid zijn natuurlijk gewaar
borgd U komt toch o o k ' 

Hoevebarbecue 
vu-afdeling 
Oostkamp 

Zaterdag II had in het kader van 
30 jaar Volksunie een hoevebarbe
cue plaats te Hertsberge 

Onder de talnjke aanwezigen be
groetten we ondermeer Willy Kuij-
pers, Jos Speybroeck en Ward 
Baert Dank zij het Vlaams Kruis, dat 
zijn tenten beschikbaar stelde, veror
berden de hongerige magen menige 
wors t brochet en kotelet in het 
droge Willy Kuijpers benadrukte in 
zijn rede de Vlaamse samenhong-
heid en prees de inzet van de VÜ-
afdeling Oostkamp Na de fikse re
genbui konden gasten zich aan een 
partijtje krulbolling wagen Tijdens 
het diskussiemoment werd de Oost-
kampse gemeentepolitiek op de kor
rel genomen In de loop van de 
volgende maand verschijnt de VU-
visie op de prestigepolitiek van de 
Oostkampse CVP 

^ lepel & vork... 
^ 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Dortmunder Thier Braü-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 

Kon Astridlaan 85, KONTICH 
Tel 03-457 30 32 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-218 74 89 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056-71 15 36 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westorio 

Tel 014-544007 

Maandag gestoten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Koutor 47 

Uitbergen 
Tel 091-675712 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-423246 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie Tadv 23; 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

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 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel 03-2365654 
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Tafelen met Jaak Gabriels te Oostende 
V O V O Vereniging Ontspanning 

en Volksontwikkeling Oostende) or-
ganizeert op vnjdagavond 5 oktober 
vanaf 20 u een tafelgesprek met de 
Limburgse volksvertegenwoordiger 
Jaak Gabnels Als burgemeester van 
Bree en VU-kamerlid gaf hij aan de 
Vlaamse Beweging in Limburg een 
nieuwe impuls. 

Zijn populariteit werd nogmaals 
bevestigd door zijn schitterende uit
slag bij de Europese verkiezingen 

V O V O vroeg hem dan ook te 
komen spreken over het vlaams-
nationalisme in bmburg Ook de ko-

lenkwestie zal uitgebreid behandeld 
worden Voor wie eerstehandsinfor-
matie over Limburg wil een met te 
missen gebeurtenis' 

Op het menu staat een koude 
schotel tegen de demokratische prijs 
van 200 fr 

Er wordt getafeld en gepraat in het 
nieuwe Trefcentrum, Aartshertog
straat 4 te Oostende 

Vooraf inschnjven is noodzakelijk 
want het aantal plaatsen is beperkt 

Voor meer inlichtingen kan je 
steeds terecht op nummer 
059-5084.80 

O.C.M.W.-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4, 8000 BRUGGE 

Verbouwingswerken in 
Huize Minnewater 

Prof. Dr. Sebrechtsstraat te Brugge 
Op woensdag 31.10.1984 om 10 uur zal er in de vergaderzaal 

van het O.C.M.W, Kartuizerinnenstraat 4, te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot het openen van de inschrijvingen voor 
de openbare aanbesteding van: partij 1: Bouwwerken. 

Erkenning, kategorie D klas 6. Termijn; 300 werkdagen. 
Het dossier ligt ter inzage: 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken, 

Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel; 
— op het bureau voor het O.C.M.W, Kartuizerinnenstraat 4 te 

8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur; 
— op het bureau van architekt Vermeersch (tel.: 050-3320.43), 

Beenhouwersstraat 51 te 8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 
12 uur. 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 
6.360 fr inklusief BTW en dit na voorafgaande overschrijving 
op rekening nr 280-0205562-56 van architekt Vermeersch, Been
houwersstraat 51 te 8000 Brugge of tegen kontante betaling. 

De mschrijvlngen, in gesloten omslag, mogen op de openbare 
zitting vóór de opening afgegeven worden of in twee ineenge-
schoven en gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F. 
BOURDON, voorzitter van het O.C.M.W-Brugge, Kartuizerin
nenstraat 4, te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen de 
termijn vastgesteld in art. 26 van het K.B. van 22/4/1977. 

Op beide omslagen moet vermeld worden: „Verbouwings
werken in Huize Minnewater partij 1: Bouwwerken". (Adv. us) 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Kleinmeubelen - Luste 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 

VAN HET GOED 
ZITMEUBEL 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

Zondag van 14 tot IS i 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 

„Speciale aanbieding" 

Gekommentarieerde OCMW-
begroting 

Het invoeren van d e funkt io -
nee l -ekonomische klassif ikat ie 
heef t de v o r m van de O C M W -
begro t ing g rond ig gewi jz igd . W i e 
nu me t kennis van zaken wi l 
m ees p r ek en in begro t ingsaan
ge legenheden, w ie ve ran twoor 
del i jk IS v o o r he t f inancieel bele id 
van het O C M W of be t rokken is 
bij de u i tvoer ing ervan, m o e t 
v e r t r o u w d zi jn me t de n i euwe 
v o r m van d e begro t ing en me t 
de n ieuwe in terpretat ie van d e 
begro t ingsgegevens . 

He t daar toe a a n g e w e z e n do -
kumen t is d e gekommen tanee r -
de begro t ing , die is een me t 
c i j f e rgegevens ingevu lde beg ro 
t ing, voorz ien van kommen taa r 
en verwi jz ing naar de reg lemen
ter ing en onder r ich t ingen. 

D e auteurs, A n d r é V a n Thie-
len Imin is tene van Vo l ksgezond 
heid en van het Gez in) me t d e 
m e d e w e r k i n g van A l f ons V a n 
D r o m m e (van het minister ie van 
de V laamse Gemeenschap ) , 
s taan bo rg v o o r de kwal i te i t van 
dit onmisbaar w e r k d o k u m e n t 

D e gekommen ta r i ee rde be
gro t ing is een „must" , niet enke l 
v o o r e lke be le idsveran twoorde
l i jke van he t O C M W maar o o k 

v o o r al len d ie belast z i jn me t he t 
toez ich t o p he t f inancieel be le id 
van he t O C M W . 

Gekommentarieerde 
begroting 

Formaat 21 x 29,7 cm; 
320 biz.; normale prijs 2.600 fr., 
WM-leden 2.000 fr. 

Besteladres: W M , Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. 

Raad 
Tessenderio 
wijst 
Verhofstadt 
terecht 

in de konfrontatie-uitzending 
„leder zijn waarheid" van zondag 23 
september jl sprak Verhofstadt 
voorzitter van de PVV, over de 
inspanningen die door hogere bestu
ren viforden gedaan ter bevordenng 
van de tewerkstelling en die vaak 
worden bemoeilijkt door het niet 
meewerken van de lagere besturen 

Als vooHjeeld haalde hij de ge
meente Tessenderio aan Hij be
weerde dat de gemeente al een 
dnetal weken weigert voor elektna-
teitsvoorziening te zorgen voor een 
nieuw bednjf in de T-zone aldaar 

De gemeenteraad van Tessender
io Cm vergadenng op maandag 24 
september II) protesteert met klem 
tegen deze leugen In de T-zone van 
Tessenderio heeft zich tot op dit 
ogenblik nog geen enkel bednjf ge
vestigd 

(LD. Bruyn) 

In memoriam Gilberte Mathues 
Niemand kon het geloven en toch 

IS het zo Nauwelijks 27 jaar oud 
overleed Gilberte Mathues, echtge
note van Guido Janssen, verant
woordelijke voor de propaganda van 
de Volksunie-afdeling Leuven-Cen
trum 

Helaas, het was de waarheid Gil
berte, de vrolijke, de Ofjgeruimde die 
met haar man verleden jaar voor 
prijzen en geld zorgde voor het 
visspel op de eerste Kaas- en Wijn-
avond van de afdeling Leuven-Cen
trum. Vrolijkheid was ook een van de 
deugden van haar man Kortom een 
optimistisch paar dat zich inspande 
voor de nieuwe bloei van de afdeling 
Leuven-Centrum Hij en zij waren 
reeds bezig met een nieuw sjjel voor 
de 2de Kaas- en Wijnavond op 13 

oktober 1984 Wij zullen haar inzet 
en haar vrolijkheid missen 

Op zulke ogenblikken staat men 
met lege handen en gelooft men nog 
steeds niet dat het waar is En toch 
hebben wij haar met veel verdnet ten 
grave gedragen op 15 septemtjer. 
De afdeling Leuven, zwaar getroffen 
door dit heengaan, biedt aan Guido 
en zijn familie haar diep gevoel van 
medeleven aan bij dit onherstelbaar 
verlies 

Dit verlies treft met alleen de fami
lie, de afdeling Leuven, de „Rere 
Margnet", het Leuvens streekblad 
waaraan zij beiden zo verknocht 
waren, maar de Vlaams-nabonale ge
meenschap van het hele arrondisse
ment Leuven R. Vandezande, 

senator-kwestor 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 

Vljfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-2129.11 en 053-2127.57 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Tel. 014-21.12.07 
Fralkinstraat 20, 

Herentals 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21 08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

CAdv. 54) 

a i T N STUDIO 
J - 1 ^ DANN 
02-428.69.84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[ÜZHI 
Littoral 

AaAd 

"V^ uitgebreide keus bemeubelde villa s - apparl en studio s 
in alle pntsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met (oio s 

LEOPOLD I I -LAAN: 205 
8458 OOSTDUINKERKE 
TEL 058/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

Loodgieten), sanitair zink. gas, 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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VU-Leuven bezocht 
Komen en Frans-Vlaanderen 

Het bestuur van Volksunie, afde
ling Leuven-centrum, ging op pad 
naar Frans-Vlaanderen en Komen. 

We vertrokken 's morgens met 
zo'n 30 per autobua In West-Vlaan-
deren pikten we onze gids, de heer 
Verhaest op. Deze kranige 78-jarige 
nam onmiddellijk zijn taak ter harte in 
een erg sappig taaltje. Hij babbelde 
ons vrolijk naar Frans-Vlaanderen 
toe. De grensoverschrijding leverde 
geen enkel probleem op: onze gids 
kende immers alle beambten met 
naam en toenaam. 

In Frans-Vlaanderen zelf liet hij het 
ene prachtige vergezicht na de ande
re merkwaardigheid aan onze ogen 
voorbijschuiven: de Katsberg, 
Steenvoorde, St-Winoksbergen, de 
Kasselberg, Sint-Omaars, Ariën-aan-
de-Leie, kerken, kapellekes, kastelen, 
noem maar op, elk dorp, elke straat 
elk huis, hij kende alles en vertelde 
honderduit over grote en kleine 
eigen-aardigheden van de streek. 
Anekdotes bij de vleet, informatie 
voor een computer of drie-

Van onze op voorhand uitgestip
pelde reisweg bleef al spoedig niet 
veel meer over. Daarvoor was onze 
gids te veel kenner en liefhebber van 
de kleine wegen en wegeltjes, dwars 
door de velden. 

Een enkele keer stapten we uit de 
bus om een kapel of kerk van binnen 
te bewonderen en wat we te zien 
kregen, was telkens de moeite 
waard. Maar veel tijd om rond te 
wandelen was er niet: onze gids 
moest ons nog zoveel tonen» 

Een stukje na de middag kwamen 
we op de Zwarte Berg aan. Maar 
een uurtje later leidde onze gids ons 
onverdroten verder langs talloze ka
pellekes, huizen en boerderijen met 
Vlaamse opschriften. Hij verklaarde 
een hele reeks toponiemen en 
spreidde zijn uitgebreide kennis van 
de volkskunde ten toon. 

Onze laatste afstapplaats in deze 
streek was Ameke, waar we een 
blitzbezoekje brachten aan het 
prachtige kerkje dat versierd is met 
fijn houtsnijwerk. 

Bij „de heksen" 
Met spijt in het hart en met een 

flinke achterstand op het vooropge
stelde tijdsschema verlieten we 
Frans-Vlaanderen. Via West-Vlaan-
deren reden we naar een afgezon
derd stukje Henegouwen. In Komen 
stond de heer Decramer ons al op te 
wachten. We werden zeer gastvrij 

• 40 j . bediende zonder specifiek 
diploma doch met heel wat ervaring, 
o.m. lOj. als telefoniste, zoekt een 
nieuwe betrekking in het Brusselse 
of op de driehoek Aalst-Brussel-
Ninove. Wil alle bediendenwerk 
doen. Voor inl. zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr. J. Val
keniers, tel. 02-569.16.04. 

TE KOOP 
Computer IBM 32. Voor inlichtin

gen: 02-219.49.30 (toestel 44). 

onthaald in het bekende schooltje, 
we kregen er een uitstekende maal
tijd aangeboden en onze gastheer 
schetste ons de situatie waarin hij en 
andere moedige volhouders iedere 
dag opnieuw trachten Vlaming te zijn 
en te blijven. Dat dit niet zonder slag 
of stoot gaat bleek duidelijk uit de vi
deo-opname van een Panorama-uit
zending over de reakties van Frans
talige Komenaars op de oprichting 
van het Vlaamse schooltje. Deze 
uitzending werd op de BRT vertoond 
onder de titel; „De heksen van Ko
men" en was een integrale overname 
van de originele RTBF-reportage die 
de Franstaligen zekeV niet in hun 
gunstigste daglicht stelde. 

Nadat we onze gids thuis hadden 
afgezet reden we in stilte naar Leu
ven. Wat opgezet was als een uitstap 
groeide uit tot een leerrijke studie
reis! 

Marjan Peeters 

BRABANT 
SEPTEMBER 
29 EPPEGEM: 20ste nacht van Eppegem om 21 u. in zaal Rubens

hof. Orkest: Waltra 
OKTOBER 
2 JETTE: Bezoek brandweerkazerne. Bijeenkomst 13u. 45 Heli-

haven. Inr: Vlaamse Bond Gepen. 
6 St-MARTENS-BODEGEM: Groot-Volksunie-bal met discobar 

Ron Van Dyck's in zaal Marina (StationsstrJ. Aanvang: 20 u. 30. 
Inkom: 80 fr. 

6 KUMTICH-TIENEN: Volksuniebal in parochiezaal Kumtich, vanaf 

21 u. 
6 DWORP: Jaariijks eetfestijn in zaal „Ons Huis", Dworp. Vanaf 

17 u. Ook op zondag 7 oktober vanaf 12 u. 
6 MERCHTEM: Volksuniebal in zaal Harmonie CStoofstrJ. Aanvang 

20 uur. 
10 LEUVEN: Kontaktavond-openingsdebat VUJO-KUL met Vic 

Anciaux en Bart De Nijn, Kleine Aula (Maria Theresiakollege). 
Aanvang: 20 u. 

12 WEMMEL: Haantjesfeest in zaal „Nachtegaal" Wemmelcentrum, 
vanaf 18 u. Ook op zaterdag 13 (vanaf 18 uJ, zondag 14 oktober 
(van 12 tot 16uJ. 

13 JETTE: Voetrally. Vertrek vanaf 13 u. 30 aan Tref centrum, Leo
pold I-straat Inr.: Vlaamse Wandelklub (VUJO). 

20 KESSEL-LO: Ledenfeest in zaal De Kring (J. RerrestrJ. Deelne-
mingsprijs: 250 fr., 100 fr. voor kinderen ( - 12 jJ. Inschrijven bij 
bestuursleden. 

Er is altijd een luisterend oor te Lennik 

Pajottenlands Jongerencentrum 
Sedert begin september zit het 

team van het Pajottenlands Jonge
ren Informatie- en Adviescentrum te 
Lennik weer stevig in het zadel. Alle 
medewerkers doken vanonder de 
zomerzon met een reeks nieuwe 

initiatieven. Niet alleen ideeën groei
den, ook het aantal vrijwilligers nam 
toe. Dit gaf dan meteen ook het 
centrum de kans het aantal ope
ningsuren uit te breiden. Voortaan 
kan men er terecht op volgende 

Gemeen te G r i m b e r g e n (Brabant) 
Gemeentelijke Muziekschool 

Het kollege van burgemeester en schepenen van Grimbergen 
brengt ter kennis dat één betrekking van leerkracht piano 
(7 u/week) en één betrekking leerkracht ballet (4 uVweek) te bege
ven zijn aan de Gemeentelijke Muziekschool van Grimbergen. 
De kandidaturen en bijhorende bewijsstukken dienen uiterlijk op 
23 oktober 1984 per aangetekend schrijven gericht te worden aan 
de heer burgemeester van en te 1850 Grimbergen. 
Nadere inlichtingen en deelnemingsvoorwaarden kunnen beko
men worden bij de dienst Sekretarie-Onderwijs op het gemeente
huis van Grimbergen (tel. 02-269.60.00) en op het sekretariaat van de 
CJemeentelijke Muziekschool (teL 02-267.19.90). 

(Adv. 117) 

dagen en uren: 
— maandag van 9 tot 12 u. en van 

13 tot 20 u. 
— dinsdag van 9 tot 12 u. (enkel 

telefonisch) en van 13 tot 20 u. 
— woensdag van 9 tot 12 u. en 

van 13 tot 19 u. 
— donderdag van 9 tot 12 u. en 

van 13 tot 22 u. 
— vrijdag van 9 tot 12 u. en van 

13 tot 17 u. 
— zaterdag van 9 tot 12 u. 
Gedurende al die tijd zit er een 

„luisterend oor" klaar. 
Alle jongeren en jongvolwassenen 

kunnen er steeds terecht met de 
meest uiteenlopende vragen waarop 
(gratis) antwoord wordt gezocht 

Voor medische informatie en psy
chologisch advies staan een arts en 
psycholoog dadelijk ter beschikking. 
Beide teamleden kunnen ook bij sek
suele problemen helpen. 

uren uit 
Of stuif gewoon eventjes binnen 

om één of ander ideetje rond bvb. 
jeugdaangelegenheden voor te leg
gen.- Wij staan paraat Initiatieven 
mee helpen opzetten is immers ook 
één van onze streefdoelen. • 

Het PJIAC heeft reeds een aantal 
folders uitgegeven die je na schrifte
lijke of telefonische aanvraag gratis 
worden toegestuurd. 

Zo kan je reeds verkrijgen: info 
i.v.m. militiewetgeving, over en voor 
schoolverlaters of zelf architekt spe
len. 

Binnenkort zal ook: „Doelmatig pu-
blteiteit voeren" en „Sollteiteren, hoe 
doe ik dat?" kunnen besteld worden. 

Bovendien is er elke woensdag 
van 17 tot 19 u. tijd voor allerhande 
juridische vragen. Eén of meerdere 
juristen zullen er gratis informatie en 
advies geven. 

Het adres: PJIAC, Maritt 15 te 
Lennik. Tel.: 02-532.0959. 

Een kasboi^ 
He 12 X per jaar op 

Da^b^aai 
^/'/////////////^///^////f W W/fz/'ffff'/ff' ''"'" /"'•'•' 
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LIMBURG 
SEPTEMBER 
28 HERK-DE-STAD: Cantus om 20 u. 30 in tent centrum van de 

gemeente. Org.: VU JO. 
29 HERK-DE-STAD: Jeugdfuif met „American Sound". Aanvang: 

20 u. in de tent. centrum. Org.: VUJO. 
29 PEER: VU-voetbaltornooi - terreinen Breugel, Kaulillerweg, Grote-

Brogel. 
30 HERK-DE-STAD: Tienermatinee om 15 u. met Peter De Graaf. In 

de tent centrum. Org.: VUJO. 
OKTOBER 

6 BEVERST-SCHOONBEEK: Grote kaartavond in café Meyer 
M.J. om 20 uur. Opbrengst ten voordele van de uitbouw van de 
afdeling. 
HASSELT: Studiedag van VUJO-Umburg, \s.m. Studiecentrum L 
Dosfel. Onderwerp: De Vlaamse Beweging (1). Vanaf 14 u. in het 
kult centrum van Hasselt 
PEER: VU-herfstbal, St-Jozefszaal, Kleine-Brogel. 
HASSELT: VUJO-Limburg, tweede deel studiedag Vlaamse 
Beweging in kult centrum. Vanaf 14 u. 

13 

20 
20 

Neeroeteren: lange GR-zitting 
Bij de opening van de gemeente

raadszitting van 27 augustus spra
ken de vertegenwoordigers van de 
verschillende partijen een „in memo
riam" uit ter nagedachtenis van Sido-
nie Bogaert gemeenteraadslid van 
de lijst ZO. 

Een overvolle agenda werd afge
werkt in een rekordtempo. De kritie
ken van de CVP-raadsleden konden 
het publiek meermaals aan het la
chen krijgen, alhoewel dossierkennis 
en ernst dikwijls afwezig waren. De 
VU-motie i.v.m. de spoorverbinding 
Genk-Maasmechelen werd ingeleid 
door schepen Kuipers en aangevuld 
door schepen Janssens. De CVP-
oppositie nam de verdediging op van 
Akkermans en stelde dat niet Akker-
mans, maar wel de provinciale admi
nistratie van Stedebouw het dossier 
lam legt De motie werd afgevoerd 
door de burgemeester, maar een 
nieuwe formulering zal aan de vol
gende gemeenteraad ter stemming 
worden voorgelegd. 

Voor Dorne werden enkele be
langrijke dossiers goedgekeurd, nl. 
de aankoop van plein Thijs en de 
aankoop van het pand „Oase", dat 
zal ingericht worden als vergader
plaats voor de verenigingen van Dor
ne. De stad gaat ook over tot de aan
koop van de gronden van de voet-
balklub van KM.F.C. De rekreatie-

ploegen zullen ruim aan hun trekken 
komen op de terreinen gelegen ach
ter de sporthal. 

De raad nam verder een prin-
ciepsbesluit i.v.m. de aanleg van een 
fietspad. Die de verbinding vormt 
van Neeroeteren met Maaseik, via 
de Tösj. Het betreft hier een verbin
ding die van toeristisch belang is en 
zeker geen storend autoverkeer mo
gelijk maakt in dit prachtig natuurge
bied. 

Het Gallo-Romeins museum zal 
verbouwd worden en alzo een regio
nale funktie krijgen. De heer Hey-
mans. stadsarchivaris, lichtte de 
bouwwerken toe aan de hand van 
een maquette. 

De verbouwingswerken aan de 
cafetaria van het Kultureel Centrum 
van Neeroeteren blijven een doorn 
in het oog van de CVP-oppositie. 
Alhoewel de CVP-fraktie op twee 
inspraakvergaderingen van de Raad 
van Bestuur voltallig afwezig was. 
verwijt ze de meerderheid dat de 
bevolking niet geraadpleegd werd. 
Dit punt werd meerderheid tegen 
minderheid aangenomen. 

In geheime vergadering werden 
nog enkele personeelszaken afge
handeld. 

VU-afdeling 
Neeroeteren-Opoeteren 

37ste Frans-Vlaamse Kultuurdag 

Nee'w me gaen nuus 
Vlaemsch nie laeten! 

M e t deze mooie tekst van de overleden oud-missionaris Joris 
Declercq (Joos Uyttendaele) op muziek van Wil lem Vermandere. 
besloten een 200-tal aanwezigen zondagavond 23 september de 
37ste Frans-Vlaamse kultuurdag te Waregem. Geen grote massa 
dus! 

Ook weinig officiëlenl Een viertal 
pariementsleden: Raf Chanterie 
(Waregem), Willy Kuijpers (HerenO. 
Walter Luyten (Beriaar) en Antoon 
Steveriinck (Vichte). 2 burgemees
ters (Nieuwpoort. Waregem) en wat 
schepenen (Belle/Baillieul, Nieuw
poor t Poperinge. Robeke/Roubaix) 
en een afgevaardigde van de Vlaam
se minister van Nederlandse Kuituur. 
De pers en de leidinggevenden van 
de Vlaamse aktie- en kultuurwereld 
ontbraken — de VTB/VAB niet te 
na gesproken — bijna allen. Het 
Vlaams Kommissariaat voor Interna
tionale Betrekkingen, de Westvlaam-
se provinciale, arrondissementele en 
interkommunale diensten bevonden 
zich blijkbaar elders... 

Daarom verdienen de stille wer
kers van het Vlaams Komitee voor 
Frans-Vlaanderen meer dan een ere-
saluut Valeer Arickx. André De-
medts. Cyriel Moeyaert en Luk Ver-
beke vormen het niet-aflatende vier
tal dat deze vzw t rekt Alle vier zijn 
ze beroepsmatig afkomstig uit het 
onderwijs en wellicht vormt dit — 
naast hun Vlaamse bezieling — de 
waarborg voor de kontinuïteit en 
metodiek, die dit komitee kenmer
ken. Met weinig middelen en héél 
weinig overheidssteun verwekken 
ze prachtige resultaten. 

Cardiogram 
In zes werkgroepen (jeugd -t-

media, onderwijs, geschiedenis, fami-
liekunde, ekonomie) werd er tijdens 
de voormiddag gewerkt Daaruit toe
lichten we: de interessante lesbro-
chure. opgesteld ten gerieve van het 
voortgezet onderwijs over ,.De da
gen van Hondschote" geschreven 
door Jaak Stervelinck. 

Daarnaast is zeker vermeldens
waard: het ..Reidooi voor betere 
verkeersmogelijkheden tussen 

West- en Frans-Vlaanderen" door 
Eric Duvoskeldt (Duinkerke). Rik So-
hier, schepen uit Poperinge en Ivo 
Peeters uit Veurne afkomstig. Inder
daad, lijn 78 is uitgebouwd tot in 
Duinkerke, maar de trein rijdt slechts 
tot aan de grens... Met het nieuwe 
spoorwegplan is de spoortijd naar 
Rijsel verdubbeld en het grensover
schrijdend autobusverkeer is nage
noeg onbestaande. Terecht trok de 
werkgroep een vergelijking met de 
goed ontwikkelde verkeersverbin
ding tussen Zeeuws-Vlaanderen en 
de provincies West- en Oost-Vlaan-
deren. Een motie van de heer Paes-
sen, een Vlaming werkzaam in Duin
kerke, om het belang van Frans-
Vlaanderen als kernstreek in een 
gebied van ± 2 miljoen inwoners te 
bevestigen. Op 5 oktober zou de 
Bestendige Deputatie van West-
Vlaanderen naar Nieuwpoort komen 
om er onder meer de spoorwegver
binding te bestuderen. 

In de namiddag heette voorzitter 
Moeyaert iedereen welkom voor de 
namiddagzitting, waarin een Europe
se visie ontwikkeld werd voor Frans-
Vlaanderen door de Europarie-
mentsleden Raf Chanterie en Willy 
Kuijpers. samen met de heer Renoir, 
eerste schepen uit Robeke, die bur
gemeester-senator André Diligent 
verving. 

Een 78-tal prijzen werden uitge
reikt aan de laureaten uit Frans-
Vlaanderen die deelnamen aan de 
opstelwedstrijd. Zo konden we ver
nemen dat het aantal ingeschreve
nen voor de Nederiandse taalleer
gangen van jaar tot jaar stijgt Op dit 
ogenblik een 1000-tal. Terecht stelde 
Willy Kuijpers en na hem ook Jozef 
Deleu, hoofdredakteur van „Ons Erf
deel", de vraag waar de herziening 
blijft van de kulturele akkoorden nu 
het Kommissariaat-Generaal voor In

ternationale Betrekkingen tot leven 
werd geroepen door de Vlaamse 
regering. Het is duidelijk dat je nu 
eenmaal met 20.000 fr. toelage wei
nig doet om 1,2 miljoen Vlamingen uit 
„Le Nord" te bereiken. 

Zonder enige overdrijving mogen 
we rustig vertellen dat de kwaliteit 
van deze dagen van jaar tot jaar 
toeneemt 

Indien de hele Vlaamse Beweging 
zich zou willen inschakelen over alle 
partijgrenzen en specifieke vereni-
gingsdoeleinden heen, dan waren dit 
jaarlijkse startdagen voor een gezon
de samenwerking van alle Vlamin
gen, door de staatsgeschiedenis ge
scheiden! 

FVV bezoekt 
katedraal 

FVV Stabroek-Hoevenen-Putte 
nodigt uit voor een bezoek o.l.v. een 
gids, aan de katedraal van Antwer
pen en dit op zaterdag 13 oktober. 
Samenkomst om 13 u. 30 in café 
„Den Engel", Grote Markt te Antwer
pen. Prijs: leden 60 fr., niet-leden 
80 fr., kinderen gratis. 

Inschrijvingen vóór 10 oktober bij 
Edda Lenjou-Van Dijck, Akkerstraat 
109, 2091 Hoevenen, tel. 664.93.15. 

PLAATSAANBIEDING 
Dynamische organizatie 

zoekt 
DRUKKER 

— leeftijd ± 30 jaar; 
— zelfstandig kunnen wer

ken; 
— ervaring met offset-ma

chine (Ryobü en plooi-
machine (Kupplung); 

— ervaring in 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. 

Dc Kasbon met ma£in( 
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. Verstandis sparen 
•:;-;<rA ••.•'>:V«:-yv<h- :•:• 
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Filmaktrice Mieke Bouve: 

FFWÏJ, geloven te weinig 
in eigen l^unnenV' 

AALST — Ze weet wat ze wil. De „An" uit het 
jeugdfeuilleton „Merlina" koos resoluut voor een 
carrière als aktrice, ondanks de huidige krisis. 

Een jonge, spontane en realistische vrouw die zich 
met jolige zwier door het leven en voor de camera 
beweegt en die bovendien onmiskenbaar talent 
bezit 

MIEKE Bouve werd in '61 
geboren, doorliep 
haar humaniora te 

Aalst en maakte daarna drie jaar 
conservatorium af te Gent Met 
haar hadden we een gezellige 
babbel over de film in Vlaande
ren, het gebrek aan zelfvertrou
wen, de wilde verhalen over het 
vedettenmilieu en de moeilijkhe
den van debutanten. 

't midden en daags daarop een 
scène uit het begin moet spelen. 
Dat is ingewikkeld. Je moet alles 
binnen dezelfde kontekst hou
den en telkens weten waar je 
mee bezig bent Je krijgt uiter
aard de kans om bepaalde din
gen opnieuw te doen, maar dit 
betekent niet steeds dat de scè
ne erop verbetert. Het kan voor
vallen dat je vijf keer een scène 
herhaalt, zonder dat het mooier 

Knokken 
WIJ: Sinds wanneer of van 

wie of vanwaar koestert u die 
liefde voor toneel en film? 

Bouve: „Het zat in mij van 
kleinsaf. Ik herinner me wanneer 
ik als kind speelde dat ik heel 
vaak dingen na-speelde. Ik hield 
ervan bepaalde situaties uit te 
beelden. Samen met verkleed
partijen, huisjes bouwen, kleine 
voorstellingskes geven voor de 
andere kinderen uit de buurt 
enzoverder. Op iets oudere leef
tijd heb ik dan acht jaar lang 
diktie gevolgd aan de akademie. 
Daarna twee jaar toneel en vijf 
jaar voordracht En toen is de be
slissing gevallen om conservato
rium te gaan volgen." 

WIJ: Een toch wel riskante 
beroepskeuze, zeker in de hui
dige krisistijd? 

Bouve: „Ik heb die stap be
wust gezet. Alhoewel ik moet 
erkennen dat de toekomstmoge
lijkheden op het ogenblik van de 
aanvang van mijn studies net 
nog iets rooskleuriger waren. 
Toch was het toen reeds moeilijk 
en ook op school heeft men ons 
daarvoor gewaarschuwd. Nu is 
het echt knokken om iets te 
hebben. Zeker het krijgen van 
een vaste job is ontzettend 
moeilijk geworden." 

WIJ: Wat zijn de moeilijkhe
den van een aktrice bij het 
begin van haar carrière? 

Bouve: „Zolang je op school 
z i t ben je eigenlijk veilig Je weet 
in feite niet wat voor wereld het 
is. Ik bedoel dit niet negatief, 
maar vooral op zakelijk gebied. 
Eenmaal afgestudeerd krijg je al 
gauw met financiële problemen 
te kampen. Zeker wanneer je 
moet leven van losse opdrach
ten. De kans bestaat dat men je 
bedriegt. Ook dat moet je leren. 
De ware konfrontatie gebeurt 
dus pas wanneer je de school-
poort achter je dichtklapt: het 
zoeken naar werk. Ik had geluk. 
Tengevolge van mijn debuut in 
„De blijde dag" had ik een aantal 
kontakten gelegd. Dezelfde re
gisseur bood me een nieuwe rol 

aan, in „Armoede", een roman 
van Ina Boudier Bakker. En tege
lijkertijd kreeg ik een aanbod 
voor het jeugdfeuilleton „Merli
na". Daarop volgde een rol in de 
dokumentaire „Maria van Bour-
gondië" en ondertussen ook iets 
in „Zaman", een langspeelfilm." 

WIJ: Dit betrof allemaal film. 
Dacht u aanvankelijk niet eer
der in de richting van de teater-
wereld? 

Bouve: „Daar ben ik qua oplei
ding op voorbereid geworden. 
Een heuse filmschool bestaat er 
met in België, behalve dan het 
„RITC", maar dit is een louter 
technische opleiding Door oefe
ning heb ik het medium leren 
kennen. Het is trouwens ook iets 
totaal anders dan toneel." 

WIJ: Bevalt het u? 
Bouve: „Film boeit me ontzet

tend. Het lijkt me nochtans iets 
moeilijker dan toneel, alhoewel ik 
in feite heel weinig ervaring heb 
met toneel. Een filmscenario 
wordt onderverdeeld in sekwen-
ties. Vaak gebeurt het dat je de 
ene dag een stuk uit het slot, de 
volgende dag een fragment uit 

word t Persoonlijk heb je een 
heel grote prikkel nodig. Zo van: 
„Ik vlieg erin". 

Bij toneel ligt de situatie enigs
zins anders. Je werkt daar we
ken aan en je speelt het Nadien 
kun je direkt oordelen over je ei
gen prestatie. Bij film is dit veel 
lastiger. Het wordt opgenomen, 
iemand anders kiest uiteindelijk 
de stukken die hij goed vindt en 
dit wordt dan tenslotte gemon
teerd en gesonorizeerd. Er ko
men heel wat meer dingen bij kij
ken voor het produkt klaar en 
toonbaar is." 

WIJ: „Merlina" lijkt me één 
van de betere kinderreeksen, al 
was het maar omdat het geweld 
nu voor één keer niet visueel en 
in al zijn gruwelijkheid wordt 
getoond. 

Bouve: „Dit was een principië
le keuze. Verhaaltjes met span
ning, maar zo weinig mogelijk 
met geweld. Toch worden de 
begrippen van goed en kwaad 
heel duidelijk bespeeld. De 
groep van „Medina" zijn de goe
de en „Sardonis" en diens tra
wanten zijn de slechten. Dit on

derscheid tussen goed en 
kwaad boeit kinderen enorm. 
Verder zijn de kinderen ontzet
tend gefascineerd door de uit
vindingen van „Napoleon", bv. de 
„parafix". Meer dan door een 
revolver. 

Het vertonen van geweld in 
jeugdreeksen loopt soms echt 
de spuigaten uit Ook het feno
meen „computer" speelt zicht
baar een belangrijke rol in talrijke 
kinderprogramma's; alles wordt 
er a.h.w. door gemanipuleerd en 
gedomineerd. En daarbovenop 
zijn er die videospelletjes: elk 
voor zich en om het meest Op 
die manier gaat het kontakt tus
sen kinderen totaal verloren. 

Ik ben ervan overtuigd dat 
jeugdfeuilletons best knap en 
avontuurlijk kunnen zijn zónder 
geweld." 

WIJ: U zit niet echt (meer) in 
het teaterwezen, maar het zal u 
natuurlijk bekend zijn dat de 
meeste Vlaamse toneelgezel
schappen het zwaar te verdu
ren hebben. Zij kampen met 
nogal wat financiële proble
men-

Bouve: „Inderdaad. Maar ik 
krijg de nare indruk dat Vlaande
ren een a-kultureel volk i& Je 
krijgt de Vlamingen niet buiten 
hun huis om naar een voorstel
ling te gaan zien. Ofwel moet het 
werkelijk schitterend zijn ofwel 
afkomstig uit het buitenland." 

WIJ: Men Is geen sant in 
eigen land? 

Bouve: „Jammer genoeg niet 
Er zijn slechts enkele Vlaamse 
vedetten, zoals Jan Decleir en 
Julien Schoenaerts, die een 
beetje volk trekken. Enkele oor
zaken kunnen zijn het ontbreken 
van een toneeltraditie, het onder
wijs, het gebrek aan echte to
neelopvoeding. Plus een gebrek 
aan commerciële aanpak." 

WIJ: Wat bedoelt u daar
mee? 

Bouve: „Neem nu eens de 
BRT. Je doet iets, de pers is 
entoesiast, de makers zijn tevre
den... Je doet nog eens iets. En 
dat is eveneens goed. En dan 
misschien nog iets. Maar plots 
grijp je dan ernaast... omdat ze 
vrezen dat je gezicht te veel op 
de buis wordt vertoond. Alles 
wordt aldus de kop ingedrukt 
Verder wordt er heel weinig re-
klame gemaakt voor teaters. Met 
uitzondering van de grote 
schouwburgen wordt zelden 
een steuntje gegeven aan de 
kleinere gezelschappen." 

WIJ: Toch blijft het vaak een 
kwestie van centen-

Bouve: „Ik denk dat men hier 
moet uitkijken naar de inbreng 
van privé-kapitalen. Maar dit pleit 
de overheid niet vrij... Het ont
breekt ons echter vaak aan com
merciële geest en dito aanpak. In 
tegenstelling tot Nederland. Hier 
schijnt men zelfs bang van het 
oppeppen tot vedette. 

Vraag aan een doorsnee bur
ger wie Jo De Meyere is. Mis
schien kennen ze hem van het 

„Dagboek van een herders
hond"... Maar voor het overige? 
Zelfs Julien Schoenaerts is bij 
de massa onbekend." 

WIJ : Vraag is natuurlijk of wij 
in Vlaanderen wel genoeg ta
lent bezitten? 

Bouve: „Zeker! Zeker. Min
stens zoveel als in Nederiand. Ik 
ben daar vast van overtuigd. Er 
zijn in Vlaanderen echt een pak 
mensen met talent maar die ge
woonweg geen kans krijgen. 

Wij geloven te weinig in onze 
eigen mensen. Neem bv. de 
Vlaamse weekbladen: deze be
steden aandacht aan een soort 
van Vlaamse kuituur — zoals 
liedjeszangers — maar teater-
mensen komen daarin niet aan 
de bak. Wél de vedetten uit het 
buitenland, maar geen Vlamin
gen. Wij staan niet achter hen. 
Wél grote bewondering voor JR, 
maar niet voor Decleir of De 
Meyere of... Nochtans vind ik dat 
Decleir een veel grotere akteur 
is dan JR." 

Liefdesscènes 
WIJ: Is de akteurswereld 

echt iets speciaals, iets an
ders? We lezen wilde verhalen 
over het leven om en rond de 
„mensen van het witte doek"_ 

Bouve: „Ik weet niet hoe het in 
Hollywood verioopt maar ook 
hier is het inderdaad een wereld
je apart. Hard, ongetwijfeld. Je 
werkt bv. een maandlang in 
ploegverband aan een film, maar 
één keer de opnames afgelopen 
zijn, dan is het ook allemaal echt 
voorbij. Ik heb daar nogal last 
mee. Je hoort noch ziet de me
despelers niet meer tot op het 
ogenblik van de première en ook 
daarna is het allemaal verleden 
tijd. Die hechte band wordt ver
broken. 

Bovendien is het een beroep 
waarin je heel erg te doen krijgt 
met alleriei gevoelsuitingen. 
Neem nu een liefdesscène: wil
lens nillens hoef je die act te spe
len. Is het dan niet normaal dat er 
soms een vorm van vriend
schapsrelatie ontstaat? Dat 
wekt uiteraard de belangstelling 
en soms de wrevel op van bui
tenstaanders. 

Het is ook heel vermoeiend. 
Uren en uren na elkaar, einde
loos wachten, in spanning zit
ten..." 

WIJ: Hoe voelt het aan ve
dette te zijn? Het zal u wel al 
overkomen zijn dat men u na
wijst.. 

Bouve: „Ik ben daar eerlijk in: 
dat is plezant Het heeft zijn 
charmes. Maar het heeft ook 
konsekwenties. Voor veel kinde
ren ben ik „An" uit „Meriina", die 
niet rookt noch drinkt noch vrijt., 
en dan zien ze Mieke Bouve in 
haar alledaagse doen en dat 
betekent soms wel even wen
nen." 

WIJ: Hopelijk toch gelukkig? 
Bouve: „Heel zeker. Ik hoop 

dat ik nog veel kansen krijg om 
dingen te mogen doen. Er is 
natuurlijk dat onbestemd gevoel 
van ooit eens echt een grote rol 
te kunnen spelen. Zo heb ikzelf 
er lang van gedroomd om bv 
eens Jeanne d'Arc of Medea of 
Lulu te mogen vertolken..." 

(pvdd) 
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