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„ Als er in de volgende dagen alsnog een akkoord uit de bus komt 
rond de kommunautarisering van het onderwijs, Is het gerommel 

nog altijd niet achter de rug. Men mag dan nog andere maneuvers 
verwachten en minder fraaie overtulgingsmetodes." 

(Fin-Eko Tijd, 28 augustus '85) 

Eeuwige 
bondgenoten 

Sinds deze week draait de mallemolen van de Belgische po
litiek weer op volle snelheid. Vandaag begint de parlements-
kommissie voor herziening van de grondwet en morgen is een 
ministerraad gepland. 

Politici van de meerderheid, vriendelijk bijgesprongen door 
een reeks kommentatoren, doen uitschijnen dat het kabinet 
Martens pas nu gekweld wordt door een zwaar kommunau-
tair probleem. Waarbij zij onderstrepen dat dit eigenlijk 
„jammer" is. Omdat daardoor de aandacht afgeleid wordt 
van het „echte" vraagstuk, het sociaal-ekonomisch herstel
beleid. 

Deze bewering steunt op een dubbele legende. Vooreerst is 
er van een wezenlijk herstelbeleid niets in huis gekomen. De 
belangrijkste indikatoren van de sociale en ekonomische si
tuatie waarin land en burger zich bevinden spreken voor 
zichzelf. Tijdens het bewind van deze regering nam het aan
tal werklozen toe met ruim 200 000 personen — nog afgezien 
van het geknoei met de statistieken —, de rijksschuld verdub
belde en overschreed het duizelingwekkende rekord van 5 000 
miljard fr., de koopkracht brokkelde verder af, steeds meer 
mensen moesten aankloppen bij het OCMW en de belastings
druk verzwaarde op nooit geziene wijze. De tweede legende 
is zo mogelijk nog een grotere aanfluiting van de werke
lijkheid. 

De kommunautaire problematiek was altijd en heel na
drukkelijk aanwezig tijdens de voorbije vier jaar. Het poli
tiek geheugen is kort, maar het was toch onder Martens V dat 
het zieltogende Waalse Cockerill-Sambre een platina-check 
ontving van 200 miljard, voor 60% miljard betaald door de 
Vlaamse belastingbetalers? En dit in schril kontrast met 
Vlaamse bedrijven in moeilijkheden die wel hun fa-
briekspoorten moesten sluiten en duizenden werknemers 
naar de RVA verwezen. Het was toch ook onder Martens V 
dat tot de aankoop van overbodige F-16's werd beslist, uitslui
tend om Waals-Brusselse firma's ter wille te zijn? Het was 
toch onder Martens V dat aan Limburg de teleksbestelling 
werd ontnomen, ondanks het feit dat de betrokken Vlaamse 
firma de goedkoopste offerte had gedaan? Het was toch on
der Martens V dat de frankofone bendeleider Happart tot bur
gemeester werd benoemd en nog steeds in funktie blijft? 

Deze roomsblauwe koalitie is er slechts kunstmatig en 
ogenschijnlijk in geslaagd het kommunautair probleem naar 
het achterplan te verschuiven dankzij eindeloze toegevingen 
aan Waalse eisen. De frankofone chantagetaktiek deed het 
uitstekend. 

Vanuit deze ervaring en met het oog op de verkiezingen is 
het begrijpelijk dat de Walen het spel dubbel hard spelen. De 
krachtige taal van PSC-voorzitter Deprez en de buitenspori
ge financiële eisen van de overige franstalige partijen om
trent een eventuele onderwijsfederalizering zijn het resultaat 
van wat CVP en PVV al die jaren toegestaan hebben. Een 
dwergpartijtje zoals de PSC durft en kan uitsluitend zo'n gro
te bek opzetten omdat het zich sinds jaren beschermd en ach
terna gelopen weet door grote zus, de CVP. 

Ook de hevige diskussie die gevoerd wordt over dat befaam
de artikel 59bis is bovenal een kwestie van jobs en centen. Een 
Vlaamse leerling krijgt jaarijks liefst 7200 fr. minder dan zijn 
studiegenoot uit Wallonië. Indien Vlaanderen over de onder
wijsmiddelen zou kunnen beschikken waarop het recht heeft, 
dan konden er meteen 10 000 jonge Vlaamse leerkrachten 
meer aan het werk. Of zou de kwaliteit van het onderwijs kun
nen opgetild en aangepast worden aan de noden van de 21 ste 
eeuw. 

De prijs van het eeuwigdurende bondgenootschap tussen 
CVP en PSC wordt inderdaad door alle Vlamingen biezon-
der duur betaald. (pvdd) 
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Sindikaal zwijggeld 
Van hetsindikale front kregen we de jongste tijd bit

ter weinig nieuws. Nochtans blijft de sociaal-
ekonomische krisis hardnekkig duren en sukkelen 
steeds meer gezinnen in de marginaliteit. Waarmee 
houden de 'drie grote' sindikaten zich dan wel onledig ? 

VAN krisisbestrijdende strate
gie heeft de vakbondswereld 
weinig werk gemaakt. Waar

om toch? 
Het dient toegegeven dat de sin

dikaten op een ander terrein zeer 
bedrijvig zijn...Voor de uitbetaling 
van de werklozenvergoedingen.Op 
die wijze trekken de sindikaten zich 
dus duidelijk het lot van de werklo
zen wél aan. 

Inderdaad, de uitbetaling van de 
werklozen door de staat werd toe
vertrouwd aan de sindikaten. Het is 
sinds geruime tijd geweten dat dit 
'doorgeefluik' een dure grap is. Na
vraag van VU-kamerlid Jaak Ga-
bn'els bracht aan het licht dat de 
sindikaten jaar na jaar forser be
loond worden voor hun tussen
komsten. 

Opvallende 
gewilligheid 

ACV.ABVV en ACLVB kregen in 
'70 ruim 240 miljoen voor hun goe-
de(?) doppersdiensten. In '83 liep 

deze vergoeding op tot liefst 2,8 
miljard frank! 

Zeker de jongste jaren hebben 
de vakbonden zich rijkelijk laten 
vergoeden voor hun tussenkomst 
als bijstandskas voor werklozen. 
Hoewel vooral de liberalen sinds 
hun intrede in de regering verkon
digden dat zij overbodige diensten 
zouden doen verdwijnen en frap
pante verspillingen in de staatsuit
gaven zouden gaan bestrijden, ver
zwijgen ze wijselijk dat hun be
vriende vakbondskas op 2 jaar tijd 
liefst een half miljard aan subsidies 
verkreeg 

Het blijkt zelfs dat het ACLVB 

enorm meer betoelaagd wordt dan 
de andere vakbonden wat betreft 
de behandeling van 'bijzondere ge
vallen'. 

Niet alleen de uitbetaling van 
werklozen werd gekanaliseerd 
naar de sindikaten, die hiervoor ge
nereus vergoed worden. Zelfs voor 
gewone financi'ele inlichtingen 
verwijst de RVA naar deze drie vak
bonden. 

De losprijs hiervoor is duidelijk; 
de opvallende gewilligheid van de 
vakbonden. Mits wetsvoorstellen 
wil kamerlid J Gabri'els bekomen 
dat die miljardensubsidies aan de 
sindikaten ongedaan worden ge
maakt, en dat de vakbonden ver
plicht worden hun boekhouding 
openbaar te maken. 

Is het echt menens met bezuini
gingen, dan kan alvast meteen het 
zwijggeld afgeschaft worden dat de 
grote sindikaten onder de toog 
opstrijken. 

(hds) 

Afspraak in Bonheiden, 
nu vrijdag of zaterdag ! 

Lees biz. 4 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
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 lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

VLAAMSE MAYA'S 

Zoals vele andere Vlamingen hebben 
wij opnieuw enkele 11-jullvlerlngen bij
gewoond. Hier al wat meer, daar al wat 
minder geslaagd. Goed doen voor ie
dereen is niet gemakkelijk. Toch een 
vraag: is het wel nodig op de Angelsak
sische toer te gaan ? En waarom moe
ten tijdens de Vlaamse Leeuw de drank
bestellingen en -afrekeningen door
gaan ? Stijl en smaak lopen op deze 
Guldensporenherdenkingen mekaar 
nogal eens omver. Nu wat over de vie
r ing in de Vlaamsbrabantse stad 
Brussel. 

Waarom werden op de morgen van 
11 juli te Brussel terwijl de heren van al
le partijen schuimwijn dronken op het 
stadhuis, meisjes en jongens (het voet
volk van en vooor Vlaanderen) van TAK 
aangepakt? Zij hadden post gevat met 
hun Leeuwenvlag als stil en waardig 
protest tegen de vernedering dat op on
ze feestdag géén erkende vlag mag 
wapperen op het stadhuis. Zij werden 
afgerammeld, ondanks de tussenkomst 
van senator Walter Luyten die ook nog 
klappen kreeg. Senator Luyten diende 
aan de alarmbel te trekken om uit de 
handen van de blauwe robotten te ge
raken. Paul Lebeau vergeleek in ,,De 
Zondebok" de Vlamingen met de Zuid-

amerikaanse Maya's. ,,Ze wisten een 
prachtige kuituur op te bouwen, maar 
ze wisten ze politiek en militair niet te 
verdedigen. Éénmaal per jaar mogen 
ze voor enkele uren op hun Vlaamsbra
bants Stadhuis ,,als Maya's die in het 
paleis van Madrid hun gestolen goud 
nog eens mogen beki jken". Zelfs met 
een erkende vlag bedelend aan de 
poort. Maar ze werden niet gehoord, in
tegendeel ! 

P.B., Berg 

KRISIS NIET NUTTELOOS 

Dinsdagnamiddag verklaarde CVP-
voorzitter Frank Swaelen, in Aktueel: 
,,De krisis is nutteloos". Niet waar! 

1. In 1984 verklaarde CVP-kamerlid 
Demaret van Namen, ,,Telkens CVP 
eerste minister Theo Lefèvre op het 
scherm verschijnt verliezen we 10.000 
stemmen". Hetzelfde geldt voor Swae
len. Dus laat hem maar veel ,,ver
schi jnen". 

2. Veel mensen in Vlaanderen heb
ben verdriet, want de zo lang verwach
te en de zo lang beloofde (1958,1968, 
enz...) belastingsvermindering komt er 
nu (! ?) niet I We wisten al dat die er an
ders ook niet kwam, maar ja, het stond 
chique om daarmee te zwaaien. Wie ei

genaar is van bv. 2 huizen zag in 1983 
zijn inkomstenbelasting verdubbelen 
(dus + 100 %) en in 1984 kwam daar 
nog 'ns 45 % bovenop. 

3. Hoe vaker de Brusselse regering 
valt, hoe meer de gevestigde machten 
(Kerk, Koning, Kapitaal, enz...) kraken, 
maar... de Vlamingen zullen bloeden, 
nl. de krisis betalen. Ze zullen o.a. mil
jarden blijven inleveren voor Gockerill-
Sambre, enz... Reeds in 1977 publi
ceerden prof. Van Rompuy en Ver-
heirstraeten een studie waaruit bleek 
dat er een jaarlijks transfert was van 200 
miljard van Vlaanderen naar Wallonië. 
Zo zijn er reeds triljoenen (1 triljoen = 
1.000 miljard) van Vlaanderen naar 
Wallonië gevloeid. Enkele miljarden 
meer komt er nu niet meer op aan, als 
de Vlamingen er maar op letten dat ze 
telkens spijkerharde waarborgen krij
gen dat ze dichter komen bij soeverei
niteit en onafhankelijkheid. 

4. Mooie komedie: in 1963 door de 
laatste taalwetten in Hertoginnedal, gaf 
eerste minister Theo Lefèvre zijn ont
slag. Achteraf is gebleken dat Lefèvre 
zelf aan de koning (une machine a 
souscrire) voorgesteld had zijn ontslag 
niet te aanvaarden en hem terug eerste 
minister te maken. Heeft Martens nu 
hetzelfde gedaan ? 

R.d.N., NIj len 

OOK ARTIKEL 90! 

Het zal zowat honderd zeventig jaar 
geleden zijn dat de eerste grondwet in 
het Koninkrijk der Nederlanden onder 
Willem I van kracht werd. Koning Wil
lem, die erg autoritair en centralistisch-
optrad, had voor het bestuur van zijn ko
ninkrijk een besluitenregering ge
vormd, waarin de ministers niet verant
woordelijkwaren. Sommigen onder hen 
die blijk gaven van een zekere onafhan
kelijkheid werden zonder meer de laan 
uitgestuurd. Hiertegen rees dan ook 
een sterk verzet. De jonge Belgische li
beralen en de katolieken verenigden 
zich in de oppositie. 

Hun eisen waren zeer duidelijk om
l i jnd: rechtstreekse verkiezingen, mi
nisteriële verantwoordelijkheid, vrijheid 
van taal en onderwijs. 

Deze principes werden door het 
Voorlopig Bewind in de nieuwe grond
wet van 1831 vastgelegd. 

Zo werden o.m. in art. 90 de belan
grijkste regels neergeschreven in ver
band met de ministeriële verantwoorde
lijkheid, het recht ministers in beschul
diging ie stellen en te oordelen. 

Een wet zal bepalen in welke geval
len de ministers verantwoordelijk zijn. 

Het is wel biezonder merkwaardig dat 
nu, meer dan honderd vijftig jaar later, 
geen enkele regeerder en geen enke
le parlementariër erin geslaagd is om 
deze wet te doen goedkeuren. 

Nu deze verantwoordelijkheid van de 
minister(s) zo in de aktualiteit heeft 
gestaan met het fameuze Heizeldrama, 
nu de wetgevende macht de herziening 
van de grondwet gaat bepalen, stel ik 
voor art. 90 ook maar te herzien om de
ze ministeriële verantwoordelijkheid ge
woon af te schaffen als bevestiging van 
een de facto toestand. 

Wanneer voor gelijk welke betrekking 
in openbare dienst, van schoon
maakster tot sekretaris-generaal, eksa-
mens en diploma's worden geëist, dan 
kan Charel Onbenul minister worden, 
zomaar, zonder diplommeke, omdat hij 
baron is of zo. 

Waarom dan nog verantwoordelijk 
zijn, dat is alleen goed voor onderge
schikten. 

J.M. , Hove 

BESTE WAARBORG? 

Na het lezen van 4 punten uit het ver
kiezingsprogramma van de PVV wil ik 
aan de waarborgbelovers van die par

ti j , maar vooral aan Guy Verhofstadt, 
mijn gedacht eens zeggen. 

Ik ben na zesenveertig jaren kantoor
bediende te zijn geweest, op 1 maart 
1971 op rust gegaan. 

In 1977 ben ik, na het overlijden van 
mijn echtgenote, in een rusthuis be
land ; daar heb ik nooit op mijn pensi
oen (mijn enig inkomen) belasting moe
ten betalen; maar in de jaren 1983, 
1984 en 1985 van de CVP, dus de peri
ode dat de PVV samen met de geen 
ommekeerders in de regeringsschuit 
zitten, heb ik achtereenvolgens 6.400 
fr., 6.800 fr. en 7.743fr., belasting moe
ten betalen. 

Dal is mijn beloning voor zesenveer
tig jaar trouw werk en bijdragen aan de
ze rotstaat. 

Elk klaarziend en verstandig mens 
zal het U, onbekwame regeerders, op 
13 oktober a.s. betaald zetten. 

S.D.D., Erembodegem 
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^ lepel & vork... 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

Kom eens bij ons! 

DortmBdar Biar-Bni-korn 
Tervuurs«v. 60, Leuven. - 016-22.86.72. 
Koa AstridL 85, Kontieh. - 03.457.30.32. 
B r u ^ Baan 1, Hulste. • 056-71.15.36. 
Nieuw B n i ^ . 28, BiusseL - 02-218.74.89. 

Grot* parkoarterreinen, zalen vrij voor 
foasten, banketten 9.9. Duitse speciali-
taftan: Oortmunder Thier van 't vat. 
Lavende Water Tonissteinar Sprudel, 
goed en goedkoop aten. 

R E S T A U R A N T 

1^1 H o e k 
W o l v e n g r a c h t 

e n 

FAMuE DehePTootFAuT Leopo lus t raa t 

Tel. 217.91.53 

Waar Vlamingen 
thuis zijn-
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerlo 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67 57.12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die > 
Wynkroeg 

^ 

KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19a tot midde rnach t 

ZATERDAG vanaf l l u 
ZONDAG 

van l l u 1.3U / ISu. 19u 

WOENSDAG GESLOTEN 

G d l e r i j ~UV C j A t P A t R T 

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 

Banketbakkerij 

De familiezaak met traditie (adv 23J 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Or. Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel. 053-21.35.33 Tel. 03-236.56.54 
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Anciaux 
waarschuwt 

Brief 
aan Walen 

Donderdag schreef VU-
voorzitter Vic Anciaux een open 
brief aan zijn franstalige kollega's 
Spitaels (PS), Michel (PRL) en De-
prez (PSC). Anciaux had het daar
in over de federalizering van het 
onderwijs. 

Hij waarschuwt speciaal de voor
zitters van de PRL en PSC. Hun 
voorwaarden gaan immers regel
recht in tegen de rechtmatige ver
langens van het Vlaamse volk: 
„Ofwel erkent U deze algemene 
Vlaamse wil en eerbiedigt U de de-
mokratische meerderheid in dit 
land, ofwel blijft U zich ertegen ver
zetten en dan maakt U het samen
leven van de twee volken bijzonder 
moeilijk." 

Aan Spitaels (PS), die beweert 
een uitgebreide autonomie van 
Wallonië te verdedigen, herhaalt 
Vic Anciaux dat het Vlaamse kind 
evenwaardig moet zijn aan het 
Waalse en omgekeerd: ,,U kan 
zich dan ook niet aansluiten bij de 
onaanvaardbare eis van de PSC en 
de PRL inzake de financiering van 
het gefederalizeerde onderwijs." 
De enige financieringswijze is bij
gevolg de toekenning van het on
derwijsbudget van ongeveer 300 
miljard aan de gemeenschappen, 
bij middel van de ristornering van 
belastingen. 

Vic Anciaux besloot zijn schrij
ven met te benadrukken dat de VU 
zich steeds gekant heeft tegen 
voorrechten en diskriminaties, en 
als pluaralistische partij bereid blijft 
alle maatregelen te ondersteunen 
die de vrees voor minorlsatle van 
de filosofische minderheden kun
nen uit de weg ruimen. ,,Aan de 
vooravond van de debatten in het 
Parlement over de Verklaring tot 
Grondwetsherziening, wenst de 
VU met dat er een,,centenoorlog" 
ontketend wordt onder het mom 
van de verdediging van de ziel van 
het kind", aldus nog de voorzitter. 

vu-klacht 
gegrond 

Enige tijd geleden stelde VU-
Europarlementslid Jaak Vande-

meulebroucke een schnftelijke 
vraag aan de Europese Kommissie 
omtrent de beslissing van de Waal
se gewestregering om geen over
heidsopdrachten te gunnen aan 
Vlaamse ondernemingen. De EG-
kommlssie treedt de klacht van de 
Volksunie bij, zeker in het konkre-
te geval van de Vlaamse bouwfir
ma De Nul. 

Deze firma was de laagste, dus 
goedkoopste onderschrijver voor 
de bouw van de ,,Pont Canal" in La 
Louvière. Toch werd hen de bouw
toelating geweigerd omdat de 
Waalse gewestminister van ruimte
lijke ordening had beslist dat uit
sluitend een ontwerp van een 
Waalse firma voor een bouwver
gunning in aanmerking kon ko
men. Protektionistische en anti-
Vlaamse overwegingen primeer
den dus duidelijk op stedebouw-
kundige en financi'ele. 

Vandemeule 
broucke 
krijgt gelijk 

In haar antwoord verwijst de Eu
ropese Kommissie naar de EG-
richtlijnvanjuli'71 m.b.t. de uitvoe
ring van overheidsopdrachten. De 
aanbestedende diensten zijn ver
plicht zich te houden aan objektie-
ve kwalitatieve selektiekriteria en 
aan de in deze richtlijn vervatte nor
men voor toewijzing van opdrach
ten. 

Het IS nu afwachten welk gevolg 
aan deze EG-opmerking zal gege
ven worden. 

DEZE 
\NEEK DlTl: 

Brugge heeft zich vorige 
zondag overtroffen. De 
Praalstoet van De Gouden Boom 
werd door zo'n kwart miljoen 
toeschouwers bewonderd. Het 
schitterend huwelijksfeest van 
Karel de Stoute met Margaretha 
van York in 1468 hebben de 
Bruggelingen dit jaar 
overgedaan. Om de vijf jaar 
wagen zij zich sedert 1955 aan 
deze grootse opdracht. Zij 
krijgen de prijs van 
uitmuntendheid op hun 
palmares. De stoet was af. In 
alle opzichten. Tot en met de 
kleinste details. 

Een levend geworden 
schilderij van de grootmeesters 
uit de laat-middeleeuwse tijd. De 
geschiedenis van het Huis van 
Vlaanderen en Bourgondië werd 
in een pracht van kleuren voor 
de ogen getoverd. De 
wisselende perioden van opgang 
en armoede, van bevrijding en 
onderdrukking werden in de 
straten van Brugge terug 
realiteit. Wij konden de rol van 
de ambachten, de kooplieden, 
de ridders en de vrije burgers 
herbeleven. Met als één van de 
hoogtepunten: de helden van 
1302. Het Vlaamse Heir dat een 
uur lang doorheen Brugge de 
Vlaamse leeuw deed 
weerklinken. Het greep mij, de 

strijder van de hedendaagse 
Vlaamse opgang, naar de keel. 

De Gouden Boom optocht in 
de mooiste, meest internationaal 
geprezen stad van Vlaanderen, 
deed de Vlaamse reputatie van 
feestvierders en stoetenbouwers 
alle eer aan. De Brugse 
magistraat van vandaag, met de 
VU-schepenen, dient 
gelukgewenst. Onze schepen 
van toerisme Pieter Leys kan 
met fierheid bogen op deze 
unieke prestatie. De algemene 
leiding en de regie van Frans 
Vromman en Tony Willems 
verdienen een luid applaus. 
Samen met de meer dan 2000 
medewerkers hebben zij 
Vlaanderens grootsheid en kunst 
uitgestald en bekend gemaakt 
aan duizenden buitenlanders. 

Tenwiji ik 's avonds 
terugkeerde naar Brussel, dacht 
ik aan al de troeven van ons 
schone Vlaamse volk. Och, we 
zijn in vele opzichten niet beter 
dan gelijk welk volk ter wereld. 
Tussen ons leven ook schurken 
en nietsdeugers. De plantrekkerij 
en omkoperij zijn ons deel. De 
kleinheid en de mislukking zijn 
evenmin weg te denken in het 
leven van ons volk. Wij zijn ook 
maar mensen in al hun 

onvolmaaktheid. Maar ondanks 
alles zijn wij een volk dat steeds 
de overheersing is 
bovengekomen. Dat gestadig en 
telkens opnieuw zich heeft 
opgewerkt. Een vrijheidslievend 
volk. Met vele troeven. 

Dit volk heeft alle 
mogelijkheden om de geweldige 
uitdaging van de 21ste eeuw aan 
te kunnen. Werkkracht, 
kreativiteit, kunstzin en 
hersenen. Het ontbeert vandaag 
echter het geniale en de fierheid 
om de kleine dingen van het 
maatschappelijk leven op te 
tillen. Om het heden te stellen in 
het bredere perspektief van 
morgen. Om de horizon te 
verruimen met de zelfzekerheid 
van een volk dat respekt 
afdwingt bij andere volkeren. 
Vlaanderen mist de traditie van 
een oprechte, sociaal bewogen 
en demokratische aristokraat. 
Daarvoor moet het eerst zijn 
eigenheid en vrijheid veroveren! 

Vic ANCIAUX 

vMENSEN IN 
HET NIEUWS 

Stoere praat 
CVP-voorzitter Frank Swaelen 

slaagde er tijdens de voorbije da
gen zowaar in het nieuws te halen. 
Alhoewel bezwaarlijk kan besloten 
worden dat dit op een erg verstan
dige wijze gebeurde. 

Vorige week stelde Swaelen het 
CVP-programma met het oog op 
de a.s. verkiezingen voor Eigenlijk 

,,Delat gelijk leggen,''zo beweert CVP-voorzitter Frank Swaelen spoe
dig te zullen verwezenlijken wat betreft de federalisering van de geldmid
delen ten befioeve van het onderwijs Er zijn tientallen miljarden mee ge
moeid. Maar zijn kristendemokratische kollega, PSC-voorzitter Deprez, 
blijft hardnekkig dwarsliggen. De dubbelzinnige politiek van de Tweeker-
kenstraat kan de komende dagen voor nog maar eens een regeringskri-
sis zorgen. 

staat daar niks nieuws in. Behalve 
dan dat de CVP van geen omme
keer wil weten, onder geen enkel 
beding. De Vlaamse burger weet 
dus wat hij aan de CVP heeft wan
neer hij daarvoor kiest: nog meer 
inleveringen, opnieuw een hele 
reeks Vlaamse vernederingen, nog 
zwaardere belastingen, nog steeds 
Happarten nederlandsonkundige 
burgemeesters in het Vlaamse 
randgebied rond Brussel, nog 
meer werklozen, nog meer schul
den, enz... 

In dit CVP-programma staat we
liswaar één en ander over de nood
zaak van echt federalisme, maar 
de recente geschiedenis en feiten 
leerden ons hoeveel waarde moet 
gehecht aan dergelijke CVP-
verklarmgen. Nuts dus. 

Maandag zei Swaelen dat hij ont
slag zal geven wanneer zijn partij 
straks toch een regering met de so
cialisten vormt. Afgezien van het 
feit dat er een aantal kerels in de 
CVP waarschijnlijk niks liever wen
sen dan zijn vertrek, klinken Swae-
lens woorden met overtuigend. 

Te veel en te vaak hoorden wij 
immers stoere verklaringen in de 
zin van: ,,nooit", ,,over ons lijk", 
,,deze keer met", ,,weg ermee"... 
Maar even vlug werden deze belof
ten ingeslikt met drogredenen zo
als: ,,met de dood in 't hart" en 
,,omwille van hogere belangen". 

Verwittiging 
De niet-partijpolitieke Vlaamse 

Beweging laat zich met onbetuigd 
in de hangende diskussie omtrent 
de herziening van de grondwet. 

In een open brief aan de Vlaam
se partijvoorzitters herinnert het IJ-
zerbedevaartkomitee aan vroege
re verklaringen en standpunten 
van diverse politici. Op de vraag 
hoe de nieuwe staatsstruktuur 

Daels: 
ruime 
herziening 

dient opgevat en verwezenlijkt wor
den moet nu geen konkreet ant
woord worden gegeven, maar het 
zou politiek onverantwoord zijn de 
door te voeren grondwetsherzie
ning nu reeds te beknotten.,,Van
zelfsprekend moet het gehele on
derwijsbeleid aan de gemeen
schappen overgebracht worden en 
moet art. 59bis hiertoe kunnen ge
wijzigd worden", stelt het komitee 
bij monde van voorzitter Daels en 
sekretaris Baert. Die er direkt aan 
toevoegen dat het niet bij dat arti

kel alleen mag blijven. De gehele 
staatsstruktuur moet immers gron
dig kunnen hervormd worden. 

Ook het Davidsfonds eist dat het 
onderwijs gefederalizeerd wordt en 
vindt het onduldbaar dat één par
tijtje, de PSC, de kans zou krijgen 
om het grondwettelijk werk van de 
wetgevende macht lam te leggen. 
Het DF rekent er ten stelligste op 
dat de Vlaamse ministers en rege
ringspartijen de PSC-sabotage zul
len neutraliseren.,,Elke zwakheid 
op dit stuk zal bij de a.s. verkiezin
gen zwaar afgestraft worden", 
waarschuwt het Davidsfonds. 

Oester beiceerd 
De gewezen premier die door de 

huidige Belgische eerstemimster 
met de vinger wordt gewezen om
wille van diens ,.falend beleid van 
de vorige regeringen" zou naar 
verluidt onlangs ,,bekeerd" zijn. 

Mark Eyskens heeft het ander
maal met kunnen laten enkele ge
vleugelde bewoordingen toe te ver
trouwen aan een uitgeverij die ze in 
boekvorm bundelde. 

Wie weet wil hebben van de 
,.fundamentele kwalen" van onze 
Westerse maatschappij zou weldra 
zijn licht kunnen opsteken bij de 
,,Bron en Horizon" van Mark Eys
kens. De dwarsliggende minister, 
zeker als het op verregaande fede
ralisering aankomt, pakt uit met in
novaties zoals de reddingssloep-
moraal en het oester-kompleks.... 
Dat kompleks is ekonomieminister 
Mark Eyskens duidelijk met ver 
gaan zoeken, en de vermelde,,mo
raal" laten we voor honderd pro
cent voor zijn Cockerill-Sambre re
kening. 
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Morgen vrijdag vanaf 14 uur en overmorgen zaterdag vanaf 9 uur telkens doorlopehd tot 21 uur 

VU-propagandamateriaal 
verkiezingen '85 

Unieke tentoonstelling 
in de Krankhoeve 

te Bonheiden 

De tijd van slapen is voorbij. We staan op amper zes 
weiien van de ontzettend belangrijl<e parlementsverlde-
zingen. Berg de tuinstoeltjes op, maal< de pappot l<laar 
en verwittig je levenspartner, v\/ant er breken drukke tij
den aan. 

Op nationaal vlak staat uw partij klaar Indien U in 
meer of mindere mate betrokken en dus begaan bent 
met deze verkiezingen, dan wordt U vrijdag of zaterdag 
verwacht. Maar ook alle andere geïnteresseerden zijn 
heel erg welkom. Elke bezoeker krijgt er gegarandeerd 
een map vol gebruiksklare zaken. 

VRIJDAG en zaterdag kan U 
zich er dus van vergewissen. 
Met nog anderhalve maand 

voor de boeg is kwasi alles in ge
reedheid. Zowat alle propaganda
materiaal zal er te bezichtigen zijn. 
De arrondissementele besturen 
evenals de topkandidaten die 
reeds een bestelling overmaakten 
kunnen hun affiches, boekjes, wa-
genopbouwen, klichés voor de 
drukker, enz. mee naar huis 
nemen. 

Toch wel even rekening houden 
met de omvang van één en ander. 
100 affiches van 2 m2 krijg je heus 
niet zomaar tussen de snelbinder 
van je fiets geprest. Of wanneer je 
vijf wagen-opbouw-konstrukties 
heb besteld is deze vracht niet te 
vervoeren met een gewone perso
nenwagen. Zij die zo'n bestelling 
plaatsten werden hierover reeds in
gelicht. 

Vlaanderen 
in vogelvlucht 

Speciale aandacht, en hopelijk 
ook waardering, zal uitgaan naar 
het handige boekje,,Vlaanderen in 
vogelvlucht". In deze publikatie 
van 36 bladzijden werden een aan
tal cijfers van en over Vlaanderen 
bijeengebracht. Prettige of mer
kwaardige cijfers voor huis-, tuin
en keukengebruik. Ook sombere 
cijfers waaraan iets moet gedaan 
worden. Het bedrag van de door de 
Vlamingen betaalde belastingen 
bijvoorbeeld, en wat hen daarvan 
ontstolen wordt. Cijfers die soms 
leuk, maar vaak onthutsend zijn. 

Het ideale presentje voor de per
soonlijke huisbezoeken! 

niet bij. Je krijgt er tips over hoe je 
nu best een nieuw of oud paneel 
beplakt, op welke manier je een 
bord aan een gevel bevestigt en 
waarop je moet letten bij het in-
eenknutselen van een persoonlijk 
kaartje of een afdelingspamflet. 

Gezelligheid troef 
De prachtig gerestaureerde 

Krankhoeve te Bonheiden (Rijme-
nam) -nabij Mechelen- is een enig 
kader om zo'n tentoonstelling te or
ganiseren. Het zal evenzeer ook de 
trefplaats zijn van kandidaten, 
bestuursleden en partijverantwoor
delijken. 

Ingewijden weten dat op zo'n 
ogenblik gezelligheid steeds troef 
is. De muzikale entoerage van 
,,Zakdoek" zal ongetwijfeld bijdra
gen tot die sfeer. En het buikje zal 
evenmin nukkig doen, want de 
plaatselijke VU-afdeling tekent ver
antwoordelijk voor de verzorging 
van de hapjes. De VU van 

Rijmenam-Bonheiden organiseert 
trouwens jaarlijks een heerlijke 
avond met asperges op zijn 
Vlaams. En dat betekent iets. Ook 
deze keer is gekozen voor een Bra
bantse lekkernij... 

Ook op vrijdag 
Ten behoeve van de VU-

militanten die nog vakantie hebben 
besloten wij om reeds vrijdagna
middag de tentoonstelling met al
les erop en eraan open te stellen. 
Ook 's avonds ben je er uiteraard 
thuis. 

De overigen worden zaterdag 
verwacht, reeds vanaf 9 uur in de 
morgen tot een stuk in de avond 
(nacht?). 

Agenda! 
Behalve het VU-treffen in Bon

heiden nu vrijdag en zaterdag no
teer je alvast ook het Volksunie-
verkiezingskongres met een dikke 
stipnotering m je agenda. 

Dit kongres is voorzien op zon
dagnamiddag 22 september in ,,de 
Singel" te Antwerpen. 

Uw lieeid in de straat 
Op de tentoonstelling worden heel wat tips en raad

gevingen verstrekt over de rijdende affichage en de 
speciale tijdelijke 2 m2-borden die op zoveel mogelijk 
plaatsen, bijzoveel mogelijk leden en sympatisanten 
worden aangebracht. 

O
MWILLE van de enorme 
propagandistische impakt 
van de rijdende affichage 

gaat het Algemeen Sekretariaat 
hier een stap verder. Tegen kost
prijs levert het u een stevige en af
gewerkte opbouw voor de bevesti-

Kiekjes 
Kandidaten die een aardigeloto 

van zichzelf nodig hebben voor hun 
pamflet of affiche kunnen eve
neens terecht in de Krankhoeve. 
Een komplete fotostudio bemand 
door beroepslui staat paraat om het 
knapste kiekje te schieten. 

Voorts zullen er vele voorbeel
den getoond worden van staande 
en rijdende affichage, gaande van 
2 m2 tot 20 m2. En daar blijft het 

ging van twee 2 m2-affiches op het 
dak van uw personenwagen. 

Voor een bedrag van 3.500 fr. 
ontvangt u een bagagerek, pas
send op iedere wagen, twee hou
ten panelen van 2 m2 en de be
vestiging van deze panelen op het 

bagagerek. De houten panelen zijn 
afgeschermd tegen de regen, met 
geschilderde boord en aan mekaar 
bevestigd bij middel van een piano-
scharnier (aldus vergt het opber
gen van de opbouw nauwelijks eni
ge ruimte). 

Tijdens de tentoonstelling kan de 
bestelde opbouw afgehaald wor
den. Bagagerek en stelling worden 
op het dak van uw wagen be
vestigd... Gratis beplakt met twee 
2 m2-affiches. 

Voor 3.500 fr. hebt u het straat
beeld van de Volksunie of van 
uzelf, als kandidaat, in een belan
grijke mate versterkt! 

• > ^ -

Ik, ondergetekende (naam, voornaam en adres) 

bestel hierbij 

personenwagens. 

Het verschuldigde bedrag van 

zal ik voldoen door 

eksemplaren van de 2 m2-opbouw voor 

X 3.500 fr. 

D Overschrijving op rekening 435-0259601-12 van Volksunie, 
Barrikadenplein 12,1000 Brussel met vermelding ,,Rijdende 
affichage". 

D Betaling bij de afhaling tijdens de tentoonstelling van 30-31 
augustus a.s. te Bonheiden. 

Handtekening, 

Gelieve zo snel mogelijk terug te zenden aan: Algemeen Se
kretariaat Volksunie, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 
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Beknopt overzicht van 4 jaar Martens V 

Waarom wij Martens V 
bestreden 

Sinds het aantreden van de regering Martens 1 is er van sparen en vermindering 
van de belastingdrul< op de bevoll<ing hoegenaamd geen sprake geweest. De es-
kalatie van schulden en generatiebelastende uitgaven is vooral toegenomen na het 
aantreden van Martens V op 18 december '81. 

Uitgebreide volmachten, devaluatie van de munt, en nog andere bedenkelijke 
kunstgrepen waren niet van aard om de trieste balans in een gezond (kommunau-
tair) evenwicht te brengen. Vorig jaar ging het zogeheten 'spaarplan' kompleet de 
mist in, hapte Cockerill-Sambre andermaal miljarden uit de staatsruif en bleef de 
Happart-story tergend aanslepen...In '85 werd het Heizeldrama goedbevonden voor 
een regeringskrisis. 

Andere (vooral sociaal-ekonomische) fundamentele tegenstellingen tussen de re-
geerpartijen konden op deze wijze perfekt verhuld worden. 

1984: 
Spaarplan-CS-
Happart 

iEN moest geen specialist 
zijn om te weten dat de be
groting '84 onuitvoerbaar 

was zoals ze door de regering was 
voorgesteld. Na de begrotingskon-
trole volgden dan ook lange en 
moeizame onderhandelingen die 
zouden uühionden in een tweede 
aanvullende regeringsmedede
ling: het zogenaamde spaarplan. 

Het omvatte een hele reeks 
maatregelen ter sanering van de 
overheidsfinanciën, hetgeen bete
kende: een hele reeks nieuwe 
lasten voor de bevolking, zoals het 

overslaan van één indexsprong in 
'84-'85-'86 ten gunste van de 
schatkist. Daarnaast waren er de 
maatregelen voor de 'versoepe
ling' van de tewerkstelling en de 
herverdeling van de arbeid. 

Het hele jaar 1984 door bleven 
Cockerill-Sambre en Voeren regel
matig in het nieuws, meestal in on
gunstige zin. Ook het ondenwijs en 
de problemen in de schoolpakt-
kommissie doken regelmatig op. 

Europa 
Halfweg juni '84 worden er Euro

pese verkiezingen gehouden. Op 
de valreep van de zomer zinkt de 
Mont Louis. De raketten komen 
steeds dichterbij en de overheids
financiën blijven het steeds slech
ter doen... 

In juni worden Europese verkie
zingen gehouden, met als grote 

verliezer de CVP. De VU wint één 
zetel en Willy Kuijpers trekt samen 
met Jaak Vandemeulebroucke 
naar Straatsburg. 

Eind juli 84 stelt de regering de 
ontwerpbegroting voor 1985 voor. 
Hierbij worden geen biezondere 
maatregelen voorzien, gezien het 
spaarplan reeds voor tientallen mil
jarden bijkomende lasten voorzag. 

De begrotingsvoorstellen bevat
ten wel enkele truuks om bepaalde 
lasten naar de toekomst te ver
schuiven. Het tekort blijft rond de 
500 miljard schommelen en het 
wordt duidelijk dat de regering ge
durende haar ambtstermijn verant
woordelijk zal zijn voor een verdub
beling van de overheidsschuld. De 
basisdoelstelling — het tekort be
perken tot 7 th van het BNP — zal 
op verre na niet bereikt worden. 
Het tekort blijft gevoelig boven de 
10 th van het BNP. 

In september 84 worden we ge-
konfronteerd met de gevaren bij 
het transport van kernbrandstof 
toen het Franse vrachtschip, de 
Mont-Louis, voor onze kust zinkt. 

In het najaar wordt beslist het re
geerakkoord nogmaals — voor de 
derde maal — te aktualiseren. De 
bedoeling is duidelijk enkele ver
kiezingsbeloften trachten te verwe
zenlijken, alhoewel men niet zal 
zeggen hoe en op welke manier. 
Het zou nog tot 15 maar 1985 du
ren vooraleer er enkele konkrete 
maatregelen worden voorgesteld. 

De evolutie van de overheidsfi
nanciën was in 1984 evenmin roos
kleurig. Het tekort bleef boven de 
500 miljard en het bedrag voor af
lossingen en terugbetalingen was 
met meer dan 80 miljard gestegen: 
van 203 miljard in 83 tot 284 miljard 
in 1984. 

1985: 
Heizeldrama, 
regeringskrisis, 
verlciezingen 

De moeizame onderhandelin
gen over de aktualisering van het 
regeringsprogramma deden aller
lei geruchten ontstaan over ver
vroegde verkiezingen. De samen
hang In de koalitie was zoek en de 
bitsige tegenstrijdige verklaringen 
namen toe. 

Op 15 maar lukt Martens er toch 
in een akkoord te bereiken. Er zou 

Het politiek debat na het werelöberuchte Heizeldrama illustreerde op wansmakelijke wijze de vlucht voor ver
antwoordelijkheid van de Belgische bewindslieden. Zoals ook nog in andere prangende affaires het Janushoofd werd opgeheven. 

Martens V: 
een trieste 

balans. 

een sociale en fiskale herstelwet 
worden goedgekeurd waarin be
lastingverlaging werd voorop
gesteld in de toekomst (vanaf 86), 
doch de indexinlevering voor 86 
bleef behouden. De andere onder
delen van het akkoord handelden 
over de doorbreking van het BRT-
monopolie, de fysieke veiligheid 
van de burgers, de bestaanszeker
heid van de minstbedeelden, het 
versterken van de politieke demo-
kratie. 

Ondertussen werd er heel wat 
touwtrekkerij opgevoerd rond het 
RTT-kontrakt en werd gezocht 
naar een verruiming van het kon-
trakt teneinde de Waalse ministers 
ter wille te zijn. 

Ook Cockerill-Sambre kwam op
nieuw in het nieuws omdat de ba
lans van het bedrijf diende 'aange
zuiverd' te worden. Het akkoord 
bestond er in 'de voorwaardelijke 
deelnemende konverteerbare obli
gaties' van de staat om te zetten in 
winstbewijzen wat konkreet bete
kende dat niet minder dan 86 mil
jard staatsmiddelen aan Cockerill-
Sambre werden overgedragen. 
Deze overeenkomst kwam tot 
stand op 29 mei 1985, de dag van 
het Heizeldrama. 

Rond hetzelfde tijdstip kwam de 
tussentijdse uitspraak van de Raad 
van State in de zaak Happart, die 
er op neerkwam dat men zou wach
ten op de uitspraak van het Arbitra
gehof inzake het dekreet Lepaffe. 

Niettegenstaande dat verschil
lende CVP-mandatarissen bij her
haling hadden verklaard dergelijke 
uitspraak niet te zullen aanvaar
den, bleven diezelfde heren nu 
zwijgen en lieten zij niet van zich 
horen. 

Het debat in de Kamer over het 
Heizeldrama begin juli 85 was de 
aanleiding van de regeringskrisis. 
De meerderheid weigerde te stem
men over het verslag van de parle
mentaire onderzoekskommissie. 
Nothomb weigerde zelf ontslag te 
nemen, waarna Gol zijn ontslag in
diende. De PRL-ministers volgden. 
Martens kon niet anders meer 
doen dan zijn ontslag indienen. 

Wegens de vakantieperiode 
konden er geen verkiezingen ge
houden worden; zodoende werd 
het ontslag door de koning gewei
gerd en zal de regering Martens V 
voortboeren tot 13 oktober; dag 
van de vervroegde verkiezingen. 

Er komt geen begrotingsontwerp 
voor 86 zodat een objektieve eva
luatie moeilijk IS. 

Zeker is echter dat de basis-
doelstellingen na vier jaar beleid 
met werden gehaald: de over
heidsschuld verdubbelde, de wer
kloosheid IS niet gedaald niette
genstaande tal van statistische ma
nipulaties. 

André Geens, 
lid van het partijbestuur 

Volgende week 

De Vlaamse 
vernederingen 

onder Martens V 
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Rapport Tricot: 

„Parijs gaf 
geen bevel tot 
Greenpeace-aanslag" 

Het met grote spanning verwachte „rapport Tricot" 
is er En tiet zegt dat noch de Franse regering, noch de 
leiding van de geheime dienst DGSE ooit opdracht 
heeft gegeven tot de ophefmakende aanslag op de 
,,Rainbow Warrior", het vlaggeschip van de milieu
organisatie Greenpeace dat op 10 juli in de Nieuwzee-
landse haven Auckland tot zinken is gebracht, een aan
slag waarbij een dode viel. 

ERNARD TRICOT, een hoge 
ambtenaar die destijds één 
van de naaste medewer

kers van president de Gaulle was, 
kreeg van president Mitterand de 
opdracht de achtergronden van de 
aanslag te onderzoeken zodra de 
naam van de DGSE (Direction Gé
nérale de la Sécurité Extérieure) 
genoemd werd. 
Tricots konklusie dat de leiding van 
de DGSE mets met de aanslag te 
maken heeft is op heel was skepsis 
onthaald. En dat is begrijpelijk want 
de sporen die naar de DGSE leiden 
zijn legio. 

„Duikers" 
Twee dagen na de aanslag wer

den in Nieuw Zeeland een man en 
een vrouw aangehouden wier val
se Zwitserse paspoorten hen als 
het echtpaar Turenge bestempel
den, maar die in feite agenten van 
de DGSE bleken te zijn. Vast staat 
dat die twee, die in een camping 
car rondtoerden, kontakten had
den met de opvarenden van het, in
middels spoorloos verdwenen, 
jacht ,,L'Ouvéa", dat vanuit het 
Franse Nieuw Caledonië in de Stil
le Oceaan naar Nieuw Zeeland 
was vertrokken en kort na de aan
slag op de ,,Rainbow Warrior" uit 
de haven van Auckland verdween. 
Drie van die vier opvarenden zijn 
inmiddels eveneens geïdentifi
ceerd als agenten van de DGSE 
die een speciale duikersopleiding 
hebben gehad. Een interessante 
aanwijzing als men weet dat het 
Greenpeace-schip zonk door ex
plosie van twee kleefmijnen die 
door duikers onder de waterlijn aan 
de romp waren bevestigd. Hoe die 
drie naar Frankrijk zijn terugge
keerd — ze hebben zich maandag 
jl. bij de politie gemeld en werden 
na een kort verhoor vrijgelaten — 
en wat er met het jacht gebeurd is 
blijft nog een raadsel. 

Nog een spoor dat naar Frankrijk 
wees is dat op de plaats van de 
aanslag een rubberbootje en dui-
kapparatuur van Franse makelij 
werd gevonden. 

Tenslotte had Frankrijk ook een 
motief in deze thriller: de,,Rainbow 
Warrior" zou aan het hoofd van 
een vredesvloot naar de Franse 
atol Mururoa in de Stille Oceaan 
varen voor een nieuw protestaktie 
tegen de Franse kernproeven daar. 

Om al die redenen staken Nieuw 
Zeeland en Greenpeace al snel 
een beschuldigende vinger uit naar 
de DGSE, haar leider admiraal La-
coste en minister van Defensie 
Charles Hernu van wie de DGSE 
afhanat. 

Beklaagdenbank 
Het rapport-Tricot ontkent niet 

dat de DGSE-agenten in Nieuw 
Zeeland waren in verband met de 
Greenpeace-plannen en dat zowel 
Hernu als admiraal Lacoste van die 
onderneming op de hoogte waren. 
Maar, zo zegt het rapport Tricot, 
hun opdracht bestond er uitslui
tend in informatie te verzamelen, 
zo nodig door infiltratie van de be
weging, en haar plannen te ,,anti
ciperen". Gebruik van geweld be
hoorde niet tot de opdracht. 

Tricot zegt in zijn rapport dat er 

een diepgaander onderzoek dan 
zijn administratieve enquête nodig 
zal zijn om uit te maken of de be
wuste DGSE-agenten wel of niet bij 
de aanslag betrokken waren. 

De Nieuwzeelandse Labour-
premier David Lange heeft al zeer 
kritisch gereageerd op Tricots rap
port en gezegd dat het in elk geval 
toont dat zich vijf Franse spionnen, 
met medeweten en instemming 
van Parijs, op zijn grondgebied be
vonden wat hij onaanvaardbaar 
vindt. 

Dat is een normale reaktie maar 
het betekent met dat Lange er ze
ker kan van zijn dat zich geen ge
heime agenten van andere be
vriende mogendheden op zijn 
grondgebied bevinden. Alleen is 
dat nu eenmaal de regel in de 
duistere wereld van de spionage: 
niemand is er schuw van vuile 
truuks maar openlijk blunderen is 
onvergeeflijk en dan zitten de poli
tieke verantwoordelijken van de 
dienst die de brokken maken op 
het beklaagdenbankje, zoals nu de 
socialistische regering van presi
dent Mitterand. Rapport Tricot: Operatie vlekken , 

Parijs raken én Greenpeace 

Andere (Britse) 
diensten in liet 

Van spionage-affaires komt meestal alleen het topje 
van de ijsberg boven. Desinformatie en manipulatie zijn 
de regel in dat duistere milieu, en de pers en andere bui
tenstaanders hebben meestal geen mogelijkheden om 
de informatie die hen toegespeeld wordt grondig te kon-
troleren. 

gelielme 
spel? 

VANDAAR dat het ook in de af
faire van de Rainbow Warri
or misschien geen kwaad 

kan op zijn minst vraagtekens te 
plaatsen bij de bijna al te evidente 
sporen die naar Frankrijk en de 
DGSE leiden. 

En daar kan men om te beginnen 
zeggen dat de Franse regering, die 
nu wrijvingen heeft met heel wat 
landen in het Stille Oceaan-gebied 
wegens haar kernproeven op Mu
ruroa, niets te winnen had met een 
aanslag tegen een vreedzame 
milieu-organizatie die Frankrijks in
ternationaal prestige lelijk heeft 
aangetast. 

Rake klappen 
Het is natuurlijk ook mogelijk dat 

de DGSE-leiding op eigen houtje 
handelde, wat zou Inhouden dat de 
Franse regering, zoals heel wat an
dere regeringen, haar geheime 
diensten onvoldoende onder kon-
trole heeft. Dat de leider van de 

DGSE, admiraal Lacoste, dit ont
kent is normaal. Maar anderzijds 
was de admiraal ook goed ge
plaatst om te weten dat de Franse 
marine al eerder protestvloten uit 
de buurt van Mururoa verwijderd 
heeft, soms met rake klappen, en 
niet onmiddellijk in paniek was we
gens de nieuwe geplande 
Greenpeace-aktie. 

Er is ook de hypotese dat de 
DGSE-agenten zelf hun boekje te 
buiten zijn gegaan, wat al vaker ge
beurd is. Maar dan blijft nog altijd 
de, tot nog toe door niemand 
beantwoorde, vraag waarom der
gelijke professionelen zo'n breed 
spoor achterlieten, en zelfs een 
rubberboot en duikapparatuur van 
Franse makelij op de plaats van de 
aanslag ,,vergaten". 

Vandaar dat in Frankrijk al de hy
potese is geopperd dat buitenland
se geheime diensten die wisten 
van de aanwezigheid en infiltratie
pogingen van de DGSE-agenten 

de aanslag hebben op touw gezet 
om Frankrijk in diskrediet te bren
gen. Ook Bernard Tricot sloot in 
een TV-interviewdie mogelijkheid 
lang niet uit en noemde daarbij de 
Engelsen. Bronnen in de DGSE 
hadden al eerder gezegd dat hun 
mensen in Nieuw Zeeland in val 
waren gelokt door de ,,Angelsak-
sers". De reden? ,,De Amerikanen 
en de Engelsen zijn nooit opgezet 
geweest met de Franse atoom-
macht, de enige echt onafhankelij
ke Europese kernstrijdkracht. Door 
ons in de regio van de Stille Ocea
an in diskrediet te brengen hopen 
ze onze kernproeven, die noodza
kelijk zijn voor de modernizering 
van onze kernmacht, onmogelijk te 
maken. Op dat gebied zijn Fran
krijks bondgenoten niet altijd zijn 
vrienden", aldus door „Le Monde" 
geciteerde hoge bronnen in de 
DGSE. Ook Tricot zei dat een bui
tenlandse geheime dienst door de 
aanslag op het Greenpeace-schip 
twee vliegen in een klap had kun
nen slaan: Frankrijk in diskrediet 
brengen en een slag toebrengen 
aan Greenpeace die ook heel wat 
andere regeringen dan de Franse 
dwarszit. 

Dat de Nieuwzeelandse politie 
zeer welingelichte tips heeft gekre
gen staat vrijwel vast. Anders is niet 
te verklaren dat ze kort na de aan
slag al het pseudo-echtpaar Turen

ge aanhield maar pas een week na
dien over voldoende aanwijzingen 
beschikte om die twee van 
brandstichting en doodslag te be
schuldigen. Maar dat is nog altijd 
geen bewijs dat die tipgevers zelf 
de aanslag pleegden. 

Operatie 
„wit-was' 

Inmiddels blijft het feit dat op 
Franse DGSE-agenten zware ver
denkingen rusten, zoals ook Ber
nard Tricot in zijn rapport toegeeft. 
Er zullen hardere bewijzen dan die 
in het Tricot-rapport nodig zijn om 
die verdenkingen op te heffen en 
de binnen- en buitenlandse critici 
te overtuigen dat Tricots rapport 
geen ,,witwas-operatie" is. Als on
verdachte historische gaullist heeft 
Tricot geen enkele politieke reden 
om president Mitterand en zijn so
cialistische regering cadeau's te 
doen. 

Maar de nauwe banden tussen 
de gaullisten en de geheime 
diensten zijn daarentegen alge
meen bekend. Daarom kan op Tri
cot, die aan het eind van een hoge 
carrière staat en niets meer te ver
liezen heeft, wel niet de verdenking 
rusten dat hij politiek geen brokken 
wilde maken, maar wel dat hij de 
geheime diensten enigszins wou 
sparen. 
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Wh 
Vandaag begint kommissiewerk 

Waarom moet 59bis 
gewijzigd worden? 

Vandaag, donderdag, vergadert de Kamerkommis
sie die de Verklaring tot iierziening van de Grondwet 
moet voorbereiden. Daarbij rijzen tal van vragen: pri
mo oferzo'n Verklaring komt, secundo welke artikels 
deze zal bevatten en tertio of deze Verklaring een meer
derheid in het parlement haalt, waardoor de regering 
verplicht is deze uit te voeren en het volgende parlement 
bijgevolg een konstituante wordt. Die deze Grondwet 
ook echt kan wijzigen. 

GROTE aandacht gaat daar
bij uit naar het bewuste arti
kel 59bls van de Grondwet. 

Wij verzochten VU-Kamerfraktie-
leider mr. Frans Baert hieromtrent 
een kommentaarte schrijven. Sa
men met algemeen voorzitter Vic 
Anciaux en VU-gemeenschaps-
minister Hugo Schiltz vormt hij 
trouwens een driespan in deze be
langrijke parlementaire kommissie. 

De diskussie over de herziening 
van de Grondwet, met de aanha
ling van artikelen zoals art.59bis, is 
voor de meeste mensen een soort 
Chinees. Waarvan zij ergens wel 
begrijpen dat het belangrijk kan 
zijn, doch waar zij het fijne niet van 
verstaan. Daarom: wat houdt dit nu 
eigenlijk in? 

Een oude intentie 
Art.59bis, betreffende de zgn. 

kuituur- autonomie, werd in de 
Grondwet geschreven in 1970, en 
aangepast in 1980. Dat laatste is 
van weinig belang, omdat dat gaat 
over de zgn.,,persoonsgebonden 
materies". In 1970 was er in dat ar
tikel sprake van de kulturele mate
ries, verder de taalwetgeving, en 
tenslotte het onderwijs. 

Daaruit blijkt meteen dat het on-
denwijs als één van de meest voor 
de hand liggende takken van het 
openbaar leven werd beschouwd 
die voor toewijzing aan de gemeen
schappen, de Vlaamse en de 
franstalige, in aanmerking kwa
men. Wat ook zo is, en wat met na
me in vrijwel alle min of meer fede
raal georganiseerde staten het ge
val is. 

De bedoeling van de grondwet
gever in 1968-1971, en dus de 
grondwetsherziening van 1970, 
was dan ook het onderwijs aan de 
Vlaamse respektievelijk franstalige 
gemeenschap in dit land toe te ver
trouwen. 

Doch gelet op de historische 
achtergrond van de problematiek 
in België, wenste men het school
pad op één of andere wijze te be
houden. Daarom werd bij de in 
1968 ontworpen grondwetsherzie
ning gesteld dat het onderwijs we
liswaar aan de gemeenschappen 
zou toevertrouwd worden, doch dat 
de organieke wetten die verband 
hielden met de schoolvrede, d.w.z. 
het schoolpact, nationaal zouden 
blijven. 

Ingevolge onachtzaamheid van 
de toenmalige meerderheid ener
zijds, en een duidelijk gebrekkige 
wetgevingstechniek anderzijds, 
werd dit in art.59bis van de Grond
wet geformuleerd als,,datgene wat 
betreft de schoolvrede, de leer

plicht, de onderwijsstructuren, de 
diploma's, de toelagen, de wed
den, de schoolbevolkings
normen". 

Een grap, 
of om te hullen... 

Hoewel het helemaal niet de be
doeling was de ondenwijsbegrotin-
gen nationaal te houden, vermits 
die niet onder de notie, ,organieke 
wetten" vallen, geschiedde dit 
toch, vooral onder de druk van de 
socialistische partijen. De gehele 
onderwijsbegroting bleef, in strijd 
met de bedoeling van de grondwet
gever van 1970, een nationale ma
terie. Rekening houdend met de 
opgelegde beperking hield dit bo
vendien in dat in feite het gehele 
onderwijs, d.w.z. alles wat belang
rijk was, verder nationaal werd ge
regeld. De bevoegdheid van de ge
meenschappen inzake onderwijs 
was in werkelijkheid een grap. 

De praktijk heeft uitgewezen dat 
dit geen houdbare situatie is, en dat 
de enige gezonde oplossing erin 
bestaat dat de gemeenschappen 
volledige bevoegdheid hebben 
over het onderwijs. Uiteraard met 
dien verstande dat dan best intern, 
binnen elke gemeenschap, een 
soort schoolpact zou gesloten wor
den, teneinde discriminatie van 
één of ander net te vermijden. 

Daarbij komt dat in de praktijk de 
franstalige ondenwijsnetten in ho
ge mate van deze situatie profite
ren, en per leerling veel hogere be
dragen ontvangen van het Rijk dan 
de nederlandstalige onderwijs-
netten. 

Elkeen, met name in Vlaande

ren, is er dan ook van overtuigd ge
raakt dat de gehele ondenwijssek-
tor zonder enig voorbehoud dient 
te worden gefederalizeerd, d.i. toe
vertrouwd aan de gemeenschap
pen. Die moeten dan maar binnen 
hun eigen gemeenschap een on-
derwijspact sluiten. 

Kommissielid Frans Baert:,, Het is elementair dat over de opvoeding en 
de opleiding van Vlaamse kinderen uitsluitend Vlaamse instanties kun
nen beslissen." 

Het voorbeeld 
van de Bondsrepubliek 

De Volksunie wenst in elk geval dat, zoals in de 
meeste federale staten, het onderwijs volledig aan de 
gemeenschappen zou toevertrouwd worden. Het is ele
mentair dat over de opvoeding en de opleiding van 
Vlaamse kinderen uitsluitend Vlaamse instanties kun
nen beslissen. 

DAT zou dan betekenen dat 
de uitzonderingen in het hui
dige art.59 van de Grondwet 

voorzien zouden wegvallen, en dat 
dus ook de problemen van de leer
plicht, de onderwijsstrukturen, de 
diploma's, de toelagen, de wedden 
en de schoolbevolkingsnormen, 
uitsluitend door de gemeenschap
pen zouden worden geregeld. 

Vanzelfsprekend zal daarbij re

kening moeten gehouden worden 
met de normen die gelden op Eu
ropees vlak. Doch dat geldt voor al
le al dan niet federale staten van 
Europa. In de Duitse Bondsrepu
bliek bijvoorbeeld bestaat daarom
trent geen enkel probleem: alles 
wat ondenwijs betreft wordt door de 
deelstaten, de : ,,Lander" gere
geld, zonder dat dit op Europees 
vlak enig probleem meebrengt. 

Waarom zou dat alles overigens 
niet onder Vlamingen kunnen ge
regeld worden ? Vooral nu alle be
langrijke partijen in het Vlaamse 
land over de basisbeginselen van 
de onderwijswetgeving en 
-reglementering akkoord gaan. 

Het is pas wanneer wij zelf baas 
zijn over ons onderwijs, dat nieuwe 
richtingen kunnen worden georga
niseerd, dat wij ons kunnen aan
passen aan Europese normen en 
een Europees niveau, wat nu — 
precies door de voortdurend met 
de franstalige gemeenschap te 
sluiten compromissen — vaak on
bereikbaar is. 

Een echt onderwijsvrede kan in 
Vlaanderen veel gemakkelijker tot 
stand gebracht worden dan in het 
unitaire België. 

Aldus hebben de voorzitters van 
alle Vlaamse partijen hieromtrent 
In januari 1985 een overeenkomst 
gesloten, volgens dewelke het on
derwijs dient te worden overgehe
veld naar de gemeenschappen. De 
technische uitwerking van deze 
principiële overeenkomst werd toe
vertrouwd aan een technische 
kommissie, die in grote mate tot 
een akkoord was gekomen. 

De Volksunie, later gevolgd door 
de SP, heeft dan ook een voorstel 
ivan verklaring tot herziening van 
art.59bis van de Grondwet inge
diend, d.w.z. dat zij voorstelt dat dit 
artikel van de Grondwet zou kun
nen gewijzigd worden door het vol
gende Parlement, in de zin van het 
aan de Vlaamse gemeenschap 
toevertrouwen van de gehele on
derwijsbevoegdheid in het Vlaam
se land en te Brussel. 

De franstalige partijen waren het 
daar in grote mate mee eens, be
halve de PSC (de zusterpartij van 
de CVP), die om allerlei redenen 
(o.m. financiële) van geen federa
lisering van het onderwijs wil 
weten. 

Wat het uiteindelijk resultaat zal 
zijn weten wij nog niet. Zal de CVP 
eens te meer kapltuleren ? Of zal zij 
een krisis laten uitlokken door de 
PSC, met het gevolg dat helemaal 
geen grondwetsherziening mo
gelijk is onder de volgende le
gislatuur? 

Samenwerking 
tussen netten 

Verder is het duidelijk dat, wan
neer wij over al die materies zoals 
leerplicht, onderwijsstrukturen, di
ploma's, toelagen, wedden en 
schoolbevolkingsnormen zelf kun
nen beslissen, dit goed zal zijn. Zo
wel voor de samenwerking tussen 
alle netten, als voor de rationalise
ring en taakverdeling van die net
ten. Dit kan eveneens een belan
grijke kostenbesparing teweeg
brengen, die dan weer kan worden 
gebruikt voor de verbetering van de 
kwaliteit van ons onderwijs. Waar
door wij beter kunnen concurreren 
met de onderwijsstelsels van ande
re Europese landen. 

Het is de hoogste tijd dat niet al
leen de Vlaamse centen definitief 
in Vlaamse handen komen, doch 
dat ook de opvoeding en de oplei
ding van de Vlaamse kinderen uit
sluitend aan Vlaanderen wordt toe
vertrouwd. Wij kunnen het, wij 
moeten het dan ook doen. 

De CVP en de P W zeggen ook 
dat zij dit willen. Doch zij zijn niet 
bereid hiervoor een regeringskrisis 
te riskeren. Ze zijn met bereid de 
Waalse partijen en de PSC in het 
bijzonder, hiervoor onder voldoen
de sterke druk te zetten, opdat zij 
zich daarbij ook zouden neerleg
gen. De komedie, zoal niet vaude
ville, die hieromtrent de laatste we
ken werd opgevoerd, is toch wel in 
het oog springend. Misschien is het 
volgend Parlement grondwetge
vend, doch zonder de bevoegdheid 
om art. 59bis te herzien. Dat zal 
dan aan de CVP en de P W te wij
ten zijn. 

Misschien is het zelfs niet eens 
grondwetgevend. Dat kunnen de
zelfde partijen dan op hun passief 
schrijven. 

Of misschien wordt art.59bis 
toch begrepen onder de voor her
ziening vatbare artikelen. Dan kan 
het alleen de Volksunie zijn die er 
zal op hameren dat dit in de hierbo
ven gestelde zin ook daadwerkelijk 
geschiedt! 

Frans Baert, 
VU-fraktlelelder 

In de Kamer 
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Betwistbaar „dossier" over WO II 

Coens neemt volle 
verantwoordelijkheid... 
Enkele weken geleden verscheen een lijvig pakket van 
het ministerie van Onderwijs: ,,De Tweede Wereldoor
log. Een keerpunt in de geschiedenis." 
Of hoe minister Coens de geschiedschrijving een hand

je ,,helpt"... 

IN opdracht van CVP-
onderwijsminister Danièl Coens 
en met de steun van het Studie-

en Navorsingscentrum voor de Ge
schiedenis van de Tweede Wereld
oorlog publiceerde een groep des
kundigen, o.l.v. inspekteur Morren, 
een ondenwijsdossier. Het is een lij
vig pakket geworden bestaande uit 
13 handige bundeltjes die de diver
se aspekten van aanloop, verloop 
en nasleep van dit grote wereld-
konflikt belichten. 

WO II: een keerpunt 
Het woord vooraf is van de on

derwijsminister. Coens wijst er te
recht op dat de Tweede Wereldoor
log als een keerpunt in de geschie

denis mag erkend worden: de 
afsluiting van een periode en het 
vertrekpunt van een nieuwe tijd. 
,,En ook de volgende generaties 
zullen nog in ruime mate worden 
beïnvloed door wat in 1939-1945, 
daar onmiddellijk aan voorafgaand 
en onmiddellijk op volgend, is ge
beurd." De CVP-politikus zegt dat 
er gepoogd is de studie objektief en 
kritisch te houden. Tot slot dankt en 
feliciteert hij alle medewekers, 
waaronder een schare jong af
gestudeerde historici. 

Eén van die akademisch ge
schoolde geschiedkundigen heet 
Frank Seberechts, verbonden aan 
het goed funktionerende studie
centrum over de voorbije oorlog. Bij 

de andere auteurs vallen nog na
men op; Ronny Gobbijn (sa
mensteller van een reeks knappe 
tentoonstellingen in bekende ban
ken), Wim Meyers (eveneens van 
het navorsingscentrum) en Bruno 
De Wever (auteur van het boek 
,,Oostfronters"). Seberechts te
kende verantwoordelijk voor twee 
hoofdstukken: ,,De Belgische we
reld m het buitenland" en ,,België 
na de Tweede Wereldoorlog". Nou 
ja, verantwoordelijk... 

Wat de koning 
niet mocht weten 

Het is de verdienste van Knack-
kollega Mare Reynebeau (even
eens een RUG-historikus) de kat 
de bel te hebben aangebonden. 
Onder de titel ,,Wat de koning niet 
mocht weten" schreef deze redak-
teur een eigenaardig artikel over de 
lotgevallen van het werk van Frank 
Seberechts. Twee weken later ver
scheen een kwade reaktie van mi
nister Coens, weliswaar naast de 
kwestie en ,opgevrolijkt" met een 
unfaire aanval tegen Seberechts. 

MIJN BEWOGENJAREN, 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 
DER 

ELST 
Frans van der Eist (Neder-over-Heembcck, 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 
ob)ectief mogeli)k, over zijn kindeqaren, zijn )eiigd, 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 240mm • 256 blz tekst en 32 hlz illustraties 
Paperback- 790fr en95ü/r na Ijanuari 1986 
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Afgezien van de vele druk- en 
zetfouten, die storend en verwar
rend werken, is er nog op een an
dere, veel ergere manier geknoeid 
met de tekst van Frank Sebe
rechts. Bepaalde stukken werden 
weggelaten, andere werden toege
voegd. En niet bepaald de meest 
onschuldige! 

Op bladzijde 501 leest men een 
stuk over de koningskwestie. De 
door Frank Seberechts geschre
ven inleidende paragraaf over de 
houding van de koning tijdens de 
oorlog is in de publikatie zelf ver
dwenen. Schijnbaar mag met her
innerd worden aan het bezoek van 
Leopold 111 aan Hitler in Berchtes-
gaden... En op het einde van dit ar
tikel werd eenvoudigweg, zonder 
de auteur te raadplegen, een stuk 
bijgevoegd. Waarin op naïeve wij
ze de loftrompet wordt gestoken 
voor koning Boudewijn I. 

Repressie 
en amnestie 

Hamvraag is uiteraard: waar
om? 

De ,,weglatingen" zouden het 
gevolg zijn van de nalatigheid van 
inspekteur Morren, die beweert de
ze kopij te hebben kwijtgespeeld. 
Dit kan. Al is het vreemd te noemen 
dat uitgerekend deze paragrafen 
wegvallen die enigszins delikaat 
zijn. De aanvulling (de lieve woord
jes aan het adres van zijne ma
jesteit) is er - zo beweert minister 
Coens - gekomen omdat Morren 
het nodig vond te wijzen, ,op de de-
mokratische en taktische in
gesteldheid van koning Boudewijn, 
en waarbij hij daarvoor hulde 
brengt..." 

Het is in moderne historische ge
schriften eerder ongebruikelijk ge
worden aan (heiligen)verering te 
doen, zeker wanneer men vooraf
gaandelijk stelt dat objektiviteit en 
kritische zin betracht worden. Bo
vendien is het onontbeerlijk de au
teur van betrokken artikel vooraf
gaandelijk te verwittigen indien er 
toevoegingen gebeuren. Wat dui
delijk niet het geval is. Integendeel! 

Afdreiging! 
Toen de auteur. Frank Sebe

rechts dus, protesteerde tegen de
ze gang van zaken — het bundel 
was op dat ogenblik reeds gedrukt 
— werd hem te verstaan gegeven 
dat hij over de hele kwestie best zijn 
mond kon houden. Indien hij ten
minste ooit benoemd wou worden 
of aan een carrière dacht in het on
derwijs.. .! ? Het pleit voor deze jon-
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van Onderwijs, de volle verant
woordelijkheid voor het ganse dos
sier dat onder leiding van mijn Riji<-
sinspekteur werd opgesteld." 

(Knaak, 7 augustus 1985) 

ge akademikus dat hij toch gedurfd 
heeft te spreken. Dat hij zijn eigen 
wetenschappelijke eer en integri
teit als geschiedkundige boven vul
gaire afdreiging plaatst! 

Minister Coens reageerde on
dertussen op de aanklacht in 
Knack. Hij beweert nog steeds dat 
er geen stukken werden weggela
ten. Dit staat lijnrecht tegenover de 
stelling van Frank Seberectits, 
waarmee wij kontakt hadden. Niets 
neigt ons ertoe meer geloof aan het 
woord van deze minister te hech
ten dan aan dit van een jonge ge
schiedkundige. Daarenboven kan 
Seberechts zijn stelling bewijzen 
door een kopie van zijn manuskript. 
Voorts blijft er de vraag waarom Se
berechts ,,geadiviseerd" werd over 
één en ander het zwijgen te bewa
ren? 

Coens laat overigens niet na op 
een perfiede manier uit te halen 
naar Seberechts. Verwijzend naar 
de toevoeging over Boudewijn stelt 
Coens dat de wrange nasmaak bij 
de historikus eventueel het gevolg 
is ,,van de persoonlijke instelling 
van de heer Seberechts en de knn-
gen waarin hij zich beweegt." 

Zo'n uitval is onfatsoenlijk en ei
genlijk lafhartig. Is dit de manier 
waarop men medewerkers aan een 
projekt bejegent? 

Goede Vrijdag 
In de tekst van een auteur werd 

zonder toestemming geknipt en 
veranderd. Naderhand mocht de
ze man het beleven dat hij afge-
dreigd wordt. En toen de betrokke
ne het toch aandurfde ruchtbaar
heid te geven aan de hele zaak, 
aarzelt de minister niet deze man 
verdacht te maken. Vermoedelijk 
mag hij nu ook echt fluiten naar zijn 
benoeming. Coens was met zijn 
befaamde, onreglementaire,,Goe
de Vrijdag"-benoemingen schijn
baar niet aan zijn proefstuk toe. 

En wij die droomden dat dit land 
fundamenteel verschilde van dok-
trinaire regimes... (pvdd) 

„Sommige mensen willen inderdaad de spons vegen over wat 
er gebeurd is, maar anderen vinden dat de straffen die in de 
naoorlogse jaren uitgesproken werden volledig moeten door
gevoerd worden. Zo gebeurt tiet dat nu, veertig jaar na de fei
ten, nog steeds mensen boeten moeten betalen aan de staat, 
en dat zelfs kinderen en kleinkinderen de lasten moeten dra
gen. Vooral in Vlaamsnationale middens is de vraag naar ver
geten en vergeven, en naar een oplossen van de sociale ge
volgen van de repressie nog steeds aktueel." 

Deze paragraaf over het amnestie-vraagstuk werd weggelaten uit het dl-
daktisch bundel over het naoorlogse België. Wie is bang van de 
waarheid ? 
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Om de vakantie te 

besluiten wandelde ik 
met mijn huisgenoten 
langs De Grote Toer. Dat 
is zo'n uurtje wandelen 
tussen boerderijen, 
langs akkers, wat bos, 
over een beek, licht heu-

^ ^ ^ « ^ velend. Je kan de wan-
^ ^ I ^ ^ B deling op elk ogenblik 
^ ^ ^ ^ ^ V van de dag lopen, ze be-
^ ^ B ^ ^ ^ zorgt je telkens een boei-

F ^ ^ ^ end verhaal. Het liefst 
^ ^k doe ik ze's avonds wan-
^ ^ ^ ^ neer de bakstenen van 

de hoevemuren de 
warmte van de dag uit-

zweten en de lucht boven het Westen niet 
kan zwijgen over het weer van 's anderen
daags. Hier en daar houden wij dan halt, 
er is altijd wat te bekijken. In de diepte van 
Druimeren stonden de boer en de boerin 
tussen hun twintig koelen die aan de melk-
machine hingen. Er klepte geen klokje in 
de verte, maar ergens blafte wél een hond. 

De Grote Toer heeft ook een verkorting, 
die rijd ik 's morgens wanneer ik mij om 
den brode naar Brussel haast. Het ritje 
duurt enkele minuten maar Ik verleng het 
door traag te rijden en met grote aandacht 
het landschap afspied. Dat maakt mijn dag 
goed. Of toch iets beter. 

Het begint al bij het buitenrijden en na
dat ik de bewoners van mijn tuin heb ge
groet. Achter de hulsthaag zetten de stie
ren van boer Joris grote ogen op en gaan 
de twee geitenfamilies van Dirk en Brigit 
aan het mekkeren. Achter dunne wilgen 
staan schapen tot de buik in het gras, ze 
kijken niet op. Misschien wanneer ik ach
ter de bocht en het maïsveld verdwenen 
ben? 

Nachtschade 
Langs de weg schiet het gras weer hoog 

op. Het werd eind juni lawaaierig fijngema
len maar overwon de aanslag. 

Het boerenwormkruid waait even en de 
kamille knikt, laag in het gras omkransen 
grille weegbreebladeren hun teerpaars 
aar. Ook de kaardebol staat er weer en het 
herderstasje dat me altijd aan Composte-
la doet denken. In de bocht blaft Sibelle, 
achter de poort. Hij herkent de dieselronk. 
Langs het beekje aan De Motte schrik ik 
steevast drie vuilblauwe waterkiekens op. 
Ze vluchten weg met ingetrokken schou
ders. In de drassige weiden schittert mel
de en duizendknoop en de halmen van de 
zegge. Hier en daar glinsteren de vilten 
handjes van de moerasbloem als edel
weiss intklein en wat afgebleekte kolle-
bloemen. Maar korenbloemen, nee die zijn 
er niet meer. Ook de varen heeft de maai-
machine overwonnen, de distel ook. Hij 
glanst van ruige schoonheid. Op de vlier-
bomen rijpen de bessen. Dat belooft! Al
leen het wilde kersebomenbosje ligt er wat 
treurig bij. 

Achter de grote bocht, aan het Plens-
kensveld laat ik patrijzen, groot en klein, 
rustig de oversteek uit het maïsveld naar 
het geschoren tarweveld maken, hun mor-
genmaal tegemoet. Op het bergje van Hol-
lant is het zwenken, de grote baan op. Hier 
enkel magere bermen, stukgereden door 
autobussen en almaar logger wordende 
pikdorsers. 

Van af hier registreer ik de schade en tel 
de kadavers die in de voorbije nacht onder 
de tubeless werden vermorzeld. Ik identi
ficeer de lijken: haas, hond, konijn, kat, 
raaf, egel, pad, duif, ekster, ka, lijster. Een 
bosuil. 

En ik vraag mij af; „Rijden wij Xe snel. Of 
zijn de beesfe/7 trager geworden?" ^ 

G^ 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 31 aug. 
D BRT1 16.00 
Gewetenloos, film 
D BRT 1 18.05 
De rolstoel, jeugdfilm 
D BRT 1 19.00 
Boeketje Vlaanderen' 
D BRT 1 20.20 
Moord volgens het boekje, tv-film 
D BRT1 21.30 
'K voel me goed, show 
D BRT 122.15 
Sport op zaterdag 
D BRT 2 14.30 
Sport extra, roeien en 
wielrennen 
D Ned. 1 18.04 
Nils Holgersson, strip 
D Ned. 1 18.29 
Coronation street, serie 
D Ned. 1 18,55 
De Meerkoet klub, serie 
D Ned. 1 19.21 
Vijf tegen vijf, kwis 
D Ned, 1 20.28 
Colditz, serie 
D Ned. 121.20 
Klasgenoten, show 
D Ned. 1 22.10 
Voetbal '80 
D Ned. 1 22.20 
Achter het nieuws 
D Ned. 1 23.00 
Nimmer rust gegund, serie 
D Ned. 2 19.12 
Knight rider, serie 
D Ned. 2 20.00 
Hou jij nou van mij of ik van jou?, 
blijspel 
D Ned. 2 21.30 
Hemd van je lijf, vragenspel 
D Ned. 2 23.15 
Simonskoop, filminfo 
D Ned. 2 23.45 
De grote slag, film 

Zondag 1 sept. 
D BRT1 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 15.30 
Het geheimzinnige landhuis, 
jeugdfilm 
D BRT1 16.45 
Koken is kunst 
D BRT1 17.00 
De vorstinnen van Brugge, serie 
D BRT 1 18.20 
Kempenland, dok. 
D BRT 1 20.10 
Sportweekend 
D BRT 1 20.40 
Volgend jaar misschien, film 
• BRT1 22.15 
Warum wir manner die technik so lie-
ben, dok. 
D BRT 2 12.45 
Sport extra, wielrennen en roeien 
D Ned. 1 17.00 
Verhalen uit de hele wereld, film 
D Ned. 1 19.16 
Claire, serie 
D Ned. 1 20.05 
The young ones, nieuwe serie 
D Ned. 1 21.00 
Rowan Atkinson presents, film 
D Ned. 1 21.25 
Hoe Mali geholpen wordt, dok. 

Sally Field en Ron Leibman in het Ameril<aanse sociaal drama,,Norma 
Rae" van Martin Ritt(1978). (Donderdag 5 sept. om 20 u. 20 op BRT2) 

D Ned. 1 22.10 
Regards camera, over Meksiko 
D Ned. 2 18.00 
Jezelf overwinnen, dok. 
D Ned. 2 20.45 
De Joden en hun Mokum, dok. 
D Ned. 2 21.55 
De leeuw van Juda, dok. 
D RTB 1 12.00 
Faire Ie point, politiek debat 

Maandag 2 sept. 
D BRT1 18.20 
The Dutch edition, triller 
n BRT1 18.30 
Handel en wandel, Info 
D BRT 1 20.10 
Maalstroom, nieuwe serie 
D BRT1 21.00 
Landbouw landschap?, dok. 
D BRT1 21.35 
Elektronische verkeersbeveiliging. 
Info 
D BRT 2 19.00 
Geestenbaai, serie 
D BRT 2 19.30 
De tuinen van Leeuwergem, dok. 
D BRT 2 20.20 
Extra-time 
D Ned. 1 17.46 
Het toppop hitarchief 
D Ned, 1 19,25 
Televizier magazine 
D Ned. 1 20.35 
Kodenaam: „Intrepid", serie 
D Ned. 1 22.15 
Avro's praatpark 
D Ned. 219.12 
De mensenfabrikanten, dok. over er
felijkheid 
D Ned. 2 19,27 
Kro's countryclub 
D Ned, 2 20,10 
A little romance, film 
D Ned, 2 22,45 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 3 sept. 
D BRT1 18,10 
Emma en opa, serie 
n BRT1 18,20 
Candy, Candy, strip 
D BRT 1 18,55 
Frank Buck, serie 
D BRT 1 20,25 
I.Q., kwis 
n BRT1 21,00 
Labyrint, Hoogbegaafd ? 
D BRT1 21,55 
De Vlaams-Nationale Om-
roepstichting 

D BRT 2 19,00 
Geestenbaai, serie 
D BRT 2 20,25 
De kleine waarheid, serie 
D BRT 2 21,25 
De Octopus, nieuwe serie 
D Ned, 1 16,30 
Het nestkuiken, serie 
D Ned, 1 17,46 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned, 1 19,00 
Natuur in eigen land, dok. 
D Ned. 1 19.25 
Cijfers en letters, kwis 
n Ned. 1 20.28 
Waarom hebben ze het Evans niet ge
vraagd?, serie 
D Ned. 1 21.20 
Brandpunt 
D Ned. 121.55 
Een verre opdracht, dok. 
D Ned. 219.12 
Mijn vader heeft een dynamisch be
roep, springstoffenexpert 
D Ned. 219.37 
Alles over het ei, dok. 
D Ned. 2 20.30 
Vrijheid! Blijheid?, praatshow 
D Ned. 2 21.45 
In beeld, dok. 
D Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag, info 
D Ned. 2 23.00 
Tijdsein, Info 
D RTB 1 20.05 
Ierland, land der Kelten; dok. 

Woensdag 4 sept. 
D BRT1 18.05 
Zeppelin 
D BRT1 18.30 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT1 19.00 
Gezondheid- Info 
D B/ iTI 20.15 
Met Mike in zee, laatste afl, 
D BRT 1 22,30 
Sport extra 
D BRT 2 19,00 
Geestenbaai, serie 
n BRT 2 19,25 
De moderne tijd, dok, 
D BRT 2 20,20 
Onder 'n gelukkig gesternte, film 
D Ned, 1 16,40 
Sons and daughters, serie 
n Ned, 1 19,05 
Knight rider, serie 
D Ned, 1 20,33 
Het KWF-gala, show 
D Ned, 1 22,00 
Tros aktua. Info 

D Ned, 1 22,30 
Derrick, serie 
D Ned 219,22 
Van gewest tot gewest, regionale Info 
D Ned, 2 19,50 
Rappresentatione dl anima e di cor-
po, muziek uit 1660 
D Ned, 2 21,25 
Vanwege het experiment, over film 
D Ned, 2 22,45 
Den Haag vandaag 
D ARD 21.15 
Franz Josef Strauss, portret 

Donderdag 5 sept. 
D BRT1 18.10 
De Freggels, serie 
D BRT 1 18.56 
Vruchtengelei, kooktlps 
D BRT 1 20.20 
De konsulent, serie 
D BRT 121.15 
Panorama 
D BRT 1 22.05 
Mistrals dochter, serie 
D BRT 2 19.00 
De blauwe planeet, heruitzending 
n BRT 2 20.20 
Norma Rae, film 
D Ned. 1 19.00 
Blue Thunder, serie 
D Ned. 1 20.28 
Evening in Byzantium, nieuwe serie 
D Ned. 121.20 
Nederland muziekland 
D Ned. 1 22.05 
Honky tonk freeway, film 
n Ned. 2 19.12 
1985 Zomer in Amsterdam, nieuwe 
serie 
D Ned. 219.37 
Kenmerk, info 
D Ned. 2 20.00 
Eind goed, al goed; toneel 
n Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag 
D Ned. 2 23.00 
Nimmer rust gegund, serie 

Vrildag 6 sept. 
D BRT1 18.10 
Emma en opa, serie 
D BRT1 18.20 
Bassie en Adriaan, serie 
D BRT1 18.30 
Star trek, SF-serie 
D BRT 1 20.15 
Pavlova, eerbetoon aan een ballerina 
D BRT1 21.35 
Marx in Brussel 1845-1848, TV-film 
D BRT 2 19.00 
1 Week sport 
D BRT 2 20.25 
Cutter en bone, film -
D BRT 2 22.10 
Premiere extra, fllm-lnfo 
D Ned. 1 17.46 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 19.00 
Beestenboel, serie 
D Ned. 1 20.28 
Nederland kikkerland, zwembadspel 
D Ned. 1 21.20 
Hier en nu. Info 
D Ned. 1 21.55 
Dertien persoonlijke ontmoetingen 
D Ned. 1 22.00 
Hill street blues, serie 
D Ned. 1 22.45 
Cheers, serie 
D Ned. 2 19.12 
De minibios 
D Ned. 2 19.45 
De stille kracht, herhaling 
D Ned. 2 22.45 
De zee van geloof, serie 
D Ned. 2 23.35 
De stille kracht, vervolg 

Een film 
per dag 

Zaterdag 31 aug. 
De grote slag 

Amerik. western uit 1971. Dean Mar
tin Is een cowboy die met zijn zwager 
Tommy naar het wilde westen trekt om 
daar een flinke slag te slaan. Twee jaar 
zoekt hij naar een geschikt wapen, tot 
een desperado hem een machinege
weer aanbiedt In ruil voor een vrouw... 
(Ned. 2 om 23 u. 45) 

Zondag 1 sept. 
Volgend jaar misschien 

Franse film uit 1981 met o.a. Isabel-
le Adjani. Maxime, een werkloze strip
tekenaar en Isabelle wonen samen. Zij 
leven van het loon van de levenslusti
ge Isabelle... (BRT 1 om 20 u. 40) 

Maandag 2 sept. 
A little Romance 

Amerik. film uit 1979 met o.a. Lauren
ce Olivier. 

De 13-jarlge Amerikaanse Lauren die 
tijdelijk in Parijs verblijft en een even ou
de Parijse jongen, worden verliefd op el
kaar. De twee beleven allerlei dolle 
avonturen In de lichtstad... (Ned. 1 om 
20 u. 10) 

Dinsdag 3 sept. 
How do I love thee 

Amerik. TV-film. Stan Waltz heeft er
nstige kommunikatiemoellijkheden met 
zijn zoon, een leraar filosofie. Alles be
gon met een poëziewedstrijd... (RTL 
om 20 u.) 

Woensdag 4 sept. 
Thank you, lucky stars 

Amerik. musicalfilm uit 1943. In het 
radioprogramma van Eddie Cantor zijn 
twee producers te gast die talenten zoe
ken voor een liefdadigheidskoncert... 
(BRT 2 om 20 u. 20) 

Donderdag 5 sept. 
Norma Rae 

Amerikaans drama uit 1978. In een 
plaatsje in het zuiden van de VS werken 
de meeste Inwoners In een plaatselijke 
textielfabriek, waar de lonen laag liggen 
en sociale voorzieningen onbestaande 
zijn. De komst van een vakbondsman 
brengt verandering. (BRT 2 om 
20 u. 20) 

Vrijdag 6 sept. 
Cutter en Bone 

Amerik. thriller uit 1981. Alex Cutter 
Is zowel lichamelijk als geestelijk ver
minkt uit de Vietnam-oorlog terugge
keerd. Als hij verneemt dat zijn vriend 
Bone van moord beschuldigd wordt 
gaat hij aan de slag om zijn vriend wit 
te wassen... (BRT 2 om 20 u. 25) 
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Het Stadsbestuur van Antwerpen en het 
Kommissariaat-generaal voorde Internationale Kultu-
rele Samenwerking zijn er in geslaagd n.a.v. de herden
king ,, 1585-1985 Antwerpen en de scheiding der Ne
derlanden" een drietal historische kunstwerken naar 
Antwerpen te halen. 

IN het teken van de hereniging 
van de Stad Antwerpen met de 
Spaanse kroon schonk het 

stadsbestuur aan de goeverneur-
generaal Alexander Farnese op 6 
september 1585 een prachtige 
groep van acht bronzen beelden 
gewijd aan de god Bacchus. 

Het is het werk van de Antwerp
se beeldhouwer en penningsnijder 
Jacques Jonghelinck (1530-1606), 
die ook de ontwerper is van de graf
tombe van Karel de Stoute in de 
O.L.-Vroüwkerk te Brugge en het 
standbeeld dat de hertog van Alva 
in 1571 voor zichzelf had laten 
oprichten in de citadel van Antwer
pen en dat desinjoren vernietigden. 

Jacques Jonghelinck kreëerde 
de fonteingroep in 1564 voor het 

buitengoed van zijn broer Nicolaas. 
Door de vroegtijdige dood van 

Nicolaas in 1570 kwam de beel
dengroep nooit op de plaats van 
bestemming. Jacques Jonghelinck 
werkte er tot 1573 aan en na ver
loop van tijd werd het ensemble op 
20 november 1584 door het 
Stadsmagistraat voor de som van 
8.000 florijnen gekocht. Tenslotte 
werd de fonteingroep ter gelegen
heid van de triomfantelijke intocht 
van Farnese op 27 augustus 1585, 
op de Grote Markt voor het stad
huis opgesteld, op de plaats waar 
nu Brabo staat. 

De beelden worden opgesteld in 
het Stadhuis, waar zij na 400 jaar 
voor de eerste maal bewonderd 
kunnen worden. 

De Katalaanse wijnstreek bij uitstek — Penedès in 
het Katalaans, Panadés in het Spaans (maar dat hoeft 
niet meer) — ligt zo'n 50 km ten zuiden van Barcelo
na... een rustige opeenvolging van heuvels en kleine 
valleien met verfrissende beekjes. Meer dan de helft 
van de bebouwde bodem behoort er al sedert de mid
deleeuwen de wijnbouw toe. De hoofdstad van de lief
tallige regio is Vilafranca, een echt dionysisch stadje 
met kuituur en zuiderse levensvreugde, met tabernas, 
bodegas, een wijnmarkten vooral een uniek mooi wijn-
museumpje (duidelijk gesponsord door de lokale wijn-, 
cognac- en champagnereus Torres, maar kom, het 
hoeft zelfs in Katalonië niet altijd voetbal te zijn. 

VILAFRANCA werd inde 11de 
eeuw gesticht door Ramón 
Berenguer, een van de le

gendarische familienamen in de 
bewogen geschiedenis van Katalo
nië. Het wijnmuseum, waarvan de 
oorsprong teruggaat tot 1928, is er 
ondergebracht in de Babau-
paleiswoning, een romaans-
renaissance bouwkunstpareltje uit 
de 17de eeuw. Het museum heeft 
een veel verreikendere impact dan 
alleen maar wijn in zijn oorsprong 
en bereiding... het gaat er ook om 
geschiedenis, kunst, ekonomie, 
etnologie. Zonder pretenties is het 
een waar,,Museum van de Mens" 

Het Wijnmuseum van Vilafranca 
werd officieel geopend in 1942 (wel 
niet zo 'n leuke tijd voor het verne
derde Katalonië, maar de musea
le aktiviteit leed daar niet onder). 
De nog steeds groeiende kollektie 

is uitstekend. Naar Spaanse geest 
komt het mytisch-rellgieuse aspekt 
van de wijnbouw wel wat te uitvoe
rig op de voorgrond vooral in de ar
tistieke kopieën (dus minder waar
devol, o.a. van Velasquez en 
Goya), maar des te beter zijn de 
historische en archivarische stuk
ken en zeker de oorspronkelijke, 
ambachtelijke voorwerpen als va
ten, wijnpersen, alambikken, krui
ken, aardewerk, enz. 

Het Wijnmuseum van Vilafranca 
is alle dagen, behalve 's maan
dags, geopend. En voor 100 pese
tas (zowat 36 frank) krijgt u niet al
leen uw toegangsticket, maar na 
uw bezoek in de taberna van het 
museum ook nog een en wel meer
dere glaasjes witte streekwijn 
(waarbij u uw serigrafisch ge
zandstraalde wijnglas nog mag be
houden ook). Katalaanse gastvrij
heid op z'n gulst. 

^nthouJBit 

Grafisch ontwerper Paul Ibou is een duizendpoot van 
wie we het laatste ongetwijfeld nog niet gezien hebben. 
Zijn voorlopig laatste initiatief is de oprichting van de 
Groep Interecho, met als doelstelling de Vlaamse iden
titeit en kreativiteit op het gebied van vormgeving, tech
nologie, wetenschappen en kuituur grensoverschrij
dend te bevorderen in het kader van Flanders' Creati
vity. IHet klinkt nogal als een verbazende mondvol, maar 
het opzet is er niet minder om. 

LEO ET LEON A 
Naer Boenheyden onder Mechelen 
vaert de reys van meenigh leeuw 
die sich comt te presenteeren 
aent volck, tsy wyven ende heeren 

DE Groep is zopas ontstaan 
uit de samensmelting van 
een aantal werkgroepen (die 

hun autonome werking zullen be
waren) en zal tentoonstellingen, 
seminaries, voordrachten en stu
diedagen organiseren en tevens 
boeken, annuals, tijdschriften en 
specifieke publikaties uitgeven. In
terecho is gevestigd in het ,,Hof 
van Lyere", Kasteeltje te Zandho-
ven (telefoon 03/484.55.11). Het 
lidmaatschap van de Groep kost 
2.500 fr., maar daar krijg je wel een 
pakket aan info en kortingen als 
ristorno voor. 

Aan de basis van de groep ligt 
ongetwijfeld de in 1981 opgerichte 
werkgroep ,,Vorm in Vlaanderen" 
die een schakelfunktie wil vervullen 
tussen vormgevers, ontwerpers, 
kunstenaars, technici, industrie, 
overheid en het ruimere publiek, 
vooral door het op velerlei gebied 
brengen van selektieve informatie. 

De werkgroep ,,Tekst & Taal -
Letter & Teken'' beoogt een breed 
platform te bieden tot het bevorde
ren van de kuituur en technologie 
van de visuele kommunikatie, en 
dit voor de hele nederlandse taal
gemeenschap. Alweer een mond
vol ambitie, maar moest het lukken, 
des te beter. ,,Foto in Vlaanderen" 
is een werkgroep met als doel het 
promoveren en internationaal aktu-
aliseren van de fotografische 
beeldvorming in onze kontreien. 

,,Kreativiteit in open lucht" is een 
werkgroep die streeft naar het sti
muleren van de Vlaamse kreativi
teit binnen het kader van meer 
ruimtelijke ordening en vormge
ving (exterior-design), met vooral 
aandacht voor het uitbouwen van 
een bestendige harmonie tussen 
ekologle en plasticiteit. De vijfde 
schakel van Interecho is de werk
groep ,.Vlaamse logoteek" met 
een unieke verzameling Vlaamse 
logo's, emblemen, handelsmer
ken, symbolen, kentekens, picto
grammen, woordmerken, mono
grammen, enz. Zij vervult tegelijk 
een museum- en informatiefunktie, 
bekwam het patronaat van het Mi
nisterie van Nederlandse Kuituur 
en werkt in samenwerking met pro
fessionele design-organisaties in 
binnen- en buitenland. 

^MesbpeLan, (94) 

De speciale editie van onze kwis In 
het WIJ-vakantienummer (Meespe
len 92) mocht zich verheugen In een 
grote belangstelling. Wij ontvingen 
liefst 83 antwoorden uit alle hoeken 
van het land. 28 Inzendingen waren 
volkomen juist. 

t̂ ele „Meespelers" hadden vlug 
begrepen dat onze belangrijkste in
formatiebron het boek „Op de Barri-
kaden" was. De meeste antwoorden 
waren inderdaad hierin terug te vin
den. In onze opgave slopen jammer 
genoeg twee onnauwkeurigheden. 

Vraag 12 werd niet afgedrukt en in 
vraag 8 stond één foutje: i.p.v. 3.35 
uur moest daar uiteraard 3.55 uur 
staan. Bij de eindebeoordeling heb

ben we met deze onvolmaaktheden 
natuurlijk rekening gehouden. 

In telegramstijl volgen hier de kor-
rekte oplossingen: 1. Zwartberg 
1966; 2.1964; 3. zwaar zondig was; 
4. Sint-Michiel; 5.1959; 6. zes; 7. Hu
go Schiltz; 8. om 3.35 uur; 9. op 22 
mei 1979; 10.44; 11. Eddy Wally; 13. 
Eden; 14. Loemoemba; 15. Vlaams-
gezinde socialisten in Brussel; 16. 
Allende; 17. ir. Oonckerwoicke; 18. 
tien; 19. Bois-du-Cazier; 20 Komen. 

De lijst van winnaars vindt U op 
bladzijde 16. Zoals beloofd is het de
ze keer iets speciaals geworden: 
dankzij enkele milde schenkers kun
nen we meer dan één Meespeler ge
lukkig maken. En bovendien steken 
er enkele biezonder waardevolle prij
zen tussen. 

W IJ gaan door met onze we
kelijkse puzzel. Indien U 
meent de oplossing te ken

nen, stuur deze dan onverwijld 
naar het bekende adres: 

WIJ „Meespelen (94) ", 
Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

Veel plezier. 

Veel duiding moeten wij vermoe
delijk niet geven bij volgend citaat. 
Wij vragen dat U ons de naam van 
de memorabele auteur doorstuurt. 

,,Mijn roem is niet gelegen in 
veertig gewonnen veldslagen, 
noch daarin dat ik koningen be
dwong mijn wil te doen. Waterloo 
zal de herinnering aan zovele over
winningen uitwissen, onder de in
druk van het laatste bedrijf vergeet 
men het eerste. Wat echter nooit 
kan vergaan, is mijn Burgerlijk Wet
boek. (...) 

Ik wilde een Europees stelsel 
grondvesten, een Europees Wet
boek, een Europees Hof van Cas
satie ; er zou in Europa slechts één 
volk zijn geweest." 
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Gelukkige kombinatie te Izegem 

Poëzie en beiaard 
* 

op liet plein 
onder de toren 

Een stad moet sfeer en karakter uitstralen voor zijn 
bewoners en bezoekers. Beiaardmuziek draagt daar 
op een ideale wijze toe bij. Vanuit de hoge Sint-
Tillotoren van Izegem komt muziek a.h. w. vanuit de he
mel neervallen, feestelijk, vrolijk of weemoedig. Het 
komt erop aan even tijd te maken om te luisteren. Daar
om werd er,,Poëzie en beiaard op het plein onder de 
toren" uitgevonden. 

IN het kader van de zomera-
vondkoncerten komt op vrijdag 
30 augustus de Amerikaanse 
beiaardier Milford Myhre. Om 

het luisteren nog aantrekkelijker te 
maken wordt tussenin en daarna 
poëzie van Anton van Wilderode 
aangeboden. Een voortreffelijke 
kombinatie! 

Beiaard en poëzie 

Anton van Wilderode (°1918 
Moerbeke-Waas) is een van de 
meest gelezen dichters in Vlaande
ren. Zijn poèzie is voor iedere aan
dachtige lezer of luisteraar direkt 
toegankelijk en begrijpelijk, maar 
ook de poëziekenner zal diepere la
gen in vele van van Wilderodes ge
dichten herkennen. Hij bezingt het 
heimwee en het verdriet om de ver
loren kindertijd, om alles wat voor
bij is (,,lk ben een dichter van het 
verlies"), maar evengoed het inle
ven in en het evenwicht met de 
natuur 

Naast de persoonlijke tematiek, 
vind je in veel gedichten van van 
Wilderode zijn liefde tot zijn land te
rug. Dat laatste zou je zijn nationale 
poëzie kunnen noemen. Het zijn 
0 8 de gedichten en teksten die hij 
nu al vele jaren schrijft voor de IJ
zerbedevaart Er zitten prachtige 
en tevens erg populaire gedichten 
tussen. 

Lut Bogaert koos uit die laatste 
soort twee gedichten die ze tijdens 
twee korte onderbrekingen van het 
beiaardkoncert gaat voordragen. 
Dat gebeurt buiten, op het kerk
plein, vóór de Sint-Tillokerk van 
Izegem 

Schoonheid! 

Na het beiaardkoncert komt 
schepen van Kuituur Enk Vande-
walle gedurende twintig minuten 
aan het woord over de persoon en 
de poëzie van van Wilderode, ook 

met voordracht. ,,lk wil kort iets van 
de schoonheid van Anton van Wil

derodes poëzie pogen over te bren
gen", aldus de schepen. 

Van Wilderode maakte ook 
prachtige vertalingen van de Latijn
se dichter Vergilius. Hij kreeg daar
voor trouwens de prestigieuze Koo-
palprijs voor vertalingen, naast tal 
van andere onderscheidingen. 

Poëzie en 

Deze en andere aspekten van de 
dichter van Wilderode komen die 
avond kort — kort want het moet 
luchtig blijven—aan bod. Alles ge- Vanaf de St.-Tillotoren dwarrelt beiaardmuziek naar beneden. 

^^futiciaat 

Amper zeven weken scheiden ons nog 
van de verkiezingsdatum. In die korte 
tijdspanne hopen wij U nog evenveel af
leveringen van ons rubriekje ,,Kandi
daat" te kunnen brengen. Het valt ons op 
dat het vooral uittredende senatoren zijn 
die positief ingaan op ons verzoek tot me
dewerking. Hebben de Kamerleden dan 
minder verbeelding... ? 

Nelly Maes in eerder ongewoon gezelschap .. 

DEZE week is senator Nelly Maes aan de beurt. 
ZIJ voert straks de VU-Kamerlijst aan in het arron
dissement Sint-Niklaas. Nelly is steeds een 

vrouw geweest die boudweg haar mening zegt. Ook nu 
weer. Waarvoor zij door de enen geprezen en door de 
anderen verfoeid wordt. 

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

Antwoord:,, Naar de tijd waaraan slechts herinne-
nngen leven in oude mythen over de Magna Mater, de 
Grote Moeder en de sagen over elfen en fee 'en. Toen 
de vrouwen blijkbaar vanzelfsprekend hun rol konden 
spelen in de samenleving, die met patriarchaal maar 
matriarchaal was. 

Ik zou dus zo 'n wijze vrouw of hage dessa willen zijn 
(waar ze later fee 'en en heksen van hebben gemaakt).'' 

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 wel
ke maaltijd zou U hen voorschotelen? 

Antwoord: ,,Aan de politici zou ik een waarheids
drank serveren, aan bepaalde politieke redakteurs een 
liefdesdrankje en aan mijn partijgenoten een samen-
horigheidselixir. 

Aan minister Vreven zou ik een kom rijst geven waar
mee ze het in de Derde Wereld moeten stellen, aan mi
nister Dehaene een bol gehakt die met het bestaansmi
nimum betaalbaar is en aan premier Martens een 
Waals haantje dat in Vlaanderen gevet is " 

Vraag: Een buitenlandse televisiezender biedt U 
drie minuten zendtijd aan. Wat zou U de buitenland
se kijkers vertellen over Vlaanderen? 

Antvioord:,,Ik zou hun uitleggen dat het met de Vla
mingen gesteld is als met de vrouwen. een verdrukte 
meerderheid die er blijkbaar genoegen beleeft dat het 
zo blijft " 

Vraag: Welk is uw lievelingsdier? Waarom? 
Antwoord:,, Een vogel. Omdat hijzich vrij in de lucht 

kan bewegen en toch zijn nest trouw blijft." 

beurt buiten, achter een terrasta
feltje en een onvermijdelijk drank
je. Achteraf is er gelegenheid tot 
een gesprek over „poëzie en pu
bliek", want er leeft een en ander 
in Izegem rond poëzie. 

publiek 

Tegelijkertijd loopt in de Stede
lijke Openbare Biblioteek in de 
Wijngaardstraat 7 een tentoonstel
ling over van Wilderode, een initi
atief van VSVK met de medewer
king van de biblioteek (tot 10 sep
tember). 

Wie vrijdagavond niet in Izegem 
kan zijn raden wij de andere bei-

d¥ m 
De stad Ize

gem biedt de 
dagjestoerist 
twee merk
waardige 
museum-

uitstappen aan. Het nationaal Schoei
selmuseum en het nationaal Borstel
museum. Twee kleinschalig opgevat
te musea die de bezoeker laten 
kennis maken met stielen die Izegem 
tot ver buiten de grenzen bekend 
hebben gemaakt. 

Schoeiselmuseum: iedere zater
dag van 9 tot 11 uur. Borstelmu
seum: iedere zaterdag van 10 tot 
12 uur. Groepen zijn altijd welkom. 
Alle info bij het stadsbestuur, Koren
markt 10 te 8700 Izegem 
(051-30.22.04). 

aardkoncerten aan. Op 6 septem
ber om + 20 uur speelt de beiaar
dier van Nieuwpoort en Veurne 
Paul Bourgois, op zaterdag 14 sep
tember om 18 u. 45 speelt beiaar
dier Frank De Leu (van de beiaar
den Izegem, Menen en Kortrijk). 
Als het weer nu wat meewil... 
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Wereldkampioenschappen roeien te Hazewinkel 

Hoogkonjunktuur 
of... schone schijn? 

13 

Voor de tweede maal in veertien dagen is IHazewin-
l<el een internationaal centrum in de sportwereld. Na de 
wereldkampioenschappen kano worden nu in het 
Bloso-watersportdomein de wereldkampioenschappen 
roeien georganizeerd. 

^OEIENisvooronsbelangnj-
,ker dan kanovaren omdat 
onze vertegenwoordigers, 

aangevoerd door Dirk Crois en 
Pierre-Marie Deloof, volop meetel
len Ondanks het forfait van Olym
pisch medaillewinnares Ann Hae-
sebroeck Er moet trouwens op 
gewezen worden dat de wereld
kampioenschappen sportief hoger 
worden ingeschat dan de jongste 
Olympische Spelen Omdat de 

cracks uit het Oostblok nu wel van 
de partij zijn en ongetwijfeld orde 
op zaken zullen willen stellen 

Bekroning 
Ziel van de organizatie is Bob 

Baetens, de Sinjoor die ooit Euro
pees kampioen werd en Olympisch 
zilver won Al vijfendertig jaar slooft 
de man zich af in dienst van de 
roeisport en deze wereldkampi
oenschappen moeten de bekro
ning van zijn carnere worden Bob 

Baetens, die in de roeisport alles 
heeft meegemaakt, werd in de 
voorbije dagen herhaaldelijk geïn
terviewd HIJ liet, de schijnbare 
hoogkonjunktuur ten spijt, weinig 
optimistische klanken horen Bob 
beklaagde zich over de eeuwige ri
valiteit tussen de (weinige) toon
aangevende klubs die de bonds
werking verlamt Het IS geen nieuw 
gegeven De meeste nevensporten 
lijden onder een permanente ge-
zagskrisis Er ontbreken mensen 
onmiddelen Geldschieters voelen 
zich in dit milieu zelden of nooit 
thuis Omdat ze weten dat de,,pu
bliciteit" met automatisch zal vol
gen zoals in de voetbal- en de wie
lersport 

8 cm... 
Veel van die kleine sporten hou

den bovendien lang rigoureus vast 
aan de voorbijgestreefde Olympi

sche gedragsregels De sponso
ring dringt er slechts langzaam bin
nen Maar ook daarin komt veran
dering De naam van de eventuele 
sponsor mag nu, acht centimeter 
hoog en dus nagenoeg onlees
baar, op de boot vermeld worden 
Dat IS een begin en ook al ontkent 
men met klem de rest zal vanzelf 
volgen Omdat de evolutie nu een
maal met kan worden omgebogen 
Dat werd in de atletiek overvloedig 
bewezen jarenlang mocht mets en 
plots kon alles Het geld regeert 
de wereld 

Maar terug naar de roeisport 

ook hier moet het sukses worden 
verdiend, moet worden gezwoegd 
en afgezien om de top te halen Met 
het ouder worden wint bij ons de 
mening veld dat in vele sporten de 
trainingsijver (of het bezeten fana
tisme) doorslaggevend is op de 
weg naar het sukses 

Grillen 
De ,,groten" beginnen na een 

nederlaag zo waar nog zwaarder 
en langer te trainen Afzien als le
vensstijl Kan men natuurlijk moei
lijk verwonderd zijn als de heren 
gnilen verkopen en onhandelbaar 
overkomen Het is een rare soort 
die de sportieve toppen scheert 
Hoe hoog die toppen voor onze 
roeiers en roeisters liggen weten 
we momenteel nog met De balans 
wordt zondag opgemaakt na de fi
nales 

Vast staat dat de roeisport door 
de suksessen van Crois-Deloof en 
Ann Haesebroeck bij ons nieuwe 
impulsen heeft gekregen Voor
beelden trekken nu eenmaal Daar
om is het zo belangrijk dat Haze
winkel voor onze mensen geen 
sportief fiasco wordt 

Thorpe, Nakano, Boileau, Saïd Aouita, Lauda 

'Voeske" voorbij... 
Het voorbije weekend 

kroonde een paar nieuwe 
wereldkampioenen. De 
jonge Brit Dave Thorpe 
werd wereldkampioen 
motorcross in de hal f liter
klasse. Hij onttroonde 
daarmee André Malherbe. 

IEMAND weet of Malherbe 
nog de ambitie en de gedre
venheid zal bezitten om te

rug te komen en nog minder insi
ders hebben een precies inzicht in 
de mogelijkheden van Ene Ge-
boers Niet dat er aan het talent van 
de Limburger wordt getwijfeld In
tegendeel HIJ IS de intrinsieke top
klasse Maar Ene mist (voorlopig 
nog"^) rust en evenwicht 

Poeske... 
In het Italiaanse Bassano del 

Grappa werd de Japanner Koichi 
Nakano voor de negende maal na 
elkaar wereldkampioen snelheid 
wielrennen op de baan Daarmee 
IS onze Poeske Scherens voorgoed 
van de rekordlijsten verdwenen Al 
voegen we er volledigheidshalve 
aan toe dat de spurters van toen 
met mogen vergeleken worden met 
die van nu Destijds was de spurt 
een koningmnenummer Sche
rens, Hams, Gerardin, Van Vliet en 
vele anderen Jong en oud kwam 
er voor overeind Nu is dat anders 
De spurt IS op sterven na dood Ook 
al omdat de Japanners zelden of 
nooit hun land verlaten om hun-
kunsten te vertonen 

Op die Italiaanse wielerbaan, 
waar Francesco Moser tot eenie
ders en eigen schrik naast het ,,ge 

programmeerde" podium terecht 
kwam, wordt vooral bij de amateurs 
hard en bekwaam gereden Ander
maal werd bewezen dat de meeste 
van de vorig jaar uitgedeelde Olym
pische medaillers waardeloos zijn 

Op nationaal vlak werd in Luik 

Bernard Boileau voor de achtste 
maal nationaal tenniskampioen 
We zouden er geen aandacht aan 
besteden ware het met dat Boileau, 
die internationaal gewoon mets 
voorstelt en zelfs met meer door de 
meest onbeduidende kwalifikatie-
wedstrijd van het kleinste tornooi 

geraakt, gehandicapt stond te ten
nissen maar desondanks de 
,,reeks" Vlaamse kroonpnnsjes op 
afstand hield Het zegt genoeg 
over het niveau van ons tennis 

Hoogmaand 
Genoeg over tennis (Flushing 

Meadow staat weer voor de deur) 
en nog even een omweg langs de 
tartanbaan De grote atletiekmee-
tings volgen elkaar in snel tempo 
op Zurich (ongetwijfeld de 
mooiste), Berlijn, Keulen, Koblenz 
en Brussel De georgamzeerde 
jacht op de wereld- en andere re-
kords Steve Cramm stootte Goe 

en Ovett wellicht definitief van hun 
voetstuk Daarna meldde zich (zo
als venwacht) de Marokkaan Said 
Aouita Hij beoogt vijf wereldre-
kords en heeft aangekondigd op de 
Memonal de 3 000 meter te zuHen 
winnen 

De palm van het weekend ken
nen we toe aan Niki Lauda De 
Oostenrijker won in Zandvoort zijn 
vijfentwintigste Grand Prix en daar
door werd hij de gelijke van Jim 
Clark Lauda, die er over enkele 
weken een streep onder trekt, is 
ongetwijfeld een der grootsten uit 
de formule 1 geweest 

Geniet \^n het Zwin 
en win. 

i^xf , ,'•«&<>• 

%i>S!R» BenJft^ \ 

>f 

Toeristische Autozoektocht 
in de Zwinstreek. 
Georganiseerd door de 
verzekeringsmaatschappij 
Mauretus 
• Talrijke prijzen • Helemaal gratis 
• Geen enkele verplichting 
• Iederéén mag meedoen 
• Om het even 

wanneer, maar vóór 
30 september 1985 

• 100 prijzen, 
Ie prijs een VW Golf "^lYF 

Deelnemingsbrochures 
zijn vrijblijvend verkrijgbaar 
bij iedere sportieve 
verzekeringsmakelaar of -^ent 

Mauretus 
verzekert ons 

i^^m' Adressen in de Gouden Gids Q 
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Paul Koeck: 

„0ns land. Goed land. 
Maar klein land. 
Een grasmachine-land" 
ANTWERPEN — Schril stak het gure weertje af tegen de zomerse Wetstraatstilte. 

Maar romanschrijver-joernalist Paul Koeck genoot onverstoord van zijn mijmerend 
uitzicht op de overdrukke Antwerpse Meir. Ons zomers gesprek bleek voor hem 
duidelijk een welgekomen verademing in een periode dat hij alweer een nieuw boek 
aan het brouwen is. Hij is een uitermate boeiend gesprekspartner; zeker als het 
gaat om de dingen die ons vandaag omringen. Waarbij bijzijn mening ongezouten 
meegeeft. 

Is Paul Koeck nu een joernalist 
die geromanceerde verhalen 
ten beste geeft, of een roman 

cier die op joernalistieke basis 
zijn waarnemingen publiceert? 

Paul Koeck: „Om beurten ben 
ik bijzonder graag bedrijvig als joer
nalist of als romancier-publicist. 
Een joernalist heeft in zijn verhalen 
de opdracht zich strikt te houden 
aan de waargenomen feiten, afge
zien van zijn gebeurlijk kommen-
taar achteraf. Als romanschrijver 
heb ik de vrijheid mijn visie te ge
ven, ook in het relaas zelf, van wat 
ik middels het opgediste verhaal 
als boodschap wil meegeven. 

Ik voel me opperbest de beide 
schrijfkunsten te kunnen beoefe
nen. Bij het schrijven van een ro
man heb je duidelijk meer 'vrijheid' 
dan als joernalist. Je hebt het volste 
recht uit te pakken met een niet-
objektieve waarneming. 

Met pijn en smart 

f^aar het werk als romancier is 
anderzijds veel moeilijker dan als 
joernalist. Voor mij toch. Elke ro
man schrijf ik als het ware met pijn 
en smart. Dikwijls ben ik dan, — 
toegegeven na een zwerftocht, — 
gedurende een halfjaar een huis-
rat. Tijdens het schrijven van een 
roman kom ik dan nauwelijks bui
ten. Het betekent ook dat ik slechts 
kan beginnen met romanschrijven 
als die roes mij te pakken heeft. 
Dan ook ervaar ik elk uur slapen als 
puur tijdverlies. 

In zo'n momenten is er overi
gens niemand die je kan helpen. Je 
bent op je eigen (beperkte) talenten 
aangewezen. Er is tevens de 
sprong in het onbekende; hoeveel 
romans je voordien ook reeds ge
schreven hebt... Wat zal het 
worden ? 

Reakties? 
Graag uw reaktie op onze 

zeven „Zomerse Gesprek
ken": Vandeloo, Verbeeck, 
Vermandere, Van de Perre, 
Ruys, Neslo en Koeck. 

Schrijf ons vrijuit uw me
ning. Dank UI 

Soms beland ik, vanuit het ge
beuren dat ik om me heen gadesla, 
in een komplete fiktiewereld. Een 
zoveelste getuige daarvan zal mijn 
nieuwe roman 'De Gigoio'zijn, die 
in oktober verschijnt. Het gaat over 
een liefde-haat verhouding tussen 
een man en zijn vrouwenwereld. 

Ik 'laat me wel geregeld gaan', ik 
tracht een 'boodschap' mee te ge
ven, maar een hard maatschappe
lijk engagement moet men niet ver
wachten. Hiertoe vind ik roman
schrijven niet het ge,,eigende 
middel..." 

omeft5 

— U gaat geen roman schrij
ven over prangend-aktuele za
ken? Bij voorbeeld het Heizel-
drama. Of de aanslepende „vau
deville" rond Happart. Óf de 
rakettenkwestie... 

Paul Koeck: „Versta me niet 
verkeerd. Precies omdat ik tegelij
kertijd aktief ben als joernalist en 
als romancier ben ik er wel op uit 
om hete hangijzers aan te pakken. 
Om maatschappelijke problemen 
op te rakelen. 

Aan mijn jongste roman (150 ge
drukte bladzijden) heb ik een half 
jaar full-time gewerkt. Mocht ik 
zulks op voorhand weten, ik zou er 
hoegenaamd niet durven aan be
ginnen. 

Overigens vind ik het makkelij
ker om te schrijven voor teater of 
film. Hier heb je veel sneller een 
eerste kontakt met de lezers of toe
schouwers; te beginnen bij de re
gisseur bijvoorbeeld. 

Tot wat eenzaam grijs 
everzwijn in staat is... 

Schrijver Paul Koeck gaat in zijn literair werk zoda
nig joernalistiek tewerk dat menige roman de veront
schuldiging meekrijgt:,, elke overeenkomst met be
paalde personen of toestanden is (niet) toevallig." 

Gigoio 

.1 

Voor een blad, krant, weekblad of 
tijdschrift werken helpt me ander
zijds wel mijn batterijen weer op te 
laden. Je hebt andere mogelijkhe
den bij je ontdekkingstochten. En 
het is ook een onmisbare vorm voor 
een schrijver als ik om behoorlijk 
aan de kost te komen. 

Een joernalistieke boodschap is 
dan anderzijds weer overwegend 
vrij vluchtig. Daarom dat ik, on
danks de zware inspanningen, er 
bij herhaling toe kom een nieuwe 
roman aan te durven. Mijn pen blijft 
dan gehanteerd met joernalistieke 
allures, maar het is duidelijk dat de 
strikt objektieve waarneming gero-
mancierd vervaagd wordt. 

ZO bijvoorbeeld in de roman 
„Berthold 1200". Het roman-

personnage Maurice Hervé, des
kundig officier in de atomische, 
bacteriologische en chemische 
oorlogsvoering, biedt overigens 
ook als lid van de geheime inlich
tingendienst, zijn borst aan als 
schild tussen zijn natie en de ge
weerloop van de agressor. 

Maar, met het water (meer dan 2 
liter per dag) dat hij in zijn woon
plaats Vise gebruikt is er wat aan 
de hand.Het is moordend radio-
aktief. 

Het eind van het geromanceer
de joernalisten-verhaal besluit als 
volgt: 

,, Ik wilde de boeren van La Lou-

veterie niet ziek maken met mijn er
varingen. 

Ik praatte alleen over mijn dieren 
en mijn groenten. Maar het geweer 
van mijn vader stond voortdurend 
op scherp. De eerste die me mijn 
plekje op de aarde zou komen be
twisten, zou ervaren tot wat een 
eenzaam grijs everzwijn in staat 
was; dat viel aan. 

Ook als de bedreiging van zeer 
ver zou komen. Radioaktieve stra
len vlogen tweehonderdduizend 
keer sneller dan een kogel uit het 
geweer van mijn vader, maar voor 
de moordenaars was er dit na
deeleen radioaktieve overdosis, 
zelfs van plutonium, doodde met 
onmiddellijk. En hoe langzaam een 
kogel uit het geweer van mijn vader 
ook was, mijn moordenaar zou 
voor mij sterven." 

Ik verwijs bijvoorbeeld naar 'De 
Stoelendans'; een roman die han
delt over het neerslaan van de 
opstandelingen in de mijnstad Kol-
wezi(mei '78). Ook Belgische troe
pen deden mee aan de 'ontzetting 
van de Europeanen'. Toen'vielen 
er meer dan 200 blanke doden. Ik 
kan niet onvermeld laten dat de 
zwarte slachtoffers klaarblijkelijk 
niet meegteld werden. Noem het 
een koloniale roman. Of, zoals 
sommigen het stelden: een 
politico-fiction, met heel wat her
kenbare situaties." 

Ai die show... 

„Van een andere aard dan was 
Het 'Plantenoffensief', waarin ik 
het verweer van 'opstandige oude 
mensen' tegen hun langzaam 
maatschappelijk wegkwijnen 
verhaal. 

Als je wil was ook nog een ander 
boek sociaal geëngageerd: „Op
gemaakt in zoveel eksemplaren als 
er partijen zijn." Een onversierde 
case-story over een mindervalide, 
slachtoffer van een hersenbloe
ding bij zijn geboorte. 

Begrijp je, ik beschrijf in mijn ro
mans het lot van mijn medemen
sen, maar zonder daarom meteen 
opgeheven vuist ten strijde te trek
ken tegen onrecht of benadeling. 
Zulks kan ik niet als romancier, 
vind ik. 

Wat de aktualiteit betreft: er was 
bijvoorbeeld het Heizeldrama. Ik 
was er zoals velen in de wereld 
rechtstreekse TV-getuige van. 
Daarover een roman gaan schrij
ven ? Misschien. Alhoewel, na de
ze reportage-show kan ik bezwaar
lijk een beter filmscenario gaan 
schrijven over hoe onze maat
schappij momenteel in mekaar 
steekt. 

Bijvoorbeeld ook die ereronde 
van de Italiaanse overwinnaars, 
terwijl lijken van Italiaanse suppor
ters op dat moment geborgen 
werden... 

En dan achteraf de politieke 
show in het parlement. Die was al 
even wansmakelijk voor mij. Mis
schien was dat Heizeldrama niet te 
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voorzien, net zoals een onverwach
te orkaan die een mast neervelt. 
'Koppen' waren er al genoeg ge
rold, maar iemand als een minister 
van Binnenlandse Zaken had toch 
zijn ontslag moeten aanbieden. Ja, 
misschien is die politieke afwikke
ling van het Heizeldrama toch nog 
een roman waard..." 

— Ook een politico-roman 
over de kommunautaire 
kwesties? 

Paul Koeck: ,,Dus ook over 
Voeren en de Happart-kwelling? 
Zou ik de eerste zijn die hierover 
een boek ten beste geef.. ? Ook al 
is het dan in onvervalste ro
manvorm. 

Deze en andere aanslepende 
'kwesties' leren mij dat wij, Vlamin
gen, een dom volkje zijn. Wij laten 

• m Citaati 
, ,Alle groene topjes die hier iet of wat fris opgroeien wor
den meteen gladgestrel<en. Net zoals een grasmaaier 
zulks bij herhaling perfekt doet. Ik mag zeker niet ver
algemenen. Ook bij ons kunnen nog goede kansen 'ge
grepen' worden. Maar behalve de handikap van die 
kleinschaligheid (omwille van onze taal) is er jammer 
genoeg ook die kleinzieligheid. Evenwel, ik kan hier nog 
mijn mening onverbloemd ten beste geven. Zulks is van 
onschatbare waarde." 

klassieke Oost-West tegenstellin
gen, och ja... 

Uiteindelijk zou je, aan welke 

grens van het IJzeren Gordijn je 
ook woont, de levensreddende 
beslissing moeten nemen om uit te 
wijken naar het Zuiderse halfrond 
van onze aardbol. Is het niet zo dat 
de heersende windcirkulatie zorgt 
voor een minimale uitwaaiing van 
bezoedelende wolken van het 
Noorden naar het Zuiden. Wat ook 
geldt bij verspreiding van radio-
aktief afval na een kernexplosie in 
het Noordelijk halfrond... 

Nochtans,ikzelf kan hier bij ons 
niet weg. Ik wil hier blijven wonen. 
Ik kan die vernietigende raketten 
niet verbannen. Maar op andere 
plaatsen hebben de mensen toch 
ook leren leven met ,nlet louter het 
gevaar, maar de dagelijkse effek-

tieve terreur door bomexplosies. 
Niet zover van bij ons: in Noord-
lerland bijvoorbeeld. 

Al die problemen zijn zeker niet 
door slogans op te lossen. Ik be
grijp dan ook enigszins de houding 
van sommigen die van oordeel zijn 
het recht in eigen handen te moe
ten nemen en een systeem van 
zelfverdediging te moeten organi
seren. Voor de t>escherming van 
het eigen gezin, van de eigen ge
meenschap. Zeker wat de kerne
nergie en de kernwapens betreft 
worden we om de oren geslaan met 
een wirwar van wetenschappelijke 
argumenten, of vooral veel 
'pseudo's'... 

Men gaat nu zelfs zover te bewe
ren dat het mogelijk Is de verschrik
kelijke bommen te 'neutraliseren' 
vooraleer ze moordend neervallen. 
Zulks betekent voor mij dat de we
tenschap met dit soort spitstechno
logie aan het weggroeien is van de 
humane wereld. Het bezorgt mij 
niet bij herhaling nachtmerries, 
maar zelfs in een zomerstille peri
ode houdt zo'n mensonterende 
dreiging mij bezig. Het is allemaal 
niet meteen van aard om mijzelf 
zes maanden 'terug te trekken' en 
aan een roman over die dreiging 
van zelfvernietiging te werken. 

Er zijn ook nog prettige dingen in 
ons leven, in onze gemeen
schap..." 

ons, ZIJ het dan weliswaar door toe
doen van de politieke vertegen
woordigers, op een verschrikkelij
ke wijze de loef afsteken. 

De inderdaad tergend-lang aan
slepende affaire-Happart moet nu 
toch onderhand elkeen in dit be
schaafde Vlaamse land de overtui
ging bijbrengen dat de Vlaamse re-
geringslieden de spelregels van de 
demokratische meerderheid hoe
genaamd niet (kunnen) laten zege
vieren. Volgens mij zijn de Waals-
Vlaamse, hetzij Frans-
Nederlandse, tegenstellingen te 
herleiden tot zuiver sociaal-
ekonomische perikelen. Neem nu 
de figuur van forelkweker Snoeck 
in Voeren; een Vlaamsdialektspre-
ker die overhoop ligt met zijn gewe
zen 'stamgenoten'... 

Op een schabouwelijke schut-
terswijze, die zijn 'gewezen' ge
meenschap overigens daadwerke
lijk voor schot zette. Inmiddels 
wordt er ter plekke tot in de Vlaam
se winkels zware druk uitgeoefend. 
In Voeren, in het verste uithoekje 
van de Limburgse provincie. 

Ik doe niet aan politiek, maar 
zo'n evenementen maken ons ge
woonweg belachelijk. Al even ter
gend is bovendien de rechtspraak 
van de Waalse rechtbanken. De 
twee maten en gewichten als het 
om vonnissen van Vlaamse dan 
wel Waalse betrokken partijen gaat 
ontsieren vrouwe Justitia op scha
bouwelijke wijze. 

Voor mij Is het duidelijk: de fran-
kofonen iiebben een imperialisti
sche strekking. Mag ik het hier en 
nu zeggen dat de Egmontaffaire in 
dit opzicht voor onze gemeen
schap ook geen 'goed ding'was.. ? 
Ook vooral omwille van al hetgeen 
naderhand 'niet gebeurd' is om dat 
onding van de 'kommunautaire 
kwestie' een behoorlijke oplossing 
te geven." 

— Het binnenlands politiek ar
senaal pakt romancier Paul 
Koeck desondanks niet meteen 
aan..? 

Paul Koeck: ,,Mijn laatste boek 
is hoegenaamd nog niet geschre
ven! Er zijn trouwens ook andere 
ernstige dingen die mij blijven be
roeren. Zoals inderdaad de explo
sie van de kernbewapening. De 

Paul Koeck: ,,lk vind het jammer, die politieke meligheid van de Vlamingen." 

C r ^ ' Laats 

Frisse topjes 
weg 

— Zoals..? 
Paul Koeck: „Veel dingen die 

we vaak niet zien of onvoldoende 
beleven. Kleine dingen, zo heet het 
toch ook op spreuken, maken het 
leven prettig om leven. Maar het is 
zo alledaags of weinig spektakulair 
dat we eraan voorbijgaan. 

Ik vind bijvoorbeeld een verblijf 
aan onze Vlaamse kust enorm ver
kwikkend. Maar dan wel buiten het 
zomerseizoen. In het 'hoogsei
zoen ' trek ik het liefst van al het bin
nenland in; naar de Ardennen bij
voorbeeld of naar een ander rustig 
plekje. Die terrasjes aan onze kust 
(de overdekte!) kunnen ook tijdens 
de wintermaanden, wanneer de 
zee in woelige deining is, een aan
genaam rustpunt betekenen. 

Ook op veel andere gebieden is 
ons land een goed land. Er valt hier 
veel te genieten. Maar het blijft een 
'klein land'. Een grasmachine-
land. 

Alle groene frisse topjes die iet of 
wat opgroeien worden direkt me
teen gladgestreken. Ik mag zeker 
niet veralgemenen. Er kunnen goe
de kansen bij ons gegrepen wor
den. Maar, één van de handicaps 
blijft ongetwijfeld onze taal. Ons af
zetgebied is erg beperkt. Behalve 
die kleinschaligheid is er jammer 
genoeg ook die kleinzieligheid. 

Misschien zou ik in andere lan
den een ruimer bekendheid kun
nen genieten, maar de konsekwen-
tie zou dan zijn dat ik in de gevan
genis zou belanden. Sommige 
dingen die ik hier publiceer, zou
den mij elders als subversief aan
gewreven worden. Dit is dan weer 
de keerzijde van de grootschaliger 
'medaille' die artiesten afschrijvers 
elders toebedeeld krijgen. 

Politieke 
meligheid 

Laatste aflevering 

Het belet niet dat men ook bij ons 
iemand, van overheidswege, op 
sublieme manier het leven zuur 
kan maken. En het ook tergend 
doet. De handelwijze van de fiskus 
bijvoorbeeld is een middel om 
kunstenaars te muilbanden. 

Er IS als het ware van die kant uit 
een stille dwang om minder kritisch 
te schrijven, om tot een beter 'ren
dement' te komen. Wat mij betreft: 
ik schrijf en publiceer wat 'in mij ge
bakken is'. 

Met soms zware konsekwenties 
vandien. Zoals een roman over het 
probleem van radio-aktief besmet 
water. Hoegenaamd geen science
fiction. Gebaseerd op een onder
zoeksrapport van een professor die 
met zijn naam signeerde. 

Bijpublikatie van zo 'n boek is er 
zware tegenwind. Niemand neemt 
zijn verantwoordelijkheid op. Toch 
wordt uiteindelijk na twee jaren de 
bewuste besmette bron afgesloten. 
Maar niemand wordt gestraft of 
verantwoordelijk gesteld voor on
rechtmatig lozen van afvalstoffen 
van de bewuste kerncentrale... 

Ik heb enigszins last van de po
litieke meligheid van onze mensen. 
De grote politieke beslissingen 
worden boven onze hoofden heen 
genomen. Ik vind het jammer, die 
mentaliteit van 'laisser-allez'. We 
leven in een klein land. Ik heb ge
leerd in deze kontekst te leven. 
Maar, mijn horizonten zijn veel 
wijdser. Gelukkig maar." 

(hugo de schuyteneer) 
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uitslag 
vakantie-wedstrijden! 

De prijskampen in de vakantie- Wij van 1 augustus II. mochten een massa
le deelneming genieten. Voor de drie wedstrijden samen ontving de redak-
tie liefst 689 antwoorden. Er werd dus nogal wat meegespeeld in de Vlaam
se huiskamers. 

Op maandag II. om 12 u. werd de wedstrijd afgesloten en dinsdag om 15 u. 
viste voorzitter Vic Anciaux 35 winnaars uit de juiste inzendingen. 20 voor 
de reuzepuzzel, 5 voor Meespelen en 10 voor,, Vlaanderen Verkeerd.'' Ver
volgens trok de voorzitter uit de winnende inzendingen de drie hoofdprijzen. 
Hier de uitslagen en de winnaars. 

Reuzepuzzel 
De reuzepuzzel trok de grootste aan 

dacht 467 inzendingen die bovendien 
allen juist waren De gezochte zin was 
„Geen voogden Eigen staat " 

1ste prijs: J Vanden Acker (Booi 
schot) Hij (of ZIJ) ontvangt de allessnij 
der (super de luxe) 

2de tot 5de prijs: een zilveren 
muntstuk 50 Vlaamse franken 

Frans Lodewijck (Mol), Enk Meer-
schaert (Gent), Hubert Stevens (Ize-
gem), G Vandaele (Brussel) 

6de tot 10de prijs: een walk-man 
Pieter Horions (Mortsel), Jozef Gie-

lens (Erps-Kwerps), Peter Pholien 
(Oostende), Jos De Jonghe (Gent), Flo-
rent Steenssens (Kruibeke) 

11de tot 15de prijs: een Water
manpen 

Marcel Gosijn (Welle), Andre Vandor-
pe (Oostduinkerke), Boudeweel-

• Gevraagd helpsters (gezins
helpsters, familiale heipsters, sanitaire 
helpsters), gespreid over 8 part-times 
voor gezins- en bejaardenhulp over het 
ganse arrondissement Kortrijk en leper 
In dienst treden vanaf 1 juli Inlichtingen 
en plaatsaanbiedingen bij Franz Van 
Steenkiste, Volksverte- genwoordiger, 
Zeger van Heulestraat 40, te 8710 
Kortrijk-Heule (tel 056-35 79 92) 

Schakman (Adinkerke), Alfons Roziers 
(Booischot), Jenne De Rycke (Kalken) 

16de tot 20ste prijs: een waardevol 
boek 

Lode Van Vlimmeren (Kapellen), Luc 
Bruggheman (Assenede), Ant Scheipe 
(Izegem), Liesbet Van den Driessche 
(Brugge), J Merckx (Kessel-Lo) 

Meespelen (92) 
Van de 83 inzendingen waren er 28 

juist Voor de oplossing venwijzen wijde 
lezer naar biz 11 

1 ste prijs: Piet De Zaeger (Emblem) 
HIJ ontvangt een waardevol boekenpak
ket geschonken door minister Hugo 
Schiltz 

2de prijs: Guido Deschuymere 
(Wemmei) Hij ontvangt een zilveren 
muntstuk 50 Vlaamse franken (waarde 
1650 fr) 

3de, 4de en 5de prijs: een walk
man Nico Moyaert (Oudenburg), Leon 
Vanheusden (Diepenbeek), Alice De-
visscher (Lovendegem) 

,, Vlaanderen Verkeerd'' 
139 jeugdige vnenden (tot 16 jaar) 

grepen naar de atlas om de Vlaamse 
monumenten op hun plaats te zetten 
123 van hen deden het nog juist ook' 

Hier de uitslag Diksmuide 3, Brug
ge 1, Kortrijk 4, Gent 2, Antwerpen 7, 
Mechelen 11, Brussel 8 of 9, Geraards-

Deze week 
in Knack Magazine 

De bom tegen Greenpeace 
De Franse geheipie dienst is betrokken bij de aanslag op 

de Rainbow Warrior, het vlaggeschip van de milieu
organisatie Greenpeace. Een zaak die internationaal veel 

beroering wekt, maar die toch vooral gevolgen zal 
hebben in Parijs zelf. De bom tegen Greenpeace, deze 

week in Knack. 

En dan de beww 

De bouw IS een van de industrie-
sektoren die zwaar onder de kn-
sis heeft geleden, en nog altijd 
lijdt Op het kabinet van de eerste 
minister begint een overlegronde 
om de bouw voort te helpen Wat 
kan daarvan worden verwacht? 

tkhabbach 

Schabbach bestaat niet Het dorp' 
heeft een andere naam, maar dat 
geeft met Sinds de film Heimat op 
televisie is vertoond, noemt iede
reen het Schabbach en is het een 
soort bedevaartsoord geworden 
Ook Knack toerde door de Huns-
ruck op zoek naar een legende. 

Knack Weekend 
D« eerdcl-pr ins** 

Begin september wordt de vijfde 
Gordel rond Brussel georgani-
zeerd, een fiets- en wandelevene

ment in het groene Vlaanderen 
rond de hoofdstad Betty Mel-
laerts doet zeker mee en Knack 
Weekend had met haar een 
gesprek 

P O H I MteMe 

Paul Miesse heeft er een lange car
rière opzitten als wijnmakelaar In 
die funktie bepaalde hij voor een 
groot deel welke fles de konsu-
ment in de winkel kon kopen. Nu 
klapt hij voor het eerst uit de 
biecht De wijn-geheimen van 
Paul Miesse, deze week in Knack 
Weekend. 

n*ts«n • • wandelen 
inl 

In deze laatste week van augustus 
stelt Knack Weekend u ook zijn 
laatste fiets- en wandeltocht van 
deze zomer voor Daarvoor ver
wijlen we in Ranst, in de omgeving 
van de Palheterstad Lier 

bergen 9 of 8 (er staat in beide steden 
inderdaad een manneke-pis'), Lier 12, 
Olen 5, St -Truiden 10, Tongeren 6 

1ste prijs: Kurt Durnez 
(Bissegem) 

HIJ ontvangt een waardevol boeken
pakket geschonken door voorzitter Vic 
Anciaux 

2de tot 10de prijs: een walk-man 
Roeland Lambrechts (Tongeren), 

Herbert De Meyer (Erembodegem), Ne-
Ie Galle (Serskamp), Jimmy Oostvogels 
(Gellik), Davy Baelemans (Rijkevorsel), 
Harald Van Herf (Zutendaal), Michael 
Peeters(St -Niklaas), Machteld Swaans 
(Wommelgem), Steven De Troyer 
(Ninove) 

De winnaars ontvangen eerlang hun 
prijs Aan de meespelers die met in de 
prijzen vielen een volgende keer meer 
geluki 

Dank! 
Aan de milde schenkers (Vic An

ciaux, Hugo Schiltz, Stichting 
„Vlaamse Franken", Siemens, Paul 
Severs, De Postiljon-Dilbeek, 
Lannoo-Tielt) onze biezondere dank. 

Het VU-partllbestuur 
deelt mee... 

Na af loop van het Volksunie-part i jbestuur van maandag 26 au
gustus heeft algemeen voorzi t ter Vic Anciaux volgende mededehn-
gen gedaan ten overstaan van de pers. 

Het partijbestuur van de Volksunie 
stelt vast dat de CVP en de PVV nog al
tijd de knoop inzake het grondwetsar
tikel 59bis niet hebben doorgehakt 
Hun woordvoerders, Swaelen en Ver-
hofstadt, leggen wel stoere verklarin
gen at over de noodzakelijke federali-
zenng van het onderwijs, maar zolang 
de CVP en PVV zich vastklampen aan 
hun respektieve Waalse zusterpartijen 
blijven alle mooie verklaringen woorden 

Dinsdag op TV: 

Hoe de VU de 
verkiezingen aanpald 

De Vlaams-Nationale-Omroep-
stichting brengt op dinsdag 3 sep
tember aanstaande, de 15de afle
vering van haar tv-magazine '85 en 
dit om 21u30 op het eerste BRT-
net, met o m 
Dure verleiders: 

Een reportage over de kostprijs 

ZO^iKCRC]^ 

D 18 j ongehuw/de tweetalige 
gezins- en sanitair helpster met er-
varinq als bejaardenhelpster, zoekt 
een betrekking in het Brusselse, 
ten westen van Brussel of in het 
Aalsterse 
D 20 j . kleuterleidster met diplo
mavan een Rijksschool zoekt een 
betrekking m het Brusselse, 
Vlaams-Brabant of Oost-Vlaan-
deren 
Voor ml zich wenden tot volksver
tegenwoordiger Dr J Valkeniers, 
tel 02-569 16 04 

en de financienng van verkiezings
kampanjes; m m v reklame-ad-
viseur Walter Chabot, Frans Baert, 
VU-fraktieleider in de Kamer, die 
het VU-wetsvoorstel terzake toe
licht en Vic Anciaux, die het heeft 
over zijn inspanningen om de wild
groei van de 20 m2 affiches voor 
partijpolitieke propaganda af te 
remmen 

VU-happening te Bonhelden: 
Een verslag van het VU-treffen in 

de Krankhoeve of ,,hoe pakt de 
Volksunie de verkiezingen aan*?" 
Het kostelijke falen: 

Een overzicht van de politieke 
krisis die tot vervroegde verkiezin
gen heeft geleid met de politieke 
gevolgen, m m v Vic Anciaux, al
gemeen VU-voorzitter 

Flash uit de Wetstraat: 
En verder de nieuwsrubriek en 

kommentaar van Hugo Schiltz en 
Vic Anciaux op het verloop van de 
parlementaire debatten 

in de wind Het enige resultaat van de
ze woordenkramerij kan maar zijn dat 
uiteindelijk het bewuste artikel 59bis 
met wordt herzienbaar verklaard En 
dat er hoegenaamd geen uitgebreide 
federalizering mogelijk wordt in de vol
gende legislatuur 

Doorzichtig maneuver 
Het dwergpartijtje van de PSC zal 

dan eens te meer haar slag hebben 
thuisgehaald In dit verband waarschuw 
ik voor een maneuver dat in onderting 
akkoord door de PSC en de PRL wordt 
voorbereid 

Deze twee Waalse regeringspartijen 
zouden met name willen dat de rege
ring volgende vrijdag, na de minister
raad, ontslag neemt De regeringspar
tijen zouden zich dan kunnen verschui
len achter het zogenaamd jundisch 
standpunt, dat in die omstandigheid al
leen de beperkte verklanng tot grond
wetsherziening (die in 1981 werd goed
gekeurd) nog kan hernomen worden 
Dus zonder de mogelijkheid van een 
verregaande staatshen/orming, en bij
gevolg ook zonder de kans om het on
derwijs te federalizeren vermits artikel 
59bis in die beperkte verklanng van 
1981 met voorkomt 

Oproep 
De VU betwist deze stelling als on

grondwettelijk, maar afgezien daarvan 
roept ZIJ heel de Vlaamse Beweging op 
zich keihard tegen dit maneuver te ver
zetten De Volksunie vraagt zich trou
wens af wat de Vlaamse meerderheid 
in dit land nog betekent 

Indien Martens en de CVP ingaan op 
dit maneuver, en bijgevolg de alliantie 
met de PSC verkiezen boven Vlaande
ren, dan zijn zij medeplichtig aan de ver
loochening van het algemeen Vlaams 
vertangen Het belang van de Vlaamse 
meerderheid in dit land wordt op die 
manier verkwanseld Vlaanderen zou 
op deze wijze met alleen de autonome 
bevoegdheid om een eigen Vlaams on
derwijs te bepalen vertiezen, maar te
vens 10 miljard per jaar Hetgeen werk
gelegenheid betekent voor 10 000 
Vlaamse leerkrachten 

Koiioquium over taalgrens 
Op 3 en 4 oktober organiseert de ,,Stichting Jan Cobbaut v z w " een 

ko l loqu iumover , ,De Taalgrens tussen stabil i teit en beweging" . De
ze wetenschappel i jke vergadering, waaraan talri jke binnen- en bui
tenlandse deskundigen hun medewerking verlenen, verdient onze bij
zondere aandacht. 

De , Stichting Jan Cobbaut" is een 
vzw en een privé-initiatief, genoemd 
naar haar voornaamste promotor Zij be
oogt wetenschappelijk onderzoek te be
vorderen m b t de geschiedenis en de 
kuituur van Vlaanderen Ook dit koiio
quium zal ongetwijfeld weer op een 
merkwaardig hoog peil getild worden 
Beweging en stabiliteit 

Taalgrenzen vertonen over het alge
meen een veel bestendiger karakter 
dan politieke grenzen, en lijken trou
wens slechts in beperkte mate door po
litieke aktie be invloedbaar te zijn Wel
ke faktoren spelen dan in op het proces 
van stabiliteit en beweging'' Dót ver
kennen is de specifieke bedoeling van 

dit koiioquium Geografische, taalkun
dige, sociologische en historische fak
toren moeten worden bekeken in een 
kontekst die ruimte laat voor een kom-
paratieve aanpak 

Het koiioquium gaat door onder het 
voorzitterschap van professor dr Ludo 
Milis (RUG) Er wordt voorts aan mee
gewerkt door de professoren Pierre Bec 
(Poitiers), Paul de Ridder (Brussel), 
Jean-Mane Duvosquel (Brussel), R 
Flatrès (Parijs), Peter Nelde (Brussel), 
Herman Van der Haegen (Leuven), 
Franz Petri (Munster - Westfalen) en A 
Vanneste (Antwerpen) 
Kasteel van IVIale 

Het koiioquium is gepland op donder

dag 3 en vrijdag 4 oktober Ook de 
plaats van deze studiedagen is knap 
gekozen Onder impuls van de altijd be
zige sekretans Roel Vander Plaatse 
werd geopteerd voor het unieke histo
rische kader van het kasteel van Male 
Deze burcht is thans een abdij en biedt 

,beperkte mogelijkheid tot verblijf Een 
syllabus wordt aan de inschrijvers ter 
beschikking gesteld De handelingen 
van dit koiioquium worden in boekvorm 
uitgegeven begin 1986 

Inschrijvingen worden tot 20 septem
ber ingewacht bij de stichting Jan Cob
baut, t a V sekretans Roel Vander 
Plaetse, c o Sint-Pietersabdij van 
Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 435, 
8320 Brugge De deelnameprijs be
draagt slechts 750 f r, over te schrijven 
op rekeningnummer 478-2218121-72 
ten name van de Stichting Jan Cob
baut, Brugge 
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leren op bezoek 
te Diest 

De Volksunie van het arrondissement Leuven en van de plaatselij
ke afdeling te Diest ontvingen op vrijdag 16 augustus een delegatie 
leren uit het graafschap Antrim in Noord-lerland. Dit kadert in de po
litiek van de Volksunie en van haar Europees parlementslid Willy Kuij-
pers ter ondersteuning en verdediging van nationale minderheden. 
Zo ontving de Volksunie reeds eerder dit jaar een delegatie uit Fries
land van de Fryske Nasjonale Party. 

De delegatie staat onder leiding van 
Rev Father Pat Buckley Deze uit Dublin 
afkomstige katolieke priester tracht in 
het uitgesproken protestantse zeestadje 
Larne een oekumenische werking op 
gang te brengen Hij bestudeert hier
voor in Vlaanderen de werking van 
„Rechtvaardigheid en Vrede" 

Bovendien houdt hi) zich op sociaal 
vlak daadwerkelijk bezig met de opvang 
van tientallen families, waarvan de kost
winner — om politieke redenen — inde 
gevangenis verblijft 

„Verklikkers" 
Sedert geruime tijd kent de Britse 

rechtspraak m de zes graafschappen 
van Noord-lerland een systeem van uit-
zondenngsrechtbanken Mensen die 
tot een zeer lange gevangenisstraf ver

oordeeld zijn wordt straftijdverkorting 
en uitwijkmogelijkheid (ondereen nieu
we naam) aangeboden, m ruil daarvoor 
moeten ze schuld bekennen en ande
re mensen „beschuldigen" Op deze 
wijze werden reeds een 500-tal leren uit 
katoliek-nationalistische middens aan
gehouden De rechtbanken die deze 
getuigenissen (zogenaamde „super
grasses") aanvaarden, vonnissen met 
slechts een rechter en zonder jury 

Op 18 juni woonde Europarle
mentslid Willy Kuijpers in Belfast een 
van deze zittingen bij en kon dit ,,ge
rechtelijk onrecht" met eigen ogen aan
zien Hl) diende samen met mevr Ei
leen Lemass, en de heren Niall An
drews en Mc Gowan hierover een 
ontwerp-resolutie bij het Europese par
lement m 

D. Lambrechts 

Rev. Father Buckley, samen met familie en vrienden, gekiekt te Diest, 
waar ze samen met F. Seurs, Pol en Inge Cresens, een aangename toe

ristische namiddag doormaakten. 

OOST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

1 VURSTE: 5de jaarlijks visfestijn, met als gast VU-voorzitter Vic An-
ciaux. Te Vurste, Akkerlos 3 Aanvang 12 uur Deelnameprijs 220 fr 
Organisatie VU-Gent 

3 DRONGEN: Senator Oswald Van Ooteghem licht zijn plan tegen 
jeugdwerkloosheid toe, café Artevelde, Koninginnestraat 39 te Dron
gen Aanvang 20 u Toegang gratis Iedereen welkom Organisatie 
VU-Drongen 

8 IMPE-LEDE: Jaarlijks vriendenfeest van de D M /Z 8 -vnendenkring 
,,Snel-Pede" O m l l u eucharistievienng in de Sint-Denijskerk te 
Impe voor onze overleden vnenden Nademiseetmaalinzaal,,Edel-
weis". Steenstraat38te Lede Deelnameprijseetmaal 380fr Tafel
rede door Daan Vervaet Inschrijvingen Baeyens Marcel 
(053/21 22 65) en Galle Jan (053/21 95 98) 

8 GENT: Berkenkruisonthulling Stefaan De Zitter Verzamelen ingang 
kerkhof Brugse Poort (Palingshuizen) om 10u45 Org Vnendenkring 
Sneyssens-Gent 

13 BAZEL: Straatfuif op het Kerkplein Aanvang 19u30-voorprogram
ma , 20u30 Vendelzwaaien door KLJ-Meisjes, 21 u Volksdans door 
Krabbeke Steur van Temse, 22 u. Discobar Marcello Inkom 30 fr 
Voorverkoop 20 fr Org VUJO-Groot-Kruibeke 

14 ERTVELDE: Tentoonstelling van foto's landschappen uit Zeeuws-
Vlaanderen en Noonwegen van Arthur Blewanus, in ,,De Veldbloem, 
Hoge Avnjestraat 5 Open op woensdag, donderdag, vrijdag vanaf 17 
uur Opzaterdagvanaf 14 uur en op zondag vanaf 10 uur Deze ten
toonstelling loopt tot 22 september 

15 KERKSKEN-HELDERGEM: Eetmaal in zaal Madeion te Nederhas-
selt van 11 tot 20 uur Organisatie VU-Kerksken-Heldergem 

VUJO-straatfuif te Bazel 
De VU JO- van Groot-Kruibeke orga

niseert op 13 september een straatfuif 
op het kerkplein te Bazel vanaf 19 30 u 

Voor dans en zang wordt gezorgd 
door volksdansgroep ,,Krabbeke 
Steur" van Temse Naast hun voorstel
ling van oud-Vlaamse danspasjes, be
geleiden ZIJ de gegadigden bij het zelf 
uitvoeren van enkele rondedansen 

De meisjes van de Katolieke Lande
lijke Jeugd van Bazel zetten hun 

mooiste beentjes voor bij het zwaaien 
met kleurige vendels 

Gedreun van trommels, cimbalen, 
klaroenen en trompetten door de 
Vlaams-nationale Jeugd, besluit het 
eerste deel van de straathappening 

Vanaf 22 00 u zorgt discobar Marcel
lo voor de gepaste tonen 

De vienng van 20 jaar Volksunie-
Scheldekant geeft nog een extra feeste
lijk tintje aan deze straatfuif 

-m 
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SEPTEMBER 
1 BOORTMEERBEEK: Vispnjskamp in de Blokstraat, Schiplaken In

schrijving vanaf 11 uur Start om 13 uur in 2 beurten Gedurende 
vispnjskamp is er een barbecue Org VU-Boortmeerbeek 

2 JETTE: Spreekbeurt van Vic Anciaux in het trefcentrum Leopold-I-
straat Jette Aanvang 20 uur 

6 BRUSSEL: Ter gelegenheid van zijn 12-jarig bestaan, mosselfestijn 
bijGuido, ,,lndeViking", Arduinkaai5,1000 Brussel Ook op zater
dag 7 en zondag 8 september Telkens vanaf 12 uur Reuze tombola 
ten voordele van het Vlaams kiesfonds ,,Brussel onze hoofdstad" 

7 LONDERZEEL: Jaarlijkse barbecue in het Populierenhof vanaf 19 uur 
Het Populierenhof is gelegen aan de autostrade, op de weg gelijklo
pend met de snelweg Org VU-Londerzeel 

13 MEISE: Tentoonstelling 25 jaar Vü-Meise-Wolvertem-Oppem, in de 
overdekte speelplaats van het W Vandenberghecentrum, Brussel
sesteenweg, Meise Gelegenheidsrede door kamerlid P VanGrem-
bergen Koud buffet aan 350 fr pp Inschrijven voor 7 september op 
rekeningnummer 423-9101641-75 Aanvang 20 uur 

14 MEISE: Tentoonstelling25jaar VU-Meise-Wolvertem-Oppem m het 
Willy Vandenberghecentrum Open van 10 tot 12 en van 14 tot 20 uur 

15 WOLVERTEM: Tentoonstelling 25 jaar Vü-Meise-Wolvertem-Oppem 
Open van 10 tot 12 en van 14 tot 19 uur Ballonwedstrijd op het ge
meenteplein 

15 BRUSSEL: Wandelzoektocht onder het motto ,,Ontdek Brussel, uw 
hoofdstad" Herdenking Jan Van Ruysbroeck Inschrijving in het Tref
centrum, Pantheonlaan 14teKoekelbergvan 13u30tot 14uur Deel
neming in de onkosten 100 fr voor de leden en 150 fr voor de niet-
leden Innchters L Suys, Koekelberg en J Mertens, Brussel 

Wandelzoektocht te 
Meise-Wolvertem-Oppem 

25 jaar Volksunie te 
Meise-Wolvertem-
Oppem 

Gedurende 3 dagen herdenkt de af
deling Meise-Wolvertem-Oppem zijn 
kwart-eeuw jong-zijn 

Vrijdag 13 september Gelegen
heidsrede door Kamerlid Paul Van 
Grembergen in de overdekte speel
plaats van het Willy Vandenberghecen
trum, Brusselsesteenweg Meise Na
dien opening van de tentoonstelling,,25 
jaar VU Meise-Wolvertem-Oppem" ge
volgd door een drink 

De feestavond wordt besloten met 
een eetmaal Koud buffet aan 350 fr 
per persoon in te schrijven door storting 
op de rekening 423-9101641 -75 voor 7 
september 

Zaterdag 14 september Ten
toonstelling toegankelijk van 10 tot 12 
uur en van 14 tot 20 uur in het W Van
denberghecentrum te Meise 

Zondag 15 september Tentoonstel
ling in Sint-Maarten Gemeenteplaats 
Wolvertem geopend van 10 tot 12 uur 
en van 14 tot 19 uur 

Vanaf 14 uur grote ballonwedstrijd op 
het Gemeenteplein Voor 20 fr kan je 
een walk-man winnen, een elektronisch 
spelletje, een kwartsuurwerk of een van 
de talrijke andere prijzen 

U wordt van harte uitgenodigd op de 
aktiviteiten door de VU-afdeling geor
ganiseerd naar aanleiding van haar 
25-jarig bestaan 

Het Karel Bulsfonds zet de traditie 
van de suksesrijke zoektochten in Mei
se voort I 

Van 1 tot 14 september brengt onze 
zoektocht U te voet of per fiets langs en
kele mooie hoekjes van onze drie deel
gemeenten 

U doet de tocht van ongeveer zeven 
kilometer op de dag die u 't beste past 

Een prachtige prijzentafel wacht op 
u (o a een draagbare TV of een 
cassette-recorder) 

De deelnemingsprijs bedraagt 
slechts 120 fr Deelnemingsformulieren 
kan u bekomen door storting op reke
ning 437-3293241-32 van het Karel 
Bulsfonds-Meise of op een der volgen
de adressen Papierhandel Callebaut, 
Brusselsesteenweg 33, Meise, Cafe De 
Beiaard, Brusselsesteenweg 48, Mei
se, Maurice Passchijn, Vilvoord-
sesteenweg 81, Meise, Jan Verbaan-
derd, Kapellelaan 125, Meise, Papier
handel Jofra, Stationsstraat 7, 
Wolvertem, Café Sint-Maarten, Ge
meenteplein 5, Wolvertem 

Fietsen in 
en rond 
Wommeigem 

Mede dank zij de prachtige zomerse 
zondagochtend waren er 72 deelne
mers om 2 u verzameld aan,,den Klau-
waert" om onder leiding van A Sled-
sens (voorz Heemkring) deze landelij
ke fietstocht aan te vatten Jong en oud 
(van 2 tot plusminus 65) genoot van de 
zeer rustige landelijke wegen tussen 
weiden en akkers, maïsvelden en boe-
renhoven Dat Wommeigem ook een 
producent is van verscheidene tuin-
bouwprodukten waaronder de teelten 
van tomaten, sla, komkommers en zelfs 
paprika's konden de deelnemers op
merken aan de serre's die langs de 
fietsroute stonden Ondanks het puike 
werk van onze estafetteploeg (hartelijk 
dank) besloot het zo fijn verlopen eerste 
gedeelte met een lichte valpartij Aan 
mevr van de Weghe wensen wij zo 
spoedig mogelijk tenjg een rechte rech
ter duim De weergoden beslisten dat 
het tweede gedeelte zou uitregenen 
WIJ hebben er ons tegen onze zin bij 
neergelegd en desondanks afspraak 
gemaakt voor begin augustus 1986 
Een eervolle vermelding geven we 
graag aan de negenkoppige groep uit 
Kontich, de twee uit Schoten en de in 
prachtig uitgedost trainingspak aanwe
zige Frans Kuijpers en tenslotte aan alle 
aanwezige Oemelgoemmenaren, om 
onze gids dan zeker niet te vergeten 
W. Herbosch 

TAALKLACHTEN? 
Taalklachtenbus P.B. 73 

9000GENT-12 

Op 14 september bekomt u van 11 tot 
13 u , de laatste formulieren in het Van 
den Berghecentrum, Meise, begin- en 
eindpunt van onze zoektocht Prijsui
treiking op die dag in hetzelfde centrum 
om 19 u 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

7 EKEREN: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere in zaal ,,De 
Boterham" Veltvirycklaan 23, Ekeren Van 13u30tot 14u30 

7 BERCHEM: Tentoonstelling,,Vlaamse voormannen" en ,,Historiek 
van de Volksunie Berchem" In de hal van het Cultureel Centrum -
Berchem, Driekoningenstraat 126 Tot en met 8 september 

13 WOMMELGEM: VUJO-bal inde zaal Familia, A Mortlemanstraat 
Aanvang 20u30 Inkom 60 fr 

15 WOMMELGEM: Kinderbloemenstoet met deelname van ong 75 grote 
en kleinere wagens Aanvang 14u30 Enig mooi. 

Belangrijke energieleverancier In Vlaanderen! 
80 jaar werkgelegenheid voor duizenden mensen_ 
80 jaar dynamische deelname aan de ekonomische 
ontwikkeling van ons land! 

E B E S EBES TOT UW DIENST 
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Koksijde-Oostduinkerke 

Weduwe Jereom 
Leunüan begraven 

Op 20 augustus overleed in de St.-Augustinuskliniek te Veurne, 
mevr. Nora Maria Vandenbroucke, weduwe Jeroom Leuridan. 

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de bijzetting in de 
familiekelder, had zaterdag 24 augustus om 11 u. plaats in de St.-
Amatusnoodkerk te Oostvleteren. 

Begaafd met een knap verstand en scherpe zin is zij bescheiden 
en bezorgd door het leven gegaan. Gedurende 20 jaren heeft ze het 
rusteloze offerleven van haar man Jeroom Leuridan, gewezen volks
vertegenwoordiger, geschraagd. 

Zij was woonachtig te Koksijde. 

Wij bieden aan de familie Leuridan onze innige deelneming in hun 
rouw. 

Coxyde Flying Show 
Ondanks de protesten van verleden 

jaar, was de Flying Show opnieuw een 
franskiljons gedoe. Publiciteit: eentalig 
Frans, programmabord; tweetalig met 
Frans vooraan, speaker: tweetalig 
Frans-Nederlands en meermaals in het 
Frans alleen, aan de toegangen; Ne
derlandsonkundig. 

En zegge dat het CVP-PVV-ge-
meentebestuur zijn medewerking hier
aan verleent en de taal van de Koksij-
denaars laat minachten. 

De zeedijk was ook afgesloten, toe
gang 60 fr. en konden de toeristen en 
plaatselijke inwoners niet verder door
wandelen . Op deze show waren er ook 
bier, frieten en sandwiches te koop. De 

PVV-schepen van Kuituur sprak wel 
van een gouden zaak voor de gemeen
te, doch dit alles ten nadele van de 
plaatselijke handelaars die wel verder 
hun gemeentebelastingen zullen mo
gen afdekken. 

Nee, we zijn er nog niet! 
Met de laatste Garnaalstoet te Oost-

duinkerke ontvingen wij een wegwijzer 
en samenstelling van de stoet. 

Tot onze grote verwondering 
moesten we vaststellen, na openen van 
de folder, dat hij wel drietalig was op
gesteld, vooraan Frans-Duits en achter
aan Nederlands. 

De strijd voor de eerbiediging van on
ze taal, en dan nog fn eigen gemeente, 
IS nog niet ten einde. 

Werl<en 
waterzuiveringsstation 

Wie te Wulpen langs het kanaal 
Veurne-Nieuwpoort wandelt of het 
bruggetje even over moet, kan er ken
nis maken met een geur die een on
draaglijke stank veroorzaakt. 

Begin 1981 werd een aktiekomitee 
opgericht onder leiding van VU-
gemeenteraadslid Boucquez, tegen de 
lozing van riool- en industrieel afvalwa
ter in bovenvermeld kanaal. Sedert en
kele maanden zijn de bouwwerken 
gestart aan het waterzuiveringsstation 
te Wulpen en schieten de werken goed 
op. Aanvankelijk was voorgesteld het 
station dicht bij Veurne te bouwen, doch 
CVP-volksvertegenwoordiger Mar-
chand stak hier stokken in de wielen en 
hierdoor werd het station te Wulpen in
geplant, alhoewel Veurne de grootste 
vervuiler is. 

Maar zullen dan alle problemen uit de 
lucht zijn ? Zal dit stationnetje alle ver
vuild water kunnen venwerken? 

Boucquez verwijst naar het pompge-
maal langs de Poldersstraat te Nieuw
poort dat door een overbelasting vervui-
iing veroorzaakt in de kleine waterlo
pen. Indien Wulpen te veel vervuild 
water moet verwerken zullen wij op
nieuw met zware problemen gekonfron-
teerd worden. 

En wat met de sliblagunes, gaan die 
op hun beurt geen reukhinder veroor
zaken richting Wulpen? 

Van een genezing kan men zeker 
nog niet spreken, doch het aktiekomi
tee houdt een oogje in het zeil en hoopt 
verder samen met de streekbewoners 
te ijveren voor verdere verbetering op
dat eindelijk deze milieuhinder kan ver
geten worden. 

AMYLUM 
Z E T M E L E N , E I W I T T E N EN S U I K E R S OP W E R E L D V L A K 

Met een jaaromzet van ca. 12 miljard BF en 800 personeelsleden, behoort Amylum tot de leidende pro-
duktiebedrijven in België en tot de toonaangevende ondernemingen in de zetmeelnijverheid op wereld
vlak. 

In de fabriek te Aalst worden zetmelen en glucosestropen geproduceerd die in de voedings- en andere 
nijverheden als grondstoffen industrieel verwerkt worden (zoet- en bakwaren, frisdranken, papier, tex
tiel, golfkarton,...). 

Momenteel rekruteren wi j : 

VOOR DE TECHNISCHE AFDELING/GROEP ENGINEERING 
ERVAREN INDUSTRIEEL TEKENAAR-ONTWERPER 

Funktie: 

- ontwerpt volgens algemene richtlijnen die hij ontvangt van een ingenieur, belangrijke fabrikatie of kon-
struktieprojekten; 

- volgt, koördineert en leidt werk van een team tekenaars; 

- verzorgt Kontakten en koördingtie met ingenieurs van het studiebureau; 

- kan koördinatie doen met uitvoerders van de werken. 

Profiel: 

- A2 Mechanica specialisatiejaar planningstechnicus of specialisatiejaar computergestuurde produk-
tietechnieken of 81 Mechanica of graduaat Mechanica-Bedrijfsmechanisatie, 

- minimum 5 jaar ervaring als machinebouw- of piping- en konstruktietekenaar in studiebureel en/of on-
derhoudsafdeling; 

- leeftijd: minimum 28 jaar - maximum 40 jaar; 

- leiderstype met vlotte sociale kontakten; 

- practisch ingesteld met zeer goede technische aanleg; 

- ruime belangstelling en kennis in diverse technische domeinen. 

Schrijven met c v . naar: A M Y L U M N.V., Personeelsdienst, Burchtstraat 10, 9 3 0 0 Aalst. 

WEST-VLAANDEREN 
AUGUSTUS 
30 IZEGEM: Sint-Tillotoren, om 20 uur: beiaardkoncert door Milford Myh-

re (USA) voorzitter Wereldfed. Beiaardiers. Voordragen van poëzie 
van A. Van Wilderode. Organizatie: Stadsbestuur, m.m.v. VSVK. 

30 PASSENDALE: Debatavond i.v.m. de aanleg van een viervaksweg 
op de spoorwegbedding leper-Roeselare. Aanvang om 20 uur in de 
jongensschool van Passendale. Volgende vragen komen naar voor: 
Welke ekonomische voor- en nadelen brengt deze weg en voor wie? 
Hoe zal de weg juist lopen ? Hoe veilig zijn dergelijke wegen ? Wat zal 
dit projekt kosten ? Kunnen inwoners of gemeenten hiertegen beroep 
aantekenen en hoe gaat de procedure in zijn werk ? Organisatie: VUJO 
i.s.m. ,,Red de Spoorberm", leper. 

30 IZEGEM: N.a.v. het Zomerbeiaardkoncert:,.Poëzie en beiaard op het 
plein, Onder de Toren", met Lut Bogaert, voordracht en Erik Van De 
Walle, over de poëzie van Anton van Wilderode. Om 20 uur aan het 
plein voor de Sint-Tillo-kerk. Org.; VSVK. 

31 ASSEBROEK: Kinder-playbackshow. Gepresenteerd door Mieke 
Bouve. Aanvang 14 uur. Deelnemers moeten vooraf inschrijven bij 
L. Grootaerdt, 't Leitje 56, 8320 Brugge 4 (Tel: 050-36.29.31). T.v.v. 
sociaal doel. Org.: Trefpunt-Assebroek. 

SEPTEMBER 
6 SINT-ELOOIS-WINKEL: Vic Anciaux om 20u. in zaal De Kring -i- voor

stelling VU-kandidaten komende verkiezingen. Organisatie: VUJO. 

VZW Trefpunt-Assebroek: 

Kinder-playback 
met „Ann" 

De Vlaams-natlonale socio-kulturele vereniging Trefpunt-Asse
broek organizeert op 31 augustus een kinder-playbackshow. Dit In 
het kader van gemeentefeesten en In aanwezigheid van een heuse 
tv-vedette. 

Het wordt niet de zoveelste play-
backshow, maar een happening van en 
voor kinderen. Precies ook daarom 
doet Trefpunt-Assebroek beroep op 
de erg populaire aktrice Mieke Bouve. 
Bij kinderen vooral ge- en bekend als 
de blonde detektive „Ann" uit het 
suksesvolle jeugdprogramma „Merli-
na". Bij volwassenen is zij eveneens 
geliefd als toneelspeelster en filmaktri-
ce. Zo verzorgde zij onlangs nog de 
presentatie op het jongste Volksunie-
kongres en op het Vlaams-Nationaal 
Zangfeest. 

Sociaal doel 
De opbrengst van deze happening 

wordt trouwens geschonken aan twee 
instellingen met een uitgesproken soci
aal doel. Met name het „Trefcentrum 
voor Mensen met Vragen", waarvan 
VU-arrondissementsvoorzitter Erwin 
Van Driessche voorzitter is en het 
opvanghuis voor adolescenten in krisis 
„'t Laar". Beiden gevestigd te Brugge. 

Rouw 
te Berlaar 

Vandaag donderdag wordt om 
10 u. in de parochiekerk St.-Pieter te 
Berlaar dhr. René Luyten begraven. 
De afgestorvene was de echtgenoot 
van mevrouw Maria Wijns en vader 
van VU-senator Walter Luyten. René 
Luyten werd op 2 november 1907 te 
Berlaar geboren en overleed zater
dag jl. te Lier. Samenkomst en gele
genheid tot groeten vanaf 9 u. 15 in 
zaal Rubens, Dorpsstraat 4. 

Aan mevrouw Luyten, aan onze 
vriend Walter en de rouwende fami
lie biedt de redaktie haar gemeende 
blijken van medeleven. 

,-'^-f-'i$ 

Mieke Bouve presenteert 
deze kindershow 

Voorts zal de deskundige jury sa
mengesteld zijn uit bekende Brugse 
figuren van de sport-, toneel- en mu
ziekwereld. En uiteraard is er ook een 
mooie prijzenpot voorzien, geschon
ken door handelaars uit Assebroek en 
omgeving. 

Pral<tisch 
Deze kinder-playbackshow grijpt 

plaats op zaterdagnamiddag 31 augus
tus om 14 uur in de zaal Rustenhove, 
Wantestraat te Assebroek. Er zijn 
twee kategorieën voorzien: kinderen 
tot 10 jaar en kinderen tussen 10 en 14 
jaar. Deelnemers betalen 40 fr., vol
wassen toeschouwers 50 fr. en kinde
ren 20 fr. 

Deelnemende vedetten moeten wel 
vooraf inschrijven. Dit kan bij Luk 
Grootaerdt, 't Leitje 56, 8320 Asse
broek (tel. 050/3629.31), Dries De 
Rycke (tel.: 050/36.27.69) en Pol Van 
Den Driessche (tel. 050/38.02.43). 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

U SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 
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Pons Van Dyck ,,overgeplaatst"... 

HeksenlacM in Peer blilft duren 
Het h o e f t g e e n b e t o o g : d e Pee rse V U laat z i c h n i e t o p d e l<op z i t 

t e n e n s t a a t s o l i d a i r a c h t e r haa r g e b r o o d r o o f d e v o o r z i t t e r F o n s Van 
Dyck . A l l e we t te l i j ke e n p r o p a g a n d i s t i s c h e m i d d e l e n w o r d e n g e b r u i k t 
o m he t t i j t e ke ren e n d e p rak t i j ken v a n d e b u r g e m e e s t e r a a n t e k l a g e n . 

BIJ voorbeeld met een wekelijkse ad
vertentie in een plaatselijk reklameblad 
,,lk ondergetekende, vrije burger van 
Peer, protesteer tegen de broodroof van 
gemeentebediende Fons Van Dyck 
door tiet CVP-schepenkollege van 
Peer" 

Telkens ondertekend door een VU-lid 
of -sympatisant 

Welke leuke jongen de burgemeester 
IS, blijkt uit zijn reaktie daarop Al weken
lang krijgt iedere adverteerder prompt 
enkele politieagenten aan de deur, die 
een bnef van de burgemeester komen 
aanbieden Daarin eist de burge
meester van de betrokkenen dat zij 
,,binnen de kortst mogelijke tijd de ver
antwoording voor deze beschuldiging 
overmaken" en wordt ,,het recht voor
behouden deze eerrovende advertentie 
bij het gerecht aanhangig te maken " 

De wet en de leugens 
De Peerse burgemeester beweert te 

pas en vooral te onpas dat het,,volgens 
de gemeentewet aan een gemeentebe
diende verboden is kritiek uit te oefenen 
op het gemeentebestuur " 

Diezelfde valse bewering wordt 

steeds herhaald ook in zijn brief aan 
WIJ, in advertenties van het gemeen
tebestuur (op kosten van de gemeen
tekas), in het gemeentelijk informatie
blad, enz 

Met een aldus onrechtmatig toegeëi
gend gezag argumenteert de CVP haar 
durende broodroof 

Nochtans is mets minder waar de 
mandatarissen onder de lezers zullen 
kunnen beamen dat in geen enkel arti
kel van de gemeentewet iets dergelijks 
zelfs maar gesuggereerd wordt i 

Jarenlange pesterijen 
Na jarenlange pesterijen was Fons 

uiteindelijk terechtgekomen aan de lo
ketten van de burgerlijke stand en be
volking Waar hij rustig en bekwaam zo
als het hoort, zijn job deed 

Waarschijnlijk te rustig en te be
kwaam in de ogen van de Peerse CVP 

In eerste instantie werd aan Fons zijn 
handtekeningrecht op gemeentelijke 
stukken ontnomen Een opgaaf van re
den werd niet gedaan Paspoorten, rij
bewijzen, identiteitskaarten, Fons 
mocht — als loketbediende! — met 

VUJO-Genk: aktieve vakantie 
Dat de zomermaanden met noodza

kelijk „ rusten" betekent bewees VUJO-
Genk m woord en daad In de bussen 
die vanuit Genk naar de IJzerbedevaart 
vertrokken, behoorde uiteraard een 
VUJO-groep tot het gezelschap 

Op 7 juli was VUJO als een der wei
nige genodigden aanwezigen op een 
, ,brunch" op uitnodiging van het bu
reau van de gemeentelijke Jeugdraad 
Op 11 juli werden op de wekelijkse don-
derdagmarkt een 1 000-tal WC-

pamfletten uitgedeeld Op 14 juli werd 
deelgenomen aan de 11 juli-vienng op 
de zondagsmarkt 

Ten slotte orgamzeerde VUJO-Genk 
een barbecue op de Vlaamse Kermis, 
die op 21 juli doorging in de Slagmolen 
te Genk als initiatief van het Verbond 
der Vlaamse Gepensioneerden-Genk 

Er staan nog meerdere akties op sta
pel, maar daarover later meer 

Ivo Conlnx 

meer tekenen Na ruim 20 jaar Zodat 
de loketdiensten aardig uit de hand be
gonnen te lopen en zelfs het dienst
hoofd zijn beklag maakte 

Het volstond blijkbaar nog met Als 
ambtenaar maakte Fons al jarenlang 
gebruik van de gemeentelijke compu-
teraansluiting op het rijksregister Ja
renlang en probleemloos maakte Fons 
dagelijks lijsten, uitreksels en dies 
meer En dan plotseling komt de bur
gemeester opdagen Hij beschuldigt 
Fons ervan ,,zonder toestemming de 
computer te hebben gebruikt " Zoals 
gezegd deed Fons dat al jaren En de 
burgemeester beschuldigt Fons ervan 
dat er (uit een map met duizenden der
gelijke dingen) precies 15 dubbels van 
computerstukken ontbreken Hij be
schuldigt Fons ervan die waarschijnlijk 
voor eigen gebruik te hebben ver
duisterd 

Fons krijgt dan een dienstmedede-
ling dat hij,,hangende het onderzoek" 
wordt ontheven van zijn taak en ,,over
plaatsing kri jgt" 

De schim van Alva 
Het zoveelste droeve vervolg in een 

durende reeks pesterijen, verdachtma
kingen en broodroverij tegen al wie an
dersdenkend IS in Peer, en vooral tegen 
voorzitter Fons Van Dyck 

Vanzelfsprekend laten we het ook 
hier met bij zitten We zullen opnieuw 
(voor de vijfde keer m evenveel maan
den als we de tel met kwijt zijn ) beroep _ 
aantekenen bij de Raad van State 

We zullen ons blijven verzetten tegen 
deze middeleeuwse praktijken, tegen 
de Peerse CVP die dit — zij het vaak stil
zwijgend — goedkeurt, tegen de burge
meester, die — als Alva's schim — na 
vier eeuwen nog door onze contreien 
dwaalt We zullen ons blijven verzetten, 
en geven ten laatste op 13 oktober a s 
een nieuw rendez-vous 

Steunfon(d)s 
We danken inmiddels allen die reeds 

een bijdrage leverden in deze moeilij
ke en kostelijke strijd 

ZIJ die alsnog een broodnodige bij
drage willen leveren kunnen dat steeds 
doen op rek 145-0586858-67 ten name 
van hetSteunfondsin Peer We zullen 

u graag een ontvangstbevestiging stu
ren en publiceren tegen einde 1985 een 
volledige afrekening in dit weekblad 

Jaak Indekeu 

Sledderzee: „Geen 
vuil in de icuii" 

VU-Genk voerde aktie tegen het feit 
dat EBES het vliegas van haar kolen-
centrale wil storten in een oude kiezel-
kuil, die nu een klem meer geworden is 
Het storten van industneel afval (vlie
gas) in water is echter door de Vlaam
se Regering uitdrukkelijk verboden 
Daarenboven staat de Sledderzee 
slechts op de 8ste plaats van de 12 on
derzochte lokaties om vliegas te stor
ten Bovendien gebeurt er veel zachte 
dagrekreatie, ondermeer door de men
sen van de aanpalende wijken Kolder-
bos en Sledderio 

Roddelcampagne 
Tegenstanders van de aktie startten 

een roddelcampagne bij de mijnwer
kers om hen WIJS te maken dat de te
werkstelling in de mijnen zou geschaad 

worden als men geen vliegas mocht 
storten in de Sledderzee VU-Genk ont
kent dit ten stelligste, merkt op dat men 
beter op andere plaatsen kan storten, 
maar opteert eerder voor het venwerken 
van het vliegas (wegenwerken, toepas
sing in de betonindustrie, afdek op er
kende storten, enz) 

De aktiegroep vindt in VU-frak-
tieleidster An Gysen haar vurigste ver
dedigster Naast interpellaties op de ge
meenteraad, deelde ze ook pamfletten 
uit in de wijken Op de foto bemerken 
we dochter en An Gysen-Demeester, 
de gemeenteraadsleden Leo Muffels — 
met kroost op de jeep — en Rob Geu-
sens. Miei Roux (propaganda) Foto
graaf Ivo Coninx ontbreekt (natuurlijk) 
op het beeld 

Ivo Coninx 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie ter 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e n n g s w e r k e n 

ALPANROOF 
Tel 

Amenka le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

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 ZUGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRUSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddel l i jk t e b e k o m e n bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f h u i z e n 6, Erpe 

Tel 053-78.10.09 on 053-21 27.57 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

zo€KeRC]e 
Gezocht 
• Voor haar kunsttentoonstelling in ok
tober e k zoekt de Dr Jef Goossen-
aertskring Gentbrugge-Ledeberg 
Vlaams-nationale kunstenaars uit het 
Gentse die bereid zijn een aantal van 
hun werken tentoon te stellen 
Belangstellenden nemen kontakt op 

met Mark Symoens, Bruiloftstraat 87, 
9219 Gentbrugge (30 00 29) 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101. Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

COT) STUDIO 
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 

Gontsestraal 238 
9500 G^raardsbergen 

Tel 054-412589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

h a n d e l s d r u k k e r i j t y p e - o f f s e t 

f a b r i k a t i e o m s l a g e n - z a k o m s l a g e n 

m i g r o s t r a a t 128 , 9 3 2 8 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 
v a n h e t g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraal 41 
Wommelgem 
Tel 03-3537039 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus. 
ceremonievj^agens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgieterij, sanitair zink gas. 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbr anders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

H o u t z a g e r i j 

D E 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 

054-3311 49 
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„Jongeren aanvaarden 
geen oneerlijkheid" 

Etiennc VerhacK 
jaren geleden. 

LAKEN — Het was niet makkelijk om in deze perio
de van het jaar een direkteur van een school te vinden 
die bereid was en tijd had om een vraaggesprek toe te 
staan. Voor hen is het nu inderdaad de drukste perio
de van het hele jaar; maandag zwaaien de schoolpoor-
ten weer open en tegen die tijd moeten alle voorberei
dingen rond zijn. 
Een zaterdags gesprek in een prachtig jezuiëtenkolle-
ge bij Brussel. 

TIENNE Verhack is 37 jaar. 
Geboren en getogen in het 
iWestvlaamse Poperinge 

ging hij wijsbegeerte en Romaan
se filologie studeren aan de UFSIA 
en de KUL. Gedurende zes jaar 
stond hij als leraar frans en gods
dienst voor de klas, maar twee jaar 
geleden werd hij bevorderd tot di
rekteur van het Jan-Van-
Ruusbroeckollege. 

Een dynamisch man die zijn job 
graag en entoesiast vervult en ge
looft m de kracht van jonge 
mensen. 

WIJ: Deze school Is relatief 
jong...? 

E. Verhack: „Dit kollege is op
gericht in '68 door een groep 
Vlaams kristelijke leken uit het 
Brusselse. Zij wilden op de rand 
van Brussel een Vlaamse, katolie-
ke school bouwen die kwalitatief 
onderwijs zou bieden. Bovendien 
wensten zij alles eerder klem te 
houden. Op vandaag zitten we aan 
het maximale leerlingenaantal 

Wij zijn nog de enige neder-
landstalige jongensschool in het 
Brusselse van het zg. type II, het 
niet-VSO-systeem dus." 

Heksenketel 
WIJ: U bent als leek direkteur 

van een Jezuïetenkollege? 
E. Verhack: ,,De leken die deze 

school hebben opgericht waren 
geen onderwijsdeskundigen en bij
gevolg deden ze voor de pedago
gische kant van de zaak beroep op 
de jezuïeten. Tot 1983 werd de di-
rekteursfunktie waargenomen 
door een pater. Ook vandaag blijft 
de pedagogie onder verantwoorde
lijkheid van de jezuïeten. Eveneens 
voor de inspektie. En toch is er 
slechts nog één jezuïet die les 
geeft. 

De hele inspiratie evenals de be
geleiding van de leraars en van me
zelf gebeurt door jezuïeten Dat 
biedt nogal wat voordelen. Er zijn 
amper zeven jezuïetenkolleges in 
Vlaanderen." 

WIJ: Voor de scholieren bete
kenen deze dagen de laatste van 
een regenachtige vakantie. Ver
moedelijk begint uw werkjaar, 
als direkteur, echter niet op 1 
september? 

E. Verhack: ,,Voor een direkteur 
IS de drukste tijd van het jaar de pe
riode van 15 augustus tot 15 okto
ber Het IS een zware opdracht, ver
mits je eigenlijk verantwoordelijk 
bent voor de opstarting van de he
le school Je moet het natuurlijk 
met allemaal zelf doer, maar uitein
delijk moet je ervoor zorgen dat al

ken? Of anders gesteld: heeft de 
realiteit uw verwachtingen geë
venaard? 

E. Verhack: ,,Overtroffen' Ik 
had gedacht dat een direkteur 
vooral een administrator is. En bij 
veel mensen leeft ook die gedach
te: de direkteur is de man van de 
administratie die veel handtekenin
gen zet. Tijdens het begin van het 
schooljaar neemt de administratie
ve rompslomp ook meeste tijd in 
beslag. Maar in de resterende 

Oud leerlingen herinneren je soms aan uitspraken van 
. Aan iets wat hen is bijgebleven. Zoiets verrast." 

Ie kleine en grote probleempjes zo 
goed en vlug mogelijk opgelost ra
ken. Van materiële over financiële 
kwesties tot en met de opdrachten-
verdeling en het onthaal van leer
lingen Ondertussen worden we 
nog gekonfronteerd met de tweede 
zittijd, de mislukkingen en de her
oriënteringen En daar bovenop de 
hele administratie voor het nieuwe 
jaar." 

WIJ: Een heksenketel dus? 
E. Verhack: ,,Eigenlijkwel... Al 

speelt de ervaring een belangrijke 
rol. Ik voel zelf dat het nu allemaal 
veel vlotter loopt dan twee jaar ge
leden, toen ik er voor het eerst aan 
begon." 

Engagement 
en kwaliteit 

WIJ: U stond zes jaar als leraar 
voor een klas en op 35-jarige 
leeftijd werd U direkteur. Het is 
allemaal vlug gegaan? Schrok 
deze funktie U niet af? 

E. Verhack: ,,Dit kollege bestaat 
pas sinds '68 en het lerarenkorps 
is relatief jong. Bij de keuze van 
een nieuwe direkteur heeft het jon
ge lerarenkorps inspraak gehad. 
En de rest beschouw ik als een op
dracht 

Een opdracht die ik graag doe, 
eigenlijk liever dan leraar Het is 
veel gevarieerder Het betekent 
hard werken, maar het boeit me." 

WIJ: Kunt U een balans opma-

maanden krijg je andere kansen. 
Dat overschrijdt eigenlijk mijn ver
wachtingen . Zeker wanneer je veel 
medewerking van je leraars krijgt." 

WIJ: De jezuïetenkolleges ver
worven grote naam en faam ge
kregen met en door hun onder-
wijsmetode. Wat is daar nu zo ei
gen aan, naast het verwerven 
van kennis? 

E. Verhack:,,We zijn een school 
met een pedagogie die gesteund is 
op een geloofsvisie; wij geloven in 
de verlossing van het kwaad. Die 
verlossing geeft aan gelovigen een 
optimisme. Die dus eigenlijk ingaat 
tegen het hele pessimisme van de
ze tijd. Dit proberen we langs onze 
pedagogie bij te brengen. Jonge
ren de ogen openen dat er een an
dere, optimistische kijk op de wer
kelijkheid bestaat. Een blik van be
vrijding. 

Dit IS meteen onze tweede optie. 
In pedagogie moet je mensen vrij 
maken. Dit klinkt uiteraard zeer te-
oretisch, maar dit is niettemin zeer 
konkreet. In ons onderwijs houden 
wij heel nauw voeling met de aktu-
aliteit, om samen met de jongeren 
daarover na te denken. Én ze be
wust te maken van hun vrijheid om 
in die wereld een opdracht te ver
vullen. 

Een derde grondlijn van onze op
voeding heeft inderdaad te maken 
met kwaliteit. Goed onderwij mag 
niet bestaan, alleen beter onder
wijs. Je kunt altijd beter worden, 
beter les geven, beter met mensen 

omgaan .. Er moet een dynamiek 
in steken, naar grotere kwaliteiten. 

En dan nog iets, dat misschien 
ouderwets klinkt. We hopen aan 
karaktervorming te doen. Om zich 
te bekwamen en te verbeteren is 
karakter nodig. Zeker in onze hui
dige tijd, denk ik. Durven vechten. 
Zich engageren. 

Uiteraard zijn al deze opties 
streef-doelen..." 

Konkrete daden 
WIJ: Dit klinkt allemaal wel 

mooi. IVIaar is dit haalbaar in een 
samenleving van krisis, wer
kloosheid, toenemend vanda
lisme... Ik heb soms de indruk 
dat het nihilisme, het negati
visme ongelooflijk is toegeno
men. Of vergis ik mij? 

E. Verhack: ,,Zo'n diskussie 
blijft steriel als men niet konkreet 
wordt. Vorig jaar bijvoorbeeld 
kwam hier een oproep binnen van 
een beroepsschool voor licht 
mentaal-gehandikapte meisjes uit 
de buurt. Deze school had het 
moeilijk en is heel belabberd ge
huisvest. Zij vroegen of een paar 
jongens tijdens de vakantie een 
handje konden helpen. Weet je dat 
er tijdens de Kerst- en Paasvakan
tie twee tot drie leraars en ruim 20 
leerlingen daar zijn gaan schilde
ren, timmeren en behangen? 

Ik denk echt dat de jongeren 
meer dan ooit hongeren naar men
sen die hen mogelijkheden geven 
om iets te gaan doen aan onrecht
vaardige of scheve situaties. Ik ge
loof dus sterk dat engagement zich 
moet uiten in konkrete zaken. 
Neem nu die 17-jarige jongen die 
zich dag-in-dag-uit inzet voor de 
verzorging van zijn grootmoeder. 
Dat is stil dienstbetoon, en als je die 
jongen ziet is hij één en al vreugde 
Een jongen van die leeftijd kan aan 
de strukturele onrechtvaardigheid 
van de maatschappij weinig verhel
pen. Hij kan daar wel kennis van 
nemen, maar hij moet op zijn nivo 
zich leren engageren in zijn kon
krete omgeving." 

WIJ: Ik ben bereid dit te aan
vaarden, maar U kunt toch niet 
zeggen dat alles nu zo makkelijk 
gaat. Ikzelf werd als leraar vaak 
gekonfronteerd met jonge men
sen die zich afvroegen waarom 
het allemaal nog moest...Zij 
dachten daarbij aan de dreiging 
van de werkloosheid, van een al-
lesvernietigende oorlog. 

E. Verhack: ,,lk ervaar dit niet zo 
sterk. Ik ben integendeel telkens 
verwonderd over de grote respons 
op een serieus en zinvol aanbod. 
Over de hevigheid van hun entoe-
siasme. Veel leraars, die schoor
voetend met een initiatief uitpak
ken, worden vaak overweldigd 
door de bereidheid tot medewer
king. Als het zinvol is. 

Jongeren aanvaarden geen on
eerlijkheid. Bijvoorbeeld wanneer 
ze een leerkracht zouden horen 
praten over optimisme, maar 
vastellen dat hij zich zelf nooit en
gageert. Dat nemen ze met. Het 
moet dus klikken tussen leraar en 
groep. En dan worden er weder
zijds vragen en uitnodigingen ge
maakt die altijd een dynamiek ver
oorzaken. Je moet hen als leraar 

zelfs soms afremmen! Zijn het dus 
niet eerder de volwassenen die de 
jongeren bekladden met het etiket 
van nihilist en pessimist? 

Al voeg ik daar direkt aan toe dat 
deze school misschien wel een 
groep mensen huisvest waarvan 
de grote noden van de werkloos
heid enigszins anders liggen dan in 
een technische of beroepsschool. 
Een beetje geprivilegieerd mis
schien?" 

WIJ: Welke zijn volgens U de 
grootste noden waarmee jonge 
mensen vandaag worstelen? 

E. Verhack: ,,Zij hebben, dunkt 
me, vooral nood aan gesprek en 
aan echt vertrouwen. Niette
genstaande de krisis leven zij ei
genlijk in een komfortabele werke
lijkheid. Overspoeld door materië
le dingen. 

En toch voelen zij aan dat dit niet 
alles is. Soms worden ze gekweld 
door een grote eenzaamheid, een 
gebrek aan rust. En ze beseffen dat 
ze dikwijls wegvluchten in drukke 
aktiviteiten. Wij proberen hen iets 
te bieden. Ze hongeren naar aan
bod van zin. Zo pleit ik heel erg voor 
engagement m de jeugdbe
weging... 

Titularis wint 
opnieuw aan belang 

WIJ: ,,Bestaat dat nog vol
doende : de leraar die entoesiast 
voor zijn klas staat en jongeren 
bezielt met enkele waarden voor 
het leven ? En die dus niet om 16 
uur de boeken sluit om zich 's 
avonds vooral onledig te houden 
met het afsluiten van verzeke
ringen? 

E. Verhack: (lacht) ,,Dat is na
tuurlijk een veralgemening. Het 
systeem van het titulariaat, zoals 
het vroeger bestond in de jezuïe-
tenkolleges, is grotendeels ver
dwenen. Toen stond de jezuïeten
pater die titularis van de retorika 
was voor de helft van het totaal 
aantal lesuren in dezelfde klas. Die 
man had een grote band met zijn 
leerlingen en met zijn oud-
leerlingen. Als hij dit 25 jaar deed 
was hij een heel belangrijk man in 
de stad. Dit was voor de school een 
goede zaak, maar ook voor de oud-
leerlingen die bij hem nog steeds 
terecht konden. Dat type titularis is 
weg. 

Er was een tijd waarin het aksent 
vooral op de vakleraar lag. Die zich 
zo sterk mogelijk bekwaamde in 
zijn eigen branche. Die 's nachts 
a.h.w. slecht sliep indien hij van de 
direkteur niet de toestemming 
kreeg om de nieuwste technische 
snufjes in zijn didaktiek te verwer
ken. Ik heb de indruk dat men ook 
daarvan afstand neemt-

Stilaan krijgt de titularis opnieuw 
een zekere rol toebedeeld. Al hangt 
veel natuurlijk af van de persoon, 
van vrijwilligheid. Nu komt de le
raar immers niet meer zoveel uren 
m de klas waarvan hij titularis is. 

Een school bestaat uit een groep 
van leraars die een bepaalde rich
ting uitgaat, aangezwengeld door 
een kleinere groep Mijn grootste 
vreugde is te weten dat er m onze 
school een groep leeft waarbij inzet 
evident is. Zij zwieren de dynamiek 
van de hele school aan." 

(pvdd) 
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