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„Het zou politiek misdadig zijn indien de volgende regering gehypotekeerd 
wordt met de onmogelijkheid iets te veranderen aan de huidige 

staatsstruktuur. Wij eisen een verklaring tot grondwetsherziening die de 
grootst mogelijke Vlaamse zelfstandigheid voorbereidt." 

(VU-voorzitter V/c Anciaux tijdens een perskonferentie op woensdag 17 juli om IS uur) 

De afgewezen 
minnaar 

Het is geen toeval, maar welhaast een wetmatigheid dat 
Martens ten val is gebracht door de twee Waalse ministers on
der wie hij het meest eieren heeft gelegd. 

Zijn toegeeflijkheid ten overstaan van de minister van Binnen
landse Zaken kende geen grenzen. Martens liet toe dat Nothomb 
de bendeleider Happart opdrong als burgemeester. Een enkele 
dreiging van Nothomb met ontslag volstond, om de eerste 
minister tot over de grenzen der potsierlijkheid te doen hollen, 
met zijn — door gans Vlaanderen weggehoond — voorstel om 
Voeren bij Halle-Vilvoorde te voegen. Steeds heeft Nothomb bij 
al zijn anti-Vlaamse plagerijen de bescherming van Martens ge
noten. Ten behoeve van Nothomb heeft Martens uiteindelijk het 
scenario opgesteld om na het Heizeldebat in de Kamer, het ver
slag van de biezondere kamerkommissie te behandelen als een 
vodje papier. Kan het verbazen dat deze door de eerste minister 
opgeblazen kikker zich een os ging wanen? 

Ook Gol, niet ten onrechte „de sterke man van deze regering" 
genoemd, heeft zijde gesponnen bij de genade van Martens. In de 
grote sociaal-ekonomisrlie dossiers en bestellingen — de F-16, 
Cockerill-Sambre, de teleksen en noem maar op - haalde de 
Luikse vice-premier keer op keer zijn slag thuis. Hij kon het zich 
permitteren om vanop een staatsbegrafenis te Moskou telegra
fisch te eisen dat over het dossier van de jeepbestelling in zijn af
wezigheid niet mocht worden gesproken. Na zijn terugkeer 
kreeg het de door hem gewenste afhandeling. 

Waarom en door wat zouden deze twee op hun wensen 
bediende opgeblazen kikkers zich laten intomen? Ze werden het 
in lengte van jaren gewoon, hun zin te krijgen. De gewoonte is 
hun tweede natuur geworden. En deze natuur hebben ze nu alle
bei de vrije teugel gegeven om hun hoogmoed, hun eigenbelang, 
hun kortzichtige berekeningen door te drukken. 

De ondanks zijn toegeeflijkheid in de steek gelaten eerste mi
nister staat er bij als de drol in een boerenklucht: Martens, de af
gewezen minnaar. Dank zij zijn slaafsheid ten overstaan van de 
Waalse koalitiegenoten zou hij de eerste minister sinds lang zijn, 
zo pochte hij, die niet alleen de volle termijn zou uitdoen maar 
die daarenboven met dezelfde partners hetzelfde herstelbeleid 
zou voortzetten. Wat dit herstelbeleid in werkelijkheid heeft be
tekend, viel tot nog toe uit de resultaten af te lezen: een 
verdubbeling van de rijksschuld tot vijfduizend miljard, een toe
name van het aantal werklozen met honderdduizend; dit alles 
ondanks de inlevering en het verlies aan koopkracht van de 
burgers. Wat dit herstelbeleid vandaag betekent, is nog rampza
liger: nog bijna een kwartjaar een regering die niet meer in 
staat is te regeren, tot diep in de herfst een politiek vacuüm, geen 
begroting en de rem weg van iedere kontrole der rijksfinancies. 
De regering Martens-V eindigt op een chaos. 

Na al haar anti- en on-Vlaamse daden dreigt ze daarenboven 
nu ook nog de Vlaamse toekomst af te sluiten. Martens zelf heeft 
er onder meer na de IJzerbedevaart geen heul van gemaakt, dat 
hij ten eerste slechts een beperkte grondwetsherziening op het 
oog heeft en ten tweede van geen wisselmeerderheid wil weten. 
Hij heeft, vóór de val van zijn regering, aldus de sleutel in han
den van de PSC gegeven, een PSC die iedere diepgaande 
staatshervorming en de federalizering van het onderwijs af
wijst. 

Gaat Martens het zover durven schoppen dat hij Nothomb ook 
nu nog de trofee laat van de afgrendeling der Vlaamse toe
komst? Of zal de CVP eindelijk het lef hebben, zich los te maken 
van de arrogante PSC en zich te voegen bij een meerderheid 
voor ruime ontvoogding en zelfbestuur? Op het antwoord zal 
niet lang moeten gewacht worden. Evenmin moet er lang 
gewacht worden op de dag om de rekening te prezenteren: de 
verkiezingszondag in oktober! 
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De eenvoudige 
keuze 

De Martens-mythe wordt ontluisterd. Wij rouwen 
daar niet om. De meest on- en anti-Vlaamse regering 
van het voorbije decennium ligt te zieltogen. 

De lijdensweg voor onze gemeenschap is echter 
nog niet ten einde... 

BIJ het ter perse gaan weten 
wij niet exakt wat het mini-
mum-programma van 

deze onsamenhangende regering 
bevat. Vermoedelijk zal het kabi
net Martens (of wat daar nog van 
overschiet) haastig de sociale en 
fiskale „herstel"-wetten doordruk
ken en naar verluidt is men ook 
van plan een verklaring tot grond
wetsherziening aan het parlement 
voor te leggen. En daar gaat het nu 
precies om. 

Opdat het volgende parlement, 
dus na de verkiezingen, de grond
wet inderdaad zou kunnen wijzi
gen moet het huidige parlement 
de artikels aanduiden die voor zo'n 
herziening in aanmerking komen. 
Of anders gesteld: nu bepalen de 
verkozenen hoe beperkt of uitge
breid deze lijst zal zijn, en dus 
houden de huidige parlementsle
den mee de sleutel in de hand van 
Vlaanderens toekomst. 

De staatshervorming van '80 is 

een mislukking, niemand zal dit 
nog tegenspreken. Reeds maan
den geleden stipte de Volksunie 
de artikelen aan die kost wat kost 
voor wijziging vatbaar moeten 
worden gesteld, teneinde straks 
werk te kunnen maken van een 
echte en goede Vlaamse staats
vorming. Zowat alle Vlaamse 
strijd- en kultuurverenigingen 
evenals de meeste Vlaamse partij
en spraken zich onlangs uit ten 
gunste van een ruime lijst van 
voor herziening vatbare grond
wetsartikels. Even leek het er zelfs 
op dat met name de CVP Vlaam-
ser en radikaler wou doen dan de 
nationalisten. 

Ook het IJzerbedevaartkomitee 
verwoordde wat leeft in Vlaande
ren en opperde daarbij de moge
lijkheid van een wisselmeerder
heid. Premier Martens verpulver
de enige dagen later ongenadig en 
hooghartig de hoop van Diksmui-
de. Voor hem mag er dan wel een 

verklaring tot grondwetsherzie
ning gestemd worden, maar vol
gens Martens kan dit slechts mits 
de vier regeringspartijen het eens 
zijn over de lijst van artikels. Eén 
partij, opnieuw de PSC van No
thomb, verzet zich met hand en 
tand tegen een uitgebreide lijst en 
vooral tegen een aanpassing van 
art. 59 bis, die de kommunautarize-
ring van het onderwijs mogelijk 
moet maken. Nochtans is uitgere
kend de federalizering van het 
hele onderwijs één van de meest 
wezenlijke stappen in de richting 
van echt federalisme, van een 
eigen Vlaamse natie. 

De keuze voor Martens is een
voudig. Ofwel legt hij straks inder
daad een lange lijst van artikels 
voor aan Kamer en Senaat en het 
lijdt geen twijfel dat hij daarvoor 
een ruime meerderheid achter 
zich zal krijgen. Zowel de VU als 
de Waalse socialisten zijn graag 
bereid de ontbrekende stemmen 
van de PSC bij te passen. Ofwel 
slikt hij de nieuwe oekaze van dit 
kleine partijtje en wordt er dus een 
minieme lijst voorgelegd. In dit 
laatste geval verloochent Martens 
het verlangen van bijna alle Vla
mingen en hypotekeert hij de toe
komst van onze gemeenschap op 
een ronduit misdadige manier! 

(pvdd) 
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... en WIJ 
Wi] ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven 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 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

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

Het redaktiekomitee 

TAALFLAMINGANTEN? 

Sociale stnjd en taalstrijd vormen 
één geheel Dat weten de frankofonen 
maar al te goed Alleen Vlamingen 
twisten daarover Telkens ik de taai-
klachten lees van J Van Overstraeten 
of van senator Vandezande, denk ik 
aan de totaal andere (chantage-)tak-
t e k van de Walen Wij, Vlamingen 
klagen aan, vragen en smeken Z i j ' 
Eisen, zo niet 

Kort geleden kreeg ik van het 
WTCB (Wetenschappelijk en Tech
nisch Centrum van het BouwbednjO 
een franstalig drukwerk. Daarop 
moest ik reageren en ik vroeg mij af 
h o e ' Hier mijn schnjven aan het 
WTCB 

„In de eeuwenlange stnjd tegen de 
frankofonie hebben de Vlamingen hun 
kuituur kunnen redden, dank zij enkele 
voorvechters, ondanks de arrogantie, 
de betwetengheid, de opgeblazenheid 
en de inhaligheid van de Franken ( = 
verlatijnste Germanen) 

Het zal alweer, zoals steeds, een niet 
slecht bedoelde vergissing zijn, dat 
een Franstalige „Activites et Perspecti
ves 1984-85" naar mij gestuurd werd 
Verontschuldigingen kan ik best mis
sen Zorg ervoor dat dergelijke beledi
gingen niet meer voorvallen Gelieve 
mij per kerende een Nederlandstalige 
kopie te sturen" 

Enkele dagen nadien heb ik het 
gevraagde eksemplaar ontvangen Als 
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je betaalt moet je eisen stellen Kntiek, 
zelfs naamloos, steeds welkom 

R.S., Deurne 

WAALSE 
LEERGIERIGHEID? 

De Walen willen langs de RVA 
Nederlands leren met ons geld en 
vnjwilligers anno 1985 Hadden velen 
van hen met de kans sinds 1830 om dit 
thuis (Vlaamse ouders), school, straat 
vakantie en werk te leren zoals wij dit 
met lepel en hamer moesten d o e n ' 

Ondertussen zijn we met enkel de 
tweetaligen in deze onzalige staat 
maar de meertalige Europeeers ge
worden De meeste Vlamingen heb
ben intussen ook Duits, Engels en 
Spaans bijgeleerd Heeft „het klootjes
volk" van Flor Grammens er al bij 
stilgestaan, dat indien de Franstaligen 
enkele woordjes Nederlands zouden 
leren, deze nooit op straat of waar dan 
ook zouden gebruiken' Ja, zelfs met 
een getuigschnft in de hand dat enkel 
zou dienen om de rechtmatige plaats 
van een Vlaming in te pa lmen ' Ze 
hebben zoals iedere burger in België 
de gelegenheid gehad, de taal van de 
anderen te leren Met een meerder
heid van 5,8 miljoen Vlamingen is het 
te gek dat wij hun dat met ons geld en 
vnjwilligers als honing zouden inlepe-
len Vanwaar die plotse leergiengheid' 

P.B, Berg 

TAALKLACHTEN? 
Taalklachtenbus P.B. 73 

9000 GENT-12 

RECHT OP ANTWOORD 

Mijn aandacht werd gevestigd op 
een artikel, getekend door Jaak Inde
keu, verschenen in uw weekblad van 
27 juni 1985 

Dit artikel stelt de sanctie van een 
gemeentebediende in de gemeente 
Peer in een partijpolitieke kontekst 
Van de gelegenheid wordt daarenbo
ven gebruik gemaakt om onjuistheden 
en halve waarheden in een verhaal te 
gieten dat duidelijk de bedoeling heeft, 
„op de man te spelen" Waarheid en 
objektiviteit hebben blijkbaar voor de 
schrijver geen enkele waarde Deze 
man in kwestie heeft in onze gemeente 
ter zake al een voldoende reputatie 
opgebouwd Dat uw blad zo klakke
loos zijn proza publiceert zal iedere 
lezer die hiervan op de hoogte is, de 
wenkbrauwen doen fronsen 

De feiten zijn nochtans eenvoudig 
De gemeentewet voorziet uitdrukkelijk 
dat een gemeentebediende zich pu
bliek van kntiek op het bestuur waarbij 
hij IS tewerkgesteld, moet onthouden 
Gemeentebediende Van Dyck neemt 
bij herhaling dat dit met op hem toe
passelijk IS Ondanks administratieve 
verwittigingen gaat hij verder Ons 
bestuur past dan — overeenkomstig 
de gemeentewet — de tuchtstraf toe 
een week schorsing zonder wedde 

En sindsdien schnjft de VU-ge-
meenschap Peer, vooral bij monde van 
J Indekeu. de pannen van het dak om 
„deze broodroor Ik spreek dit tegen 
zoals ik trouwens heel de schnjvelanj 
als eén grote leugen wens te bestem
pelen 

Theo Kelchtermans, 
burgemeester Peer 

• 24-jange jongedame, diploma kine-
siterapeute, ervanng door stages in 
allerlei afdelingen van verschillende 
ziekenhuizen, zoekt een gepaste be
trekking 
• 22-jange jongedame, diploma ge
gradueerde verpleegkunde A l -I- 1 
jaar vroedvrouw, zoekt een gepaste 
betrekking 
• 22-jange stempelgerechtigde ge
huwde vrouw, geen kinderen, diploma 
A2-verpleegkunde, zoekt dnngend ge
past werk 
• 43-jange man, bediende van be
roep, 15 jaar ervanng deklaratie gra
nen, met goede kennis van Ned en Fr 
zoekt een gepaste betrekking 

• 22-jange jongedame, getuigschift 
HSO A6/A2, daktylo, klassement 
boekhouden, Nederlandse en Franse 
stenografie, Nederlandse handelskor-
respondentie, prakbsche kennis van 
de Franse taal, elementaire kennis van 
de Engelse en Duitse taal zoekt dnn
gend een gepaste betrekking 
• 20-jarige juffrouw, diploma sanitai
re helfjster en ziekenhuisassistente A2 
zoekt een passende betrekking 

• Pas afgestudeerde 18-jange juf
frouw, kwalifikatiegetuigschnft handel 
in boekhouden zoekt een passende 
betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator, A. Lonquestraat 
31,9219 Gentbrugge, tel 091 -30 72 87 

• 20 j ongehuwd tweetalig meisje 
met diploma A2 bureelwerken. diplo
ma steno-daktylo en interesse voor 
informatica, zoekt een gepaste betrek
king in het Brusselse of ten westen 
van Brussel 
• 20 j ongehuwd meisje, tweetalig, 
met diploma van technisch secundair 
onderwijs bureelwerken en basisken
nis van informatica, zoekt een betrek
king in het Brusselse of ten westen 
van Brussel 
• 18-jarige drietalige A2-laborante 
(COOVI) die ook kan werken als hulp-
apoteker en diploma van daktylografie 
heeft, zoekt een betrekking in het 
Brusselse of ten westen van Brussel 
Voor inl zich wenden tot volksver
tegenwoordiger Dr J Valkeniers, 
tel 02-5691604 ^ 

UNIVERSITAIRE 
INSTEUJNG ANTWERPEN 
EERSTE OPROEP 

De Universitaire Instelling Antwerpen zoekt een (m/v) 

LEIDINGGEVEND MEDEWERKER 
Financiële Dienst 
Deze persoon met een universitaire opleiding geeft als rechtstreeks 
medewerker van de Financiële Directeur leiding aan de afdelingen 
tioekhouding en begroting De Financiële Dienst werkt geautoma
tiseerd 
Kandidaten hebben bij voorkeur enkele jaren nuttige ervaring 
De aanwerving gebeurt na vergelijkend examen (schriftelijke prese
lectie en interview) in de tweede helft van september 
Aanwervingsvoorwaarden: 

D in het bezit zijn van een diploma van licentiaat in toegepaste eco
nomische wetenschappen 
of 
G in het bezit zijn van een diploma van handelsingenieur 
ofwel 
0 in het bezit zijn van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van 
licentiaat uitgereikt door een Belgische universiteit, met inbegrip van 
de scholen verbonden aan die universiteiten, en door de innchtingen 
die bij de wet met de universiteiten worden gelijkgesteld en minimum 
3 jaar nuttige ervaring hebben verworven in financieel beheer en/of 
boekhouding 

Algemene voorwaarden: 
1 Belg zijn De betrekkingen staan open voor zowel vrouwen als 
mannen 
2 Aan de dienstplichtwetten voldoen 
3 Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag 
4 De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 
Kandidatuurstelling: 
Kandidaturen met volledig curriculum vitae en een afschrift van het 
gevraagde diploma en/of een attest waaruit de 3 jaar nuttige er
varing blijkt dienen vóór 13 september 1985 schnftelijk gericht te 
worden aan de Directie Personeel van de Universitaire Instelling 
Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk 
Nadere informatie: 
de Heer J Lefevere, Directeur Personeel, te' 03/828 25 28, 
toestel 166 (vanaf 19/08/1985) 

FRANS-VLAAMSE 
KULTUURDAG 

Al te vaak vergeten we dat Vlamin
gen uit de Westhoek en Rijsel ook 
Vlamingen zijn en er nog door veel 
mensen „Vlaemsch" gesproken word t 

Maar dat bij de jongeren nieuwe in
zichten in hun situatie ontstaan zijn die 
met uitsluitend van taalkundige aard 
zijn ontgaat ons soms Daar gebeurt 
iets We hebben vaak geen weet van 
hun ekologische, sociaal-kulturele en 
zelfs politieke aktiviteiten met betrek
king tot hun verfranst boeketje Vlaan
deren Omdat Frans-Vlamingen geen 
geweld gebruiken (het ligt ook in hun 
aard nieO halen ze met altijd de pers 

Ze verdienen daarom des te meer 
onze belangstelling, onze steun en ons 
bezoek Niet alleen het landelijk karak
ter verdient onze aandacht maar ook 
hun imtiateven in de steden, op het 
plan van verkeerswezen en monumen
tenzorg 

Dit alles gebeurt op een boogscheut 
van ons Een kennismaking is wellicht 
de Frans-Vlaamse Kultuurdag te Ekels-
beke Ekelsbeke ligt op 30 km van de 
„schreve" De plechtiglijkende naam 
Kultuurdag staat in feite voor een 
gemoedelijk tuinfeest bestemd voor 
de ganse familie en gaat door in een 
gezellige landelijke sfeer Naast het 
optreden van de in Vlaanderen reeds 
bekende Ghislain Gouwy zien we „De 
Haeghedoorn" aan het werk F De-
spriet voert ons even mee in zijn 
donkere kamer om „vanuit de lucht" 
moeten en kastelen uit Frans-Vlaande-
ren te overschouwen Naast andere 
festiviteiten zullen er de graagverslon-
den boekenstands zijn met „inder
daad" Frans-Vlaamse stnpverhalen Ie
dereen IS er hartelijk welkom 

Zondag 21 juli om 9 u 30 en om 14 
u in de Stationsstraat 3 te Ekelsbeke 
(Esquelbecq - Flandre FrJ 

LV., Ingelmunster 

OP 1 JAAR* 
Brutorendement van de Kasbon op 1 jaar 

vai>het Gemeentekrediet. Er zijn reeds Kasbons 
vanafS.OOOE 

*Rentevoet van kracht op 1/7/85 

Gemeentekrediet 
de bank op z'n best 

18 JULI 198S 
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Luyten 
in de bres 

Geen leeuw 
in Brussel 

11 juli is weer voorbij. Op de 
meeste plaatsen werd dit waardig 
en rustig gevierd. Met uitzonde-
nng van Voeren en Brussel. Op 
beide plaatsen waren er moeilijk
heden. 

In onze hoofdstad hadden een 
aantal TAK-leden met leeuwevlag-
gen postgevat om de gezagsdra
gers, die naar de officiële viering, 
trokken bij hun aankomst te be
groeten. Daar kwam niets van in 
huis. De politie greep hardhandig 
in en zes nationalisten werden 
opgesloten VU-senator Walter 
Luyten nam dit niet en eiste de on
middellijke vrijlating, maar ook hij 
werd niet gespaard. Luyten wees 
de ordehandhavers nochtans op 
het feit dat onze vlag die dag in het 
Staatsblad verschenen was en dat 
ZIJ bijgevolg dienden te groeten 
voor dit symbool. Niks kon baten 

Toen de Taktivisten na enige tijd 
nog niet waren vrijgelaten dreigde 
de VU-senator met grote heibel 
op de statige receptie. Schijnbaar 
hielp dit, want enige ogenblikken 
later stonden de aktievoerders 
weer op straat Gisteren ontving 
Luyten een proces-verbaal we
gens .. een verkeersovertreding. 
Of hoe de Brusselse politie toch 
maar iets zoekt om deze rebel te 
muilkorven Al zal dit wel tever
geefs zijn! 

Platte 
propaganda 

Zijn er dan toch vervroegde 
verkiezingen op komst"? Schijn
baar wel, als men tenminste de 

maneuvers van talrijke ministers 
kritisch evalueert In een vorige 
uitgave brachten wij u reeds e ^ 
aardig lijstje van de vele receóte 
benoemingen die op initiatfef van 
de nationale ministers gebeurden. 
De grote „casenngsofjeratie" is 
volop aan de gang. 

Daar blijft het echter niet bij. 
Ook het geven van geschenken 
en voordelen, zelfs al zijn deze 
nep, behoort tot de taktiek van de 
kiespropaganda. Het zal weinigen 
verwonderen dat PVV-excellentie 
Herman De Croo evenmin terug-
schnkt voor een platvloers num
mertje. Enkele dagen ontvingen de 
houders van een sociaal telefoon
tarief een persoonlijke bnef van 
de minister van PTT. „Ik heb beslist 
aan alle abonnees - houders van 
een sociaal telefoontarief - een 
bijkomend voordeel te verlenen. 
Vanaf 1 juli 1985 bekomt U 10 bij
komende gratis telefoontariefeen-

De Croo 
doet 
goedkoop 

heden (vroeger 30op 2 maanden, 
nu 40 op 2 maanden). Ik hoop dat 
deze beslissing U voldoening 
moge schenken. Met beste ge
voelens." 

Op zichzelf is het geven van 
een enkele extraatjes aan mensen 
die het doorgaans al met zo mak
kelijk hebben toe te juichen. Het is 
wel erg dat dit direkt elektoraal uit
gebuit wordt En bovendien 
spreekt De Croo in zijn bnef met 
meer van de verhogingen die hij 
tijdens de voorbije jaren heeft 
opgelegd aan alle telefoonbezit-
ters. 

In het onzalig België Is alles 
mogelijk. Omwille van één man, 
die met nobiljonse 
onverschilligheid doorheen de 
politieke porseleinwinkel dramt, 
staat heel het land op stelten. Je 
vraagt je af waar die vlegel zijn 
sterkte haalt Hij behoort immers 
tot een relatief kleine groep van 
oudbakken patriotten, die men 
eerder zou willen vergeten. 
Vergeten we daarenboven met 
dat het gaat om dezelfde man 
die reeds vaak de Vlamingen 
deed vloeken. De baron die we 
in de toekomst de 
beschermheer van Happart 
zullen noemen. De supjerieure 
Waal die het bestaat 
uitgerekend op Vlaanderens 
nationale feestdag, 
demokratische 
Volksunieburgemeesters en 
-parlementsleden, die optreden 
om de wet toe te passen, in de 
bak te steken, terwijl hij een 
bendeleider, die provocerend de 
wet overtreedt ongemoeid laat 
Hoe is het in godsnaam mogelijk 
dat deze adellijke „von und zu 
Nothomb" er steeds in lukt de 
Vlaamse meerderheid in dit 
apenland naar zijn pijpen te 
doen dansen? Schaamteloos 
arrogant' Het antwoord op deze 
vraag dringt zich op: Nothomb, 
Maystadt en heel het schamel 
PSC-zootje, putten hun macht in 
de slaafse onderdanigheid van 
de grootste partij van 

Vlaanderen Steeds opnieuw 
staat de CVP klaar om de 
reddende hand uit te steken. 
Dezelfde kadodders lopjen zich 
de jongste dagen de sJoffen van 
hun voeten om te pronken op 
de eerste rijen van 
IJzerbedevaart en 
Guldensporenfeesten. Zij leggen 
om de haverklap ronkende 
verklanngen af over 
Vlaanderens grootheid en al wat 
je maar dromen kan. Maar als 
puntje bij paaltje komt kan het 
eigen volk gestolen worden. Dan 
gaan hun armen wijd open om 
het kleine, Waalse zusterke te 
omhelzen Zij zien wel de 
geniepige gnilen van de PSC, 
maar ze doen hun ogen dicht 
De PSC speelt met de CVP 
Zoals de slimme muis met de 
domme kater, uit de tekenfilms 

Steeds opnieuw laat de CVP 
zteh nngeloren. Onbewust? 
Neen, de CVP-bonzen weten 
heel goed wat er op het spel 
staat Zij weten goed dat het 
gaat om de belangen van 
Vlaanderen. Maar ze beseffen 
dat hun macht in België afhangt 
van hun goede relatie met de 
PSC. En ZIJ kiezen. Zij kiezen 
steeds opnieuw voor de PSC, 
omwille van hun machtswellust 

Dit IS het Vlaannse drama. Dat 
nu reeds honderdvijftig jaar 
wordt opgevoerd Indien de 
CVP'ers inderdaad een 

volkspartij wilden zijn, dan had 
Nothomb zijn hautaine streken al 
lang op zak kunnen steken 
Ik schnjf dit vandaag. Morgen 
kondigt zich opnieuw een 
kruip)erige houding van de CVP 
aan. Inzake, de federalizenng 
van het onderwijs. De PSC 
houdt het been stijf Zij wil er 
niet van weten Martens en 
konsoorten slikken eens te meer 
alle mooie Vlaamse woorden in 
en zullen kiezen voor de njke 
tafelen van het Belgisch bestel. 
Hoe lang nog laat Vlaanderen 
deze lafheid ongest ra f t De 
Volksunie zal in ieder geval 
opstaan In september wordt de 
slag geleverd. In 't Parlement 
Maar ook op het terrein van 
heel Vlaanderen. De rustpauze 
van de vakantie zal kort zijn. 
Vanaf half augustus worden alle 
hens aan dek geroepen. Nu 
moet het gebeuren. Eendrachtig 
erop en erover. Na de 
verkiezingen van oktober, moet 
de Vlaams-nationale stem 
krachtiger dan ooit klinken. De 
toekomst van ons volk hangt 
ervan af. 

Vic ANCIAUX 

Ongelooflijk Zoiets kan alleen in dit onzalige land De vervaarlijke 
rekel die nu reeds twee en een half jaar burgemeester is van Voeren, 
hiad geweigerd op 11 juli de leeuwevlag aan tiet gemeentehuis te laten 
bevestigen Toen VU-mandatanssen de wet wilden doen toepassen 
werden zij echter ruwweg opgepakt en opgesloten door de rijkswach
ters Nothomb had immers 15 ordehandhavers per aktievoerder 
voorzien ' 

Happart kon later op de middag wel ongehhderd én onder rijkswacht-
begeleiding de Waalse haan ophangen aan de gevel waarbij hij 
bovendien ongestraft smalende uitlatingen aan het adres van de 
Vlamingen mocht uiten' 

Muziek 
als bindteken 

Ondanks het prachtige weer 
tijdens het weekeinde bleven toch 
honderden miljoenen mensen aan 
de beeldbuis gekluisterd voor de 
rechtstreekse uitzending van 
„Live Aid" 

Deze muzikale manifestatie, 
waaraan alle grote popsterren gra
tis hun medewerking verleenden, 
was opgezet om geld in te zame
len ter bestnjding van de honger in 
Afrika Het is een fantastisch suk-
ses geworden ruim vier miljard 
frank werd reeds samengebracht 
Of hoe de muziek mensen van 
allerlei nationaliteiten en opinies 
kan verenigen De kans bestaat 
trouwens dat dit prachtige initiatief 
jaarlijks herhaald wordt Aange
naam detail de organisator. Bob 
Geldof, is de kleinzoon van een 
Antwerpse pasteibakker 

Böll 
overleden 

Bob Geldof 
tegen 
de honger 

Het geweten 
Tussen de vele binnenlandse 

nieuwsberichten sijpelde toch nog 
éen belangrijke tijding door het 
overlijden van de 67-jarige West-
duitse schnjver Heinnch Boll 

Niet ten onrechte wordt deze 
auteur zowat „het geweten" van 
het naoorlogse Duitsland geheten 
Katoliek van overtuiging schrok hij 
er niet voor terug radikale stand
punten in te nemen ten gunste van 
Oostblok-dissidenten, tegen de 
bewapeningswedloop en vooral 
tegen de raketten, en voor een 
echte bescherming van onze na
tuurlijke omgeving 

In de geschiedschrijving over 
het jaar 1985 zal 16 juli met in de 
eerste plaats hennneren aan de 
val van het kabinet Martens V, 
doch wel aan de sterfdag van één 
van de grootste schrijvers van 
deze eeuw 

Europese studies 

Vonge week haalde VU-Euro-
[. ariementslid Jaak Vandemeule-
broucke de pers met zijn schok
kende onthullingen over de bena
deling van Vlaanderen bij de ver
deling van de EG-fondsen voor 
wetenschappelijk onderzoek die 
aan België werden toegewezen. 

Daaruit bleek onomstotelijk dat de 
Vlaamse universitaire navorsers 
slechts 30 % van deze EG-kredie-
ten kregen, terwijl meer dan 7 0 % 
naar Wallonië ging. 

Via ons Europarlementslid kon
den WIJ deze week de hand leggen 
op nog een ander dokument van 
het Europees parlement waann 
het aantal studieprogramma's, 
waaraan de Europese Kommissie 
steun verleende tijdens het voor
bije akademiejaar, opgesomd 
staat Indien we daarvan de som 
maken, dan wordt eveneens dui
delijk dat Vlaanderen achteruit ge
steld wordt De EG verleende 
steun aan 24 studieprogramma's 
en -bezoeken die uitgevoerd wer
den door Vlaamse akademici Wal
lonië kreeg in diezelfde periode 
financiële ondersteuning voor 
liefst 40 studieprogramma's 

Vandemeule-
broucke 
gaat door 
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Brabant: 
klavertje drie? 

Ettelijke jaren reeds, onder 
meer tijdens de historische Halle
betoging, eisen de Vlamingen de 
splitsing van de provincie Brabant 
De jongste tijd evenwel, met de 
opeenvolgende regeringen-Mar-
tens, werd ook dit aspekt van de 
staatshervorming in de diepvnes-
kast gestoken 

Toch IS er 'beweging' En dan 
nog wel in de politieke arena waar 
de meest rechtstreekse belang
hebbenden zitten de provincie
raad van Brabant 

VU-provincieraadslid Joris De-
pre diende een motie in voor de 
opdeling van de provincie-Bra-
bant, waarbij Brussel als 'hoofd
stedelijk gebied' een apart statuut 
toebedeeld krijgt Omdat de ande
re Vlaamse partjen met meteen 
kleur wilden bekennen, werd het 
VU-voorstel verwezen naar een 
bijzonder kommissie van de Bra
bantse provincieraad 

Op 4 juni jl kwam daar deze vol
zin uit de bus „De provincieraad 
van Brabant verzoekt de Wetge
vende Kamers de nodige wetten 
goed te keuren opdat de huidige 
provincig Brabant zou gesplitst 
worden in drie nieuwe entiteiten 
Vlaams Brabant, Waals Brabant 
en Brussel" 

Hierover werd in de Brabantse 
kommissie tijdens diverse verga
deringen Kafkaiaans geredetwist 
Over de inventaris voor de boe
delscheiding Over de territonale 
bevoegdheden enzomeer 

Slotsom VU-raadslid Joris De-
pré moest er bij herhaling op 
wijzen dat met hij de opnchting 
van een kommissie voor steriele 
diskussies heeh gevraagd, maar 
dat het hoogdnngend tijd wordt 
dat de andere (vooral Vlaamse) 
partijen bij de stemming van zijn 
motie kleur zouden bekennen 

In memoriam 
federaties 

BIJ gelegenheid van de diskus
sies in de Brabantse provincieraad 
over de splitsing van de centrale 
Belgische provincie bracht VU-er 

Joris Depre in hennnenng dat des
tijds Vlaamse federaties van ge
meenten rond Brussel spoedig na 
hun oprichting werden afgeschaft 
ondanks het feit dat ze alle met 
een batig saldo werkten, en be
doeld waren als kompensatie voor 
de oprichting van de Brusselse 
agglomeratie die inmiddels politiek 
schabouwelijk verder boert en op 
onze kosten miljardenschulden 
blijft opstapelen Dit soort wanbe
heer eindelijk ongedaan maken is 
eén van de grootste motieven om 
de splitsing van de provincie Bra
bant eindelijk spoedig te verwe
zenlijken 

Het IS de uitvoering van een 
stukje integraal federalisme op 
kleinschalig terrein Wie centen 
uitgeeft dient ook de volle verant
woordelijkheid te dragen voor het 
in kas brengen van de voldoende 
geldmiddelen 

VU-provirK;ieraadslid Jons De-
pré, en met hem gans de VU-
fraktie, wacht vandaag nog immer 
ongeduldig op het moment dat de 
andere (vooral Vlaamse) partijen 
zich bij stemming in de provincie
raad ondubbelzinnig uitspreken 
voor een opsplitsing van de pro
vincie Brabant 

Rode 
cijfers 

Het heet de jongste tijd in zege
kreten van de Belgische regering 
dat éen van de meest gunstige 
resultaten van het gevoerde 'her
stelbeleid' het herstel van de kon-
kurrentiekracht van onze onder
nemingen zou zijn 

Geregeld ook wordt uitgepakt 
met gunstige cijfers over de ont
wikkeling van de handelsbalan-
s,enzomeer Waarbij, telkens, 
vooral met oog op de blijvende in-
levenng van de loontrekkende be
volking én ook van de gezinnen 
die leven van 'vervangingsinko-
mens', gewezen wordt op de evo
lutie van uitkeringen allerhande in 
de belangrijkste konkurrerende 
landen 

Wat blijkt nu evenwel'^ Een rap
port van de Benelux Ekonomische 
Unie, zopas gepubliceerd, geeft 
voor het volgend jaar een alles 
behalve rooskleurig beeld 

Het hart van onze aloude Nederlandse stad Brussel liep donderdag vol met duizenden Vlamingen om 11 juli te 
vieren Onder hen bevonden zich de meeste VU-toppolitia Precies op die dag haalde bendeleider Happart 
weer een hatelijke streek uit tégen alle wettelijke bepalingen in weigerde hij de leeuwevlag aan het Voerense 
gemeentehuis te hangen De Vlaamse regeringspartijen doen ondertussen alsof hun neus bloedt, Happart is 
immers nog steeds burgemeester! En ook Nothomb blijft toezien Hoe lang kan deze komedie nog 
voortduren ^ (foto studio Dann) 

Bijvoorbeeld de betalingsba
lans verslechtert zienderogen In 
vergelijking alvast met Nederland 
vermindert onze 'konkurrentiek-
racht' gestaag Een van de rede
nen de noodzakelijke sanering 
van de overheidsfinanciën werd in 
België vooral verwezenlijkt door 
verhoging van belastingen, terwijl 
men in Nederland hard werkte aan 
vermindering van de uitgaven 

EG tegen 
watertaks 

Vonge week heeft het Euro
pees Parlement zich resoluut uit
gesproken tegen het voornemen 
van de Waalse regenng om op het 
drinkwater dat Vlaamse konsu-
menten gebruiken, afkomstig uit 
Wallonië, een bijzondere belasting 
te heffen 

Zulks druist in tegen de EG-
verordeningen De beslissing van 
het Europees Parlement kwam er 

als gevolg van een omstandig rap
port van VU-parlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke over het be
lang van de watervoorraden voor 
de groei en ontwikkeling van de 
regio's in de gemeenschap 

Door het indienen van een ge
lijkgericht amendement, om te be
letten dat die Waalse watertaks 
effektief wordt ingevoerd, enga
geerde CVP-er Raf Chanterie me
teen gans zijn partij Afwachten 
maar of de CVP, via haar premier, 
de daad bij het woord zal voegen 

Belgische fiktie 
BIJ herhaling wordt, ook door 

ons, steen en been geklaagd over 
het laattijdig publiceren van statis
tieken over de ekonomische be
drijvigheid in dit land. 

Hoe wil men hoedanook het 
sociaal-ekonomisch beleid pas
send bijsturen zonder te beschik
ken over recente cijfergegevens'' 
In dit tijdperk van PC's en andere 

Drie VL-regeringen in 85 ? 
Door het ontslag van Martens V — de koning 

weigerde direkt ontslag omdat hoedanook de vakan
tieperiode dient overbrugd te worden — wordt me
teen ook de Vlaamse regering op drijfzand geduwd. 
Net zoals trouwens ook de Waalse gewestregering 
en de Franstalige gemeenschapsregering. 

In het najaar zouden we overigens nog een vaude
ville-spelletje kunnen meemaken. 

EEN en ander is het zoveelste 
gevolg van de manke 
staatshervorming van 8 au

gustus 1980 

Toen werd inderdaad bedacht 
de regenngen, ook de nationale, 
een volle legislatuur van 4 jaren te 
laten zetelen, ongeacht stemmin
gen in het parlement Uiteindelijk 
werd die gedachte bij het uitschrij
ven van de wetteksten met weer
houden 

Alleen is men vergeten dergelij

ke bepaling te schrappen voor wat 
betreft de ambtstermijn van wat 
nog immer genoemd wordt de 
'deelregeringen' 

Bovendien werd in '80 bepaald 
dat deze regeringen na de start 
van hun werking gedurende de 
eerste vier werkjaren dienen sa
mengesteld te zijn uit vertegen
woordigers van alle 'grote' partij
en Zulks geldt dus ook voor de 
Vlaamse regering tot en met 22 
december '85 

Nadien wordt de Vlaamse rege
nng samengesteld door koalitie-
vorming van een meerderheid in 
de Vlaamse Raad 

Onvolmaakt 
Maar ook na de komende ver

kiezingen zullen vier Vlaamse par
tijen blijven deel uitmaken van de 
Vlaamse regering Tot 22 decem
ber dus, want dan mag de macht 
van de meerderheid in de Vlaam
se raad beginnen spelen 

Kortom, dit jaar nog zouden we 
dus drie verschillend samengestel
de Vlaamse regenngen kunnen 
aan het werk zien De huidige, die 
van na de komende verkiezingen, 
en een derde na 22 december 

Dit IS een van de gekke uitwas
sen van de bijzonder manke 
staatshervorming van 1980 

Momenteel is er dan nog bijko
mend de vraag welke de bevoegd
heid IS van de uittredende Vlaam
se regering Aangezien de Vlaam
se Raad weldra, samen met het 

nationale parlement, wordt ont
bonden zetelt vanaf die dag de 
Vlaamse regering zonder kontro-
lerend 'parlement' 

Men zou dus tot het einde van 
het jaar slechts de 'lopende zaken' 
mogen afhandelen Konstitutione-
le juristen verschillen hierover wel 
van mening Dé oplossing zou zijn 
dat de Vlaamse regenng, op basis 
van een behoorlijke verstandhou
ding (konsensus), ten bate van 
onze gemeenschap verder re
geert en haar bevoegdheden 
maximaal blijft uitoefenen 

Maar incidenten van de voor
bije jaren, toen er in verre verte 
geen verkiezingen te bespeuren 
vielen, doen ons vrezen dat zulks 
valse hoofJ" is 

Ook de Vlaamse regenng zit 
een half jaar op drijfzand Als ge
volg van de slechte staatshervor
ming van 1980 Het wordt hoog 
tijd dat de Vlaamse regering, vol
komen ongebonden aan de wer
king van de centrale regering, een 
autonoom beleid kan verwezenlij
ken (hds) 

computersnufjes i Recent is be-
kendgeraakt dat adekwate cijfers 
over de evolutie van de 'Belgische' 
ekonomie nagenoeg tien jaar oud 
zijn 

Gelukkig zijn studiediensten 
van banken allerhande veel bedrij-
viger Zo kon het dagblad De Tijd 
vorige week, uit een vergelijking 
van tal van statistieken, meedelen 
dat de 'Belgische ekonomie' nu 
overduidelijk een fiktie is gewor
den Is zulks met alleen het met 
sinds jaren, waar de VU bij herha
ling heeft op gewezen, dan toch 
zeker overduidelijk volgens die 
'onpartijdige waarnemers' sinds 
juni van dit jaar 

Vooral de indikator van de eko
nomische groei is enorm verschil
lend tussen Vlaanderen en Wallo
nië Het groeiverschil tussen 
Vlaanderen en Wallonië wordt to-
renhoog,zo konkludeerde De Tijd. 

Mank 
kommando 

„Geweld, CCC, Mobiel legioen. 
Wanorde, Vermoeidheid, Vuilig
heid, Misbruik, Misplaatste tucht 
en Verspilling" Onder die scherpe 
bewoordingen vat de Sindikale 
Federatie van de Belgische rijks
wacht het beleid van het njks-
wachtkommando samen, zoals het 
gevoerd wordt sinds 1 mei 

Na verschillende CCC-bomaan-
slagen werd beslist dat rijkswach
ters uit het gehele land het 'mobiel 
legioen' in Brussel permanent 
moeten bijspnngen voor afwisse
lend het 'gewone werk' en de 
bijzondere anti-terreurbewaking 

Nu blijkt zulks dusdanig 'geor
ganiseerd' te zijn dat de ingezette 
rijkswacht op enkele weken over
moed en diep ontevreden ge
raakt Bijvoorbeeld omwille van 
prestaties van liefst 123 uren op 
zeven dagen Ze zijn zo lang van 
huis weg, ook in deze vakantiepe-
node, en worden ondergebracht in 
onhygiënische logies De stress 
zorgt voor enorme innerlijke span
ningen en is alles behalve van aard 
de optimale operationele inzet van 
de rijkswacht te bevorderen 

Na het Heizeldrama blijkt dit uit 
te groeien tot een tweede enorme 
blunder van het opperste rijks-
wachtkommando 
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MIJN BEWOGEN JAREN, memoires (1920-1958) 

De belangrijke memoires (1920-1958) van een man 
die in de naoorlogse Vlaamse Beweging 

een wezenlijke rol speelde, 
als één van dè oprichters van de Volksunie. 

FRANS 
VAN /|Sg& 
DER ' ^**' 

ELST 
•"i')oo 

Frans van der Eist (Neder-over-Heembeek, 1920), advocaat, was één der oprichters van de 
Volksunie en was lange tijd partijvoorzitter en ook volksvertegenwoordiger. Is sedert 1974 
senator. Werd in 1983 minister van staat benoemd. 

In dit eerste deel van de memoires van Frans van der Eist (1920-1958) schrijft hij zo 
objectief mogelijk, over zijn kinderjaren, zijn jeugd, zijn studententijd, de naoorlogse 
periode met de repressie en de belangrijke politieke processen, de moeizame strijd voor de 
herleving van het Vlaams-nationalisme, de stichting van de Volksunie, tot en met zijn 
verkiezing in het parlement in 1958. 

Frans van der Eist - De bewogen jaren, mijn memoires (1920-1958) 
Formaat: 170 x 240 mm - 256 blz. tekst en 32 blz. illustraties 
Paperback - 790fr. en 950 fr. na 1 januari 1986. 
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Kamerlid Jan Caudron: 

„Halt aan sport als ode 
aan de sterkste 
en het geldgewin" 

De inzichten die Frans Baert hier vorige week verwoordde, zijn dus werkelijk
heid geworden. De wrijvingen binnen de regering — tussen liberalen en kristen-
demokraten, tussen Vlamingen en Franstaligen — werden te groot en barstten 
open naar aanleiding van het debat over het Heizeldrama Het ziekelijk koppelen 
van dossiers tot een onoverzichtelijke en etterende chaos werd Martens-V fataal 

De VU-fraktievoorzitters hadden dit maandag reeds in het ootje. Frans Bart in de 
Kamer en Frans Van der Eist in de Senaat eisten een versnelde behandeling van 
de verklaring tot herziening van de grondwet 

DE druppel die de emmer 
deed overlopen was dus 
het debat over het Heizel

drama Ter afronding hiervan 
kwam de regering noodgedwon 
gen aandragen met een kompro-
mis-motieHet verslag van de on 
derzoekskommissie werd begra
ven en van de verantwoordelijk
heid van de minister van Binnen
landse Zaken was met langer 
sprake 

Gestart als een individuele aan
gelegenheid van Nothomb werd 
het drama opgetild tot een rege-
ringsaangelegenheid Het is met
een haar ondergang geworden 
De regenng delfde haar eigen 
graf 

Eigen scha 
en schande 

Het IS dus de regering zelf 
geweest die het zo serene debat 
verziekte Volgens Frans Baert op 
een onzindelijke wijze bescha
mend en zonder respekt voor 
parlement noch onderzoekskom-
missie Bovendien tot eigen scha 
en schande 

Op het debat zelf wilden we 
•igenlijk met terugkomen Frans 
iaert, ondervoorzitter van de on-
lerzoekskommissie, zette rustig 
in kalm de bevindingen uiteen die 
iij hier vonge week aanbracht Hij 
lesloot met de oproep „dat de 
ninister alsnog aan het einde van 
tet debat zijn ontslag zou aanbie

den, zodat het politiek fatsoen dan 
toch gered wordt" 

Jef Valkeniers van zijn kant had 
als eerste na het drama onverbid
delijk het ontslag van Nothomb 
geëist Hij verantwoordde dit niet 
alleen, maar staafde zijn snelle 
reaktie bovendien met ettelijke 
voorbeelden uit het buitenland 
waar ministers wel hun politieke 
verantwoordelijkheid namen na 

l 

fouten van ondergeschikten 
Evenmin aarzelde hij de .be
schermheer van Happart" te kon-
fronteren met andere onwelne-
kende dossiers zoals, inderdaad. 
Happart 

Dat WIJ toch nog terugkomen 
op het debat heeft vooral te ma
ken met de opmerkelijke toe
spraak van Jan Caudron Als eni
ge maakte hij het proces van de 

Jan Caudron. „De oorzaken 
van de ontaarding van de sport zit
ten in de macht van het geld en de 
nefaste rol van de televisie in de 
opvoeding van onze jeugd Mocht 
dit debat bijdragen tot het saneren 
van onze verziekte voetbalwereld, 
dan zal het offer van 38 mensenle
vens en honderden gewonden 
met voor niets zijn" 

misgroei in de sport in het alge
meen, de oorzaken van het ge
weld en de maatregelen die daar
tegen kunnen genomen worden 
Als enige peilde hij naar de ontaar
ding van de sport en de achter
gronden van het Heizeldrama de 
macht van het geld en de nefaste 
rol van de televisie bij de opvoe
ding van de jeugd 

Geldhonger... 

Zijns inziens kunnen de enorme 
fmanciele belangen die de prof-
sport domineren met anders dan 
utmonden in brutaal spel, in omko
perij, in het vervalsen van de uit
slag, in doping en in geweld dat als 
een vonk overslaat van de spelers 
naar de toeschouwers , We staan 
ver af van het voetbalspel van 
weleer dat in Engeland is ontstaan 
en dat synoniem was van fair-play 
en ontspannend volksvermaakt" 

Vandaag is voetbal oorlog En 
de hoofdschuldige daarvan is de 

Jef Valkeniers .In het buiten
land zijn er diverse voorbeelden 
van politici die hun verantwoorde
lijkheid nemen voor de daden van 
hun ondergeschikten Ik denk 
daarbij onder meer aan Willy 
Brandt Lord Camngton en Cossi-
ga BIJ ons zal men een politiek ar
rangement afsluiten De demokra-
tie IS daarmee met gediend" 

ongebreidelde jacht en macht van 
het geld waarbij slechts een wet 
telt winnen ten koste van alles 
omwille van de lieve centjes Is het 
met de geldhonger die de tickets
verkoop uit de hand deed lopen 
met als gevolg dat Italianen naast 
Engelsen zaten"? Is het met dezelf
de geldhonger die ervoor zorgde 
dat er geen neutrale zone was 
tussen de rivalizerende suppor
ters, want elke onverkochte plaats 
betekende zoveel minder kassa-
gennkeP 

Frans Brfert De meerderheid 
heeft een onwaardige motie neer
gelegd, die aan de kern van het de
bat voorbijgaat Dit alles stemt tot 
grote ontmoediging Het rapport 
en het parlement hebben een be
ter lot verdiend Het politiek gewe
ten IS blijkbaar geweken voorpoli
tieke berekening Dat is gewoon 
beschamend' 

...en geweld 

In welke wereld leven we trou
wens dat sommige topsporters 
duizelingwekkende bedragen ver
dienen waartegen elk rechtgeaard 
mens moet in opstand komen"? 
Alle middelen zijn blijkbaar goed 
om te winnen .,ln ons land en 
elders is de toestand der mate 
misgroeid dat misdrijven als be
drog, omkoperij, doping en fiskale 
fraude beschouwd worden als 
een soort kavalierdelikt. als iets 
dat niet toegelaten is maar ten 
slotte met zo erg is en dus ooglui
kend wordt getolereerd" 

De tweede oorzaak van geweld 
IS zeker het overdadig aanbod van 
geweld bloed en terreur dat wij er 
onze kinderen dagelijks via de 
televisie voorgeschoteld knjgen 
Door dit overdadig aanbod dreigt 
volgens Caudron het onontbeer
lijk verschil tussen fiktie en werke
lijkheid verloren te gaan Beseffen 
WIJ nog wel dat het om mensen 
gaat die — zoals Willem Verman-
dere het m zijn ..duizend en dui
zend soldaten" zingt — altijd ie
mands vader, altijd iemands kind 
zijn"? 

Jan Caudron eiste dan ook, dat 
snel iets zou ondernomen worden 
tegen het grenzeloos vertonen 
van geweld op de buis Boven-
dienmoet dringend paal en perk 
gesteld worden aan de commer
ciële exploitatie — denken we 
maar aan de gruwel-videokasset-
tes — van een walgelijke afwijking 
in de mensel.jke natuur De ver
koop en het uitlenen van dergelij
ke kassettes aan minderjarigen 
moet zonder boe of ba verboden 
worden 

Het probleem van de ontaar
ding van de sport moet dus pre
ventief aangepakt worden Nodig 
daartoe is allereerst dat de sport 
niet langer een ode is aan de 
sterkste en het geldgewin Wil 
men het hooliganisme met suk-
ses beslnjden, dan moet eerst 
het ruwe spel op het veld ophou
den Ook drastisch alkoholver-
bod en preventief neutralizeren 
van dronken supporters zijn mo
gelijke maatregelen „Mocht dit 
debat bijdragen tot het saneren 
van onze verziekte sportwereld, 
pas dan zal het offer van 38 
mensenlevens en honderden ge
wonden niet voor niets gebracht 
zijn " 
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K4MER 
Het medium, 
een Vlaamse 
zaak 

Zonder tot een eindstemming 
te komen — en het laat zich raden 
dat dit ook niet meer zal gebeuren 
— IS de kamer vorige week ge
start met het debat over de han-

A De Beul „Nood aan een omvat
tend Vlaams mediaplan" 

delspubliciteit op radio en tv An
dre De Beul formuleerde namens 
zijn fraktie een drietal fundamente
le bedenkingen 

Vooreerst betreurde hij, dat het 
debat m het centrale parlement 
plaatsvindt Zijns inziens moet de 
handelsreklame op radio en tv aan 
de gemeenschappen overgelaten 
worden De invoering ervan heeft 
immers een belangrijke weerslag 

op het totale mediumbeleid en de 
financienng ervan 

Een tweede diepgaand be
zwaar 18 zeker het feit dat noch 
het wetsontwerp noch de kom
missiebespreking veel aandacht 
besteden aan het etisch aspekt 
van het invoeren van handelsre
klame 

Tot slot kan deze ingreep op het 
mediumlandschap met los gezien 
worden van het geheel Evenals 
het kabeldekreet van de Vlaamse 
Raad is ook dit weer een beperkt 
sleutelen zonder globale visie Een 
en ander heeft voornamelijk te 
maken met een tegemoetkoming 
aan de elektorale slogan-opbod-
politiek van de liberalen Kwestie 

van met iets voor de kiezer te 
kunnen verschijnen 

Volgens De Beul is er binnen de 
Vlaamse gemeenschap in eerste 
instantie nood aan een omvattend 
mediaplan „Pnontair moet dit be
antwoorden aan de uitdagingen 
vanuit het buitenland, het zo goed 
mogelijk bevorderen van de eigen 
sociaal-kulturele identiteit en de 
grotere integratie van de media 
binnen het gehele Nederlandse 
taalgebied" In afwachting van dit 
mediaplan wordt best een morato
rium-periode in acht genomen En 
dient herhaald dat de uitvoering 
ervan moet gebeuren met de 
grootst mogelijke konsensus'' Ita
liaanse of Amenkaanse toestan
den kan Vlaanderen missen 

SENAAT 
Poolse toestand 
bij NMBS 

Op 9 juli 1948 werd in San 
Francisco een verdrag afgesloten 
dat o m. aan werkgevers en werk
nemers de vnje uitoefening van 
het verenigingsrecht verzekert 

BIJ onze NMBS liggen de zaken 
evenwel anders Voor een erken
ning als vakbond is daar, in tegen
stelling tot de andere openbare 
diensten, een bijkomende voor
waarde vereist lid zijn van een 
interprofessionele organizatie die 
zetelt in de Nationale Arbeidsraad 
en de Centrale Raad voor het 
Bednjfsleven En vermits deze 

PARLEMEWAIRE 

SIIK>KKEIS 
NET voor de opschorting van de 

werkzaamheden keurde de se
naat op aandringen van Frans Van der 
Eist het toetredingsverdrag van Span
je en Portugal tot de Europese Ge
meenschap goed 

VOORHEEN was dit reeds in de 
kamer gebeurd Paul Van 

Grembergen noemde dit een goede 
zaak, o m als steun voor de demokrati-
sche instellingen aldaar en omwille van 
het verbeterde kontakt met Latijns-
Amerika Wel waarschuwde hij voor 
de verhoogde kans op moeilijke be
sluitvorming 

GROOTS was voor het ovenge de 
senaatsagenda met Een wets

ontwerp werd goedgekeurd dat het 
politiek verlof voor de overheidsamb
tenaren regelt De VU-fraktie onthield 
zich omdat aldus Rob Vandezande, 
het ontwerp met voldoende ver gaat 
en bvb geen regeling treft voor de 
ambtenaren-parlementsleden die met 
herkozen worden 

OOK het wetsontwerp over het 
gebruik van het Duits in ge

rechtszaken werd goedgekeurd Als 
Vlaming stelde Guido Van In evenwel 
dat „het nog een hele tijd zal duren al
vorens alles naar behoren zal funktio-

neren, in Vlaanderen duurde de over
gangsperiode immers 60 jaar" 

TOT slot waren er een aantal wijzi
gingen aan de wet op de uitleve

ring Basisbekommernis hiervan is de 
bestnjding van het ten-orisme Een 
zorg waarmede Waller Luyten instem
de Tegelijkertijd waarschuwde hij ech
ter dat van het internationaal klimaat 
misbruik wordt gemaakt om de oude li
berale traditie van het asielrecht te 
ondermijnen 

DE kamer kwam vorige week 
slechts tot twee dossiers, en 

dan nog zonder eindstemming De 
algemene beraadslaging over de han
delsreklame op radio en tv werd aan
gevat alsook over de Waalse waterbe
lasting 

WAT dit laatste betreft kwam de 
kommissie tot een motie die 

stelt dat de Waalse ekstra-belastmg 
voor de uitvoer van water strijdig is 
met de Vlaamse en Brusselse belan
gen Voor Jef Valkeniers is deze 
zoveelste Waalse afdreiging vooral de 
druppel die de beker doet overlopen 
Zijns inziens wordt het hoog tijd dat 
Vlaanderen zijn konklusies trekt kon-
federalisme is de enige oplossing 

deur afgegrendeld blijft voor de 
Nationale Unie der Onafhankelijke 
Sindikaten, valt de onafhankelijke 
vakbond voor het spoor uit de 
boot bij de NMBS 

Reeds meerdere malen sneed 
Oswald Van Ooteghem dit pro
bleem aan Verwezen wordt naar 
de oprichtingswet van de NMBS 
Daarin staat dat een vakbond 
moet erkend worden door het 
Nationaal Paritair Komitee Voor
waar, echt plezant Want wie zetelt 
in dit Komitee' Twintig mensen 
waarvan de helft de maatschappij 
vertegenwoordigt en de andere 
helft de vakbonden Van deze 
laatste zijn er 6 lid van de ACOD 
en 4 van de Christelijke Vakbond 
En daar voor een wijziging van het 
sindikaal statuut een tweederde 
meerderheid vereist is „Het is 
nogal evident dat de twee grote 
vakbonden nooit zullen zorgen 
voor deze meerderheid De 10 
zetelende vakbondsleden verhin
deren de toegang van elke andere 
vakbond, ook van het VSOA van 
liberale strekking" Deze 10 men
sen hebben dus, met de mond vol 
over Polen, een absoluut monopo
lie 

En dat zij van dit monopolie 
gebruik maken Jaarlijks ontvan
gen de twee bonden vanwege de 
verlieslatende NMBS een dotatie 
die „115 maal de wedde van een 
vrijgestelde" bedraagt Een klem 
onderzoek leerde de Gentse se
nator dat het gaat om 115 miljoen, 
wat betekent dat de wedde van 
een vakbondsvrijgestelde bij de 
NMBS ongeveer één miljoen per 
jaar is 

Een er is meer De 3 topleiders 
van de vakbonden maken deel uit 
van de Raad van Bestuur van de 
NMBS Als grote promotoren van 
het openbaar vervoer beschikken 
ZIJ elk over een wagen met chauf
feur, gratis ter beschikking gesteld 
door de NMBS 

Deze enkele feiten doen mets 
af aan de onvervangbare rol van 
de vakbonden maar, aldus Van 
Ooteghem, elk monopolie en 
machtsmisbruik is verwerpelijk 
Van patroons, maar ook van vak
bonden 

De jeugd 
van vandaag 

Mocht onze liefde voor Brussel niet zo groot zijn, 
dan kwam het mooie Straatsburg zeker de eer toe 
hoofdstad van Europa te zijn. Daar is net de Europese 
week van de Jeugd, georganizeerd in het raam van de 
Raad van Europa, afgelopen. We waren er bij namens 
de partij 

1985, uitgeroepen tot internationaal jeugdjaar, is 
slechts halfweg. Toch willen we reeds enkele be
schouwingen maken bij wat leeft onder de Vlaamse 
jeugd van de tachtiger jaren. 

, E „post 68-generatie" wordt 
gekenmerkt door desinte
resse voor het p>olitiek be

drijf Parallel met deze politieke 
onverschilligheid en ondanks een 
strukturele jeugdwerkloosheid en
gageren jongeren zich wel in nieu
we sociale bewegingen rond de 
temata milieu, vrede, ontwikke
lingshulp en participatie 

Milieuverontreiniging kan met 
blijven doorgaan zonder rampzali
ge gevolgen voor mens en natuur 
Vele landen kennen wel een wet
geving die de verontreiniging 
enigszins poogt in te dijken, doch 
slechts zelden leiden inbreuken 
hierop tot een overheidstussen
komst En zo toch, dan blijven de 
gevolgen ervan zonder resultaat 
en gaat de vernietiging van de 
natuur gewoon verder Bovendien 
merken we dat de jeugd, gegroe
peerd in vele verenigingen, wél 
voorwerp van overheidsoptreden 
wordt in tegenstelling tot de ver
vuiler zelf ZIJ wordt langzaam 
maar zeker gekriminaliseerd 

De jeugd draagt ook het „Nooit 
meer oorlog" diep in het hart Dit 
uitte zich meermaals door haar 
grote aanwezigheid op vredesma-
mfestaties Hierin kan ze enkel 
aangemoedigd worden Met oog 
voor de realiteit van de nationale 
en internationale politiek kunnen 
we stellen dat de vredesbeweging 
moet blijven ijveren voor de be
vriezing van alle bestaande kern
wapens en streven naar een glo
baal evenwicht inzake konventio-
nele wapens tussen Navo- en 
Warschaupakt 

Het wegwerken van de noord
zuid tegenstelling is een ander 
gegeven waarvoor jonge mensen 
zich inzetten Onze jeugd is bereid 
de fouten van weleer te erkennen 
en daadwerkelijke hulp te bieden 
die de ontwikkeling ten goede 
komt 

Wat betreft de participatie in 
het maatschappelijk leven wordt 

Daan Vervaet 

de jeugd nog vaak als onmondig 
beschouwd De vele initiatieven 
tot medezeggenschap blijven 
doorgaans befjerkt tot advies en 
ook de inspraak in het politieke le
ven IS gering De verjonging van 
de meeste politieke partijen en 
strukturen blijft achterwege De 
volwassenen van morgen worden 
nog onvoldoende rijp geacht 
Toch zijn ZIJ het paternalistisch 
model ontgroeid Het is aan ons 
hen de kans en het recht te geven, 
aktief deel te nemen aan onze 
gemeenschappelijke maatschap)-
pelijke realiteit 

De maatschappij-betrokken-
heid van de jongeren staat zeker 
buiten kijf Het vooroordeel dat de 
„jeugd van vandaag" lui en ongeïn
teresseerd IS, lijkt ons voldoende 
weerlegd Het engagement van 
'68 IS omgebogen tot realistisch-
relativerend ijveren voor de op
bouw van een nieuwe samenle
ving We zijn ervan overtuigd dat 
deze jeugd iets kan en moet ver
anderen aan onze samenleving 

Daan Vervaet, 
VU-Kamerlid 
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Willem Vermandere: 

,,Ergetnis is 
belangrijk in 
liet kreatieve proces. 

meer. Het is een dromerij: ik zie 
dat kind een kasteel bouwen en ik 
droom van een paradijselijke toe-
starKl waarbij zelfs de koning aan 
het dansen gaat Maar wanneer ik 
wil meedoen, dan is de droom 
voorbij en zie ik alleen nog dat 
kindje lopen in de verte. 

Het liedje over Steentje is het 
verhaal van een vriend die naar de 
Indianen trok om ze te bekeren, 
maar die ginder zelf bekeerd 
werd. Roger Vandersteene is naar 
Noord-Canada gegaan om de In
dianen te bekeren, maar dat lukte 
niet Hij is zelf Indiaan en opper
hoofd geworden, én priester ge
bleven. 

Ik hoor niet graag dat ik de oude 

Steenkerke (VeurneX - Duizenden Vlamingen zagen hem vorige donderdag nog 
aan het werk op de Brusselse Grote Markt n.a.v. de Guldensporenviering. Willem 
Vermandere woont op een boogscheut van Veurne, in de eindeloos vlakke 
Westhoek Het geluid van stilte klinkt zalig op die broeierig hete middag. 

„Ze moeten uit mijn kot blijven", antwoordt Vermandere op onze vraag of hij 
vaak toeristen over de vloer krijgt 

WILLEM Vermandere 

werd in '40 geboren te 
Lauwe. In 1965 kreeg 

hij de prijs van de stad Knokke-
Heist en sindsdien zong hij zeven 
langsfjeelplaten vol. In 1983 ont
ving hij de .Achiel van Acker"-
onderscheiding. De jury werd ge
troffen door Vermanderes sociale 
bewogenheid, zijn taalvaardigheid 
en zijn autenticiteit Behalve een 
opgemerkt zanger is Vermandere 
ook een vermaard beeldhouwer. 
In monumentale skulpturen legt 
Willem Vermandere archetypi
sche ervaringen vast 

Een interview met Vermandere 
is geen makkelijke klua Soms leek 
ons zomers gesprek meer op een 
konfrontatie, waarbij de artiest zelf 
vragen ging stellen. 
Maar het grote voordeel van zo'n 
ontmoeting is dat het écht blijft 

Ik vertel raadsels 

WIJ: Willem Vermandere Is 
niet meer de zanger van brave, 
onschuldige liedjes. U bent ver
anderd. Of heb ik het fout? 

W. Vermandere: „Het onschul
dige is inderdaad een stuk ver
dwenen. Toch maak ik nog steeds 
geen erotische of sterk agressie
ve teksten. Het is veranderd, het is 
volwassener geworden. Zonder 
dat ik van vroegere liedjes iets wil 
afdoen, je ne regrette rien. Over 
wat je vroeger in alle eerlijkheid 
gedaan hebt moet je later geen 
spijt fiebben. 

Ik heb vier kinderen, gewild en 
met hart en ziel. Achteraf zou je 
kunnen zeggen: we zouden toch 
meer op ons gemak geweest zijn 
indien het er slechts twee waren 
geweest We zijn gelukkig met die 
vier... 

Net zoals met vroegere liedjes 
Elk lied is geschreven en blijft 
geschreven. Er zijn een aantal 
liedjes die ik niet meer zing tijdens 
een optreden. Ze staan wel op 
plaat Heel dikwijls zetje liedjes op 
een plaat om er van af te zijn, je 
geeft ze ah.w. prijs. Het is als een 
afscheid. Sommige liedjes raken 
dan bekend en vinden een weg 
naar het puUiek. Uit iedere plaat 
moetje natuurlijk een tweetal lied
jes behoudenin je repertorium. Dit 
is een verplichting tegenover je 
publiek." 

WIJ: De ti jd van liedjes zoals 
„de barmhartige Samaritaan" is 
dus voorb l j -

W. Vermandere: „Dit was de 
periode van liedjes met een eer
der goedkope boodschap. Dat is 
ondertussen vijftien jaar geleden, 
en nu zou ik dit niet meer zo 
formuleren. De liedjes die ik nu 
breng zijn moeilijker, mysterieuzer, 
minder duidelijk. Omdat ik het le
ven ook als steeds ingewikkelder 
ervaar Ik heb minder pasklare 
oplossingen voor de vele vragen. 

Nu vertel ik raadsels. Net zoals 
het leven, dat één raadsel is. Dit is 
trouwens het systeem van het 
Evangelie. Luister naar al die para
bels Om iets te vertellen over het 
raadsel van het leven hanteerde 
Jezus parabels. Ook de dichter 
probeert iets over het mysterie 
van het leven te zeggen door 
beeldspraak te gebruiken. 

Ikzelf put ontzettend veel uit 
poëzie. Zo lees ik heel vaak in de 
„Canto General" van Pablo Neru-
da Dit is voor mij als een gebeden
boek, wanneer ik 's nachts thuis
kom. Het is eten en drinken. Zo 
maak ik eveneens liedjes, die niet 
onmiddellijk een duidelijk verhaal
tje bevattten. Mijn liedjes moeten 
iets zeggen over hoe ik het leven 
beleef en ervaar." 

WIJ: Een aantal tema's zijn 
gebleven, zoals uw ergernis over 
de verloedering van de natuur. 

W. Vermandere: „Ja. De be
kommernis voor de natuur Dat 
het met ons niet afgelopen is, dat 
wij zorg moeten dragen voor de 
omgeving. Zoals de Indianen ons 
leerden. Onze basisopvatting is 
fundamenteel verkeerd. Alsof wij 
de natuur mogen bezitten om er 
ongebreideld van te profiteren, te 
misbruiken. 

Toen de Indianen zagen hoe de 
blanken de buffels neerschoten 
alleen omwille van het plezier en 
om de Indianen te pesten, dan 
begrepen zij dit niet De Indiaan 
schoot een buffel om zijn honger 
te stillen. En diens vel had hij nodig 
om kleren te maken. De blanken 
wisten heel goed dat, wanneer de 
Indiaan de buffel niet meer had, de 
Indiaan dan kapot zou gaan. De 
blanken hebben deze dieren met 
duizenden dood geschoten, zelfs 
vanuit de treinen. Hele kuddes 
werden neergelegd, zomaar De 
Indianenhoofdman schudde het 

hoofd en voorspelde dat, als de 
mens alle dieren zal vermoord 
hebben, de mens op zijn t>eurt zou 
sterven. Van eenzaamheid. En kijk, 
dit is aan het gebeuren. De India
nen begrepen ook niet dat je 
grond kon verkopen, zelfs niet 
voor tenten en eten en whisky en 
geweren. En toen de Indianen zeg
den dat dit onmogelijk was, omdat 
dit de grond was met de asse van 
hun voorvaderen, dan werden zij 
gedwongen te verhuizen. 

In vele liedjes kun je mijn angst 
om wat er met de natuur gebeurt 
horen. En ik spot t)ewust met wat 
wij „welvaart" noemen." 

Tpmet^ 

Raketten 
WIJ: Bent U dan de verdediger 

van wat gemakkelijk de „oude 
waarden' wordt geheten? Ik 
denk daarbij aan het tema vriend
schap, zoals in uw liedje over de 
missionaris die naar de Indianen 
ging, of aan „Kasteel van schelp-
jes en zand". 

W. Vermandere: „Dit laatste 
gaat niet over vriendschap zonder 

-TU' " V 

Liedje 

Als ik zing 
Ik zing voor u, frontsoldaten 
uit den oorlog van veertien achttien 
van land en keuning verlaten 
zelfs uw grafsteen wierd niet ontzien. 
Kan een lied ooit naar eerde smaken, 
kan een tale wel geuren naar gras 
zit er bloed in de kleur van een sprake 
ons Vlaams, ons vlammend geel vlas. 
Ook voor u mijn gestorven nonkels 
Arthur en Hector merci 
twee taaie nooit klagende kompels 
in de putten van de walepays. 

U 

Aan Vlaanderens verstrooide kinderen, 
voor den honger die u zwerven deed, 
voor het heimwee dat ooit wel zal minderen 
ook aan u is mijn liedje besteed. 
En voor d'eeuwenlange ellende 
van mijn volk uit 't platte land 
nen klaagzang haast zonder ende 
uit dit stuk van 't oud Nederland. 
Maar w'hernemen nu d'oude gezangen, 
dichten en zingen ongeremd, 
hoort nu ons eindloos verlangen: 
d'instrumenten zijn were gestemd. 

(uit: „Als il< zing' van Willem Vermandere) 

1 

waarden zou preken. Dat is een te 
gevaarlijk begrip dat geassocieerd 
wordt met zeer rechtse en herstel-
lingsgezinde mensen. Ik voel mij 
een vrijbuiter en wil dat blijven. 

Een artiest is Iemand die altijd in 
beweging is. Wat mij in wezen 
boeit IS wat ik vandaag en morgen 
ga doen. Een kunstenaar moet als 
een voorloper zijn, ongebonden. 
Op het gevaar af van in de margi
naliteit gedrumd te worden. Toch 
wil ik dwarsligger blijven, kritisch, 
op mijn hoede, gemakkelijk geër
gerd. Ergernis is een belangrijk 
gegeven in het kreatieve proces. 
Onvrede is een drijfveer, een 
kracht" 

WIJ: De afschuw voor oorlog 
is nog steeds aanwezig in uw 
werk? 

W. Vermandere: „Vorig jaar zei 
iemand mij dat hij een prachtig 
liedje van me had gehoord over 
duizend soldaten. Toen ik hem 
vertelde dat dit lied reeds elf jaar 
oud was, dan geloofde hij dit niet 

Uiteraard blijf ik zingen tegen 
oorlog en geweld. Bovendien is dit 
tema nog aktueler geworden met 
de raketten-historie. Ik blijf daar 
intens mee bezig. In mijn optre
dens heb ik daar ook enkele num
mers over, om. waar ik Swaelen 
onder zijn voeten geven omwille 
van zijn goedkope aanval op de 
vredesbeweging. Zo heb ik ook 
een stuk over die affaire met 
Tindemans, die zg. naar Moskou 
ging om daar nog eens de vrede 
te bepleiten, terwijl de raketten 
drie dagen later reeds opgesteld 
stonden! 

Vrede, natuur, eerbied voor het 
leven; het hangt allemaal samen. 
Je kunt geen kunst beoefenen in 
het ijle. Alle kunst is per definitie 
geëngageerd, betrokken bij het 
volle leven. Je kunt niet vrijblijvend 
zingen over de vlinders en de 
bomen, vroeg of laat moetje kleur 
bekennen. 

Bij mij is één en ander geleidelijk 
gegroeid. Sommige mensen vin
den het spijtig dat ik niet onnozel 
ben gebleven en menen dat het 
beter was toen ik met mijn gitaar 
als troubadour rondtrok. Nu is het 
inderdaad anders geworden. Met 
vier goede muzikanten, eigentijd-
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se arrangementen, een perfekte 
muziek- en klankinstallabe - Het 
gaat verder dan enkel maar een 
lied kwelen met een gitaar en het 
haardvuur op de achtergrond" 

WIJ: Het gaat niet goed met 
het Vlaamse luisterlied— 

W. Vermandere: (lachO „De 
kleinkunst is dood Leve de klein-
kunsti Wat t^etekent dif Soms 
heb ik de indruk dat dit slechts uit
latingen zijn van persmensen Mag 
ik U daarover iets zeggen"^ 

Als je hier een nieuwe plaat 
maakt dan lees je daar nergens 
een zinnig woord over Een zeld
zame uitzondering niet te na ge
sproken Komen journalisten wel 

dan de Nederlanders. Ik ga veel 
zingen in Nederland, en dan voel 
je dat ZIJ ons benijden De natMj-
heid van de Franse kóltuur. vlakbij 
Engeland en met liefst 15 televisie-

Wt 
gen Door de eeuwenoude ver
drukking zijn WIJ stilaan bewust 
geworden We mogen geen krui
pers zijn, maar de invheden van 
buitenaf positief verwerken 

Citaat 
„Mijn land is een oude droevige historie 
't geveclit voor den boterham was hier nie genoeg 
of zijt ge de groten oorlog vergeten 
die duizenden jongeren hier den dood injoeg' 

zenders op onze buis Wij vormen 
hier een doorstromingsgebied, en 
daarvan moeten wij profiteren In 
feite zijn we superieur, zonder dat 
WIJ ons daarom zo moeten gedra-

eens naar een optreden, vragen zij 
zich af wat die artiest zegt en 
doef Dit in schril konirast met 
Nederland Ik weet niet wat je in 
Vlaanderen moet doen om een 
rechtmatig oordeel te krijgen Een 
poging tot objektieve bespreking 
lees je hier zelden of nooit 

Waarom zou het Vlaamse chan
son dood zijn'^ Natuurlijk zijn er 
een aantal die afgehaakt hebben, 
maar er blijven er toch nog een 
reeks over Jan de Wilde, bv, is 
nog steeds een hele grote 

Het IS echter een zware karwei 
Het betekent knokken Vaak in 
onmogelijke situaties moet je pro
beren een goede avond te maken, 
een feest op te bouwen, de men
sen te onderhouden Hen ernstig 
maken, hen amuseren hen wee
moedig krijgen hen ontroeren Het 
IS echt veel meer dan mijn poot op 
een stoel zetten en liedjes kwelen 
Die tijd IS lang voorbij, indien je 
tenminste wil overleven Je moet 
de bereidheid bezitten om te evo
lueren Maar het is wroeten, kei
hard 

In de muziek die uit de klein
kunst IS voort gekomen hetgeen 
WIJ nu dus brengen, komt het erop 
aan je eigen levensvisie te vertol
ken Te zeggen hoe je zelf het le
ven ervaart ' 

Dankbaar voor 
de Vlaamse 
Beweging 

WIJ In uw diskoteek steekt 
van a l les ' 

W Vermandere Er zit jazz in, 
maar ook het volledige werk van 
Schubert Evenals Jiddische mu
ziek en Zuidamenkaans werk 

Als de Vlamingen iets gemaals 
bezitten dan betreft dit het vermo
gen van ons aan te passen Om 
vreemde elementen in ons op te 
nemen, net zoals de Japanners 
doen Ook zij nemen iets op van 
een andere kuituur en maken dit 
tot zichzelf WIJ, Vlamingen, leven 
trouwens in een ongelooflijk be
voorrechte positie tussen ver
schillende grote kuituren 

Weet je in feite zijn wij rijker 

Als ik naar Brussel ga, dan is het 
voor mij als een verfnssend bad 
om bij de Gneken, Turken of Ma
rokkanen te kunnen eten Ik zie dit 
als een vemjking Nols en Le Pen 
niet Maar ik beschouw het als een 
boeiende uitdaging om met ande
re kuituren te kunnen samenleven 
We moeten onze blik durven ver
ruimen We mogen ons niet boven 
een ander volk plaatsen, want dan 
loopt het mis " 

WIJ: U hebt uw verbondenheid 
met ons volk nooit verborgen? 

W. Vermandere: „Ik zing in het 
Vlaams, omdat dit mijn taal is, mijn 
moedertaal En ik voel me er goed 
in Ik t>en dankbaar voor de Fron-
ters, voor de fiele Vlaamse Bewe
ging die het mogelijk maakte dat 
WIJ ons mogen uitdrukken in onze 
mooie, oude moedertaal Die heel 
njk IS, ondanks de eeuwenoude 
onderdrukking De Vlaamse ont-
voogdingsstrijd mag ons evenwel 

met l^nd maken 

In Nederiarxl l)egnipen ze nets 
vem de Vlaamse EÜeweging. Zo 
zongen wij eens, samen met Rum, 
in Groningen Een „Belgische 
avond" heette het, met twee „Bel
gische" groepen en de zaal was 
opgesmukt met Belgische vlaggen 
die ZIJ gekregen hadden van de 
Belgische ambassade. Onvoor-
steltiaari 

Toch bestaat er in Nederland 
grote tielangstelling voor Vlaande
ren ZIJ zien dat wij tieter leven deun 
die magere, stjve Hollanders Dat 
WIJ Boergondischer zijn Vlaande
ren heeft Nederland nodig, en 
omgekeerd 

Jan de Wilde zei me ooit eens 
dat WIJ met de Walen meer ge
meen hebben dan met de Neder
landers Jan heeft voor een stuk 
gelijk WIJ leven Boergondischer, 
meer „laissez-aller", minder ernstig, 
meer broekvagers. Wij zijn grote
re genieters Proef maar eens 
onze keuken Ik ken echt veel 
Hollanders die veriiefd zijn op 
Vlaanderen Te dikwijls missen we 
nochtans een stukje zelfrespekt 
een brok fierheid Dat is dan de 
keerzijde van onze Boergondh 
sche trekjes" 

WIJ- U hecht groot belang aan 
uw familie, het dorp en de omge
ving waarin U woont? 

W. Vermandere: „IVaarsch/ynA/fc 
wel Ik tien niet beschaamd om 
een kinderlied te zingen, waarmee 
ik tjedoel liedjes van een grote 

Willem Vermandere „Alle kunst is per definitie geëngageerd, je kunt geen kunst beoefenen in het ijle Sommi
ge mensen vinden het spijt dat ik niet onnozel ben gebleven " 

Volgende week 

Met Harold Van de Pene 

mens over kinderen Dat is mpn le
ven Het ware onnatuurSjk indien 
ik rvet over rm/n kinderen zou 
zingen' Ik leef in een dorp, midden 
de polders. Het zou evenmin loop
pen afe k daarover zou zwijgen 
Voor het ovenge leef ik m mijn ei
gen wereld, met mijn txjeken, mijn 
platen, mijn t>eekien, mijn verre 
vrienden 

Ik zmg over de dingen die mijn 
leven vullen Ik zing over mijn 
grootmoeder meter Fietje, over 
moeder Cordula, over Reintje.. Als 
surtiest moet je aan de mensen 
zeggen wie je bent hoe je bestaat 
Dus zing ik over mijn huis, mijn 
land, mijn streek Maar ik protteer 
die dingen universeel te maken, 
zodat anderen zich daann kunnen 
herkennen Een magistraal t>oek 
zoals „Honderd jaar eenzaamheid" 
van Gabnel Marquez is precies 
geniaal omdat het zo universeel is. 
mensen van een heel andere kui
tuur hebtien toch kontakt met het 
verhak dat hij beschnjft Dat is 
kunst In de mate dat je je eigen 
grenzen overstijgt ben je een ech
te artiest 

Verleden jaar, op de„quatorze 
juillet", zat ik in Franknjk, in een 
klein dorpje Ik was daar aan het 
werk Ik ga regelmatig naar Frank
njk om er de stenen voor mijn gro
te beelden te prepareren, om deze 
uit te zoeken in de steengroeve 
vooraleer ze ze naar hier worden 
getransporteerd Het was daar 
feest en dat moet je meevieren 
Na een paar jaar weten ze dat je 
ook gitaar speelt en v'o'or ik het 
wist zat ik daar te zingen, o a over 
het kasteel van schelpjes en zand. 
in het Vlaams Het lukte'Het is een 
universele tioodschap 

Als je mij zegt „ Vermandere is 
een zanger van tiachten de kupe", 
dan kun je daarmee verschillende 
dingen bedoelen, zoals „Je moet 
hem niet au séneux nemen" Dan 
heb ik zo veel pretentie om te 
beweren dat ik toch nog enkele 
andere dingen beoog of bietracht 
Het doet me plezier als ik de story 
van een lied vertel aan een an
derstalige en dat dit eveneens 
waardevol onthaald wordt 

Katalogeer me bijgevolg ook 
niet als een „dialektzanger", want 
ook dit IS veranderd Ik zing wel 
met een Westvlaamse kleur" 

Jezelf ontdekken 

WIJ Gaat U soms naar Frans-
Vlaanderen' 

W. Vermandere- „ Een paar 
keer is dat getieurd Ik heb daar 
veel uitleg gegeven in het frans, en 
het was verteertiaar Mijn liedjes 
zijn daar wel goed verspreid via 
Radio-Ulenspiegel op de Cassel-
tierg Ze gebruiken altijd het liedje 
van „Nee, we goan nus Vlaams 
me loaten" een liedje uit een van 
mijn eerste platen Ik voel mij niet 
geroepen om van dorp tot dorp te 
trekken, zoals de toneelgroep van 
Flor Barbry, die dit met veel brio 
doet en waarvoor ik alle waarde
ring heb 

Mijn repertonum is ook in een 
andere richting geëvolueerd Ik 
ben de Westvlaming die meer in 
zijn auto zit, die naar Brussel njdt 
en die zich goed voelt in de straten 
van Amsterdam, van Londen en 
van Panjs Die zich goed voelt als 
hij in een Marokkaans cafe of bij 
de Turken een cous-cous gaat 
eten. en die in Franknjk in de 
..carrière" zit te werken, bij Portu
gezen en Spanjaarden, die zich 
daar goed voelt En die uitgere
kend dan zijn eigen Vlaams-zijn 
ontdekt Wat dit eigenlijk is, wat 
het waard is. Daar ontdek je je
zelf " (pvdd) 
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Spaanstaligheid in opmars 

Ook VSA in 
de knoop 
met tweetaligheid 

De myte van de grote Amerikaanse smeltkroes is 
overdreven gebleken maar op taalkundig gebied heeft 
die smeltkroes in elk geval lang gewerkt Tot voor kort 
vonden de stromen immigranten uit alle delen van 
Europa en van de rest van de wereld het normaal zich 
de taal van hun nieuwe land eigen te maken en het 
Engels als nieuwe moedertaal te adopteren. 

DE jongste jaren is dat me
chanisme echter geblok
keerd geraakt met als 

voornaamste „probleemgroep" de 
Latino's, de mwijkelingen uit diver
se Latijns-Amenkaanse landen die 
vasthouden aan het Spaans en 
een grote weerstand tegen het 
Engels vertonen In staten als Flori
da en California zijn steden, wijken 
of distrikten te vinden waar 
Spaans de enige taal is, waar de 
pers, het onderwijs, het hele socia
le leven eentalig in het Spaans 
werken 

Verdrinken? 
Daarom is in de States een 

debat losgebrand over die toe
stand Men vreest dat met de 
kennis van het Engels ook het 
grote bindmiddel verdwijnt in dat 
uitgestrekte land met zijn uit zo
veel verschillende etnische, kultu-
rele, godsdienstige enz achter
gronden voortkomende bevolking 
Meteen wordt ook het systeem 
van tweetalig onderwijs op de 
korrel genomen In 1974 besliste 
het Hooggerechtshof dat de oude 
„zwemmen-of-verdrinken"-
metodes een schending waren 
van de mensenrechten van Engels 
onkundige mwijkelingen, en dat 
hun kinderen daarom gedurende 
enkele jaren een deel van hun 
onderwijs in hun eigen taal moes
ten krijgen De federale regering 
trok daarvoor een budget uit, maar 
de grootste last valt op de staten 
en gemeenten 

Het besluit van het Hoogge
rechtshof was ingegeven door 
prijzenswaardige bekommernis
sen, maar de gevolgen ervan 
scheppen enorme problemen Dat 
blijkt bijvoorbeeld in de meest 
gastvrije staat, California, dat met 
alleen een grote Latino-gemeen
schap herbergt maar ook een 
vloed Aziatische mwijkelingen bin
nenkrijgt Sommige scholen zijn 
gekonfronteerd met een groot 
aantal louter Spaans sprekende 
leerlingen, terwijl andere dan weer 
leerlingen met tien tot twaalf ver
schillende talen — Vietnamees, 
Khmer, Koreaans enz enz — 
moeten opvangen Met alle pro
blemen vandien om de nodige 
bekwame tweetalige leerkrachten 
te vinden 

De meeste schoolkinderen met 
een gebrekkige of onbestaande 
kennis van het Engels — het zou 
om minstens anderhalf miljoen 
gaan — zijn in vijf staten te vinden 
California, Texas, New York, Illinois 
en Florida Maar ook andere sta
ten hebben problemen m het oos
telijke Massachussets zouden m 
één bepaald distrikt dertig taal
groepen voorkomen onder negen
duizend scholieren 

Eentalig... 
Naast de praktische problemen 

van de opvang worden nu grote 
vraagtekens geplaatst bij de 

De Border Patrolmen (biezondere grenspolitie) speurt met speciale 
nachtbrillen de VS-grens met Mexico af 

grond zelf van het tweetalig on
derwijs Tegenstanders voeren 
aan dat het tweetalig onderwijs de 
aanpassing aan het Engels ver
traagt en dat dit uiteindelijk nadelig 
IS voor het kind zelf, omdat een 
goede kennis van het Engels zijn 
maatschappelijke kansen zal ver
beteren Ze zeggen ook dat de 
oude metode van „zwemmen-of-
verdrmken" zo slecht met is geble
ken, en dat wat goed was voor de 
vorige generaties van mwijkelin
gen ook maar goed moet zijn voor 
de huidige 

De gemeenteraad van het stad
je Fillmore, met ver van Los Ange
les, heeft al een resolutie goedge
keurd dat het Engels de enige 
officiële taal van de stad is De be
volking van Fillmore bestaat voor 
de helft uit Latino's, maar de ge
meenteraad, die louter uit Engels
talige blanken bestaat, heeft on
derstreept dat de resolutie met 
racistisch is, en dat iedereen baat 
heeft bij een goede kennis van het 
Engels Een lid van het Caliform-
sche deelstaat-parlement wil nu 
een gelijkaardige resolutie voor de 
hele staat laten goedkeuren, wat 
vijf andere staten (Illinois, Kentuc
ky, Nebraska, Indiana en Virginia) 
al gedaan hebben 

Het debat over het tweetalig 
onderwijs begint zo'n omvang aan 
te nemen omdat het de toekomst 
van de Verenigde Staten en hun 
interne samenhang raakt Immers, 
de voorstanders van het tweetalig 
onderwijs zeggen dat die tweeta
ligheid met alleen nodig is als peda
gogische begeleiding naar de ken
nis van het Engels, maar een per
manente schoolpolitiek moet zijn 
om de mwijkelingen toe te laten 
hun oorspronkelijke taal en kultu-
reel erfgoed te behouden 

Naar getto's? 
Nonsens, zo zeggen de tegen

standers, zoiets IS de taak van het 
gezin, met van de scholen En 
vooral vrezen zij dat op die manier 
permanente getto's worden ge
schapen, en dat men mmderheids-
problemen gaat creeeren die later 
met meer te overzien zullen zijn 
„WIJ zien welke problemen men m 
Europa en elders heeft met uit de 
geschiedenis geërfde mmderheid-
sproblemen, moeten wij er nu zelf 
nieuwe tot stand brengen terwijl 
we nog lang met klaar zijn met de 
integratie van onze zwarten'", zo 
luidt hun pertinente vraag 

Tenslotte zeggen de voorstan
ders van de officiële ééntaligheid 
dat Amenka zijn mwijkelingen rui
me vrijheid biedt voor de handha
ving van hun tradities, maar dat 
men van een immigrant toch kan 
vragen dat hij de konsekwenties 
trekt uit zijn keuze en tenminste 
de taal van zijn nieuwe land leert, 
i p v te verwachten dat het land 
zich aan zijn taal aanpast 

Het IS een argument dat ons in 
dit land vertrouwd m de oren 
klinkt De vele Vlamingen die des
tijds m Wallonië werk gingen zoe-

Meer en meer laten Latino's van zich horen in de VSA Hier uitbundige 
Portonkanen in New York 

ken en door hun noeste arbeid 
bijdroegen tot de welvaart van dat 
landsgedeelte hebjben zich altijd 
aangepast Terwijl de Franstalige 
landgenoten die zich uit vrije wil in 
de Vlaamse randgemeenten van 

Brussel of elders vestigden arro
gant eisten dat de taal zich aan 
hen aanpaste En dan nog verwon
derd deden als zo'n houding wre
vel en verzet uitlokte 

H. Oosterhuys 

„Zo dicht bij Amerika..." 

Waarom juist 
de Latino's? 

Waarom zijn het in Amerika juist de Latino's die, in 
tegenstelling tot al de golven mwijkelingen voor hen, 
zo'n weerstand tegen het Engels vertonen en blijven 
vasthouden aan hun taal? Op die vraag is geen simpel 
antwoord mogelijk. 

MAAR het IS een feit dat 
dne vierde van de kin
deren in de lagere 

scholen die problemen met het 
Engels hebben Spaanstalig zijn 
De meeste zijn in de Verenigde 
Staten geboren, in arme gezinnen 

Een eerste antwoord is dat vele 
Latino's m Amerikaanse staten 
wonen die aan Mexico grenzen 
(California, Texas) en dat de nabij
heid van het Spaans in dat land en 
op Brazilië na, m de rest van 
Latijns-Amerika een sterke faktor 
IS tot behoud van de eigen taal 

Leve njsg root 
probleem? 

Ten tweede wordt er vaak op 
gewezen dat vele Latijns-Amerika-
nen door armoede en werkloos
heid naar de VS gedreven wor
den, maar wel blijven hopen om, 
als ze het daar „gemaakt" hebben 
en genoeg geld verdiend hebben, 

naar hun eigen land terug te keren 
Ze voelen zich dus meer in „tran
sit" en zijn met geneigd zich taal
kundig te integreren 

Ten derde zijn vele van de 
Spaanstalige gastarbeiders erg 
arm en zijn hun kinderen, net als 
vele zwarten trouwens, soms het 
slachtoffer van het erg ongelijke 
onderwijssysteem m de VS 

Geen van die argumenten 
vormt een afdoende antwoord, 
maar intussen blijft het een feit dat 
zich een steeds grotere vrijwel 
eentalig-Spaanssprekende bevol
kingsgroep m de VS aan het vor
men IS 

Gezien de relatieve grote kin-
derrijkheid Van de Latmo-gezinnen 
zou die groep tegen het jaar 2000 
groter kunnen zijn dan die van de 
zwarte Amenkanen En kan Ame
rika dan naast een rassenpro-
bleem ook nog met een levens
groot taalprobleem gekonfron
teerd worden H.0. 
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Naar onze heral
dische smaak en 
muzikale goesting 
werd niet gepeild 
toen vlag en lied 
van de Vlaamse 
Gemeenschap op
gefrist werden. Ons 

^ ^ A ^ S gegrom werd ech-
^ ^ H ^ i B t^''overstemd door 
^ ^ ^ ^ ^ ^ P een eindelijk!, want 
^ ^ ^ ^ ^ een volk met een 

^ ^ ^ ^ ^ officieel lied en 
^ ^ ^ dito vlag is geroe-
^ ^ ^ ^ P pen om buiten-

^ ^ ^ ^ gaats te varen. Mis
schien wel tot in de 

UNO- De face-lift die de Vlaamse 
Leeuw werd toegepast was de Bra-
bangonne ooit weggelegd. Ooit, lang 
geleden. Maar er zijn blijkbaar geen 
echte Belgische staatslieden meer 
en dus blijft alles aan de oude staak. 
Maar tóén wel, toen maakte de Wet
straat zich nog behoorlijk dik over 
den Brabanson. 

Een mislukte 
face-lift 

De Tweede Wereldoorlog was net 
voorbij, de krijgsgevangenen weer 
thuis en de incivieken in de doos. Tijd 
dus om met een serieus gezicht de 
grote problemen aan te pakken en op 
te lossen. Op 29 mei 1946 vond het 
CVP-kamerlid Eugeen Moriau het 
een schande dat de Nederlandse en 
de Franse tekst van de Brabangonne 
niet met mekaar overeenstemden. 
Eerste minister Huysmans antwoord
de dat er een kommisie bestond die 
de concordantie tussen de twee ver
sies moest bestuderen. Een jaar later 
werden de CVP-PSC-senatoren Jo
zef Van In en Fiere Nothomb (!) 
ongeduldig en eisten spoed. Ze vroe
gen zelfs het verbod nog langer de 
dwaze en leugenachtige teksten te 
zingen ontsproten aan de pen van 
een dichter die ook nog minister van 
Binnenlandse Zaken was geweest 
En ze besloten: „Het is doorgaans 
gevaarlijk wanneer ministers zich 
aan het rijmen zetten.' 

Een geprikkelde Huysmans ant
woordde bitsig: „J'ai un dossier, je 
vous Ie communiquerair In de pers 
woedde wat men later de Brabangon-
ne-oorlog is gaan noemen en het blad 
Le Gaulois stelde voor dat Huys
mans zelf aan het dichten zou gaan. 
En ja, Camille kroop in zijn pen. „Het 
grond-idee is de verdediging van het 
vaderland tegen vreemden aanval, de 
samenhorigheid tussen Walen en 
Vlamingen. Er werd slechts voor één 
koepiet gezorgd omdat de ervaring 
leert dat er niet meer nodig is", 
schreef Huysmans. De kraaiende 
haan (van eertijds) zou uiteindelijk 
slechts zorgen voor de Franse verta
ling van La Brabangonne Nouvelle 
door — schrik niet, lezers — Bert De-
corte in 1949 geschreven- Huysmans 
moet de nieuwe tekst wel gepruimd 
hebben want de versie werd ter aan
lering naar de rijksscholen gestuurd. 
De face-lift werd echter een grandio
ze miskleun. Hoe kon het ook anders 
als men er vandaag de tekst op 
naleest? „O België, broederlijke aar
de. Wij, Vlaam en Waal, één volk te 
gaarf Onze goede vriend Bert De-
corte zal het ons niet kwalijk nemen 
dat wij zijn tekst als een jeugdzonde 
afdoen, maar wij denken er over 
zoals Pierre Nothomb veertig jaar 
geleden. 

Een face-lift is niet altijd een suk-
ses, dat is nu wel duidelijk! • 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 20 juli 
• BRT 1 - 1515 
Ronde van Frankrijk, tijdnt 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1805 
De geest van Thomas Kempe, jeugd
film 
• BRT 1 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 2025 
Dodelijk recept, film 
• BRT 1 21 35 
Tongeren bimillennium show 
• BRT 1 2225 
Sport op zaterdag 
• BRT 2 2020 
Tenuto, koncert 
• Ned 1 1600 
Bejaardenzangconcours 
• Ned 1 1652 
Mi ka, serie 
• Ned 1 1735 
De sprookjesbruid, sene 
• Ned 1 1804 
Nils Holgersson, stnp 
• Ned 1 1855 
De jongen die de voetbalpool won, 
sene 
• Ned 1 1921 
Vijf tegen vijf 
• Ned 1 2028 
Colditz, sene 
• Ned 1 21 20 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 2150 
Saint Jack, film 
• Ned 1 2342 
Simon Carmjggelt 
• Ned 2 1912 
Montreux Golden Rose 
• Ned 2 2010 
Hulpgeroep uit de diepte, dok. 
• Ned 2 21 45 
Kroondomein 't Loo, dok. 
• Ned 2 2240 
The last roman, film 

Zondag 21 juli 
• BRT 1 1100 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 1500 
Grapjes over Mr. Little, jeugdfilm 
• BRT 1 1700 
De filozoof van Haeghem, sene 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1815 
Liegebeest 
• BRT 1 1830 
The Tripods, SF-sene 
• BRT 1 1855 
Onbekende wereld, dok. 
• BRT 1 2005 
Sportweekend 
• BRT 1 2035 
Een volmaakt paar, film 
• BRT 1 2220 
Retrorozen uit Montreux 
• BRT 2 1540 
Ronde van Frankrijk, Orléans-Panjs 
• Ned 1 1630 
Het onzichtbare meisje, strip 
• Ned 1 1905 
Wil kwak kwak, sene 
• Ned 1 1920 
Tussen droom en werkelijkheid, dok 

Robert Cummings, Grace Kelly en Ray Milland in Alfred Hitchcocks 
intrigerende thriller „Dial M for Murder" naar het ijzersterke toneelstuk 

van Frederick Knott (Vrijdag 26 juli om 23 u 30 op Ned. 2) 

• Ned 1 2010 
Dagboek, dok. 
• Ned 1 2035 
Chaos, buurman van God, sene 
• Ned 2 1755 
Wolven in de nacht, dok 
• Ned 2 2010 
Freud, sene 
• Ned 2 2110 
Leren van Las Vegas, dok. 
• Ned 2 21 50 
Overleven, dok over 'n kemoortog 

Maandag 22 juli 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT1 1810 
Gagomania, om te lachen 
• BRT 1 1900 
Oostende-Münster, dok. 
• BRT1 2010 
Reilly, meesterspion; sene 
• BRT 1 21 00 
Fresh fields, sene 
• BRT 1 22(» 
W.K.-Formatledansen, reportage 
• Ned 1 1610 
Brainwave, sene 
• Ned 1 1705 
Een paard in de hand, sene 
• Ned 1 1740 
Wie waagt die wint, sene 
• Ned 1 1920 
Televizier magazine, info 
• Ned 1 2028 
Sterrenslag, shovi/ 
• Ned 1 2200 
Avro's praatpark 
• Ned 1 2245 
Jazzpodium 
• Ned 2 1927 
Dierenmanieren, info 
• Ned 2 2000 
Hemd van je lijf, vraaggesprek 
• Ned 2 2040 
Annika, film 
• Ned 2 21 33 
Raffaella Carra, show 

Dinsdag 23 juli 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1810 
Klein, kiem kleutertje 
• BRT 1 1855 
Frank Buck, sene 
• BRT 1 2025 
Bill Cosby show 
• BRT 1 2050 

Revolutie in de Stille Oceaan, dok. 
• Ned 1 1810 
Alias Smith en Jones, sene 
• Ned 1 1900 
Ravioli, sene 
• Ned 1 1920 
Cijfers en letters, kwis 
• Ned. 1 2028 
Dagboek van een herdershond, se
ne 
• Ned 1 2140 
Brandpunt, info 
• Ned. 1 2205 
De nieuwe Pacific, dok. 
• Ned 2 1937 
Hagedissen en egels, dok. 
• Ned 2 2025 
Westgeest brood en banket 
• Ned 2 2040 
Dag gezag!, diskussie 
• Ned 2 21 55 
Joy of music, sene 
• Ned 2 2315 
Het ontstaan van Israël, dok. sene 

Woensdag 24 juli 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1810 
Midas, sene 
• BRT 1 1845 
Sitatunga, dok. 
• BRT 1 2015 
Met Mike in zee, praatshow 
• BRT 1 21 30 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 21 55 
Wie schrijft die blijft, lit info 
• Ned 1 1510 
Natuurpad door Finland, dok. 
• Ned. 1 1635 
Die schattige zeeleeuwen, dok 
• Ned 1 1705 
Sons and daughters, serie 
• Ned. 1 1740 
Kruzenstern, Duits schip in Sovjet-
vloot 
• Ned 1 1848 
Erik, of het kleine insektenboek, sene 
• Ned 1 1908 
Hi-de-hi, sene 
• Ned 1 1937 
Publiek, film 
• Ned 1 2033 
The Hindenburg, film 
• Ned 1 2240 
Tros aktua, info 
• Ned 1 2310 
Hotel, sene 
• Ned 2 1912 

Een reis naarde hoofdstad,jeugdfilm 
• Ned 2 2010 
Man in de war, film 
• Ned 2 21 30 
Danser!, laatste afl 

Donderdag 25 juli 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1805 
De Freggels, serie 
• BRT 1 1830 
De kinderen van Chocky, serie 
• BRT 1 1910 
De gevangene van Zenda, serie 
• BRT 1 2020 
Dempsey and Makepeace, sene 
• BRT 1 2110 
Panorama 
• BRT 1 2200 
Mistrals dochter, nieuwe sene 
• Ned 1 1600 
Happy days, sene 
• Ned 1 1900 
Club Veronica magazine 
• Ned 1 2028 
Call to Glory, sene 
• Ned 1 2115 
The story of- The Beach Boys, por
tret 
• Ned 1 21 55 
Night moves, film 
• Ned 2 19.12 
De bruid, jeugdfilm 
• Ned 2 1937 
Kenmerk, info 
• Ned 2 2000 
Avro's sportpanorama, tennis 
• Ned 2 2040 
Genoeg om jou te laten hangen, TV-
spel 
• Ned 2 2200 
Opsporing verzocht 

Vrijdag 26 juli 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1810 
Klein klein kleutertje 
• BRT 1 1830 
Star trek, SF-sene 
• BRT 1 1920 
De Vlaams-Nationale Omroepstich-
ting 
• BRT 1 2015 
Stemmen, film 
• BRT 1 2200 
David Lean, filmportret 
• Ned 1 1720 
Vrouwtje teelepel, sene 
• Ned 1 1740 
De Carsons, sene 
• Ned 1 1820 
Ben je zestig kwis, laatste afl 
• Ned 1 1925 
Hotel De Witte Raaf, sene 
• Ned 1 1950 
Holland Surf-cup 
• Ned 1 2028 
Beestenboel, sene 
• Ned 1 21 20 
The Carpenters in concert 
• Ned 1 2210 
Hill street blues, serie 
• Ned 1 2255 
Cheers, sene 
! • Ned 2 1912 
Mils Holgersson, strip 
• Ned 2 1940 
De boefjes, sene 
• Ned 2 1950 
Webster, sefie 
• Ned 2 2052 
Le bourgeois gentilhomme, ballet 
• Ned 2 2245 
Met de moed der wanhoop, gesprek 
• Ned 2 2330 
Dial M for murder, film 
• RTB 1 21 00 
La carne, Vlaamse film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 20 juli 
Saint Jack 
Amenkaanse film uit 1979 Jack Flo

wers, bijgenaamd Saint Jack, verdient 
wat bij als pooier Hij spaart voor een 
superbordeel dat hij in Singapore wil 
optrekken (Ned. 1 om 21 u. 50). 

Zondag 21 juli 
Een volmaakt paar 
Amenkaanse film uit 1979 De met 

meer zo jonge Alex die onder de knoet 
leeft van zijn vader en de Griekse 
traditie, leert een jonge zangeres ken
nen Alex vreest dat zijn vader een 
vrouw die geen Gnekse is, met zal 
dulden (BRT 1 om 20 u. 35). 

Maandag 22 juli 
La bande a Bonnot 
Franse film uit 1968 met OA Jac

ques Brei 1910-1912 Anarchistische 
idealisten komen in opstand tegen de 
maatschappij en gebruiken daarbij alle 
mogelijke middelen Door hun brutale 
optreden zaaien zij paniek in heel 
Frankrijk De ontmoeting met Bonnot 
brengt een bruuske verandenng in hun 
optreden (RTL om 20 u.). 

Dinsdag 23 juli 
Minitrip 
TV-film uit 1981 Marcel Ceulemans 

werd door zijn vrouw verlaten Hij 
plaatst een kontaktadvertentie in een 
krant en krijgt enkele leuke reakties 
(RTBF om 21 u i 

Woensdag 24 juli 
De Hindenburg 
Amerikaanse rampenfilm uit 1975 

De film brengt het waar gebeurde 
verhaal van de ramp met de zeppelin 
„Hindenburg", een van de meest spec
taculaire propagandamiddelen van de 
Nazi's (Ned. 1 om 20 u. 33). 

Donderdag 25 juli 
Night moves 
Amerikaanse thnller uit 1975 Detek-

tive Harry Moseby, ex-voetballer, moet 
de beeldschone maar buitengewoon 
lastige teenager Delly opsporen en bij 
haar vader brengen Opdrachtgeefster 
is de aan drank verslaafde moeder van 
het meisje Voordat hij haar „boven 
water" heeft, zit hij tot over zijn oren in 
een smokkelaffaire verstnkt (Ned. 1 
om 21 u. 55). 

Vrijdag 26 juli 
Voices 
Amerikaanse film uit 1979 De 25-ja-

nge Drew Rothman leert het dove 
meisje Rosemary kennen Rosemary's 
moeder laat blijken dat zij met veel op 
heeft met Drew Om het meisje wat te 
verstrooien neemt hij haar mee naar 
een café (BRT 1 om 20 u. 15). 
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C^/^/êten. 

Wi\ 

onthouden 

13 

In 1973 sloten de Benelux-landen een overeen
komst waarbij de jacht verboden werd op 13 vogel
soorten. Ook het houden in kooien van deze vogels 
werd verboden. De „13" werden meteen ook op de 
lijst van de onvoorwaardelijk beschermde soorten ge
plaatst Maar deze tijd ging en nog steeds wacht de 
georganizeerde vogelbescherming op een ministerieel 
besluit 

DE 13 vogelsoorten zijn: 
Turkse Tortel, Europese 
Kanane, Ortolaan, Pest-

vogel, Gnjze Gors, Cirlgors, 
Dwerggors, Bosgors, Citroensijs, 
Witkopgors, Beflijster. Rotsmus, 
en de Roze Spreeuw 

Er zijn momenteel zo'n 8000 
van deze vogels in het bezit van 
vogelliefhebbers-vogelvangers 
(officieel) Voor de meesten ervan 
kan er geen sprake van zijn ze los 
te laten omdat ze ofwel niet beho
ren tot onze avifauna, ofwel met in 
orde zijn om te kunnen overleven 
in de vrije natuur 

Om dit probleem realistisch en 
op wettelijke wijze op te lossen wil 
het Koordinatiekomitee voor de 
Bescherming van de Vogels 
CCCBV) deze vogels in een tiental 
vogelasielen opvangen Daar kun
nen ze verzorgd worden in grote 
uitwenkooien voor ze de vrijheid 

krijgen of gerepatrieerd naar hun 
land van herkomst Dit alles kan 
gebeuren onder wetenschappelij
ke begeleiding van ornitologische 
deskundigen 

Zo'n grootscheepse revalidatie-
campagne zal wel een grote finan
ciële inspanning betekenen voor 
het CCBV (vervoer van vogels, 
verzorging, diergeneeskundige bij
stand en opnchting van ruime uit-
wenhokken) Maar reeds nu is een 
budget van 1 500000 fr hiervoor 
uitgetrokken Eindelijk zou dan, als 
men op dit voorstel wil ingaan, na 
13 jaar geduld en aarzeling vanwe
ge de overheid, een einde worden 
gesteld aan deze onwettige toe
stand 

Wie meer wil weten over deze 
aangelegenheid kan kontakt opne
men met de CCBV, Durentijdlei 14 
te 2130 Brasschaat (03-663 04 65) 

Nu we in volle zomer van het leven genieten, is het 
wellicht nuttig even over vruchten te schrijven. Ze zijn 
vrij voordelig nu, gezond en vooral lekker Daarenbo
ven kunnen ze zeer veelzijdig aangewend worden, als 
rauwe, gedroogde, gekonfijte of opgelegde lekkernij 
in voor-, na- en hoofdgerechten, in wijn en alkohol, in 
siroop, jam of sap. Maar de verschillende vruchten 
hebben zeer uiteenlopende, vaak verrassende eigen
schappen. 

DE meeste vruchten zijn njk 
aan water, 70 tot 90 %, en 
bevatten behoorlijk veel 

vitaminen B en C Onze populair
ste vrucht IS beslist de appel in zijn 
vele variëteiten Zij worden ten 
zeerste aanbevolen bij een even
wichtig voedingspatroon en om
wille van hun digestieve eigen
schappen Peren zijn naar vrucht
vlees, smaak en voedingswaarde 
zeer uiteenlopend met als beste 
misschien Conférence, Bon Chre
tien en de diverse soorten winter
peren als bv Beurré Hardy en 
Doyenne du Comice 

Sinaasappelen zijn uiterst vita
mine- en suikernjk Citroenen be
vatten vooral vitamine C Lekker 
zijn mandanjnen, maar wel minder 
voedzaam Pompelmoezen zijn vi-
taminenjk en hun zunge smaak 

wordt vooral aangenaam als men 
ze met suiker bestrooit 

Perziken zijn met hun sappig 
vruchtvlees rijk aan suiker en stik-
stofhoudende bestanddelen, net 
zoals de wat aanverwante abriko
zen Aardbeien zijn stimulerend en 
unne-afdnjvend De aromavolle 
frambozen verteren beter dan 
aardbeien en zijn zeer geschikt 
voor siroop- en likeurbereiding 

Aalbessen bevatten uitzonder
lijk veel vitamine C en zijn pas echt 
zoet als ze volrijp zijn, maar ook de 
zurigere verste is best genietbaar 
Kersen zijn onze eerste zomer-
vruchten en van de steeltjes kan 
men unne-afdrijvende tee zetten 
Pruimen, met als vedetten de Rei
ne Claude, Mirabel en kwets, wer
ken dan weer laxerend en zijn 
uiterst geschikt voor het distilleren 
van diverse eaux-de-vie 

De talrijke Vlamingen die deze zomer weer de 
Spaanse stranden bevolken, zullen wellicht niet of 
nauweijks met de vele volksnationale entiteiten die het 
Iberisch schiereiland kent, gekonfronteerd worden. 
Toch bestaan er een aantal interne, hoewel zelden 
door de centrale regering in Madrid erkende grenzen. 
Denken we maar aan gebiedsnamen als o.a. Basken
land, Galicië, Asturië, Kastilië, Andaloesië en natuurlijk 
het al enigszins autonome Katalonië, waarmee de 
Vlaamse Gemeenschap, via de VU, zelfs op minister
niveau intense kontakten onderhoudt 

DE verscheidenheid aan vol
keren in Spanje gaat his
torisch zeer ver terug en 

de verklanng ervan is vrij ingewik
keld en allesbehalve vaststaand 
Een blik daann zal ons gegund 
worden tijdens de tentoonstelling 
„Los Iberos", die in de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiede
nis (Jubelpark 10, Brussel) van 27 
september tot 22 december 
kunstschatten van de Iberiers zal 
tonen 

De nogal geheimzinnige her
komst van de oude Ibeners ligt 
naar alle waarschijnlijkheid in het 
Middellandse-Zeegebied tijdens 
het neolitische tijdperk en werd in 
het bronzen tijdperk verstevigd 
Alles wijst er immers op dat in die 
periode reeds kontakten beston
den, vanuit de streek van Almeria, 
met eerst Fenicische en later ook 
met Gnekse mantieme handelsex-
pedities op zoek naar metaal dat 

op het grote schiereiland njkehjk 
aanwezig was 

De buitenlanders vermengden 
zich met de plaatselijke bevolking 
en er ontstond een vnj uitzonderlij
ke beschaving, die zich op de kust 
uitstrekte van Andaloesië tot de 
Languedoc en van het zuidoosten 
van Meseta tot de Ebrovallei Er 
ontstonden een geldekonomie, ij-
zerbewerking en een Iberisch alfa
bet dat men wel kan lezen, maar 
dat nog steeds met echt ontcijferd 

De Ibeners kenden nooit een 
politieke eenheid en de bevol-
kingsgebieden werden geschei
den door meestal natuurlijke gren
zen De etnische verschillen wer
den nog nadrukkelijker door Indo-
Europese infiltraties in Aragon en 
Kataionie Later kwamen er Puni
sche en uiteraard ook sterke Ro
meinse invloeden Door dit alles 
werd de oorspronkelijke taal ver
drongen en ontwikkelden zich be
volkingsgroepen van zeer uiteen
lopende aard, die in latere eeuwen 
door het imperialistische Kastilie 
tot Spanje samengesmolten wer
den De oorspronkelijke Ibeners 
zijn daann weliswaar met meer 
aanwijsbaar, maar de verschei
denheid tussen de los van elkaar 
ontwikkelde volksgroepen is er 
met minder op geworden, al heeft 
enkel Kataionie zijn eigenheid eni
germate een duidelijke politieke 
gestalte kunnen geven 

Gallina 

k^ 

Van blauwen steen, scoon en sterck 
stond er boven op den serck: 
hier leit Martens, achtbre kip 
vreet vermoert door Reinaert Gal, R.I.P. 

^fee^pe/en 
Veel WIJ-lezers zijn blijkbaar met 

vakantie en beschikken bijgevolg 
over meer vrije tijd. Dit merken we al
thans aan het aantal inzendingen 
voor onze kwis. Deze week meer dan 
40 antwoorden, die bovendien alle
maal juist zijn. In onze 88ste opgave 
zochten wij inderdaad de naam van 
de Franse filosoof Jean-Paul Sartre, 
geboren in 1905 en overleden In 1980. 

Uit de korrekte antwoorden werd 
het echtpaar Eugeen en Rosa Devos-
Angermille uit de Vercammenstraat 
I-bus 3 te 2200 Borgerhout geloot als 
winnaar van ons boekenpakket 

We gaan uiteraard door. Hieronder 
volgt een nieuwe puzzel. Indien U 
meent het precieze antwoord op 

onze vragen te kennen, stuur dan uw 
oplossing naar WIJ, „Meespelen 
(90)", Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. Vóór 29 juli weliswaar 

ONDERSTAAND citaat is 
van een biezonder be
kend man, zeker in 

Vlaamsnationale en sociaal-bewo
gen middens Hij was stichter van 
een partij en steunde zich daarbij 
op de beginselen van de encycliek 
„Rerum Novarum" Zowel hijzelf 
als zijn medestanders werden 
door hun respektieve bisschop
pen, door Rome en de traditionele 
katolieke politici veroordeeld, ver
volgd en gebroodroofd Vreemd 
genoeg met argumenten uit het

zelfde pauselijke dokument Wie 
was deze man, en wanneer leefde 
hij? 

„Onze eeuw heeft veel gebre
ken Het IS de eeuw van schande 
en ellende, doch alvorens ze ons 
gaat verlaten, tracht zij een onster
felijke roem te behalen door de 
volkszaak op de voorgrond te 
plaatsen Zij schept de dageraad 
van de blijde dag die komen zal 

W I J vragen voor de arbeiders 
een werktijd van tien uur per dag 
WIJ wensen ook de vrouwenar
beid af te schaffen De vrouw 
hoort thuis Revolutie verlangen 
WIJ met maar vrede en rechtvaar
digheid Veel kan de Staat doen, 
maar met tussen patroon en werk
nemer treden Hij kan de patroon 
met edelmoedig en de werkman 
met eerlijk, î  'eng en trouw maken 
Daarom help uzelf Er zijn dne 
wapenen om mede te stnjden 
Zorg ten eerste voor volksonder
wijs De oorzaak uwer fouten ligt 
in uw onwetendheid Wij moeten 
hebben verplicht onderwijs of 
leerpl icht" 

\ 
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At mt 
Zo dichtbij maar onbel<end 

Het eiland 
Wight 

De preqieze cijfers weten we niet maar het aantal 
Vlamingen dat zijn jaarlijkse vakantie in Engeland 
doorbrengt moet, in verhouding met de volksverhui
zing richting zuiden, heel erg klein zijn. Een weekend 
Londen oké, dat gaat nog, al was het maar omdat BRT-
bakvis Marleen Gordts wekelijks iemand gratis op ma
ritiem transport richting Dover zet 

's 

DE belangrijkste redenen 
voor deze povere toensti-
sche Engeland-belang-

stelling zijn beslist het weer (dat er 
doorgaans niet beter is dan hier), 
de taal die voor velen toch nog 'n 
hinderpaal is en de bootover-
tocht 

Engeland lijkt zo ver af' 
En toch Oostende-Dover is op 

een kleine halve dag geklaard en 
dan sta je éen uur later al onder 
Big Ben 

Maar het wordt p)as helemaal 
gek wanneer je aan vnenden ver
telt dat je naar het eiland Wight ge
weest bent 

Wight is Wight 

Wight, een niet zo vertrouwd 
klinkende naam die alleen bepaal
de veertigers nog even nostal
gisch kan doen wegmijmeren naar 
plaatselijke fxjpkoncerten uit de 
jaren zestig of naar het gelijknamig 
liedje van rare vogel Michel Polna-
reff 

Even praktisch nu Oostende-
Dover dus en dan een tocht langs 
de zuidkust via de badplaats 
Bnghton, je weet wel, waar That
cher een tijdje terug aan een 
bomaanslag ontsnapte, naar de 
havenstad Portsmouth Niet meer 
dan 250 km, lekker veilig links 
njdend 

Daar de overzet naar Wight, 
met meer dan een halfuur boot, 
een beetje m de stijl van Bres-
kens-Vlissingen dus En daar ligt 
het ganse eilandCje) voor je ofien 
Op een kwartier ben je in de 
hoofdstad Newport en wanneer je 
diezelfde dag nog mocht zin heb
ben in een flinke fietstocht dan kan 
je nog langs de kustweg het ganse 
eiland rondfietsen, de afstand Com-
trek dus) bedraagt met meer dan 
honderd kilometer Het landschap 
doet een beetje aan ons onvolpre
zen Pajottenland denken, vele 
plooiingen, groen alom, pittoreske 
kerkjes met oude verzorgde be
graafplaatsen errond 

Waar je beslist eens naar toe 
moet IS het Carisbrooke Castle 
vlakbij de hoofdstad Newport In 
deze fraai gerestaureerde Nor-
mandische burcht werd koning 
Karel I (je weet wel „Er is maar éen 
Karel I", die met zijn grote zwarte 
hoed en wit paard van de sigare-
banden) gevangen gezet door 
Cromwell Hij trachtte te ontsnap
pen m^ar omdat met alle bewa
kers waren omgekocht miskikte 
dit HIJ verliet Carisbrooke Castle 

en het eiland alleen om in LorKlen 
te worden terechtgesteld Alum 
Bay zijn merkwaardige zandkliffen 
aan de uiterste westkust met min
der dan 21 verschillende kleuren 
zijn er in deze kliffen te tellen, een 
spjektakel dat schilders doet wa
tertanden 

Victoria 
Osborne house in East Ck»wes 

is een uitstap ook meer dan 
waard hier vooral sleet koningin 
Victona haar laatste levensjaren 
of kwam ze regelmatig een tijdje 
uitrusten van de drukke Londense 

De Chilton Farm te Bnghstone waar miss Susan Fisk haar gasten in de watten legt 

bezigheden Het huis/kasteel bezit 
een prachtig interieur (alle Victo-
naanse meubels zijn er nog), een 
glanzend gepoetste plaat henn-
nert aan de plaats waar de grote 
vorstin na haar dood en vóór de 
laatste tocht naar Londen lag op
gebaard, het park laat een pracht-
ge wandeling toe en in een uithoek 
van datzelfde park (met zelfs kurk-
bomen, het klimaat op Wight is 
uitermate zacht het eiland ligt aan 
een warme golfstroom) bevindt 
zich het Swiss Cottage, een auten-
tieke Zwitserse houten woning 
waann de dochters van Victoria 

huishoudelijk werk leerden ver-
nchten, de pnnsen bekwaamden 
er zich in het tuinieren 

Godshill 

Voor de toensten-kinderen is er 
aan de zuidkust een pretpark-
komplex van 12 ha. Blackgang 
Chine, met rotstuinen en een 
uniek kustlandschap Het meest 
pittoreske dorpje is wellicht Gods
hill je loopt er langs de Fieperkoe-
kenhuisjes uit je sprookjesjeugd. 

Cl^apduJxwt 
Gedurende ruim 80 weken drukten 

wij op deze plaats in uw blad de rubriek 
„Jeugdalbum" af. Met het oog op de 
nakende verkiezingen starten wij deze 
week een nieuwe reeks, „Kandidaat" 
geheten. 

Wij stuurden alle reeds bekende VU-
lijstaanvoerders een brief met vier on
gewone vragen en het verzoek daarop 
een beknopt en vooral pittig antwoord 
te verzinnen. 

WE kregen reeds enkele merkwaardige re-
akties binnen Een achtbaar lid van de 
Hoge Vergadenng dacht aanvankelijk 

dat het om een late 1 -apnl-grap gaat maar dat is het 
dus duidelijk met Wij hopen alleen op deze manier 
eens een ander licht op onze toppolitici te kunnen 
werfjen 

Aan U, beste lezer, om te oordelen over de 
spitsvondigheid 

Jaak Gabr ie ls , 1ste p laats Kamer arr. Tonge
ren-Maase ik 

Vraag: Veronderstel dat er een teletijdmachine 
bestaat waarover U kunt beschikken. Naar welke 
zou U zich laten terugflitsen en in de huid van welk 
personage? 

Antwoord: „Naar 1302, om in de huid van Jan 
Breydel of Pieter De Conirwk ervoor te zorgen dat 
de Vlaamse zelfstandigheid definitief zou worden 
bezegeld" 

Vraag: U bent chef-kok van een Brussels restau
rant in de buurt van het parlement Welke politici zou 

U graag eens in uw eethuis ontvangen en wettie 
maaltijd zou U hen voorschotelen'^ 

Antwoord: „Ik zou alle „Vlaamse"regeringsleden 
een portie mosselen voorzetten die ze zolang 
zouden moeten eten tot ze er hun evenbeekJ 
inzagen Ook Nothomb zou ik eens wat willen 
opdissen, nl een „Menu a la Beige" Bisque Happart 
Voerense Snoeck Crème d'Heysel met Engels fruit 
en overgoten met Italiaanse wijnen." 

Vraag: Een buitenlandse televisiezender biedt U 
dne minuten zendtijd aan Wat zou U de buitenland
se kijkers vertellen over Vlaanderen"^ 

Antwoord: „ Wat Vlaanderen nu al betekent op so
ciaal, ekonomisch. kuhureel vlak. Maar ook wat het 
zou kunnen als we volledig zelfstandig zouden zip." 

Vraag: V^ welke muziek houdt U het meesf 
Waarom? 

Antwoord: „Klassieke muziek die nxxlem be
werkt IS en/of moderne muziek met klassieke tinten 
Dit geeft me vaak impulsen en brengt mij in de ge
paste sfeer..." 

Jan Breydel, alias Jaak G^tnels 

de kerk staat inderdaad op een hill, 
reikhalzend naar God 

Maar Godshill heeft geen al
leenrecht op het pittoreske, bijna 
in elk plaatsje kan je hoekjes, 
landschappen, gebouwen vinden 
in een sfeer van vervlogen tijden 
Trouwens, naast de zogenaamde 
toeristische trekpleisters heeft 
WigTit vooral prachtige wandelpa
den te bieden, langs de stranden, 
door bossen, weiden, godverge
ten dorpen Buiten de vakantie
maanden IS het er uitermate rustig, 
juli en augustus is er een ware 
(vooral Engelse) invasie mee ge
moeid 

Nog één belangnjke raad zoek 
je met gek naar goede restaurants, 
de meeste pubs zorgen voor lek
ker eten aan een demokratische 

^^^mm n** -Stay 
^ ^ ^ ^ K m ^ ^ on a Farm" 
W mÊrnm kan op Wight 
^ L ^ m ^ f ^ in het bad-
^ ^ I ^ F Ê plaatsje 

Brighstone, 
aan de westkust in het Chilton Farm 
House. De nog jonge boerin, Mrs. 
Susan Fisk, legt je extra in de watten 
met haar verzorgd ontbijt Je slaapt 
er in nette kamers met bad. Het is een 
der grootste boerderijen van het ei
land (220 hektaren), met een uniek 
koeienras. 

Best telefonisch mevr. Fisk kon
takteren (tel. Brighstone, 0983-
740338), er is plaats voor een achttal 
personea 

De omgeving van de boerderij is 
prachtig, het dorpje zelf schilderach
tig en er is in de omgeivng ook een 
der grootste bossen van het eiland, 
het Brighstone-Forest Het strand is 
op zowat 800 meter van de hoeve. 

pnjs Je moet alleen even wennen 
aan en rekening houden met de 
gekke openingsuren 

Er zijn op het eiland een groot 
aantal hotels (vooral oost- en zuid
kust) en een paar campings Maar 
om wat meer in de eilandsfeer te 
komen kan je in de tainjke guest-
hotels (bed & breakfast) terecht 

Nog een merkwaardig en onge
woon verblijf (mits tijdige reser-
venng) is een boerderij Op het ei
land IS daar echter met veel kans 
toe, de rest van Groot-Bnttannie 
biedt op dat stuk wel meer moge
lijkheden Maar daarover in onze 
Tip 
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Fransman deelt ritoverwinningen uit 

Hinault regeert 
gesloten Tour 

Fransman deelt ritoverwmnmi 

Hinault regec 
gesloten Tou 

Eind vorige week werd een punt geplaatst achter 
het eerste gedeelte van de Tour '85. Na de Alpen kon 
de balans worden opgemaakt Zonder verdere onge
lukken wint Bernard Hinault zijn vijfde Ronde van 
Frankrijk De Bretoen reed sterk en autoritair Hij was 
opnieuw de onomstreden baas van het peloton. Hij 
regeerde en beveelde. Hij sloot de bondgenootschap
pen af. Met de Columbianen bijvoorbeeld... 

DE Columbianen mogen nt-
ten kapen zolang ze het 
wedstnjdbeeld met over

hoop rijden Want de Tour ver
loopt gesloten Niemand waagt en 
Hinault wint Ook omdat hij de 
beste IS 

Op maat 
gesneden... 

De afwezigheid van Fignon 
weegt dan ook zwaar Hinault, 
vorig jaar de aanvaller, is nu de 
verdediger geworden Dat valt 
hem des te gemakkelijker omdat 
Felix Levithan, wellicht met de bes
te bedoelingen want onwetend 
van het forfait van de sterker 
gewaande Fignon, de Tour op 
maat van Hinault had gesneden 
Met lange tijdntten waann de er
varing bij de beslissende kracht
verdeling de doorslag geeft en 
zonder uitzichtloos zware bergnt-
ten Hinault kan deze Tour dus 
gewoon met verliezen. Hij voert 
trouwens de sterkste ploeg aan 
waarin een paar potentiële nvalen 
al vooraf gekneveld werden Vijf 
keer Hinault dus en wie durft 
stellen dat de Bretoen volgend 
jaar zonder ambities aan de start-
iijn zal verschijnen"? De mooie 
verklanngen en beloften aan het 
adres van LeMond ten spijt 

Men make zich beter geen illu-
zies Hinault zal zich nooit verzoe
nen met een dienende rol Hij is 
een geboren winnaar met een 
onverzettelijk karakter, ijzeren 
wilskracht en grenzeloze moed 
Dne weken lang is hij de president 
van Frankrijk 

En naast „de das'"? Weinig of 
mets De Columbianen bekoren 
natuurlijk maar ze blijven beperkt 
Wellicht de beste klimmers sinds 
decennia maar de ongenaakbare 
Herrera stond na de Alpen met 
eens binnen de eerste twintig ge
klasseerd Roche, Kelly en An
derson lieten zich gelden maar zij 
konden elkaar nooit vinden in een 
georchestreerd offensief tegen de 
ploeg van Hinault die met LeMond, 
Ruttiman en Bauer de gebeurte
nissen volledig domineert Teken 
aan de wand blijft ook dat Zoete
melk en Van Impe nog steeds 
meetellen en dat na Villard-de-
Lans nog maar weinig renners de 
strijd hadden gestaakt Van de 180 
vertrekkers bleven er nog steeds 
een kleine 160 in koers Het zegt 
genoeg over „de hevigheid" van 
de strijd 

Vlaamse kermis? 
De Belgen"? Tot nog toe een erg 

mager beestje De vroege „Vlaam

se kermis" duurde slechts twee 
dagen Nadien werd het stiL De 
ploeg Post verloor haar veer
kracht en homogeniteit en zonder 
de onverwachte krachtexploste 
van Vanderaerden in de hjdnt 
over ruim 31 kilometer zou de 
balans erg mager zijn geweest In 
die nt van de waarheid bewees de 
Limburger dat hij inderdaad een 
absolute toprenner is Maa- dan 
wel van het klassieke type Het 
rondewerk spreekt hem vermoe
delijk met aan Op de Alpen for
ceerde hij zich nooit Cricquielion 
trouwens evenmin Of vermocht 
de wereldkampioen met beter"? Hij 
kon zijn reputatie met waar maken. 
HIJ fietste in de schaduw Wellicht 
betaalde hij tol voor zijn veelei
send voorseizoen 

Dne ritoverwinningen (Solleveld, 
Maarten Ducrot en Henri Man-
ders) met een ploeg zonder grote 
namen Raas veranderde de men
taliteit de instelling van de groep 
Rijden en aanvallen wanneer het 
kan Een simpele redenenng die 
nog altijd de beste waarborgen 
biedt Het is jammer dat Raas' 
sponsor beperkte commerciële 
belangen (enkel de Nederlandse 
marku nastreeft zoniet zou de 

machtspositie van Peter Post wel 
eens kunnen wankelen Raas 
schuwt de konfrontaties met Ne
derlagen schrrkken hem met af 
Daarom won en wint hij ze vaak 

Verder nog melden dat de Tour 
nu aan de volledige kommerciali-
satie toe is Het Franse televisie
station Antenne 2 is blijkbaar heer 
en meester Al gezien wat die er 
allemaal tegenaan gooien"? „A cha-
cun son Tour", een gesprekspro
gramma (dat niemand boeit) on
middellijk na afloop van de rit en 's 
avonds nog eens een uitgebreid 
Tourjournaal met nieuwe beelden 
Van TF 1 geen sprake meer Te
kort geschoten bij het opbod"? 
Meteen weet onze sportwereld 
waar zij aan toe is wanneer er hier 
ooit een kommercieel net wordt 
opgencht Zij wordt dan de eisen
de partij De meestbiedende krijgt 
de waar en voor de sport worden 
de grenzen van de redelijkheid 
verlegd Dat werd al vaak genoeg 
bewezen 

De enige die aangenaam ver
raste was Pol Haghedooren Met 
de Belgische kampioenentrui 
groeiden zijn vleugels en zijn zelf
vertrouwen Hij is een renner met 
inhoud die te lang vrede nam met 
een tweederangsrol Gebrek aan 
ambitie en lef, een kwaal die al zo
veel van onze begaafde opkomen
de renners heeft parten gespeeld 
Haghedooren is wellicht aan een 
nieuwe carrière begonnen Hij be
zit de aanleg, de macht en de 
intelligentie om plaats te nemen bij 
de elite Indien hij „durft" verder 
„groeien" tenminste 

Onverwacht sterk kwam ook 
de ploeg van de nieuwbakken 
ploegleider Jan Raas voor de dag 

Boris Becker heeft de tenniswereld in puin gelegd. 
Hij verwezenlijkte het onmogelijke. Hij vestigde een 
reeks rekords. Hij vernielde de schijnbaar definitief 
vastgeroeste hiërarchie. Een Westduitser van zeven
tien die Wimbledon wint Een grapje"^ Becker was 
zowaar jonger dan de Mexicaan Lavalle die het... junio-
rentornooi won! 

WIMBLEDON '85 was in
derdaad een histonsch 
tornooi Daarover zijn 

al de ingewijden het eens. Nooit 
voorheen sneuvelden zo vroeg 
zoveel reekshoofden McEnroe en 
Connors gingen eruit tegen Kevin 

Curren, een van de betere tennis
sers die het vooral van een ver
schroeiende opslag moet hebben 
Wilander schoof onmiddellijk uit 
tegen de Joegoslaaf Zivojinovic 
Bons Becker nam afstand van het 
Zvifeeds legioen Jarryd, Edberg 
en Nystrom plooiden voor , Boum-
boum" of „Pantzerdivision' zoals 
Becker inmiddels werd gedoopt 

Jonge reus 
In de finale trakteerde Becker 

Curren op maar liefst 21 aces 
waarvan negen in de tweede set 
die desondanks verloren ging Ex
perts beweren dat Beckers spel 
nog ver van volmaakt is De onge-
komplekseerde, hoogblonde ar-
chitektenzoon straalt macht en 
durf uit HIJ IS een atleet die aan het 
net grote oppervlakte bestrijkt Hij 
IS een vroeg volgroeide reus die 
als een prototype van de tennis
speler van het jaar 2000 wordt 
omschreven We wachten liever 
nog even af maar zijn opgang is 
wel verbluffend Becker wordt 
momenteel begeleid door het Roe

meense duo Tiriac-Bosch Zij ka
naliseerden het bruisende tempe
rament (Bons ging naar „het" gro
te voorbeeld ook graag in de 
clinch met scheidsrechters) van 
de vroeg volgroeide knaap uit 
Leimen Zij stippelden de weg uit 
die leidde naar de plotse door
braak die door zijn verrassende 
zege in het Queens tornooi al 
grotendeels werd aangekondigd i 

Godendeemstering 
Becker, in wiens talent door zijn 

bemiddelde ouders zwaar werd 
geïnvesteerd, staat nu achtste op 
de wereldranglijst Blijft de vraag 
of hij de verontruste wereldtop
pers blijvend zal kunnen veront
rusten McEnroe zou geestelijk 
zijn uitgeput Hij betaalt tol voor ja
renlange inspanningen Kapot ge
gaan aan stress Zal hij de batterij
en opnieuw kunnen opladen en 
hoe zullen John en de Zweden de 
nieuwe „kroonpnns" ontvangen"? 
En Connors, heeft hij misschien 
definitief een stap teruggezet"? 
Jimmy zal toch eenmaal moeten 
rekening houden met de cijfers 
van zijn geboortejaar"? Becker 
heeft de tennissport hoe dan ook 
nieuw leven ingeblazen en dat is 
op zichzelf een enorme verdien
ste Het was immers hoogtijd De 
belangstelling werd opnieuw ge-
pnkkeld en daar kan deze sport al
leen maar wel bij varen Maar 
Wimbledon winnen op zijn zeven
tiende Wat moet Bjorn Borg heb
ben gedacht en gevoeld"? 

Sons Becker, de boum-boum van een nteuwe generatie tennissterren 
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De onmogelijke opgang 
van een 17-jarige Westduitser. 

Boris Becker 
blaast tennis vol 
nieuw leven 

Boris Becker heeft de tenniswereld in puin gelegd. 
Hij verwezenlijkte het onmogelijke. Hij vestigde een 
reeks rekords. Hij vernielde de schijnbaar definitief 
vastgeroeste hiërarchie. Een Westduitser van zeven
tien die Wimbledon wint Een grapje"^ Becker was 
zowaar jonger dan de Mexicaan Lavalle die het... junio-
rentornooi won! 

WIMBLEDON '85 was in
derdaad een histonsch 
tornooi Daarover zijn 

al de ingewijden het eens. Nooit 
voorheen sneuvelden zo vroeg 
zoveel reekshoofden McEnroe en 
Connors gingen eruit tegen Kevin 

Curren, een van de betere tennis
sers die het vooral van een ver
schroeiende opslag moet hebben 
Wilander schoof onmiddellijk uit 
tegen de Joegoslaaf Zivojinovic 
Bons Becker nam afstand van het 
Zvifeeds legioen Jarryd, Edberg 
en Nystrom plooiden voor , Boum-
boum" of „Pantzerdivision' zoals 
Becker inmiddels werd gedoopt 

Jonge reus 
In de finale trakteerde Becker 

Curren op maar liefst 21 aces 
waarvan negen in de tweede set 
die desondanks verloren ging Ex
perts beweren dat Beckers spel 
nog ver van volmaakt is De onge-
komplekseerde, hoogblonde ar-
chitektenzoon straalt macht en 
durf uit HIJ IS een atleet die aan het 
net grote oppervlakte bestrijkt Hij 
IS een vroeg volgroeide reus die 
als een prototype van de tennis
speler van het jaar 2000 wordt 
omschreven We wachten liever 
nog even af maar zijn opgang is 
wel verbluffend Becker wordt 
momenteel begeleid door het Roe

meense duo Tiriac-Bosch Zij ka
naliseerden het bruisende tempe
rament (Bons ging naar „het" gro
te voorbeeld ook graag in de 
clinch met scheidsrechters) van 
de vroeg volgroeide knaap uit 
Leimen Zij stippelden de weg uit 
die leidde naar de plotse door
braak die door zijn verrassende 
zege in het Queens tornooi al 
grotendeels werd aangekondigd i 

Godendeemstering 
Becker, in wiens talent door zijn 

bemiddelde ouders zwaar werd 
geïnvesteerd, staat nu achtste op 
de wereldranglijst Blijft de vraag 
of hij de verontruste wereldtop
pers blijvend zal kunnen veront
rusten McEnroe zou geestelijk 
zijn uitgeput Hij betaalt tol voor ja
renlange inspanningen Kapot ge
gaan aan stress Zal hij de batterij
en opnieuw kunnen opladen en 
hoe zullen John en de Zweden de 
nieuwe „kroonpnns" ontvangen"? 
En Connors, heeft hij misschien 
definitief een stap teruggezet"? 
Jimmy zal toch eenmaal moeten 
rekening houden met de cijfers 
van zijn geboortejaar"? Becker 
heeft de tennissport hoe dan ook 
nieuw leven ingeblazen en dat is 
op zichzelf een enorme verdien
ste Het was immers hoogtijd De 
belangstelling werd opnieuw ge-
pnkkeld en daar kan deze sport al
leen maar wel bij varen Maar 
Wimbledon winnen op zijn zeven
tiende Wat moet Bjorn Borg heb
ben gedacht en gevoeld"? 

n een nieuwe generatie tennissterren 
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Greenpeace heeft het lastig 

Antarktika-
aktie start 

De internationale milieu-organisatie Greenpeace 
blijft in de aktualiteit Op 30 juni ontsnapte de Sirius uit 
de Antwerpse haven. Het schip lag daar aan de ket
ting wegens een aktie tegen het lozen van afvalzuur 
afkomstig van de titaandioxide-produktie. Op 10 juli' 
werd de Rainbow Warrior door een bomaanslag tot 
zinken gebracht in de haven van Auckland. Daarbij 
kwam de 33-jarige Nederlandse fotograaf van Portu
gese afkomst Fernando Perreira om het leven en wer
den verschillende bemanningsleden gewond. 

, E Rainbow Warrior was 
daar om, samen met 
Nieuwzeelandse vaartui

gen, te gaan protesteren tegen de 
Franse kernproeven op het atol 
Mururoa in de Stille Oceaan 

Mont Louis-
leugens 

Na de vernietiging vroeg 
Greenpeace aan premier David 
Lange van Nieuw-Zeeland om 
haar verloren schip te vervangen 
De Nieuw-Zeelandse regenng on
derzoekt momenteel welwillend 
dit verzoek 

Het voorbije weekeinde tenslot
te spoelde een „leeg" vat van de 
Mont LOUIS aan op een strand 
langs de Deense westkust Het 
Franse vrachtschip zonk vorige 
zomer voor de Vlaamse kust met 
een gevaarlijke lading uranium-
hexafluoride aan boord Green
peace maakte dit bekend en de 

Belgische staatssekretans voor 
leefmilieu Firmin Aerts verklaarde 
maanden later dat alle vaten, zo
wel de volle als de lege, waren ge
borgen Vandaag blijkt hoe onbe
trouwbaar zulke uitlatingen wel 
zijn Vandaar het wantrouwen van 
Greenpeace voor ons land en zijn 
bewindslieden 

Stopt Aerts 
lozingen 
in 1987? 

Zo zei Aerts op 27 juni jongstle
den op de Europese Ministerraad 
te Luxemburg te zullen stoppen 
met de afvalzuurlozingen in 1987 
De Raad van Bestuur van NL 
Chemicals-Gent sloot zich daarbij 
aan, maar Bayer-Antwerpen wil 
naar verluidt met buigen voor 
Greenpeace De internationale mi-
lieu-organisatie eist van haar kant 
de formalisering van Aerts' woor-

De Gondwana ligt momenteel in Amsterdam Hij simboliseert zowel de maagdelijke wildernis als de samenho
righeid Uit vrees voor wraakmaatregelen, na de ontsnapping van de Sinus, zal hij geen enkele Vlaamse haven 

aandoen 

den door 1987 voortaan als eind
datum in te schrijven in de lozings
vergunningen voor titaandioxide-
afval Afwachten wat daarvan te
rechtkomt! 

Gondwana 
niet 
in Oostende 

Maar er is nog meer Aangezien 
Bayer haar juridische aktie voort
zet, besloot Greenpeace-Interna
tional de Gondwana uit ons land 
weg te houden, om een mogelijke 
inbeslagname te voorkomen, na 
de ontsnapping van de Sinus De 
Gondwana is het schip waarmee 
de Greepeace-expeditie op het 
einde van de zomer naar de zuid
pool vertrekt Normaal had het 
morgen 19 juli in Oostende moe
ten aankomen Bij die gelegenheid 
zou de Vlaamse kampanje voor 
de bescherming van Antarktika 

: • f * . i . 

De zuidpool van ontdekking tot wereldnatuurreservaaf? 

zijn gestart Daarvan is in de gege
ven omstandigheden uiteraard 
geen sprake meer Ook het initia
tief van VU-senator Guido Van In 
om de Sinus of de Gondwana in 
Zeebrugge te ontvangen tijdens 
de havendagen, als simbool van 
goede wil, is eveneens onmogelijk 
gemaakt Het ziet er dus naar uit 
dat de bevolking met al te veel 
voor Zuidpoolland zal worden ge
sensibiliseerd 

Antarktika taboe? 
Deze gang van zaken komt de 

regenng goed uit De mensen wor
den tijdens de vakantie, of in volle 
kiestijd best niet lastiggevallen met 
verafgelegen milieuproblemen 
Bovendien moet de internationale 
bijeenkomst over de toekomst 
van Antarktika, die in oktober aan
staande te Brussel plaatsheeft, 
rustig en ongehinderd haar beslag 
krijgen Pottekijkers zijn daar ze
ker met welkom Intussen hebben 
de landen van de Antarctic Treaty 
uit 1959, waaronder België, het tot 
in 1991 voor 't zeggen op de 
zuidpool 

Ons land is een van de konsul-
tatieve partijen en kan dus veel 
doen voor de toekomst van An
tarktika, ondermeer door de mi
lieubescherming te bepleiten, ini
tiatieven te nemen om het Antark-
tikaverdrag in die zin te verbete
ren en Antarktika uit te roepen tot 
wereldnatuurreservaat 

Desnoods 
marineschip! 

Intussen komt het erop aan de 
vrije doorvaart van de Gondwana 
in Vlaamse havens te waarborgen 
en de sensibiliseringskampagne 
rond Antarktika op gang te bren
gen en te steunen Waarop wacht 

staatssekretans Aerts om in die 
zin een verklanng af te leggen"? 
Want de bevolking is zijn defen
sief en dubbelzinnig optreden 
kotsbeu 

Antarktika-
verkiaring 

Ift h0t Wij-ftumm«r van 21 
aprti t9»3 versoheen een 
uitvoerige bijdrage onderde 
titel „Antarktike, wereTdtt^-
tuurpark?" Intus&eft te de 
Antarktika-verklaring overal 
ter werefd verspreid. Wie 
een exemplaar in het Neder
lands wil , kan steeds terecht 
op onze redaktie 

VU-volksvertegenwoordiger 
Jaak Gabnels die zich in het verle
den bij herhaling heeft ingezet om 
de zeevervuiling te bestnjden, om
dat ook onze kinderen willen poot
je baden in de „Noordzee", stelde 
inmiddels een dnngende parle
mentaire vraag over het wegblij
ven van de Gondwana uit Oosten
de en Zeebrugge en het ontbre
ken van elk regenngsimtiatief om 
de bevolking voor te lichten inzake 
Antarktika 

Waarom desnoods geen mari
neschip zoals bijvoorbeeld de 
,Belgica" ter beschikking stellen 
van Greenpeace voor haar infor-
matiekampagne ten gunste van 
Antarktika? 

Roeland Dirks 
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Liederen van de industriële revolutie 

„A la vapeur. 
dat heet progrès 

Het populaire en volkse lied heeft tot in het begin 
van deze eeuw een zeer belangrijke rol gespeeld als 
kommunikatiemiddel Moderne media zoals de radio, 
de TV en de geschreven pers waren tot op dat ogen
blik onbestaande of bereikten slechts een kleine 
fraktie van de bevolking. Tijdens de negentiende eeuw 
werden — net zoals voorheen — allerlei soorten 
nieuws verspreid onder de vorm van liederen. Zowel 
het belangrijk wereldnieuws als zuiver lokale situaties 
kwamen hierin aan bod. Meestal hadden de liedschrij
vers een voorliefde voor spectaculaire onderwerpen 
— van oorlogen en rampen tot ongevallen en moor-
(jen — die de verbeelding van de massa moesten 
aanspreken. 

f # 

recht bij de sociale aspekten van 
industriële revolutie de leef- en 
werksituatie van de art)eiders Kin-
derart»etd, onderbetaling, werk
loosheid, uitputtend werk e d kon
trasteren dikwijls met de pracht en 
praal van de rijke klasse Onze 
Fabrieksmeisjes, De Werkloozen, 
Het Bedelaarskind, Dat zijn toch 
ook Mensen, Weinig liederen 
hangen een positief beeld op De 
benarde situatie van de arbeiders 
gaf aanleiding tot steeds meer 
protest en het ontstaan van de 
sociale strijd Het politieke lied 
groeit hierdoor in de loop van de 

tie", in het Groot Vleeshuis, Groen-
tenmarkt Gent van 20 juh tot 29 
juli (Gentse Feesten), van 10 tot 
20 uur, dagelijks open, van 30 juB 
tot 18 augustus, van 9 uur tot 
12 u 30 en van 13 u 30 tot 
17 u 30, op maandag gesloten 

Inlichtingen Museum voor In
dustriële Archeologie en Textiel 
(MIAT), Gewad 13 te 9000 Gent 
(091-2417 32) Rondleidingen op 
aanvraag 

De tentoonstelling wordt bege
leid door een rijk geïllustreerde 
publikatie met honderd industriële 

SUKSES was voor hen van 
groot belang want de lied
teksten werden onder de 

vorm van „vliegende blaadjes" ver
kocht en de opbrengsten hiervan 
vormden vaak hun enige bron van 
inkomsten Bovendien werden de 
teksten in bijna alle gevallen ge
schreven op Teer bekende melo
dieën, aldus konden de liederen 
gemakkelijk aangeleerd worden 
en dat vergrootte het sukses 

De volksmond 
De vliegende blaadjes vormen 

een belangrijke historische bron 
zowel om de tijdsgeest te vatten 
als om de id^een die binnen de 
grote massa leefden te rekon-
strueren Talrijke historische ge
beurtenissen met kommentaar „uit 
de volksmond" kan men erin afle
zen Het leeuweaandeel der liede
ren werd verspreid door de zoge
naamde marktzangers, die door 
de steden en dorpen trokken Hun 
repertoire bestond grotendeels uit 
sensatiegerichte liederen over 
moorden, rampen en ongevallen 
en uit de onvermijdelijke roman
ces Toch kan men hieruit heel wat 
informatie en beschouwingen van 
de gewone mens in verband met 
de industriële revolutie en vooruit
gang afleiden 

Figuren zoals Karel Waeri te 

Gent of Dré De Weerdt te Ant
werpen stijgen uit boven deze 
soms wat banale en stuntelig ge
schreven marktliederen Men kan 
hen beschouwen als de journalis
ten en kommentatoren van hun 
tijd Geen enkel onderwerp van de 
toenmalige aktualiteit ontsnapte 
aan hun pen Zij schreven en 
zongen een ware kroniek van de 
belangrijkste nationale en lokale 
politieke evenementen, van het 
stadsnieuws en gaven daarbij hun 
persoonlijke bedenkingen 

Een andere reeks populaire lie
deren werd geschreven vanuit be
paalde politieke oogpunten Het 
politieke lied heeft een lange ge
schiedenis gekend, maar in de 
tweede helft van de negentiende 
eeuw krijgt het een enorm belang 
als strijd- en propagandamiddel 
Het werd dan vooral van bovenuit 
geschreven door partijvoorman-
nen voor het volk en weerspiegelt 
de verschillende standpunten in 
de toenemende sociale strijd 

Een eerste keuze uit de liederen 
handelt rechtstreeks over de in
dustriële revolutie met onderwer
pen zoals de uitvinding van de 
stoommachine en de verschillen
de toepassingen ervan zoals in het 
openbaar vervoer (stoomtrein en 
stoomtram) en in de industriële 
sektor 

OVERMERE 
• 33 m«t«r lange waterglijbaan 
• reuze speeltuin mal prachtige 
• 2 verwarmde zwembaden 
• warme stortbaden ^ 
• petar>que harten i 
• ping-pong 
• llgwelde 

Cafetaria met 
ui tgebreide 
zonneterrassen 

Oonklaan 93 Berlare 
(aan Oonkkapel) S 091-67.59 39 

^ " Uitstekende 
pleislerplaat'i voor de gdnbo familie 

Het riomein is volledig omheind en de 
prijzen zi|n er (aimliadl Gratis parking 

Deze straatzangers zullen wel nooit vermoed hebben dat hun liedjes ooit tot studiemateriaal zouden verheven 
worden I 

Andere liederen bezingen de 
voor- en nadelen van de vooruit
gang of de typische fenomenen 
zoals wereldtentoonstellingen, 
stadssanenngen en vernieuwing 
van het stadsbeeld Enkele titels 
geven de algemene tendens aan 
de Stoommachienen, de voorde
len van den Yzeren Weg, de Voor
uitgang, de Onaangenaamheden 
van 't Vooruitgaan, Vreeselijke 
Spoorwegramp te Contich, de 
Wereldexpositie van Antwerpen, 
Zollikoffer, den Eiffeltoren Daar
naast wordt dieper ingegaan op 
de textielsektor die voor de Gent
se industnele ontwikkeling in de 
negentiende eeuw van kapitaal 
belang was Een beperkte selektie 
uit de talrijke ambachtsliederen in 
verband met textielproduktie 
(voornamelijk spin- en weverslied-
jes) schetst de voorgeschiedenis 
van de industralizatie Droevige 
klagten van den Gendschen Spin
den de Crinoline Rokken, de Gent-
sche Katoenwerkers, Lieven Bau-
wens, de Martelaressen der Conti
nues, de Vier Getouwen zijn titels 
die de industralizatie illustreren Dit 
beeld wordt aangevuld door liede
ren uit andere industnesektoren 
Lied der Mijnwerkers, Sjouwer-
mans Liedje, Smeders-lied, e a 

Revolutie 
Zo komt men automatisch te-

tweede helft van de negentiende 
eeuw naar een hoogtepunt De 
bekende socialistische strijdliede
ren ontstaan in deze periode het 
Kanaillelied, de Internationale en 
veel andere meer of minder be
kende liederen Ook de anti-socia-
listische arbeidersbeweging kent 
zijn strijdliederen en soms worden 
ganse polemieken uitgevochten in 
de liederen 

Historische bron 
In de tentoonstelling wordt aan 

de hand van een reeks populaire 
en/of volkse liederen vooral uit de 
negentiende eeuw een beeld op
gehangen van deze op sociaal-
ekonomisch, industneel en politiek 
vlak zeer woelige periode De ver
schillende onderwerpen worden 
geïllustreerd door machines, re-
konstrukties van ateliers, voorwer
pen en foto's De begeleidende 
katalogus biedt een inleiding tot 
het populaire en volkse lied als 
sociaal-kultureel fenomeen en als 
bron voor de historicus De na
druk ligt vanzelfsprekend op de 
industrieel-archeologische aspek
ten Daarnaast wordt in de katalo
gus een honderdtal liederen opge
nomen rond de verschillende the-
mata van de tentoonstelling 

,A la vapeur dat heet progres, 
liederen van de industnele revolu-

hederen ( + muziek) Kostprijs 
300 fr 

Voor de belangstellenden 
wordt een verzameling van meer 
dan duizend liedteksten (-t- mu
ziek) gebundeld Hierop kan inge
schreven worden bij voorinteke
ning Kostprijs 2 000 fr Te bestel
en bij MIAT Gewad 13,9000 Gent 
met vermelding Corpus industriële 
liederen 

Teater Taptoe 
In het kader van de tentoonstel

ling werd in opdracht van het 
Museum voor Industnele Archeo
logie en Textiel in samenwerking 
met de Dienst voor Kulturele Ani
matie van de Stad Gent door 
Teater Taptoe een markt- of 
straatspektakel gemonteerd, zoals 
een groep straatzangers die liede
ren op het einde van de vorige 
eeuw zouden gebracht hebben 
Ze brengen liedjes uit de periode 
van de industnele revolutie o a De 
Bareelwachter Lieven Bauwens, 
De Elektrieke tram. De Koeivoet 
Het Fabneksmeisje, enz 

Het spektakel heeft plaats vóór 
het Groot Vleeshuis op de Groen-
tenmarkt, van zondag 21 juli tot 
zondag 28 juli dagelijks om 
16 u 30 en om 17 u 45. op maan
dag 29 juli om 15 uur, 16 u 30 en 
om 17 u 45 
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Het VU-partijbestuur 

deelt mee... 
Ti)dens de vergadering van het Volksunie-parti jbestuur op maandag 15 juli 

1985 raakte het ontslag van justit ieminister en vice-premier Jean Gol bekend. 

Voorzitter Anciaux reageerde onmiddell i jk als volgt: 

Na het partijbestuur van de Volks
unie wijst voorzitter Vic Anciaux met 
nadruk op het gevaar dat Vlaanderen 
op dit ogenblik bedreigt, naar aanlei
ding van de krisis in de meerderheid 
tengevolge van de e'ektorale strijd 
tussen de twee Waalse meerderheids
partijen 

HIJ doet een dnngende oproep naar 
de Vlaamse partijen om samen te 
beletten dat een eventuele val van de 
regering het parlement zou verhinde
ren een verklanng tot grondwetsher
ziening goed te keuren 

Zowel de PSC als de PRL hebben 
gedurende 4 jaar brutaal en handig 
gebruikgemaakt van de paritaire rege-
nng om de slechte gewestvorming van 
1980 maximaal ten voordele van Wal
lonië uit te buiten 

In Vlaanderen bestaat in alle kringen 
een ruime konsensus om de staatsom-
vorming verder uit te breiden Vlaande
ren heeft een grote zelfstandigheid 
broodnodig 

Het ware politiek misdadig indien 
het volgende parlement geen be
voegdheid zou bezitten om de grond
wet fundamenteel te wijzigen 

Daarom moeten alle Vlaamse poli
tieke partijen eensgezind en tijdig de 
behandeling eisen van de verklanng 
van de grondwetsherziening Vooral 
de Vlaamse meerderheidspartjen dra
gen terzake een enorme verantwoor
delijkheid De CVP en de PVV moeten 
nu eindelijk bewijzen dat zij het belang 
van Vlaanderen kiezen boven dat van 
hun respektieve franstalige zusterpar
tijen 

Werkaanbieding 
Vlaamsgezinde vereniging in het centrum van Brussel zoekt voor een 
goedgekeurd BTK-projekt (duur 1 jaar) dnngend 

een licentiaat 
politieke of sociale wetenschappen 

of 
ekonomische wetenscfiappen 

of 
handelswetenschappen 

Moet uitkeringsgerechtigd zijn 
Kandidaturen met curriculum vitae schriftelijk indienen bij redaktie WIJ, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel onder de letters BAR-1 

Deze week 
in Knack Magazine 

Een baron in Brussel 
Charles-Ferdinand Nothomb is een omstreden politicus. Dat 
was hij al voor de gebeurtenissen in de Heizel. Als telg uit 

een oud geslacht heeft hij een beetje de reputatie een 
verwende jongen te zijn in de Wetstraat. De carrière van 

Nothomb, deze week in Knack. 

F e r d i n a n d M a r c o s 

Sinds de moord op oppositieleider 
Aquino wordt de druk op president 
Marcos van de Filippijnen groter 
Zijn leger wordt van de moord be
schuldigd en de linkse guerrilla wint 
aan belang Maar Marcos veegt al
le kritiek van tafel Een gesprek 

F a n n y A r d a n t 

Op Sicilie, waar Andre Delvaux' 
„Benvenuta" gelauwerd werd, had 
Patrick Duynslaegher een gesprek 
met hoofdaktnce Fanny Ardant 
Over haar nieuwe film, over de 
mystiek en over de dood 

S c h e v e n i n g e n 

Het Kurhaus in Scheveningen werd 
honderd jaar geleden opgetrokken 
Knack bracht er een bezoek en ont
moette er, jawel, Eline Vere op zoek 
naar herinneringen uit een ver ver
leden Een vakantie-reportage 

D e Tour 

Knack was vorige week in de Tour 
de France, en beklom er met de ren
ners de Alpen Hoe is het na die cols 

in het Belgische kamp** Hoe groot 
IS de schade"* Een reportage 

Knack Weekend 

Een vroHW a c h t e r 
d e Belgische n o d e 

Lieve De Cock is drieendertig, ju
riste en commercieel direkteur van 
het Instituut voor Textiel en Confec
tie in België Hoe komt een vrouw 
op die stoel terecht' Josefien Over-
eem vroeg het aan Lieve De Cock 
zelf 

Fie tsen e n w a n d e l e n 
r o n d D e H a a n 

Dit keer is het een erg vlakke tocht 
door de polderdorpen achter De 
Haan Een plezier om de kilometers 
af te malen, als je maar geen wind 
tegen hebt Kies dus uw dagje en ge
niet van het vlakke land achter de 
kuststrook 

m 
ZO€«RC1€ 

• 19 j 3-talige (Nederlands, Frans en 
Engels) juffrouw met diploma hoger 
secundair onderwijs, beöijfsekoriomi-
sche informatca zoekt een gepaste 
betrekking irt Brussel of op de as 
Brussel-Halle 

• 20 j ongehuwd meisje met diploma 
van geaggregeerde voor het lager 
secundair onderwijs afdeling Mode-
Kleding zoekt een gepaste betrekking 
in het Brusselse of eender waar in 
Vlaanderen 

• 23 j gehuwde tweetalige dame met 
diploma 3 j handel en 3 j sociaal 
technische zoekt een betrekking in 
het Brusselse of op de as Brussel-Ni-
nove 

• 18 j juffrouw met diploma hoger 
secundair onderwijs, kantoorwerken, 
zoekt een gepaste tietrekking in tiet 
Brusselse of ten westen van Brussel 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, tel 02-
5691604 

• Dame 23 jaar en wanende m de 
omgeving van Lier, zoekt werk t Dipk> 
ma hoger secundair onderwijs, ekono-
misch en nobes van informatica Ref tv 
nr 0776 

Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams Nationaal 
Centrum Ontvoeringsplein 1 te 2800 
Mechelen, tel 015-209514 Gelieve 
het refnr te vermelden 

• Dame 19 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als poetsvrouw, 
hulp in de keuken of kinderoppas Ref 
nr 0799 

Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams Nationaal 
Centrum, Ontvoeringsplem 1, 2800 
Mechelen, tel 015-209514 Gelieve 
het refnr te vermelden 

• 24 j gehuwde dame met diploma 
lager middeltiaar bureelwerken, zoekt 
een betrekking als verkoopster in fiet 
Brusselse of ten westen van Brussel 
Is ook t)ereid enig ander werk te doea 

• 20 j ongehuwd meisje met diploma 
van gezins- en sanitaire helpster zoekt 
een tietrekking in het Brusselse of ten 
westen van Brusset 

Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr J Valke
niers, tel 02-5691604 

Reis naar Sardinië is volgeboekt 

Europese 
Volkshogeschool 
ook naar Oksitanië 

Er was plaats tekort > 

VarKiaar zouden wij ook dit jaar — 
na onze suksesreis van 1984 — op-
nteuw naar Oksitame trekken Dit van 
19 tot en met 31 augustus 1985 Terug 
naar Les Vignes Een piepklein dorpje 
( ± 200 inwoners) in de „Gorges du 
Tarn" Het dorpje is gelegen in een 
prachtige kloof „Les Detrotts", zowel 
de kloof als de hoogvlakte treden 
prachtige wandelingen naast water-
rekreatie zoals kayak en kanovaren, 
zwemmen, vissen zonnebaden is hier 
vanzelfsprekend 

Ziehier enkele punten uit het pro
gramma 

Vier daguitstappen Languedoc 
(Carmague), Les Causes du Larzac 
(Rocquefort - L^ Couvertoirade), De 
Cevermes (Anduse = bamtxjebos -
Musee du Desert), Ste-Enemie en St -
Chely du Tarn met grottenbezoek 

Kennismaking met J Huillet wijn-
txjuwer, hij vertelt ons over de wijrv 
boowproblemen van de streek. Yves 
Rouquette, schrijver, hij spreekt Cen 
dat kan fujl) ons over de Oksitaanse 
kuttuur. Prof Gustave Ahrol. burge

meester van Saint-Hostien, brengt ons 
in kontakt met Oksitaanse autonomis-
ten 

Bezoek aan een typische Oksitaan
se boerderij (honig en schapen) 

Verbroedenngsavond met een Ok
sitaanse folkk)ristische dans- en zang
groep 

Verder wandelingen met piknik, wa
terpret enz. 

Enkele inlichtingen 
Pnjs 12000 fr (reis, volledig pen

sion, uitstappen, informatiepakket, les
sen, verzekenng, enz) Groepsleven 
waann elkeen volgens eigen belang
stelling met-de-anderen tracht samen 
te werken Mogelijkheid tot verblijf in 
pnvate kamers in de onmiddellijke om
geving (bij inschnjving aanstond te 
melden) 

Er zijn reeds een 25-tal inschrijvin
gen Inschrijven kan nog gebeuren 
voor 25 juli 1985 Bijkomende inlichtin
gen zijn te bekomen bij Luk Vanden 
Winckel, Wijgmaalsesteenweg 132 te 
3020 Herent telefonisch 016-203450 
('s avonds) tijdens de bureeluren 016-
229642 

Senator Rob Vandezande: 

„Taalgebruik franstalige 
ambtenaren blijft schande gg 

In , i .e S o i r ' v a n 12 j un i II. v i n d e n wij ' een b i j d rage ove r het taa lge
b r u i k van de amb tena ren in B r u s s e l . M e n maak t daar een o n d e r s c h e i d 
t u s s e n de B r u s s e l s e g e m e e n t e b e s t u r e n en de B r u s s e l s e g e w e s t b e -
s tu ren in de z in van de g e w e s t e l i j k e d i e n s t e n , a l s m e d e van cen t ra le 
bes tu ren . 

De .Assoaation du personnel wal
ton et francophone des services pu
blics" IS van mening dat er overal in aBe 
diensten zowel in Brussel m de ge
westelijke diensten als in de centrale 
diensten eenzelfde beginsel moet toe
gepast worden, nl de eéntaligheid van 
de amt>tenaar en de tweetaligheid van 
de diensten Zi j zijn op dat gebied wel 
zeer snugger, omdat m de centrale 
besturen drt stelsel van toepassing is 
en nog steeds aan de Vlamingen niet 
de nodige macht heeft gegeven, om-

Te koop 
• Handelshuis te koop op lijfrente in 
het centrum van Ukkel 3 a 40, gelijk
vloers. 2 verdiepingen en zolderka
mers Met tum en tjijgebouw 

KI 91 000 450000 fr -H maandelijk
se huur ± 28000 fr 
Inlichtingen tel 7334548 

dat men daar zit te knoeien met taalka-
ders die in feite geen oplossing zijn, 
tenzij deze taalkaders vertikaal zouden 
gestruktureerd worden, doch daar ver
zet de Raad van State zich tegen in zijn 
rechtspraak 

Machtsverwerving 
Voor het ovenge zweren zij voor al 

deze diensten bij de eéntaligheid van 
de ambtenaren en de tweetaligheid 
van de diensten en zij weten maar best 
wat ZIJ doen, omdat dit een faktor van 
machtsverwervmg is, die zij niet uit de 
handen willen laten gaan De voorbeel
den die ZIJ citeren zijn niet de moeite 
waard om onderzocht te worden, om
dat de fouten bij henzelf liggen en 
wanneer er in bepaalde plaatselijke en 
gewestelijke diensten meer Neder
landstalige ambtenaren, naar hun zeg
gen 60 % tegen 40 %, werkzaam zijn, 
dan IS dit voor hen een grote onbillijk-
heid In feite is dit alleen maar een t>e-
wijs dat weinige Franstaligen t>ereid 

zijn om Nederlands te leren en de 
Nederlandstaligen wel bereid zijn om 
Frans te leren Dit heeft tot gevolg dat 
vermits de plaatselijke en de geweste
lijke diensten gestoeld zijn op de twee
taligheid van de ambtenaren en de 
tweetaligheid van de diensten, de 
meeste ambtenaren Vlamingen zijn 

Rol> Vandezande. 
senator 

ZO€K€BC]l 
• 23-jarige dame, bediende, grondige 
kennis van Ned en Fr, noties van Eng 
Beheersing van alles aangaande socia
le wetgeving, wedden en lonen, gezien 
haar 8 jaar ervaring, zoekt een gepaste 
betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator, A Lonquestraat 
31,9219 Gentbrugge, tel 091 -30 72 87 

Te huur 
• Gelijkvloers te huur in de Planten-
straat te Sint-Joost-ten-Node, 3 door-
eenlopende plaatsen en een hofje 
Inlichtingen 056-51 17 73 

18 JULI 1385 ' I l i l M f I f l l i l l I l t U f i l t 



Boechout-Vremde 
heeft eindelijk zijn 

VU-burgemeester 
Na heelwat moeil i jkheden (zie o.a. „Burgemeestersperikelen te 

Boechout" in W I J van 28 maart jIJ, kon iedereen via W I J van 11 juli 
vernemen dat Fred Entbrouxk in handen van goeverneur Kinsbergen 
de eed had afgelegd als nieuwe burgemeester van Boechout. 
Hiermede wordt een zeer bekwaam en hardwerkend politicus be
loond voor zijn jarenlange onafgebroken inzet voor de ganse 
Bouchout-Vremdese gemeenschap. 

Fred behoorde tot de oprichters var 
de plaatselijke VU-afdeling, en werd 
zowat elf jaar geleden gemeenteraads
lid BIJ de daaropvolgende gemeente
raadsverkiezingen van 1976 kwam de 
VU afzonderlijk op, en behaalde mei 
lijstaanvoerder Fred Entbrouxk 4 ze
tels De VU ging een koalitie aan met 
de lijst Gemeentebelangen, en Fred 
werd als eerste schepen tevens be
voegd voor Sport, Kuituur en Groen-
beleid De verkiezingen van 1982 
brachten haast geen wijzigingen, en 
dezelfde koalitie werd verdergezet 
Fred bleef eerste schepen, behield zijn 
bevoegdheden voor Sport en Kuituur, 
maar ruilde Groenbeleid voor Ranning, 
d w z een opdracht die de koordinatie 
inhield van alle andere schepenfunk-
ties 

Wirwar 

Waren er tijdens de vorige legisla
tuur nogal wat problemen met dissi
dente verkozenen van de Gemeente
belangen, met het verdwijnen uit de 
raad van deze personen n a v de ver
kiezingen leek er een einde te komen 
aan de jarenlange traditie die wil dat 
Boechout in gans het Vlaamse land 
bekend en berucht is wegens dorps-
politieke ruzies Dit bleek echter een al 
te optimistische kijk op de situatie 
Wegens persoonlijke feiten (een ver-
kiezingspamfleü tussen de lijstaan
voerders van CVP en GB, werd eerst 
getracht via deputatie en Raad van 
State de verkiezingen te doen ongel
dig verklaren, toch tevergeefs 

Er werd eveneens bij het parket 
klacht neergelegd tegen uittredend 
burgemeester Aussems (GB), en al
hoewel dit tot nog toe met tot een ver
oordeling aanleiding gaf, volstond dit 
voor Nothomb om Aussems met te 
herbenoemen Ook de VU keurde dit 
af, en steunde tot het uiterste de 
voorgedragen kandidaat Toen het 
evenwel duidelijk werd dat Nothomb 
niet op zijn beslissing wilde terugko
men, maar dat er anderzijds een dnn-
gende oplossing moest gegeven wor
den aan het vraagstuk van het burge
meesterschap, stond de VU op een 
loyale uitvoering van de bestuursover
eenkomst indien Aussems geen bur
gemeester kon blijven, zou het ambt 
naar VU-man Entbrouxk gaan Dit was 
evenwel met naar de zin van alle 
mandatarissen van GB, bij wie er enke
len ook al begonnen te dromen van de 
(tnkolore) sjerp Zo werden er dan 
steeds uitvluchten gezocht om de toe
stand te blokkeren, totdat de goever
neur, het wachten moe, Fred belastte 
met een „formatieopdracht" 

Naar een oplossing 

De weigenng van een GB-schepen 
om zijn steun te verlenen aan Freds 

De nieuwe VU-burgemeester 

kandidatuur, noopte de VU zelfs tot 
het drukkingsmiddel om onderhande
lingen met de CVP aan te knopen, iets 
wat mogelijk werd nadat er twee sche-
penambten ter beschikking zouden 
komen Uiteindelijk geraakte de zaak 
langs beide zijden volledig in het slop, 
en de redding diende te komen van de 
enige SP-gekozene, die Freds kandida
tuur — maar met de meerderheid in de 
raadi — wenste te steunen uit respekt 
voor de bekwaamheden van Fred, en 
voor de loyale en eerlijke manier waar
op de VU-fraktie steeds is opgetreden 
in de gemeente 

De betrokken GB-schepen voerde 
dan nog wel een nummertje op door 
tijdens de jongste gemeenteraad, on
der applaus van opgetrommelde sym-
patizanten, tussen het publiek te gaan 
plaatsnemen Toch kon nog eerst een 
nieuwe GB-schepen (Francis Van Tul
der uit Vremde) aangesteld in opvol
ging van ontslagnemend schepen De 
Bie (ontslag voorzien in het bestuurs
akkoord) 

Wij hopen dat, nu de passies wat ge
luwd zijn, schepen van Financien Al
bert Manen terug positief gaat mee
werken met de koalitie En wanneer 
dan op een eerstvolgende gemeente
raad oud-burgemeester Aussems tot 
schepen aangesteld zal worden, zou
den de rangen in de meerderheids-
groep opnieuw gesloten moeten wor
den Want deze bewindsploeg was 
thans op goede weg, met een degelij
ke visie op de toekomstige ontwikke
ling van de gemeente, en met een 
goede planning voor de te verwezenlij
ken programmapunten 

W I J wensen Fred van harte proficiat 
met zijn benoeming, hulde waann wij 
ook zijn echtgenote Chris T'sijen en 
dochtertjes Ciska en Nele willen be
trekken Met Fred als burgemeester. 

Bevlagging in Wommelgem 
Dat het streefdoel van 130 leeuwen

vlaggen in onze gemeente juist met 
bereikt werd zal zeker met te zoeken 
zijn bij de inspanningen die er gepres
teerd werden door het bussen van ons 
streekblad de „Kaek" in 3500 bneven-
bussen, twee dagen voor 11 juli Dat er 
in de hoofdstraat van Wommelgem, de 
Sint-Diamiaanstraat 23 wapperden of 
aan het raam hingen was al een sukses 

op zichzelf Wanneer nu volgend jaar 
de CVP en SP-schepenen aanwezig 
op onze vienng hun partijgenoten er 
kunnen toe bewegen en zelf het voor
beeld geven dan ziet Wommelgem 
volgend jaar geel en zwart Maar ten 
eerste zijn het volgend jaar (mis
schien) geen verkiezingen en ten 
tweede „Eerst zien en dan geloven" 

W.H 

Mff 19 

Paul Verstrepen als schepen van On
derwijs en Simonne Van Brussel-Ver-
nimmen als OCMW-voorzitter, moet 
een goedwerkende VU-afdeling nu he-
'emaal de wind in de zeilen hebben 
Een eerste test daarvoor zullen de 
eerstvolgende parlements- en provin
cieraadsverkiezingen zijn En vermits 
deze dne Boechoutse VU-mandataris-
3en belangnjke plaatsen op die lijsten 
zullen innemen, bevelen wij ze nu 
-eeds aan alle WIJ-lezers uit het arron
dissement Antwerpen aan 

Eddy Gaublomme, 
afdeling ssekretaris 

ANTWERPEN 
JULI 
27 HOMBEEK: 3de tuinfeest bij Louisa en Wim, Heike 50 Org VU-

Hombeek-Leest-Heffen 

AUGUSTUS 
11 WOMMELGEM Fietstocht voor groot en klein door landelijk 

Wommelgem Vertrek om 14 u aan Den Klauwaert 
15 ANTWERPEN: Rommelmarktdag in het Oranjehuis, Hoogstraat 69, 

van 10 tot 17 uur Toegang gratis Organizatie Vlaamse Aktie- en Kul-
tuurgemeenschap 

Guldensporenzangfeest 
wordt rijke traditie 
te Wommelgem 

Onder de slogans „Komaan, zing met ons mee" en „Als een volk 
zingt luisteren zelfs zijn vi janden" is deze 11-julizangavond zoveel 
jaren geleden reeds gestart door de V U J O en nu verder uitgbouwd 
door de kulturele kring Jan Puimége, uitgegroeid tot een jaarli jks 
weerkerende uitschieter in onze gemeente. Dat er onder het entoe-
siaste publiek sympatizanten uit naburige afdelingen aanwezig waren 
omdat het, naar hun zeggen, bij hen een verwaterde boel geworden is, 
kan ons alleen maar motiveren om op de ingeslagen weg te blijven 
verder werken. 

Vooreerst echter wil ik de mede
werkers danken, van de samenstellers 
van de zangbundel, de maandag

avonddames die deze meen vouwden 
en pinden, zaalversierders- en -sters 

Waarom deze opsomming ' Omdat 

Speciaal voor toeristen 

In zomershort 
naar Brugge en Zeebrugge 

Op dinsdag 13 augustus 
organizeert V O V O telkens een daguit-
stap naar de havenwerken van Zee
brugge en het romantische Brugge 
Het havenbezoek omvat een diamon
tage, een tentoonstelling, een korte 
uiteenzetting met als sluitstuk een 
rondnt in de Zeebrugse haven In de 
namiddag wordt richting Brugge gere
den Er IS een bezoek gepland aan 
enkele oudheidkundige bezienswaar
digheden in het rustige en pittoreske 
Sint-Annakwartier 

Deze daguitstap gebeurt telkens 
per bus Er zijn opstapplaatsen voor
zien om 8 u te Middelkerke en om 8 u 
15 te Oostende Omstreeks 18 u is de 
terugkeer voorzien in Oostende 

De prijs voor deze dagtnp bedraagt 
500 fr (maaltijd, rondleiding en bus 
inbegrepen) Inschnjven vooraf is 
noodzakelijk en kan gebeuren via 
VOVO, Aartshertogstraat 4 te Oost-
ende-Mariakerke of tel 059-508480 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
tenA/ijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostra(Je Antwerpen-Boom-Brussel 
OPEN . alle dagen van 9 tot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond tot 

21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten. 

al te dikwijls al deze naamloze mede
werkers de waardering met knjgen die 
ze ten slotte dik verdienen 

Hoogstaand 
Wanneer wij in een krant lezen dat 

ons 11 juli-viering op een zeer hoog 
peil stond, dan moeten wij beginnen 
met de man de lof toe te zwaaien die 
hem toekomt Jos De Houwer Zijn 
dingeertalent en uithoudingsvermogen 
dwongen hemzelf en iedereen met 
hem tot het uiterste te gaan en dan in 
de eerste plaats zijn koperensemble 
dat iedereen ons benijdt Ook de 
± 300 aanwezigen lieten zich met pra
men en zongen met hartstocht De 
twee parochiale koren, het SMF Schel-
dekoor en het kinderkoor zorgden 
voor aangename afwisseling De ge-
luidsregie in handen van R Mangel-
schots deed de bindteksten van F 
Seberechts, naar het publiek toege
sproken door E De Bock en L Boo-
gaerts, de man waarop geheel de regie 
rustte, tot zijn volle recht komen en lok
te herhaaldelijk spontaan applaus uct 
En de laatsten zullen de eersten zijn 
Een zeer sterk gemotiveerde en emo
tioneel geladen Guido Sweron bracht 
de 11 -juliboodschap 

Een zeer aandachtig publiek waar
van velen voor het erst een man uit de 
frontlinie aan het woord hoorden, lui-
terde geboeid en verbaasd Herhaalde
lijk ook onderbroken door spontaan 
applaus kon Guido op het einde van 
zijn toespraak een glasraam in ont
vangst nemen, overhandigd namens 
de gemeente door schepen van Kui
tuur F C^uwenbergs (SP), die trou
wens tot veler verbazing de ganse 
avond bijwoonde, later vervoegd door 
schepen en parlementair B Franck 
(CVP) Onze senator W Luyten, sche
pen J De Borger, provincieraadslid B 
Van der Moere en onze tainjke aanwe
zige VU-gemeenteraadsleden van bin
nen en buiten de gemeente, zorgden 
ervoor dat het evenwicht niet ver-
- ;oord werd Dat G Sweron nog voor 
het hoogtepunt van de avond zou 
zorgen door onder harmonikat>egelei-
ding „Limburg allein" van Jo Erens te 
zingen, was de verrassing Met Die 
Stem, het Wilhelmus en een daveren
de Vlaamse Leeuw (twee tonen lager) 
werd deze prachtige avond en (nachO 
besloten 

Bedankt ook allen die in het zweet 
huns aanschijns de dorstigen laafden, 
inkom en boekenstand verzorgden, 
Paula en Mare van 't Keizershof en al 
diegenen die bijgedragen hebben tot 
het welslagen van deze avond WH 

Vreugde te 
Boechout-Vremde 

Het gezin van Eddy Gaublomme 
(afdelingssekretaris, partijraadslid en 
tevens kabinetsmedewerker van mi
nister Hugo Schiltz) en Rita Huygens 
(VLAMAT-medewerker en gewezen 
afdelingssekretans) werd op 11 juli jl 
om 11 u 11 verrijkt met een Vlaams 
Leeuwinneke 

Het kreeg de naam Gwenda mee 
Van harte proficiat aan ouders en 
dochter 
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In memoriam m 
Herreweghen 
lijk. Gans Denderhoutem hield de 
adem in Zi) kwam echter teoig, even 
begeesterd en akbef alsof er niets 
gebeurd was _ De genezing was maar 
schijn_ in enkele weken bjds bezweek 
ZIJ op 65-]ange leeftijd 

Het dankbare volk bezorgde haar 
een koninklijke uitvaart De vele hon
derden aanwezigen waren te tainjk 
voor de grote kerk van Dendertiou-
tem Zoveel vrouwen- moeders pink

ten een traan tijdens het zingen van 
onze mooie Vlaamse liederen Wat als 
onmogelijk beschouwd werd, werd 
werkelijkheid gans de massa rouwen
de mensen heeft Bertha vergezekl 
naar haar laatste maar tevens haar 
eerste en enige rustplaats 

Dank U Bertha voor alles i Nu ligt 
ook gij als een zaad in fiet zand, fKX)p 
op de oogst voor Vlaanderland 

Georgette De Kegel 

Bij 't krieken van de dag 

Dauwtocht 
Rupelmonde-Bazel 

m 
Herreweghen 
lijk. Gans Dendertioutem hiekl de 
adem in Zij kwam echter terug, even 
begeesterd en akbef alsof er niets 
gebeurd was _ De genezing was maar 
schijn_ in enkele weken bjds bezweek 
ZIJ op 65-jange leeftijd 

Het dankbare volk bezorgde haar 
een koninklijke uitvaart De vele hon
derden aanwezigen waren te taInjk 
voor de grote kerk van Dendertiou
tem Zoveel vrouwen- moeders pink

ten een traan bjdens het zingen van 
onze mooie Vlaamse liederen Wat als 
onmogelijk beschouwd werd, werd 
werkelijkheid gans de massa rouwen
de mensen heeft Bertha vergezekl 
naar haar laatste maar tevens haar 
eerste en enige rustplaats 

Dank U Bertha voor alles i Nu ligt 
ook gij als een zaad in fiet zand, fKX)p 
op de oogst voor Vlaanderland 

Georgette De Kegel 

Bij 't krieken van de dag 

OOSTVUANDEREN 

Guldensporen 

met angels... 

te Wetteren 
Na afloop van de gemeentelijke guldensporenviering waren de ge

meentelijke „prominenten" niet biezonder opgetogen over de volgens 
de meeste aanwezigen, één van de beste om niet te zeggen de beste 
11-tuiiviering die Wetteren ooit heeft gekend. 

Denderhoutem rouwt 

Bertha Van 
ZIJ werd geboren op 12 november 

1919 te Denderhoutem, de Daensis-
tengemeente van advokaat De Ba
cker, waaraan zij gans haar akbef 
leven gaf 

Als zeer gewaardeerde onderwijze
res en daarna als schoolhoofd van de 
gemeentemeisjesschool van Dender
houtem bleef ZIJ verder zorgen voor 
haar grootgeworden oudleerlingen 

Zij was akbef op alle gebieden van 
de Vlaamse Beweging in haar dorp, 
Denderhoutem, wat ten slotte leidde 
tot de vorming van een Daensistenlijst 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1964 waarbij haar echtgenoot Fra'iS 
De Man, als enige verkozene van de 
lijst burgemeester werd 

Gedurende de zes jaren van dit 
burgemeestermandaat stond zij haar 
man zodanig akbef ter zijde dat dit als 
een uitzonderlijke prestatae geroemd 
werd in alle politaeke middens Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1970 
was haar echtgenoot andermaal kop
man van de Vlaams-nabonalisbsche 
lijst ditmaal onder de naam van Volks
unie De lijst sprong van een naar zes 
verkozenen, een bental stemmen te 
kort voor de zevende volstrekte meer-
derheidszeteP Dit was grotendeels het 
resultaat van Bertha's werk 

ZIJ ging met pensioen, maar met om 
te rusten, integendeel want al die 
jaren was en bleef Bertha de motor en 
de alomtegenwoordige in alle vergade-
nngen bij alle feestelijkheden en optre
dens Maar ook in alle gezinnen deelde 
ZIJ mede in vreugde en pijn Onschat
baar IS haar morele en matenele hulp 
die ZIJ in de gezinnen en in de Vlaamse 
Beweging onbaatzuchbg achterliet 

Trouw en akbef tot het einde _ Nog 
geen twee jaar geleden werd „madam 
Bertha" emsbg ziek, een zware heel
kundige bewerking werd onvermijde-

Stad Maaseik 
De hiemagenoemde betrek

king IS te begeven bi] het stads
bestuur van Maaseik één be
trekking van beroepsonderluite-
nant bij de brandweer te Maas
eik. 
Algemene voorwaarden: 

— de Belgische nationahteit 
bezitten, 

— woonstverphchtmg in de ge
meente bi] benoeming, 

— min 21 jaar en max 35 jaar 
oud zijn (pnonteitswetten van 
toepassing), 

— minimum 1,60 m groot zijn, 
— van goed zedehjk gedrag 

zijn, 
— m orde zijn met de dienst-

phchtwetten, 
— houder zijn van het diploma 

van tech ingenieur, 
— houder zijn njbewijs D (dit 

kan ook behaald worden tijdens 
de stageperiode) 
Biezondere voorwaarden: 

Alvorens deel te nemen aan de 
taal- en psychotechnische proe
ven dienen de kandidaten te sla
gen m een geneeskundig onder
zoek en in sportproeven 

De volledige en uitgebreide in
lichtingen kunnen bekomen 
worden bij de Stad Maaseik, per
soneelsdienst, tel 011-565706 

De eigenhandig geschreven 
aanvragen, vergezeld van de no
dige bewijsstukken moeten on
der aangetekende zending inge
diend worden aan het adres van 
de heer Burgemeester van Maas
eik, en ten laatste op 17 augustus 
1985 ter post besteld worden 
De Sekretans 
H. BEENDERS 
De Burgemeester, 
G. VEBMASSEN 

\ Adv. 124 

Op zaterdag 27 juli e k om 6 uur 
's ochtends vertrekt te Rupelmonde 
op de markt de WJL-dauwtocht Als 
men van bedauwde natuur, van een 
stevige wandeling in aangenaam ge
zelschap en van de ochtendzon houdt 
moet men zeker op post zijn 

Na een rondleiding door een beken
de gids in het historische Rupelmonde 
wandelen de Jonge Leeuwen via de 
dijk naar het kasteel van Bazel Rond 
acht uur verort)eren zij een leeuwe
ontbijt in fiet unieke kader van de 
Duiventoren En dan langs het „ge-
boerte" terug naar Rupelmonde, met 
een bezoek aan het Mercatoreiland, 
de Graventoren en het Reinaertmu-

Een autentaeke VOS-senvlag uit 
1931 werd na meer dan 40 jaar „ver
borgen leven" op een stoffenge zolder 
weer opgediept en in ere herstekJ Bij 
de jongste fierdenking van „De slag 
van Uimmen" werd deze fraaie en 
eerbiedwaardige vlag als een relikwie 
meegedragen Maar de dragers had
den zonder de waard gerekend, want 
de aanwezige NSB'ers waren dermate 
gekrenkt dat ze liever met meeliepen in 
de tradibonele optocht 

VU-burgemeester Putzeijs daarover 

seum Rond de middag wordt afscfieid 
genomen 

De fxijs voor dit alles bedraagt 
100 fr en 75 fr voor kinderen onder de 
12 jaar Hiervoor ontvangt men een 
dikke informabemap, deskundige be
geleiding en een uitgebreid leeuweont
bijt in middeleeuws kader 

Inschnjven kan bij Kanna Cop, Ka-
pebb-aat 19,2760 Kruibeke, Manta De 
Schnjver, Langestraat 106, 2760 Krui
beke, Geert üch te r t Kerksb-aat 124, 
2768 Bazel, Wim Peirsmaa Lange 
Gaanweg 4 2768 Bazel Mia De Laet 
G De Cremersb-aat 87a, 2628 Rupel
monde, Leo De Roeck, Kalversta'aat 
119, 2628 Rupelmonde 

dnngend ondervraagd door de NSB 
werd verzocht de gewraakte vlag te 
weren maar gaf als antwoord wanneer 
deze laatste Belgen nu andelijk eens 
een daad van verzoening zouden stel
len' ' Dat was blijkbaar te veel en dus 
zagen de tnkokxedragers af van ver
dere medewerking-

45 jaar na datum ging een tweede 
slag van Lummen dus net niet door 
want de NSB bleef wijselijk op de 
stoep I 

Meer tiepaald waren de schepenen 
Jacobs (SP) en De Moor (CVP) met te 
spreken over het uitgesproken 
Vlaams karakter van deze vienng Ten 
onrechte zochten de scfiepenen VU-
parbjpolibeke bedoelingen achter het 
geslaagd programma 

Het geheel van het l l- jul iprogram-
ma werd opgezet door een 11-juli-
werkgroep waartoe elk lid van de 
Kulturele Raad en dus elke politieke of 
ideologische strekking kon toetreden 
Dat het hoofdzakelijk mensen met een 
eerder uitgesproken Vlaamse refleks 
zijn die wensen deel uit te maken van 
de groep, kan aan het komitee met 
worden verweten 

Dat de schepenen die zich verplicht 
voelden aanwezig te zijn (De Moor, 
Jacobs en C V F e r De KerpeO - de 
burgemeester en de schepenen Van 
Durme, Van Severen en Van Damme 
waren nog met eens officieel veront-
schukjigd — met graag opzien naar 
een leeuw met zwarte tong en klau
wen of luisteren naar een spreker 
zoals Vic Anciaux, hoeft ons in het ge-
fieel met te verwonderen Wat bete
kent Vlaanderen voor hen, wat bete
kent trouwens een 11-julivienng voor 
hen"? 

Vlaams-nabonalisme behoort duide
lijk nog met tot de woordenschat van 
deze CVP- en SP-vertegenwoordi-
gers, die het nog albjd liever bij het Bel
gisch ./labonalisme" houden 

De vraag stelt zich nu duidelijk of 
het wel mogelijk is (en zeker of het mo
gelijk zal blijven) dat een gemeente, zij 
het dan langs de gemeentelijke Kultu
rele Raad om, een echte 11 -julmenng 
orgamzeert Hoe men het ook draait of 
keert 11 juli is en tjlijft Vlaanderens na-
bonale feestdag Daar Vlaanderen nog 
steeds geen eigen nabe is zal 11 juli al
bjd aangegrepen worden (of zou moe
ten) om deze wantoestand aan te 
klagen Dat dit voor een Vlaamse 
gemeente bestuurd door unitansten 
moeilijk valt zal niemand verwonderen 

De bevnjding van België ging ge
paard met de vlucht van een groot 
aantal Vlamingen naar Duitsland De 
beweegredenen waren veelvuldig 
angst voor een tweede „akbvisten"-
jacht verderzetten van de akbviteiten 
aan de zijde van Duitsland, voor een 
korte tijd onderduiken enz. 

Feit IS dat een belangnjk aantal 
Vlamingen zich in die septemberdagen 
naar Duitsland hadden begeven deels 
vnjwillig, deels genoodzaakt door de 
omstandigheden Zij vormden er een 
derde bevolkingsgroep, naast de er 
reeds verblijvende vnjwillige en ver
plicht tewerkgestelde artieiders. naast 
de gevangenen 

In dat midden werd er een poging 
ondernomen om een Vlaamse rege-
nng in ballingschap op te nchten Dat 
werd de Vlaamsche Landsleiding, on
der leiding van dr Jef Van de Wiele, 
leider van De Vlag bjdens de bezetbng 
Wat er op dat vlak gebeurde werd 
reeds enigszins uiteengezet in een 
arbkel van W Meyers, gewijd aan „De 

Het gemeentet>estuur zelf doet 
trouwens mets, behalve dat het een 
schamele aalmoes van 25000 fr ge
meenschapsgeld ter beschikking stelt 
De organizabe laat ze volledig over 
aan de Kulturele Raad, die in een 
werkgroep, waarop de schepen van 
kuituur De Moor met eenmaal echt 
aanwezig was, de volledige voorberei
ding doet De verantwoordelijke sche
pen van Kuituur hoeft dan ook met 
achteraf opmerkingen te spuwen maar 
doet er beter aan in eigen boezem te 
kijken en haar verantwoordelijkheid te 
dragen Haar opmerkingen, zowel als 
deze van de eerste schep>en Jacobs 
hebben een konfliktsituabe veroor
zaakt waarbij de schejsenen vergeten 
dat ze de zwakste fjarbj zijn 

Wanneer het schepenkollege zich 
te veel gaat bemoeien met de organi
zabe, zal het goed voor ogen dienen te 
houden dat de organizabe volledig 
gebeurt op vnjwillige basis en dat de 
werkgroep de „steun" van de gemeen
te hoegenaamd met nodig hieeft om 
een gelijkaardige vienng op te zetten 

Ik ben trouwens van oordeel, gezien 
het gebeurde, dat een 11-julivienng 
georgamzeerd door de Vlaamse Kulhj-
rele verenigingen uit Wetteren een 
veel betere oplossing zou zijn Het 
schepenkollege is dan van een ver-
p>lichte aanwezigheid (waaraan de 
meeste schejaenen en gemeente
raadsleden zich toch al met storen) 
veriost zodat schepen Jacobs zich met 
meer roodgk)eiend kwaad hoeft te 
maken en schepen De Moor met meer 
groen hoeft te lachen 

Willen WIJ de ingeslagen weg verder 
gaan dan zal het nu wel biezonder 
moeilijk worden voor een gemeentelijk 
11-julikomitee gezien een inmenging 
van het schepenkollege bijna onver
mijdelijk lijkt 

De bedoelingen van sommige sche-
|}enen zijn alvast duidelijk een dergelij
ke vienng in Wetteren nooit meeri 

Herman De Wulf, 
VU-lid n-|ulikomitee 

Vlaamsche Landsleiding", verschenen 
in 1972 

Het Archief- en Dokumentabecen-
trum voor het Vlaams-nataonalisme 
heeft tot taak alles in het werk te 
stellen om histonci toe te laten het 
Vlaams-nabonalisme in al zijn facetten 
te bestuderen Een van die facetten is 
het lot en de beweegredenen, van 
allen die de gebeurtenissen op het 
allerlaatste einde van de kollaborabe in 
Duitsland meemaakten 

Daarom vraagt het A D V N voor zijn 
enquête de medewerking van allen die 
op aktieve en passieve wijze betrok
ken waren bij die gebeurtenissen Die 
medewerking is immers de noodzake
lijke voorwaarde opdat de enquête 
echt nuttig resultaat zou opleveren ' 

Wie bereid is mee te werken aan de 
enquête gelieve dit (via een bnefkaart 
of een brieO te melden aan het ADVN, 
Minderbroedersstraat 24 te Antwer
pen Het A D V N zal aan die persor*en 
een enquête-formulier bezorgen en,TO 
gewenst ook nadere toelichbng 

LIMBURG 

Oude VOS-senvlag 

terug te Lummen 

Vlamingen in Duitsland 
na september 1944 
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Waardig en prachtig geslaagd 

Guldensporenpraatshow te Halle 
Onder grote belangstelling opende 

koordinator Joris Schelfhout de verga
dering Rechtstaande werd de Vlaam
se Leeuw aangeheven 

Jan Camiel Cornells, voorzitter van 
de VU-Halle kwam in een gloedvolle 
rede op „om de ontvoogding te verwe
zenlijken en een centrale Vlaamse 
regering op te bouwen Onafhankelijk 
en autonoom wij hebben meer dan de 
nodige kwaliteiten wij hebben de nodi
ge mensen en de nodige infrastruk-
tuur , aldus spreker Dit werd op een 
hartelijk applaus onthaald 

Dan kwam Enk Broeckx kampleider 
van het VNJ even verduidelijken over 

de aanwezigheid van een veertigtal 
VNJ'ers Uit volle borst klonk Het 
Gebed voor het Vaderland 

Willy Kuijpers Europees parle
mentslid kwam vervolgens aan het 
woord op zijn eigen uiterst boeiende 
manier Hij verduidelijkte de 11 -julivie-
ring en wist meteen jong en oud mee 
te slepen Willy en Lieve Kuijpers 
zongen samen Edele Brabant" Het 
aanwezige publiek was een en al 
geestdrift Aan Willy en Lieve werden 
bloemen aangeboden Dan was het de 
beurt aan senator Bob Maes Hij gaf 
een overzicht over de binnenlandse 
politiek en de geschiedenis van 30 jaar 

Volksunie Hij deed een warme oproep 
voor de verkiezingen van 8 december 

Voorzitter Cornells kwam vervol
gens aan het woord Hij loofde Bob 
Maes om het gepresteerde werk in al 
die jaren en kondigde aan dat Bob de 
eerste plaats op de Senaatslijst ter 
beschikking had gesteld en nu lijstdu
wer wordt Zichtbaar ontroerd ontving 
Bob Maes een tuil bloemen 

Dan kwam onder luid applaus, Enk 
van Neygen die wellicht in een zijner 
beste dagen was op het podium Het 
was werkelijk een hoogstaande avond 
die allen dichter heeft samengebracht 

CVP-stunt te Beersel? 

„Ik ben Vlaamsvoerend!" 

BRABANT 
JULI 

21 LEUVEN Bezoek aan het KMI in Ukkel onder leiding van Jons 
Depre Samenkomst aan het station van Leuven om 9 u 15 
Inschrijven bij Kris Bovin (016-256859) of Herwig Schrevens (016-
44 72 75) Organizatie Dosfelknng 

„ Ik ben V l a a m s v o e r e n d " , a n t w o o r d d e de C V P - b u r g e m e e s t e r o p een 
in te rpe l la t ie van de V U te B e e r s e l ! 

Na de b e n o e m i n g e n in de b e s l o t e n g e m e e n t e r a a d van 30 me i j l . is 
de t i te l van d i t a r t i ke l , de zovee l s te C V P - s t u n t ! 

Na de goedkeunng van de OCMW-
en de Meentrekeningen kwam het 
gemeentelijk waterbednjf aan de 
beurt Financienschepen J Debrael 
verdedigde zich door te beweren dat 
ondanks de financiële beperking waar
door de vernieuwing geremd wordt 
het Beersels water het beter doeti In 
1983 was het verlies nog 12 miljoen 
voor 1984 nog bijna 9 Men koopt ook 
een ,heel klem beetje' meubilair voor 
het waterbednjf in het oud gemeente
huis te Beersel Ook worden er voor 
de school te Dworp containerklassen 
voorzien" Dit worden ofwel elementen 
van 9 op 5 meter of dubbel zoveel in 
oppervlakte bij een hoogte van 2,5 m 
Kostprijs klem 125000 fr groot 
250 000 f r maar daar komen nog de 
sokel' verwarming, elektriciteit sa
menstellen bij Dit alles om bijtijds klaar 
te zijn begin september De afscheids
premie voor het gemeentepersoneel 
wordt aangepast Men mag zeggen 
dat elke 5 jaar recht geeft op 500 fr 
met een maximum van 5000 fr 

De gemeenterekening voor het 
dienstjaar 1984 geeft een batig saldo 
van 162288159 fr 

En toen kwam ,1e clou du jour ' voor 
raadslid G Van De Walle DE-GR 
(FDF)i Op de interpellatie van VU-
raadslid Deville betreffende de hou
ding van de burgemeester en het 
schepenkollege t a v de verdeling van 
anderstalige publiciteit in de gemeente 
antwoordde de CVP-burgemeester H 
Meerts het volgende 

— Daartegen wordt een konse-
kwente houding genomen C ) 

— Publiciteitsborden met 2-talige 
publiciteit werden weggenomen 
(waar ' ) 

— Het IS zeer moeilijk 2-talige strooi-
brieven buiten de gemeente te hou
den 

— Het Vlaams karakter voor som
mige bednjven geen punt is 

— en ,ik ben Vlaamsvoerend!" 
besloot de burgemeester 

Daarop vroeg het VU-raadslid de 
burgervader hoe het komt dat de 
andere burgemeesters van de omge
ving van Brussel wel iets ondernemen i 

Dan vloog het DE-GR-raadslid uit de 
krammen tegen de VU-mterpellatie, 
waarop de burgemeester replikeerde 
dat het geen politiek debat was" Het 

DE-GR-raadslid liet het daarbij met Hij 
was demokratisch gekozen en had het 
recht als gemeenteraadslid zijn zeg te 
hebben op de gemeenteraad en sprak 
van totalitaire manieren beweerde 
klacht m te dienen bij de gouverneur 
waarop hij zeer nerveus de gemeente
raad verliet, uit protest' 

Van Vlaamsvoerend" gesproken 
op 11 juli zal nergens een leeuwenvlag 
te bespeuren zijn bij burgemeester en 
schepenen Het wordt nu oppassen 
voor de reaktie van de franstaligen op 
dit voorvaM 

Op het moderniseren van het fiets
pad langs de Alsembergsesteenweg 
op Beersels grondgebied door VU-
raadslid H Deville en het openbaar 
onderzoek ingesteld in verband met 
de wijziging van de straatnamen van 
VU-gemeenteraadslid E Germis, werd 
eens temeer om de bekende pot ge
draaid! Jean Herfs 

Wandelzoektocht 

te Tielt-Winge 
De Vlaamse Kring van Tielt Winge 

richt een wandelzoektocht in tot 
15 september Er zijn talrijke waarde
volle prijzen te winnen t Is een familia
le ontspanningstocht langsheen Tielts 
natuurschoon Men kan inschrijven ie
dere dag, behalve dinsdag vanaf 
11 uur m Tilt City te Tielt Het gaat om 
een familiale ontspanningstocht van 
6 5 km met toeristische vragen en een 
10-tal foto's 

Voor iedere deelnemer van Tielt-
Winge 100 fr Deelnemers V A B rally-
klubs STOC = 130 fr Overige deel
nemers 150 fr ledere deelnemer ont
vangt gratis een tombolabiljet dat zal 
getrokken worden tijdens de kampioe-
nendag op zondag 13 oktober te He-
kelgem 

De pnjsuitreiking zal doorgaan op 
zondag 15 september Er is een spe
ciale pnjzentafel voorzien voor al de in
woners van Tielt-Winge Trofee voor 
de vereniging of klub met de 10 beste 
uitslagen Meebrengen schnjf- meet-
genef klare kijkers en heel het gezin 

Inlichtingen tel 016-634615, 016-
632390 

Over te nemen 
• W e g e n s gezondhe ids redenen 
W E L B E K L A N T V L A A M S C A F E 
(Volksunie lokaal ) in het c e n t r u m 
van L iedekerke 
Inl icht ingen tel 0 5 3 - 6 6 6 4 8 5 o f 
0 5 3 - 6 6 5 7 1 0 R Couck , V i j fhoek-
straat 15, 1770 L iedekerke 

(Adv 127) 

Loopkoers 20 km 

IstePAJOTATHON 

Op 28 juli 1985 

om 18 u. 30 
te Sint-Laureins-

Berchem 

(Sint-Pieters-Leeuw) 

Bijdrage 100 fr 

Organizatie De Vri)e Lopers 

Inlichtingen en inschrijvingen 
De Vrije Lopers, p /a Smidse
straat 12,1712 Vlezenbeek Tel 02-
5320174 (tussen 17 en 19 uur) 

Alle sportieve vrouwen en 
mannen steunen dit Vlaamse ini
tiatief... EN DOEN MEE 

Inschrijvingsformulier 

Naam (m/v)* 

Adres 

Versturen naar De Vrije Lo
pers, p / a Smidsestraat 12, 1712 
Vlezenbeek 

* Schrappen wat niet past 

^ lepel & vork... 
T\.astautant „ "KzX^assattbat^ assei 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-26970.45 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 600 a 800 fr 
traiteurdienst 

Oortmunder Ihier-Braö-lioveii 
Tervuursev 60, Leuven. 016 22 86 72 
Kon Astndl 85, Kontioh. 03457 3032 
Brugse Baan 1, Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brugstr 28, Brussel - 02 218 74 89 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die > ^ 
Wynkroeg 

V 
KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van Iflu to t n i iddernucht 

ZATERDAG vanaf 11 u 
ZONDAG 

van U u I3u / ISu. 19u. 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij 'Ui. GAbPAfcRT 

M O L E N S T R A A T 45 9300 A A L S T 0 5 3 - 7 8 36 95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
i Hoek 

11 W o l v e n g r a c h t 
en 

FAMiuE DEHERTOGH FAUT Leopo lds t raat 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn.. 
in 't hartje van Brussel 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

B a n k e t b a k k e r i j 

De familiezaak met traditie (adv 23J 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel 053-213533 Tel 03-2365654 
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„ f lustrerie 
25jaar devriese 

betaalbare prijzen! 
- 20 o/o 
— 1 0 % op spotarmaturen 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

Blankenbergs wanbeleid 
De gemeenteraad van Blankenber

ge op 26 junj lokte een volle zaal 
toeschouwers Men voelt blijkbaar d? 
warme adem van verkiezingen 

Een prangend probleem betreft de 
befaamde Pier van Blankenberge, die 
zichtbaar aan het wegrotten is Over 
het Casino werd er in openbare zitting 
met veel gezegd, aangezien deze in 
dezelfde situatie verkeert als de Pier 
nl aan verkrotting toe Wel werd een 
achterstel van ontvangsten van 22 
miljoen vastgesteld en heeft de raad 
eenparig de verbreking van het kon-
trakt geëist 

Deze feiten zijn het resultaat van 35 
jaar CVP-SP-PVV-beleid Ook het ge
rucht dat men een ondergrondse par-

Stad Izegem 
Stedelijke 
Muziekakademie 

De plaats van tijdelijke leer
kracht notenleer is vakant 
(schooljaar 1985-1986) 

Prestaties vast te stellen vol
gens de noodwendigheden van 
het ondenvijs 

Aanvraag, met bewijsstukken 
'(behaalde diploma's en getuig
schriften) in te zenden aan het 
Kollege van Burgemeester en 
Schepenen van Izegem, vóór 
1 augustus aanstaande 

Izegem, 9 juli 1985 
Namens het Kollege van 

Burgemeester en Schepenen, 
De Stadssekretaris, 
D. CHARLIER 
De Burgemeester, 
R. VANLERBERGHE 

Adv 123 

keergelegenheid, op kosten van de 
prive wil aanleggen aan het tennispark 
heeft bij de omwonenden stof doen 
opwaaien Het zal wel weer bij woor
den blijven, zoals met het herbouwen 
van het Casino (ED) 

Vic Anciaux 

te Ledegem 

Op vrijdag 6 september komt alge
meen VLJ-voorzitter Vic Anciaux op 
uitnodiging van de plaatselijke VUJO-
kern naar zaal de Kring te Sint-Eloois-
Winkel 

Op die avond worden de reeds 
gekende kandidaten op de verkie-
zingslijst van het arrondissement Roe-
selare-Tielt aan het publiek voorge
steld Kamerlijst 1ste plaats Jean-
Pierre Pillaert (Hooglede) 2de plaats 
Geert Bourgeois (Izegem) 5de plaats 
Lode Van Biervliet (Moorslede) 1ste 
opvolger Patrick Allewaert (Roesela-
re) Senaatslijst 1ste plaats Firmin 
Debussere (Ledegem). 2de plaats 
Herman Verslype (TielÜ 1ste opvol
ger Lut Vermeersch (Roeselare) en 
onze dne kopmannen voor de provin
cie Enk Lamsens (Roeselare), Pieter 
Derieuw (Izegem) en Luk Deramme-
laere CTielt) 

Vic Anciaux zal er, samen met bo
venstaande kandidaten het woord 
voeren Later zal in WIJ meer informa
tie worden gegeven over deze aktivi-
teit Noteer alvast deze datum in je 
agenda Cgdl) 

Renaat 
Bosschaert 
stelt tentoon 

De gekende Brugse kunstenaar Re-
naat Bosschaert stelt tijdens de zo
mermaanden tentoon in zijn eigen ate
lier 

Een bezoek meer dan waard' 

Nadat Renaat Bosschaert geduren
de 20 jaar onafgebroken tijdens de 
zomer in Knokke exposeerde valt zijn 
fijne grafische werk te bewonderen bij 
hem thuis, in zijn atelier 

Je krijgt er een ruim overzicht van 
zijn knappe realisaties, van persen 
blokken en platen, van druktechnieken, 
van schilderijen, van beelden en teke
ningen, van brong en keramiek, van zijn 
unieke bibliofiele uitgaven 

Renaat Bosschaert een overtuigd 
Vlaamsnationalist, is trouwens bezig 
aan een nieuwe uitgave „1986 — Felix 
Timmermansjaar 100 jaar geboorte" 
Voor de teksten en gravuren haalt hij 
zijn inspiratie bij Felix Timmermans De 
etsen en houtgravuren worden door 
Bosschaert persoonlijk op de eigen 
persen uitgevoerd De oplage van dit 
werk blijft beperkt tot 20() exemplaren, 
genummerd en gesigneerd Het wordt 
gedrukt op arches 250 gr Allen die nu 
bestellen genieten van de uitzonderlij
ke intekenprijs van 1900 fr 

Het atelier van Bosschaert ligt in de 
Sint-Annakerkstraat 6 te Brugge In het 
betoverende Sint-Annakwartier bij de 
gelijknamige rei U kunt Renaat Bos
schaert ook telefonisch bereiken op 
het nummer 050/ 33 15 46 De hele zo
mer door 

WEST-VU\ANDEREN 
JULI 

22 DAMME: Familiale uitstap Jong en oud bezoeken soldatenkerkho-
ven — piknik ergens te velde — tocht op de Kemmelberg Roden 
Berg en Zwarte Berg Daarna even een wipje over de schreve 
Organisatie VU-Damme 

AUGUSTUS 
4 DAMME: Om 10 uur in de OLV-kerk , herdenkingsmis voor ons 

overleden bestuurslid en oud-VOS-lid, Chnstiaan Heyneman Deze 
mis wordt opgeluisterd door het R Veremanskoor uit Brugge 
Organizatie VOS-Groot-Damme 

9 IZEGEM: Vlaams Huis 6de kaarting Organizatie Kaartersklub 
Vlaams Huis Tot en met 11 augustus 

11 HOEKE-DAMME: Zomerse barbecue Lekkere hapjes bereid op 
hout uit Vlaamse bossen door barbecuespecialist j e f Proot Aan
vang 15 uur, in een tent te Hoeke 

24 IZEGEM: Daguitstap naar de Kluisberg en omgeving o l v Wilfned 
Lagae Organizatie Wandelklub Vlaams Huis en FVV 

VUJO-Brugge eist een 

Vlaams havenbeleid 
Zaterdag 20 juli wordt de nieuwe 

Zeebrugse haven plechtig ingewijd 
Dit gaat gepaard met veel luister en 
grootse plechtigheden De Volksunie-
jongeren van Brugge maken enkele 
kanttekeningen 

De VUJO-Brugge verzoeken alle 
Vlaamse partijen de eis voor een eigen 
Vlaams havenbeleid te willen onder
schrijven Havenbeleid, havenontwik-
keling, mantieme verrichtingen, zorg 
om het mantiem milieu dienen immers 
onverwijld onder Vlaamse soevereini
teit te vallen in het kader van een zo 

Izegem-As verbroederde door 

Naklanken van 
de IJzerbedevaart 

Ook vanuit Izegem zijn de I j zerbedevaarders talrijker geweest dan 
op andere jaren, zowel de voetgangers, de fietsers als de autobe
stuurders Over de voetgangers heeft iedereen de aanwezigheid ge
mist van enkele getrouwen, in het biezonder van wandelklubvoorzit-
ter Victor Steelant, aan wie we via deze weg een spoedig herstel toe
wensen 

BIJ de aankomst aan het Kapelhuis 
in Diksmuide was het de gelegenheid 
om iemand te huldigen die al die jaren 
de voetgangers begeleidt namelijk Ro
mein D'hont Terwijl de wandelaars 
zich koncentreren op de afstand, op 

VU-As en VU-lzegem na de IJzerbedevaart Enkele deelnemers voor het Vlaams Huis Wie is wie'^ We 
herkennen alvast voorzitter J Verbeke, schepen K Rondelez voorzitter en mevrouw Verheyen, schepen 
Vandewalle. burgemeester en mevrouw Jos Truyen, raadslid Martens, arr voorzitter R Coghe. Guido 

Depoortere OCMW-raadslid Renata Blondeel en anderen 

hun pijnlijke voeten, hun stramme spie
ren of uitbrekende zweet, zorgt Ro-
main ervoor dat alles piekfijn verloopt 
Daar komt het voorbereidende werk 
bij te pas maar ook de vele nazorg En 
tijdens de tocht komt hij als een echte 
sportbestuurder geregeld eens tot bij 
de diverse groepjes Het was schepen 
Vandewalle die in het kort de lof sprak 
van Romains trouwe inzet nu al vijftien 
jaar lang Ik ben er maar een keer met 
bij geweest aldus Romain, maar dat 
was dan ook echt een geval van 
overmacht" En het was afdelingsvoor
zitter Joris Verbeke die aan Romain 
een passend en verdiend geschenk 
overhandigde 

Afdeling As 
op bezoek 

Naar aanleiding van de nationale 
VU-betoging in Hasselt voor werk in 
een Vlaamse staat was een delegatie 
van de Izegemse VU-afdeling ontvan
gen door de Limburgse afdeling As 
Het fijne onthaal in As had ervoor 
gezorgd dat er spoedig stevige ban
den gesmeed waren tussen As en 
Izegem Izegem had dan ook na de 
IJzerbedevaart die van As uitgeno
digd Het zou een kort bezoek worden 
dat toch aardig wat langer geduurd 
heeft dan verwacht Zowel in het Oud 
Stadhuis als in het Vlaams Huis viel de 
mensen van As een hartelijk onthaal te 
beurt Christian De Forche liet hen 
kennismaken met het Izegemse 
schoeiselmuseum schepen Bernard 
Depoorter toonde een en ander van 
de infrastruktuur voor jeugdwerking 
en eerste schepen Geert Bourgeois 
zette uiteen hoe Izegem politiek ineen-
steekt Alle Izegemse mandatarissen 
waren erbij en de sfeer was biezonder 
hartelijk En dat weten we alvast er ko
men nog kontakten Izegem-As 

groot mogelijke Vlaamse zelfstandig
heid Voor de VUJO dienen de bijzon
derste havenfunkties in het Schelde-
estuarium, waarbij Zeebrugge de 
meest vooruitgeschoven positie in
neemt rekening te houden met hun 
komplementair karakter en de regiona
le ontwikkelings- en tewerkstellingsbe-
hoeften Tot slot eist de VUJO dat een 
overkoepelend Vlaams „Havenschap" 
wordt opgencht om in te staan voor de 
harmonizenng van alle Vlaamse ha
venfunkties 

Met deze uitgangspunten moet wor
den rekening gehouden bij de zich 
aankondigende grondwetsherziening 
en staatshervorming 

Wandelzoektocht 

te Kortrijk 
Op zondag 14 juli 1985 gaat er een 

wandelzoektocht door voor het ganse 
gezin van ± 8 km waaraan er leuke 
prijzen zijn verbonden We vertrekken 
om 14 uur stipt aan West-Flandna, 
graaf Gewijde van Namenstraat 7, 
8500 Kortrijk Omstreeks 18 uur zijn 
we terug voor de barbecue 

Kaarten zijn te verkrijgen in het 
Ziekenfonds West-Flandna bedienden 
en medewerkers 

Prijs 250 fr per persoon, 150 fr 
voor kinderen beneden de 12 jaar, 
gratis voor kinderen beneden de 
6 jaar Voor de kinderen is er een 
verrassing 

Zuienkerke 

vierde 11 juli 
Onder impuls van Freddy Verburgh. 

penningmeester van de VU-afdehng 
Zuienkerke werd opnieuw sedert vele 
jaren de Guldensporenslag herdacht 
Daartoe werden enkele maanden ge
leden alle verenigingen en bonden van 
het dorp aangeschreven Daarbij wer
den ze uitgenodigd om mee te werken 
aan de voorbereiding en de viering 
zelf 

De avond werd ingezet met een 
euchanstievienng Waarna iedereen 
uitgenodigd werd voor de receptie in 
de cafetaria van de gemeenteschool 
In de volgelopen zaal werden oude 
Vlaamse liederen aangeleerd en ge
zongen 

De avond werd besloten met een 
gezellig samenzijn waar de hongengen 
verrast werden op lekkere pannekoe-
ken 

Een hartelijke proficiat aan Freddy 
en zijn medewerkers jb 
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Partij Van de Arbeid in last l 

Een „botterik" als opvolger 
van Joop den Uyl? 

Je zult jezelf kandidaat stellen voor het aanvoeren 
van een verkiezingslijst, om vervolgens door een 
partij- (en fraktie-)genoot openlijk uitgemaakt te wor
den voor „botterik", voor iemand „die zowel naar bo
ven als naar beneden trapt" en „maar wat in het wilde 
weg schopt". Dit overkwam de afgelopen week de 
Nederlandse socialist Marcel van Dam. 

VAN DAM, oud-minister van 
Volkshuisvesting, had 
eind juni in een radio-inter-

view gezegd dat hij bereid was 
volgend jaar mei de socialistische 
verkiezingslijst aan te voeren voor 
het geval Joop den Uyl (bijna 66) 
zou besluiten af te zien van het 
lijsttrekkerschap Die bekendma
king wekte nogal wat irritatie bin
nen de fraktie van de Partij van de 
Arbeid 

Afgunst en vrees 
De sympatic voor de intelligen

te, maar hoogst eigenwijze en 
menigmaal opportunistisch opere
rende Van Dam (die zich ook nog 
heeft ontpopt als bekwaam en 
handig radio- en televisiekommen-
tator) IS bij zijn fraktiekollega's niet 
bijster groot Kwestie van jaloezie 
bij sommigen, van vrees bij ande
ren 

Zegsmans van de „anti-Van-

üammistem" was vonge week 
Aad Kosto, een veeljang kamerlid 
van wie bekend is dat hij al lang 
hoopt nog eens minister van Justi
tie te kunnen worden In het week
blad „Vnj Nederland" gebruikte hij 
in een interview ten aanzien van 
Marcel van Dam de hierboven ai 
genoemde kwalifikaties, eraan toe
voegend dat Van Dam geen partij 
kan leiden, dat hij nooit in staat zal 
zijn om een fraktie bij elkaar te 
houden en dat hij een „ingeslagen 
meteoriet" is „met louter leegte om 
zich heen" Tussendoor verweet 
Kosto aan Van Dam nog drank
zucht en labiliteit 

De heibel in de Partij van de Ar
beid kan men zich voortellen Joop 
den Uyl, de huidige fraktieleider, 
haastte zich om te verklaren dat 
Kosto's uitspraken over de 
schreef gaan en dat hij het er met 
mee eens is In één adem prees hij 
ovengens de kwaliteiten van zo
wel Kosto als Van Dam 

Druk overleg, een haastig eks-
kuus van de loslippige aanvaller en 
een gesprek tussen het tweetal 
haalden na enkele dagen de 
stoom van de ketel Maar het is 
duidelijk dat de zaak niet van de 
baan is, ook al is de parlementaire 
vakantie begonnen Een feit is im
mers dat verkiezingsenquêtes 
hebben uitgewezen dat redelijk 
veel mensen Marcel van Dam 
inderdaad een goede opvolger 
van Den Uyl zouden vinden 

Pootje lappen... 
Het probleem is echter dat 

Joop den Uyl zélf nog aan nie
mand heeft laten weten of hij ja 
dan nee bereid is om de socialisti
sche lijst aan te voeren. Een enke
le keer heeft hij laten doorscheme
ren dat hij het PvdA-leiderschap 
wil opgeven, later werd dat ver
zacht tot „waarschijnlijk" en ver-

Joop eertijds in „den olie', vandaag in de puree... 

volgens zou hij „misschien wel 
blijven" Het verbaast dan ook met 
dat een aantal potentiële opvol
gers inmiddels bestuurlijke funk-
ties kozen, zoals de Amsterdamse 
burgemeester Van Thijn en de 
hoofdstedelijke universitaire voor
zitter Van Kemenade, beiden oud-
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ministers Achter Den Uyl gaapt 
dus nu een gat en de ambitieuze 
Van Dam is met onwillig om daann 
te spnngeni 

Het weekblad-interview hee^t 
aangetoond dat er in de PvdA 
krachten zijn die hem daarbij wil
len „pootje lappen", wat een duide
lijk teken is van komend geruzie in 
de Nederlandse socialistische fa
milie De enige die dat (voorlopig"?) 
kan voorkomen, is Joop den Uyl 
Mits hij op de aangekondigde da
tum van 19 augustus zonder aar
zeling het lijsttrekkerschap aan
vaardt Hoe het dan verder evalu
eert, zal tijdens en na de verkiezin
gen van over 10 maanden onver
mijdelijk duidelijk worden 

Jeeveedee 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel. 

Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

na 19 u.: 03-238.8840 

ZINK - LOOD KOPER - PVC WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING • SHINGELS • SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN - RIOLEN 
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

Vakantiehuls REIGERSNEST 
Pr Boudewijnlaan 39 

8460 KOKSIJDE 
058-512925 
folder op aanvraag 
Het huis waar VLAMINGEN 
THUIS zijn. 

(Adv 96) 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 Mol 
014-31 13.76 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

F R A N S S E N S OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75. 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

C p r \ STUDIO 
J-U DANN 
02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 2589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t ype - o f fse t 
fabrikat ie oms lagen - zakomslagen 

m ig ros t raa t 128, 9328 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
tel. 052-42.33.04 - 42 39.16 

DE PRIJSBREKER 
van het g o e d e meubel 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus. 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

Houtzagerij 
DE R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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Suksesauteur Cor Ria Leeman 

tÊ meer bewondering 
voor een 
goede kasseilegger!" 

De Vlaamse schrijver Cor Ria Leeman voorstellen 
hoeft niet. Die man laat sinds enige tijd weer zoveel 
van zich horen, mede naar aanleiding van zijn bestsel
ler „Mozes", dat we hem zijn gaan opzoeken met 
enkele vragen die geen enkel blad hem tot nog toe 
heeft gesteld. Verwacht dus geen gesprek over 
literatuur maar: Hoe leeft een schrijver en wat bezielt 
hem? 

DAT Cor Ria Leeman soms 
zeer eigenaardig uit de 
hoek kan komen mag niet 

verwonderen geboren verteller 
aan het woord i 

Graag 'n 
goed boek! 

WIJ: Je bent 65 geworden, een 
leeftijd waarop iedereen aan rus
ten denkt. Jij werkt alsof de dui
vel je op de hielen zit Waarom? 

C. R Leeman: „Niet meer mo
gen werken zou voor mij de groot
ste straf zijni Ik denk dikwijls aan 
de gedwongen werklozen van 
deze tijd, ik heb met hen te doen 
want onproduktief zitten niksen is 
toch om de bomen op te kruipen 
Ik heb lange tijd rondgelopen met 
de titel van een nog te schrijven 
boek „De dag dat er voor nie
mand nog werk was" Een soort 
Orwell-idee, dat ik toch maar over
boord heb gegooid omdat het me 
te triestig leek 

Werken is gezond, zegt de 
volksmond Vooral geesteswerk 
houdt de mens jong, dus ben ik 
wel zeer bevoordeeld want mijn 
hele werk bestaat uit lezen en 
schrijven Van een goed boek kan 
ik genieten, meer dan van een 
goeie maaltijd" 

WIJ- Je jongste roman „Mo-
zes" moet toch een paardewerk 
geweest z i jn ' 

C. R Leeman: „Niks zo gezond 
als een stevig boerenpaard Maar 
ik was nog met uitgepraat Schrij
ven IS voor mij een noodzaak 
neem me dat af en ik ben een ver
loren mens Als ik 's morgens 
opsta denk ik steevast weer een 
dag dat ik iets mag doen Ik ga 
boodschappen doen Maak een 
wandeling Om 12 u of iets later 
begin ik echt te werken Dat ge
beurt in een roes ik besef dan niet 
meer dat de wereld rondom mij 
nog bestaat Een anekdote hierbij 
Onder de oorlog schreef ik met 
een gewoon schoolpennetje en 
daar ik toen al geen te beste ogen 
had, had ik mijn inktpot uitgegoten 
in mijn kop tee Op een dag doop
te ik mijn pen in de tee en dacht 
Die inkt is ook met meer wat hij 
vroeger was Daarna dronk ik 
juist Ik dronk mijn inktpot leeg 

Ik schrijf 2 uur, heel gekoncen-
treerd Dan ben ik uitgeput, lees 
mijn korrespondentie, beantwoordt 
enkele brieven en ga dan wat 
rondlummelen Ik denk aan eten, 
heb meestal geen trek en plots is 
die drang daar weer om te gaan 

schrijven Een boek, dat is zo'n 
soort bezetenheid Het gebeurt 
dat ik me 's avonds voor de derde 
keer in het avontuur van het schrij-
i/en stort en als ik dan in bed kruip 
ben ik gewoon bekaf Het kan ook 
dat ik mijn avond met lezen door
breng" 

Barstende 
pastoor 

WIJ Je geeft ook lezingen, is 
dat niet te vermoeiend? 

C R Leeman „Op een keer 
moest ik na een lezing blijven 
overnachten Winter en een ijs
koud bed Ik lag nog met of een 
„geheimzinnige aanwezige" was 
met mijn broek weg en dat kon ik 
met hebben Op de gang die broek 
teruggevonden maar van de da
der geen spoor De broek-ge-
schiedems herhaalde zich twee, 
drie keer Dan kreeg ik de dader te 
pakken een kati Ik heb mijn broek, 
sokken en zelfs mijn schoenen 
mee onder de lakens gestoken 

Op een keer zat een pastoor, 
zon gezellige dikkerd, onder mijn 
publiek Ik vertelde o a een voor
valletje uit mijn jeugd enjdaar zit 
me die pastoor te l a c h ^ met zijn 
buik in zijn handen en-roept „Stop 
of ik barst" En ik, heel onnozel (het 
was eruit voor ik het wist) „Barst" 
HIJ heeft het met gedaan maar hij 
heeft wel de zaal verlaten " 

WIJ: Wat had je dan verteld? 
C. R Leeman: , 0 , gewoon iets 

uit mijn boek „De staart van satan" 
Mijn eerste en enige duiveluitdrij
ving Een kwaad geval, ik wist met 
dat een duivel zo van zijn oren kon 
maken Na een eerste druk het ik 
dat boek voor wat het was, maar 
ik kreeg zoveel brieven om die 
„staart" opnieuw te publiceren, dat 
ik uiteindelijk toegegeven heb 
Ook in Duitsland kende het boek 
een enorm sukses 

Vliegende bom 
WIJ: Je hebt al wat meege

maakt in je leven? 
C. R. Leeman „Meegemaakt"? 

33 jaar in het onderwijs, eerste 
klasje, soms meer dan 60 kinde
ren Hoeveel broekjes zou ik m 
mijn leven hebben uitgewassen "̂  
Zie, dat lag aan mijn vertellingen 
De kinderen hielden „het" op tot 
het te laat was en dan zat ik 
ermee" 

WIJ: Met meegemaakt bedoe
len we_ je hebt een fameus litte
ken op je voorhoofd 

C. R. Leeman: „Van een vliegen

de bom in 1945 Linkeroog blind, 
dubbele schedelbreuk en, gek 
zeg met een spiegeltje heb ik 
mijn eigen hersenen gezien, net 
macaroni met ketchup op Ik dacht 
nog „Daar zit ik te denken" 

Nou, dat was dan tien dagen na 
de bom Ik herinner me de opera
tie nog, zonder verdoving De dok
ters die me behandelden dachten 
dat ik van de kaart was, ik hoor 

zit ook in „De staart" Toch zijn 
mijn boeken voor volwassenen 
veeleer aan de ernstige kant Het 
mogen nadenken is volgens mij 
eea van de rijkste geschenken dje 
de schepping ons heeft meegege
ven BIJ „Pannenhoeve" bv, een 
roman waann ik de turbulente 
geschiedenis van mijn grootou
ders aan vaders kant vertel, hoef 
je met na te denken terwijl „Pla
neet Epsilon", voor de jeugd be-

een van hen zeggen „Dat is een 
vogel voor de kat" waarop ik ge
antwoord heb „Ga die kat dan 
maar eens zoeken" Ik heb het 
overleefd Ik heb van mijn ouders 
blijkbaar een sterk gestel meege
kregen de rest is optimisme, denk 
ik Of noem het levensvreugde 
Als je daar een portie van hebt 
kan je een dokter missen" 

WIJ: Toch schrijf je meestal 
ernstige boeken. 

C R. Leeman: „Neem nou een 
deel van mijn jeugdboeken, daar 
zit altijd humor in Het liefst van al 
steek ik nog de draak met mezelf 
Volwassenen ontgaat dat dikwijls 
maar kinderen ontdekken die hu
mor veel vlugger Neem „Mich" 
(dagboek van een meisje) Vooral 
meisjes zijn er dol op en in hun 
brieven leggen ze het altijd weer 
uit dat ze zo gelachen hebben 

Geen schaterende humor maar 
gewoon gezellige binnenpret Die 
stemd, wél een ideeenboek is en 
dat werk is dan weer een van mijn 
grootste suksessen geworden 
Eerlang vijfde druk, als ik het goed 
heb" 

Dank je! 
WIJ: Je hebt de jongste tijd 

nogal wat sukses gekend. Stijgt 
dat niet naar je hoofd? 

C. R. Leeman. „Nu moet je eens 
goed luisteren Als ik dan sukses 
heb, ligt dat m i gewoon aan het 
feit dat ik iets te vertellen heb Wat 
jeugd en volwassenen willen le
zen Dat IS een kwestie van aan
voelen en mets om trots op te zijn 
Schnjven is een gave, een ge
schenk Zoals je 5 fr in de bede
lende hand van een kind legt, dan 
zegt dat kind „dankje" en dat moet 
ik ook zeggen voor wat ik kreeg 

De gave om te schrijven heb ik 
gekregen Maar er zijn van die 
dingen waar ik voor in bewonde-
nng sta Neem een kasseier die 
een straatdek aanlegt Je moet het 
maar kunnen i Neem een boer 
hoedje af, zeg ik maar Ik bewon
der elke handarbeider meer dan 
iemand een schnjver moet bewon
deren!" 

WIJ: Krijg je veel fan mail? 

C. R Leeman. ,lk knjg veel 
bneven Van volwassenen die 
eens willen praten Maar vooral 
van kinderen, die zijn zo eerlijk, zo 
onbevangen, zo nou ja, kinderen 
Mag ik via WIJ iets duidelijk ma
ken"? Kinderen, nodig me alsje
blieft met meer uit om bij jullie thuis 
pannenkoeken te komen eten Dat 
hou ik met voM" 

WIJ: Je toekomstplannen, 
Cor? 

C. R. Leeman: „Al ben ik dan 
haast 66, de mikrobe van het 
schrijven zit nog altijd in het bloed 
Ik heb enkele maanden geleden 
mijn jeugdboek „De vuile engel" 
naar de uitgever gebracht 

Vandaag zit ik helemaal opge
slorpt door verhalen voor kinde
ren met leesmoeilijkheden Ik wil 
ze helpen Ik heb in mijn eerste 
klasje zoveel ondervinding opge
daan, met alle soorten kinderen 
en nu wil ik daar iets mee doen Ik 
wil ook mentaal gehandicapte kin
deren helpen met wat ik van 
kinderen gekregen heb, een schat 
aan ervaring En dan zit ik nog 
met een roman 

WIJ: Mogen we daar iets meer 
over' 

C. R. Leeman: „Men zegt wel 
eens dat ik nogal bijbels ben In 
een tv-interview verklaarde Jan 
Wolkers De bijbel bevat alles Ik 
ben een fervent bijbellezer en dat 
heeft me ook geleid naar mijn 
boek „Mozes", waarvoor ik 10 jaar 
heb gestudeerd Een best-seller' 
Dat bewijst slechts wat ik altijd al 
gedacht heb de mens heeft inte
resse voor die dingen en wil méér 
weten Mozes is een begin, ik zou 
20 boekdelen van hetzelfde 
„openbarende" genre kunnen 
schnjven Ik heb de eerste deur 
open gemaakt, na mij komen an
deren Er zijn nog deuren ge
noeg" 

WIJ: Er komt dus geen ver
volg? 

C. R. Leeman: „Voorlopig met Ik 
zit nu met de idee voor een nieu
we roman „Het Proces" Heeft 
mets met Kafka te maken al ge
bruikte die reeds de titel Ik heb 
reeds een hele kaft nota's en 
bedenkingen, de nieuwe roman 
groeit in mij en misschien wordt 
„Het Proces' het boek dat ik mijn 
hele leven al heb willen schrijven 
Ik hoop het te mógen schrijven 
Zoals de kasseier die denkt Ik 
moet het einde van de straat ha
len, dan mag ik rusten „Het Pro
ces" werd geïnspireerd door het 
Boek Job uit het oude testament, 
maar heeft er mets mee te ma
k e n ' " 

WIJ: Waarmee dan wel? 

C. R. Leeman: „Wait and see Ik 
hoop maar dat ik al mijn kasseien 
op de goede plaats knjgi" 
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