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"Vlaams Nat ionaal ^Veekblad 

„Indien de Vlaamse partijen toegeven op Happart, vertrekken zij 
vanuit een verzwakte positie in de onderhandelingen over de 

liervoimingen, die er over een paar Jaren toch moeten komen." 
(Hoofdredakteur Manu Ruys in „Oe Standaard" van dinsdag 26 augustus '86.) 
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'n Achterhaald probleem ? 
Maandag is het weer eens 1 september en iedereen 

weet wat dit betekent. Deze keer zal dit jaarlijks ritueel 
een weinig feestelijke aanblik bieden. De keurig uitge
doste kinderen, de nieuwe schoolboeken en fonkelende 
pennedozen, de opgepoetste klaslokalen, de voorlopig 
stofvrije borden en wat al meer zullen wel doen denken 
aan vorige uitgaven van deze merkwaardige, betekenis
volle manifestatie. Maar de spirit zal anders zijn, de sfeer 
neerslachtig, het entoesiasme afwezig. Zeker onder de 
leden van het onderwijzend korps. 

Er heerst chaos en onzekerheid in de schoolmiddens. 
Nauwelijks 100 uren v56r de schoolpoortopening weten 
de direkteurs — laat staan de leerkrachten — niet waar 
ze precies aan toe zijn. Veel richtlijnen zijn er nog niet 
en de enkele „circulaires" zijn verwarrend en tegenstrij
dig aan vroeger gedateerde ministeriele brieven. Er is 
alleen de zekerheid dat er koppen zullen rollen; alles
zins honderden zg. tijdelijken en hoogstwaarschijnlijk 
ook zg. vastbenoemden. 

Onderwijsminister Coens gaat tekeer als een olifant in 
een porseleinenwinkel. Bewijs daarvan zijn jongste 
beslissing die de sluiting van vijf rijksnormaalscholen 

betekent. Een bevel dat inderdaad lijkt op de abrupte, 
radikale sluiting van de bandenfabriek Michelin. In bei
de gevallen was er van enig overleg met woord en we
derwoord en zin voor redelijkheid geen sprake. Ook het 
door Coens aaneengeprate televisiespotje van vorige 
maand was wansmakelijk en getuigt van een beledigend 
misprijzen voor het werk van PMS-centra en ernstige 
studie-adviseurs. 

Wat niet betekent dat er geen besparingen kunnen en 
moeten, eveneens m.b.t. de onderwijsbegroting. Maar 
dan moeten deze saneringen verstandig, verantwoord 
en bovenal eerlijk gebeuren. Alle geschrijf van Coens-
gezinde perslui ten spijt is men niet in staat de waarheid 
van de cijfers te loochenen: anno 1986 wordt de Vlaam
se onderwijswereld voor miljarden opgelicht. Indien de 
bevoegdheid en de middelen inzake onderwijs aan de ge
meenschappen zouden worden toevertrouwd, dan zou dit 
resulteren in een bonus van 16 miljard fr. voor Vlaande
ren. Zelfs na weloverwogen besparingen zouden afdan
kingen in dit geval onnodig zijn. Het kabinetsverhaalt
je dat het volgend schooljaar zal verbeteren, hebben we 
al zo vaak gehoord. (Het lijkt wel Armand Plen, die al zo 

dikwijls voorspelde dat het volgend weekeind prachtig 
weer zal worden...) Zolang het onderwijs niet volledig en 
definitief gekommunautarizeerd is zullen de Vlaamse 
leerlingen en -krachten het gelag blijven betalen. De 
20.000 spookleerlingen in het Franstalig onderwijs eve
nals het voorspelbaar en aangekondigd gefoefel ten 
zuiden van de taalgrens met het oog op het nieuwe 
schooljaar, laten toch weinig illusies overeind? 

Vraag is hoe de onderwijssektor op dit alles zal reage
ren. In oktober heropenen ook de universiteiten hun aka-
demische poorten, en voor hen is de toestand al evenmin 
rooskleurig. De bissers-maatregel, de halvering van de 
toelagen voor de sociale sektor en het verder terugschroe
ven van de kredieten voor wetenschappelijk onderzoek 
zijn niet van aard om met laaiende geestdrift van start 
te gaan. En ook hier nijpt het kommunautaire schoent
je. De Vlaamse Interuniversitaire Raad schreeuwde an
dermaal dat de Vlaamse uniefs zwaar benadeeld 
worden. 

En dan is er nog Happart... Wie zei daar weer dat het 
kommunautaire probleem zoniet onbestaand, dan toch 
achterhaald is ? (interimaris) 
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 

Naamloze bneven gaan de scheur

mand in, evenals scheld- en smaadbne-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

SIMBOOL 
Onder het motto „Godsvrede, Nooit 

meer Oorlog, Zelftjestuur" had dit jaar 
de Uzert>edevaart plaats 

Indien het de bedoeling is van het IJ-
zerbedevaiartkomitee deze tiasisideeên 
ook werkelijk uit te dragen en te beleven 
dat men dan „De Stem" van het pro
gramma schrapt, zolang deze het sim-
bool blijft van alles wat tegengesteld is 
aan txjvengenoemd motto d w z ver-
draagzaiamheid, vrede, zelfbestuur 

R.V., Brasschaat. 

VLAANDEREN 
De kwaden en lauwaard dachten - dat, 

na de tweede wereldbrand - de kern van 
ons volk - beroofd van z'n krachten - ver
lamd zou zijn en overmand - maar, spijts 
vervolging, kerker en moord - is finaal 
aan het VI nationaal gevoel het laatste 
woord 

Het Vlaamse volk werd door een 
Gentse renegaat en andere potentaten 
- aan z'n lot overgelaten - opdat het uni
taire spel hen roem zou opbrengen en 
t>aten - er waren nog verdachten en on
verlaten 

In het spaarplan zit muziek met valse 
noten - gekomponeerd door verwaande 
despoten - die het volk bedotten en het 
nemen voor dwazen of snullen - maar 
die met zich met blijvend laten lullen 

Alvorens de uitgestoken hand te aan
vaarden - stellen zich deze voorwaar
den de verantwoordelijkheid voor on
recht en schade, alhoewel gekend, nxjet 
worden gesteld - en de repressieslach-
toffers in eer hersteld 

Dsin Zcü de dag van morgen - het met 
ontaarde volk eigenmachtig voor Vlaan
deren kunnen zorgen - en met eigen ge
laat naar de wereld gaan als Zelfstandi
ge Staat J.D.D. sr, Erembodegem 

WAAR IS DIE 
OUDEFIERHEID...? 

Dat was mijn spontane bedenking bij 
de lezing van het gesprek met de nieu
we Voorzitster van Chirojeugd-Vlaande-
ren, dat verscheen in , ,WU" van 17 juli 
I I 

Als oud-Chiroleider (groep Sint-
Martinus Hombeek-bij Mechelen) ben ik 
ontgoocheld en bedroefd 

De problematiek van een zelfstandig 
Vlaanderen is volgens de huidige voor

zitster van Chirojeugd-Vlaanderen, met 
meer pnontair Dit te moeten horen doet 
pijn en doet me met heel veel dankbare 
heimwee denken aan de Chiro van toen 
Het A W - W K was voor ons wél pnontair 
In de Chiro van toen kreeg ik voor een 
groot deel mijn overtuiging van nu mee' 

Durft de Chiro van nu de jongeren van 
vandaag nog spreken over Vlaanderen ' 
Durft de Chiro van nu op het bivak of in 
de eigen parochie nog vlaggen met de 
Vlaamse l eeuw ' Kent de Chiro van nu 
die rijke Vlaamse liederenschat n o g ' 

Hier ligt, meen ik, een enorm boeien
de taak voor de Chiro en al de jeugdbe
wegingen anno 1986 Het rijke Vlaam
se verleden ter sprake brengen, om zo 
het Vlaanderen van vandaag te leren 
kennen en het Vlaanderen van morgen 
voor te bereiden een Vlaanderen waar 
Vrede is en ruimte om te leven in een 
geest van positieve verdraagzaamheid, 
m trouw aan het testament van de Fron-
ters Een Chirojeugd waar het A W - W K 
wel pnontair is ' W.R., Neeroeteren 

DE GEIT EN DE KOOL 
Vlaams-Nationalisten die zelf als 

meerderheid reeds tientallen jaren vech

ten voor het verkrijgen van hun elemen
taire demokratische rechten in dit land 
zouden beter dan wie ook de strijd moe
ten begrijpen van de zwarte meerder
heid in Zuid-Afrika 

Een vaag stamverwantschap en een 
soort eenzijdige liefde van sommige 
groepen Vlaams-Nationalisten zijn voor 
mij geen afdoende argumenten tegen
over de onrechtvaardige en immorele 
toestanden in dit land 

Wie hier als volksnationalist geloof
waardig wilt overkomen schaart zich 
achter de vrijheidsstrijd van ieder volk 
waar ook ter wereld onafgezien van 
kleur, godsdienst, rang of stand 

Daarom mag men voor mij „De Stem" 
op iedere Vlaams-Nationale bijeenkomst 
schrappen of zeg tenminste duidelijk of 
het de bedoeling is solidair te zijn met al 
die rechtse groepen waar ook ter wereld 
die de ,,apartheid" uit ekonomische of 
racisistisch ovenwegingen tegen beter 
weten in blijven verdedigen 

Blijvend geit en kool sparen brengt de 
Vlaams-Nationale beweging stilaan m 
een uitzichtsloos immobilisme 

H.C., Antwerpen. 

DE BLANKAART 
Maksimale producerende ekosyste-

men, bijv intensief bebouwde akkers, 
vertonen een minimale stabiliteit en di
versiteit van soorten van organismen en 
zijn bij gevolg onderhevig aan ziekten, 
plagen en andere evenwichtsversto-
nngen 

Kompleks ekosystemen met grote in
wendige diversiteit, bijv natuurlijke bos
sen, waart)orgen daarentegen het tota
le biologische evenwicht Ale genenre
servoir, dat IS een leefruimte van wilde 
soorten die van waarde zijn voor vere
deling van kultuurgewassen, vee en 
huisdieren, en als gebieden van weten
schappelijk onderzoek, waaruit nchtlij-
nen voortvloeien voor een doelmatig be
heer van de instabiele kultuurmilieus, 
zijn ZIJ trouwens in ieder belang i 

Halen we ook nog de socaal-kulturele 
motieven aan, namelijk het tiehoud van 
de rijkdom aan planten- en dierenleven 
en van het landschapsschoon in belang 
van opvoeding en kuituur, dan loont het 
zeker de moeite om een natuun-eservaat 
als de Blankaart in zijn oorspronkelijke 
staat te herstellen Jammer genoeg is 
het IJzenwater te smeng om in De Blan
kaart overgepompt te worden Met een 

natuurvnendelijker milieubeleid had het 
nochtans gekund wetten en strenge 
kontrole op lozingen, bestrijding van de 
zure neerslag, doeltreffende waterzuive
ringsinstallaties 

De regenng is nog maar eens gewaar
schuwd hoe langer ze met de natuur 
blijft sollen, hoe meer ze tegen onoplos
bare milieuproblemen zal moeten optor-
nen Dit is trouwens de sterkte van Gods 
natuur wie héér doodt, doodt zichzelf' 

H.Vd.B., Oostkamp. 
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Oswald 
van 
Ooteghem, 
attent 

Slordige Gol 
Op 6 december van vorig jaar 

ontplofte in tiet gerechtshof van 
Luik een krachtige bom die het le
ven kostte aan een jonge student. 
Drie dagen daarna schreef VU-
senator Oswald Van Ooteghem 
een brief aan justitieminister Gol: 
„Volgens de inlichtingen waarover 
ik beschik werd de overheid wel de
gelijk verwittigd van de nakende 
aanslag op het Luikse Gerechts
hof. (...) Is het juist dat de politie
diensten een bericht hebben ont
vangen van de nakende aanslag ? 
Welke maatregelen werden er toen 
getroffen om het gevaar af te wen
den ?" Gol antwoordde hierop niet. 

Ruim zeven maanden later her
innerde Oswald Van Ooteghem de 
minister aan zijn vraag. Eveneens 
zonder resultaat. Deze laattijdig
heid kan geenszins worden veront
schuldigd door de ziekte van Gol. 
Zeker niet wanneer een kabi
netsmedewerker toegeeft dat de 
brief van de VU-senator vermoede
lijk „ergens verloren is gegaan op 
de administratie"... 

We schreven het al vaker: het 
gaat slecht met de veiligheid in dit 
land. Zeker wanneer sloddervos
sen als Jean Gol verantwoordelijk
heid dragen. 

Onderzeeër 
De Brugse burgemeester Van 

Acker schreef tijdens de vakantie 
een brief aan de verantwoordelij
ke ministers waarin hij zijn onge
noegen uitte over het bezoek van 
de Amerikaanse onderzeeër „Ja
mes Monroe" aan de haven van 
Zeebrugge. Dit militair schip had 
meer dan vermoedelijk kernwa
pens aan boord. 

In dit schrijven verwees Van 
Acker naar de goedgekeurde ge-
meenteraads-motie „Brugge 
kernwapenvrij". Vooral het feit 

-MTj-
dat hij slechts op het laatste nip
pertje en onvolledig over dit be
zoek werd ingelicht, ergerde de 
burgemeester. In de toekomst 
hoopt hij vooraf over soortgelijke 
bezoeken te worden gekonsul-
teerd. 

De reaktie van Van Acker is 
terecht, maar komt wel erg laat. 
Wat belette hem bv. om meteen 
een verbod tot aanleggen uit te 
vaardigen vanuit het oogpunt van 
de veiligheid? Deze opmerking 
werd trouwens gemaakt door het 
Leuvense VU-kamerlid Luk Van-
horenbeek tijdens het debat in de 
openbare kommissie voor defen
sie eind vorige maand; de inge
bruikname van de LNG-terminal 
over enkele maanden verhoogt 
overigens de kans op ongevallen. 
Vanhorenbeek wees toen ook op 
de nefaste gevolgen die de verde
re militaire ekspansie van Zee
brugge kan hebben op de nood
zakelijke ekonomische uitbrei
ding en het toeristisch imago van 
de nabijgelegen strandwijk. 

De nukleaire VS-onderzeeërs 
zorgen niet alleen bij ons voor 
moeilijkheden. Mede omwille van 
de weigering van Nieuw-Zeeland 
kernwapens en -boten op zijn 
grondgebied toe te laten werd dit 
land uit de militaire verdragsorga
nisatie ANZUS gestoten. En niet
tegenstaande het grondwettelijk 
verbod liep er de voorbije dagen 
toch een oorlogsschip met kern
wapens aan boord binnen in een 
Japanse haven. 

DEZE 
MIEEK önK 

Vanhoren
beek 
dwingt 
Van Acker 

Schone liedjes duren niet 
lang. De vakantieweken zijn 
voorbij gevlogen. Ik hoop dat je 
ervan genoten hebt. leder op 
zijn of haar manier. Naargelang 
de mogelijkheden en de eigen 
inspiratie. Het is helaas niet 
voor alle Vlamingen een mooie 
tijd geweest. In 't bijzonder 
denk ik aan het drama van het 
busongeval te Stavelot. Een 
dag, die zich aankondigde als 
een heerlijk uitstapje naar de 
prachtige Oostkantons, op 
bezoek bij de kinderen die er 
bivakeren, werd plots, binnen 
enkele minuten, een ramp. 
Vreselijk. We kunnen ons de 
angst moeilijk voorstellen van 
de mensen die het beleefd 
hebben. Op slag en stoot 
werden verscheidene families 
uit Laakdal gekonfronteerd met 
de dood. Die inderdaad soms 
niet op zich laat wachten. Hij 
slaat toe, onverhoeds, als een 
dief in de nacht. Nogmaals wil 
ik mijn diep medevoelen 
betuigen aan de zwaar getroffen 
families. 

Die ramp leert ons met welke 
zorgvuldigheid elke 
verantwoordelijkheid in het 
openbaar leven moet opgevat 
worden. Tot in de kleinste 
details, die vaak over 't oog 
worden gezien. Tot in het 
plaatsen van verkeerstekens. 
Ja, thans beseffen we hoe 
belangrijk ze zijn. Ik heb de 

jongste jaren duizenden 
kilometers gereden in 
Vlaanderen. Hoe dikwijls heb ik 
niet opgemerkt dat de 
verkeersborden verkeerd of 
onzichtbaar worden opgesteld 
of zelfs helemaal ontbreken 
waar ze nochtans erg nuttig en 
zelfs hoognodig zijn. En dan 
gaat het zowel over snelheid-
verbodstekens als over 
richtingaanwijzers. Met welke 
zorgeloosheid worden sommige 
omleidingen aangegeven? Hoe 
vaak gebeurt het niet dat je 
plots botst op signalen die 
elkaar tegenspreken. Er zijn 
daarover heel wat karikaturen 
gemaakt of foto's geschoten die 
dan prijken op tentoonstellingen 
of in bladen worden 
gepubliceerd. Die een eerste 
prijs van humor halen. Dan 
kunnen we er mee lachen. 

Thans beseffen we dat het om 
zeer ernstige fouten kan gaan. 
Wanneer ik dit schrijf, wil ik 
geen schuldigen aanduiden 
voor het drama van Stavelot. Ik 
ken het dossier onvoldoende. 
Wel wil ik wijzen op het gevaar 
van de gewoonte, waardoor 
geen aandacht meer 
geschonken wordt aan 
zogenaamde kleinigheden, 
waaruit echter grote gevolgen 
kunnen voortvloeien. Ik wil 
hiermee de zin voor 
verantwoordelijkheid 
aanscherpen, die, naar ik meen. 

al te zeer verloren gaat in onze 
moderne maatschappij. 

Deze verantwoordelijkheidszin 
geldt natuurlijk voor iedereen. In 
het persoonlijk en gezinsleven. 
In alle leefkringen. Zij geldt 
echter in de eerste plaats voor 
hen die verantwoordelijk zijn 
voor de samenleving. In de 
openbare administratie. In de 
sektoren die instaan voor de 
orde en de veiligheid. Dus ook 
in de politiek, die bij uitstek zich 
bezig houdt met de zorg voor 
de gemeenschap. 

Militeren in een politieke 
partij, een mandaat vervullen op 
gemeentelijk, provinciaal of 
nationaal niveau, is dan ook 
niet te beschouwen als een 
hobby of een loutere 
vrijetijdsbesteding. Ook al 
vervullen de meesten van ons 
hun politieke aktiviteit na en 
buiten de uitoefening van hun 
beroep, toch moeten we 
voortduren ijveren voor de 
grootste, nauwgezette, 
volgehouden ijver om het 
steeds beter te doen. Het gaat 
tenslotte om het hele samen
leven van ons volk. 

VIc ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Verdriet 
De zee heeft weer haar doden

de tol geëist. Donderdag verging 

Een ander drama drama deed zich voor in het Waalse stadje 
Stavelot. De remmen van een toeristenbus raakten defekt, waarna 
deze bus met mensen uit Laakdal aan een helse vaart te pletter sloeg 
tegen een gevel. Reeds zes personen overleden tengevolge van dit 
ongeval en naar verluidt vechten nog enkelen om hun leven. 

VU-voorzitter Vic Anciaux stuurde namens de partij een rouwtele
gram aan de familieleden van de slachtoffers. 

het Nieuwpoortse schip de N. 512 
Ingrid in het Kanaal van Bristol. 
Tengevolge van de (al te) strik
te vangstbeperkingen zijn de 
Vlaamse zeevissers verplicht ver
re en gevaarlijke tochten te on
dernemen ; zeereizen waarvoor 
hun vaartuigen eigenlijk niet uit
gerust zijn. 

Eén matroos, de 19-jarige Pe
ter Verbeke en schoonbroer van 
de schipper, overleefde de ramp 
na drie dagen op een vlot te 
hebben rondgedebberd. Drie an
deren worden nog vermist, maar 
de kans dat zij levend terugge
vonden worden, is zo goed als 
onbestaand. 

Voor de Vlaamse zeevisserij is 
dit een zoveelste zware klap. On
getwijfeld in naam van alle VU-
verantwoordelijken biedt de re-
daktie van dit blad zijn deelname 
aan in het groot verdriet dat de 
families van deze ongelukkigen 
treft. 

VU-fraktieleider In de Kamer, 
Jaak Gabriels, vraagt met aan
drang aan de staatssekretarissen 
voor energie en leefmilieu dat zij 
het pas verschenen Russische 
rapport over de kernramp in 

Tsjernobyl ter beschikking zou
den stellen van de Belgische 
volksvertegenwoordiging. 

„Niettegenstaande we mogen 
aannemen dat het rapport een 
soort verbloeming van de werke
lijkheid zal inhouden, kan het 
toch relevante én noodzakelijke 
informatie voor het geplande Bel
gische energiedebat bevatten", 
stelt Gabriels. Dit debat mag zich 
niet alleen over de energiebe
hoeften buigen maar moet even
eens de duidelijk grote risiko's 
verbonden aan het gebruik van 
kernenergie in rekening brengen. 

Anderzijds moeten alle werke
lijke kosten voor o.m. onderzoek, 
veiligheid, afvalverwerking en de 
afbouw voor rekening van de 
elektriciteitsproducenten worden 
gebracht. De afwenteling van 
deze kosten geeft een vertekend 
beeld van de werkelijke kilowatt-
uur-prijs. Dit is zeer onrechtvaar
dig wanneer de elektriciteitspro
ducenten tegelijkertijd fabelachti
ge winsten halen. 

De bevolking heeft recht op 
informatie en bijgevolg moeten 
haar vertegenwoordigers de be
schikking hebben over alle stu
dies ; ook over de recente afbouw-
plannen van centrales in Duits
land en Japan. ,,Zoniet kan dit 
energiedebat a priori als geplaber 
voor de galerij worden bestem
peld", besluit Gabriels. 

Oorlogsschade 
U zult zich nog wel het incident 

herinneren tussen de Franse poli
tie en de VU-parlementsleden Co-
veliers, Luyten, Maesen Meyntjens 
n.a.v. de toetreding van premier 
Martens tot de konferentie van 
Franstalige landen. De Franse or
dehandhavers maakten toen de 
leeuwevlag van de VU-ers af
handig. 

Hugo Coveliers schreef hierop 
een brief aan de Parijse burge
meester, maar die verwees hem 
naar de politieprefekt. Deze ant
woordde evenwel niet. Een brief 
aan de ambassadeur van België in 
Frankrijk en een brief aan de Am
bassadeur in Frankrijk hadden 
meer resultaat. De eerste ant
woordde dat de leeuwevlag ver
dwenen was en dat hij dit nog offi
cieel zou bevestigen... De Ambas
sadeur van Frankrijk in België was 
echter vriendelijker, want hij stelde 
voor deze vlag te vergoeden. 

Coveliers maakte dan ook 
prompt een faktuur over aan de 
ambassadeur. Het Antwerpse ka
merlid kijkt nu met spanning uit 
naar het ogenblik dat deze ,,oor
logsschade" ook echt wordt be
taald. 

Coveliers 
wacht 
hoopvol 



Vlaanderen 
en Nederland 
Enkele dagen geleden ontving 

het Algemeen-Nederlands Ver
bond (ANV) — de vereniging die 
zich inzet voor de bevordering van 
de taal en kuituur der Lage landen 
— een brief van de Nederlandse 
minister voor kuituur Brinkman, 
waarin wordt meegedeeld dat de 
subsidie aan het ANV wordt inge
trokken. Deze beslissing kan dra
matische gevolgen hebben m.b.t. 
het voortbestaan van het ANV. 

Tot de aktiviteiten van het ANV 
behoren o.m. het op elkaar afstem
men van de leervakken Neder
lands in Vlaamse en Nederlandse 
scholen, het bevorderen en het 
steunen van het Nederlands in de 
Bondsrepubliek, in de Frans- en 
Duitstalige gebieden van België en 
in Frans-Vlaanderen, alsmede het 
verspreiden van leerboeken Ne
derlands en Nederlandse litera
tuur, waarbij de nadruk wordt ge
legd op de scholen voor het voor
tgezet onderwijs in de ons omring
ende anderstalige gebieden. Voor
ts eist het verbond sinds jaren aan
dacht voor het voeren van een in
ternationale kultuurpolitiek, waar
bij wordt uitgegaan van een 
gezamenlijke presentatie van de 
Nederlandse kuituur van Neder
land en van Vlaanderen. 

Op 11 juli nchtten het Nederland
se Europarlementslid Elise Boot en 
haar VU-kollege Willy Kuijpers 
nochtans een gezamenlijk schrij
ven aan deze Nederlandse mi
nister en zijn Vlaamse ambtgenoot 
Dewael. Kuijpers kreeg trouwens 
een antwoord van Dewael, die be
loofde één en ander te onderzoe
ken: „Ik neem nota van uw be
zorgdheid en voorstellen nopens 
een krachtdadige bevordering van 
de Nederlandse taal en cultuur in 
het buitenland; bezorgdheid die ik 
overigens volkomen deel Niets be
let dat wij terzake, na de vakantie
periode, van gedachten zouden 
wisselen." Kuijpers drong in zijn 

brief ook aan om eindelijk werk te 
maken van een Engelstalige tijd
schrift ter verspreiding van het Ne
derlands erfgoed, naar analogie 
van het Franstalige ,,Septentrion". 

Het is nu afwachten op een initi
atief van Dewael naar Brinkman 
toe. Want het opdoeken van het 
ANV zou noch mm noch meer een 
ramp betekenen voor de integratie 
tussen Vlaanderen en Nederland 
en voorde noodzakelijke uitstraling 
van onze gemeenschappelijke 
kuituur. 

Stop 
uitverkoop... 

De dertiende augustus was voor 
de Brugse regio een zwarte dag. 
Toen werden de namen van de af-
gedankten bij het metaalkon-
struktie-bedrijf BN bekend ge
maakt. Meer dan 130 werknemers 
verloren hun job en nog eens zo
veel personen werden verplicht op 
brugpensioen geplaatst. 

De VU-Brugge volgt de ontwik
kelingen van dit wereldvermaarde 
bedrijf — dat terecht de industrië
le ruggegraat van de Breydelstad 
wordt genoemd — van nabij. Met 
recht en reden stonden VU-
mandatarissen en -bestuursleden 
in de vroege ochtend van die zwar
te woensdag aan de bedrijfspoort 
met het spandoek: ,,Stop uitver
koop BN". In een massaal ver
spreid pamflet haalde de VU 
scherp uit naar de medeplichtigen 
in deze onwelriekende zaak. 

Velen gaan inderdaad met vrijuit. 
De regering, die de bestellingen 
drastisch verminderde en evenmin 
iets ondernam toen BN werd door
verkocht aan het Canadese Bom
bardier. De Société Générale, die 
de aandelen doorverkocht tenein
de de lastige afdankingsklus te la
ten klaren door een buitenandse 
holding. Een deel van de bedrijfs
leiding en de ondernemingsraad, 
die fouten maakten en een gebrek 
aan kreativiteit aan de dag legden. 

De VU verzet zich tégen de no-

Vorige week viel weer eens een F-16-gevechtsvliegtuig van de Belgische luchtmacht te pletter, het veer
tiende in amper zes jaar tijd. Dit hypermoderne tuig, dat ooit als het allerbeste werd aangeprezen, krijgt 
een steeds slechtere reputatie. ,_, ^ ^ 
En dan te bedenken dat de jongste levering van 44 F-16's aan België uitsluitend besteld werden om de 
Waalse industrie ter wille te zijn! Dit werd dinsdagavond trouwens nog eens bevestigd door It.-gen. De Boodt, 
die te gast was bij „Mike". 

tie ,,bedrijf in buitengewoon on
gunstige ekonomische omstandig
heden", indien dit zou betekenen 
dat de opzegtermijnen verkort en 
de werknemers andermaal de du
pe worden. De VU-Brugge eist in
tegendeel onmiddellijk voldoende 
en langlopende bestellingen eve
nals uitvoer-faciliteiten. Daarenbo
ven veroordeelt de VU de Société 
voor haar praktijken en daagt zij de
ze holding uit tot een gerechtelijke 
procedure. Tot slot spoort de VU de 
BN-direktie aan tot beter manage
ment, meer kreativiteit en vindin
grijkheid^ 

...BN-Brugge 
Maar er is meer. Uit het recente 

antwoord van de verkeersminister 
op een parlementaire vraag van 
VU-ondervoorzitter Jaak Gabriels 

blijkt overduidelijk dat de Vlaamse 
bedrijven die met spoorwegmate
rieel te maken hebben (waaronder 
BN-Brugge) schromelijk bena
deeld worden bij de uitvoering van 
bestellingen vanwege de Belgi
sche regering. 

De in Vlaanderen gevestigde be
drijven mogen dan wel rijtuigen le
veren, de geavanceerde lokomo-
tieven worden vooral in Wallonië 
gefabriceerd. Of anders gezegd: 
de Waalse firma's mogen de 
spitstechnologischeprodukten le
veren, tenwijl de Vlaamse zich met 
de kasten en de zeteltjes mogen 
bezighouden. 

De daaruit voortvloeiende diskri-
minatie wordt schrijnend geïl
lustreerd door het cijferwerk dat 
Jaak Gabriels m.b.t. de arbeidsu
ren maakte. Vlaanderen kreeg 
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48,8% en Wallonië 51,2% van het 
totaal aantal arbeidsuren. Aange
zien het aantal werkuren recht
streeks verband houdt met het aan
tal arbeidsplaatsen, ligt de konklu-
sie voor de hand. Als we de effek-
tieve bestellingen bekijken, dan 
worden de verhoudingen nog kras
ser: 42,8% voor Vlaanderen en 
52,7% voor Wallonië. 

Bij de verdeling van het werk 
voortvloeiend uit overheidsbestel
lingen werden de Vlaamse fabrie
ken dus zwaar achteruitgesteld, 
wat nefaste gevolgen heeft voor de 
tewerkstelling in Vlaanderen. De 
ontslagen bij het Brugse bedrijf BN 
zijn dan ook mee te wijten aan de 
kommunautaire achteruitstelling. 

Verffransing 
Zaventem 

Verkeersminister De Croo krijgt 
er, volkomen terecht trouwens, 
aardig van langs in de jongste me
dedeling van het Verbond van 
het Vlaams Overheidspersoneel 
(WO). Deze vereniging wijst op de 
gevaren en onwettelijkheden die 
schuilen in het ministerieel ontwerp 
van taalkaders voor de Regie der 
Luchtwegen, de luchthaven van 
Zaventem en het hoofdbestuur. Dit 
voorstel van De Croo betekent 
noch min noch meer dat de lagere 
betrekkingen goed zijn voor de Vla
mingen, terwijl detop voordefran-
kofonen wordt gereserveerd. 

Het W O wijst er op dat Zaven
tem volledig gevestigd ligt in het 
Nederlandse taalgebied; bijgevolg 
moet alles in het Nederlands wor
den afgehandeld. „Trouwens, 
99% van de landingsrechten, het 
inkomen van de Regie der Lucht
wegen, worden geïnd op luchtha
vens in ons taalgebied gelegen", 
aldus het W O . Dit geldt ook voor 
het nieuw luchtverkeerscentrum 
,,Canac", dat straks in gebruik 
wordt genomen. „HetWOeistdan 
ook met klem dat voor CANAC al
le betrkkingen voorbehouden wor
den aan Nederlandstaligen en dat 
voor de luchthaven van Zaventem 
en voor het hoofdbestuur overeen
komstig de taalwet 96, resp. 95% 
van de betrekkingen aan de Neder
landstaligen zouden voorbehou
den worden." 

Het W O vreest dat Zaventem 
wel eens een,,nieuw Voeren" zou 
kunnen worden, een eerste stap 
naar de aanhechting van dit gebied 
bij Brussel. 
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Staatshervorming als sanering 

De Overkant, een 
boek over de krisis 

Het boek De Overkant verzamelt de visie van ver
scheidene ekonomische wetenschappers op de eko-
nomische krisis die in '73 losbrak, en hun recepten ter 
inperking ervan. De auteurs benaderen eenzelfde gron
didee vanuit hun gezichtshoek, die natuurlijk van au
teur tot auteur verschilt. 

D IE grondidee is dat de eko
nomische Icrisis losgebro
ken is naar aanleiding van 

de oliekrisis, een eksterne schok, 
terwijl de oorzaak het groeiende 
onevenwicht was tussen overheid
suitgaven en -ontvangsten. De 
eksterne schok, die een betalings-
balansonevenwicht veroorzaakte, 
leidde tot een verzwakking van on
ze munt, wat op zijn beurt een ren-
teverschil met het buitenland tot 
gevolg had. Deze relatief hoge ren
te Het ons de tol van de scheefge
groeide overheidsfinanciën voe
len: de staatsschuld groeide im
mers automatisch aan door de 
toenemende rentelast. 

Soepele 
loonvorming 

Prof. Theo Peeters benadert de 
problematiek binnen de internatio
nale kontekst. Hij heeft daarbij bie-
zondere aandacht voor de konkur-
rentiekracht van de bedrijven in de 
wereldmarkt. Hij staat een versoe
peling van de loonvorming voor, 
waarbij een deel van het loon mee-
bepaald zou worden door de kon-
kurrentiepositie. Gevaar daarbij is 
dat loontrekkenden moeten op
draaien voor strukturele zwakhe
den van hun werkgever. 

Sociale zekerheid 
Prof. Hermand Deleeck gaat na 

hoe men het best de sociale zeker
heid kan hervormen opdat deze in 
de toekomst veilig kan gesteld wor
den. Deze moet steunen op duide
lijk gestelde prioriteiten en posteri-
oriteiten. De drie stelsels voor 
sociale zekerheid (nl. voor werkge
vers, werknemers en ambtenaren) 
dienen geharmoniseerd en in alle 
voorzieningen moeten minimum-
en maksimumregellngen toege
past worden. 

Prof. WimMoesen, specialist op 
het vlak van de Openbare Finan
ciën, formuleert de meest struktu
rele visie. Terecht Is zijn vaststel
ling dat de overheid te weinig aan
dacht heeft voor het resultaat van 
de door haar ingezette middelen, 

Oo NM<» •^ ' *che. 8'^<*^<v^d«' y- fo^wi j PBick-fiofw 

de overheidsoutput. Prof. Moesen 
stelt eveneens dat sanering van de 
staatsfinanciën en staatshervor
ming samen gaan. Beide hebben 
ze immers betrekking op de orga
nisatie van de besteding van de 
staatsgelden en de financiering er
van (de lusten en de lasten). Wel

nu, er moet naar gestreefd worden 
de gebruikers van de publieke 
voorzieningen te laten samenval
len met de burgers die daarover 
beslissen en ervoor betalen. Onge
veer de helt van onze overheidsfi
nanciën komt volgens prof. W. 
Moesen in aanmerking om naar re
gionale en naar lokale overheden 
toe te decentraliseren. Uiteraard 
moet dit gepaard gaan met de de
centralisatie van de fiskaliteit. Fi
nanciering van de decentralisatie 
met dotaties kan slechts bij uitzon
dering. Tenslotte klaagt Moesen 
het gebrek aan voorafgaandelijk 
denkwerk aan bij het doorvoeren 
van wat in België een staatshervor
ming genoemd wordt. 

Herschikking 
arbeidsaanbod 

Prof. Rik Branson, verbonden 
aan de GIMV en de BAC, gaat na 
hoe de werkloosheid kan ingeperkt 
worden. Zelfs bij een groei van ons 
BNP met 2,5 % neemt onze wer
kloosheid in de eerstvolgende ja
ren niet af. Hij stelt voor de arbeid 
te detakseren terwijl de BTW ter 
kompensatie verhoogd kan wor
den. 

Op korte termijn relativeert Bran
son de mogelijkheid van de finan
ciering van arbeidsduurverkorting. 
Wel gelooft hij in de effektivitelt van 
herschikkingen in de beroepsloop
baan. 

KMO 
Prof. Rik Donckels propageert 

het ekonomisch^ potentieel van de 
KMO. De overheid moet deze slag
kracht ondersteunen door de admi
nistratieve rompslomp te vermin
deren voor de KMO's, regionale 
dienstverleningscentra in te richten 
en door de KMO's aktief te betrek
ken bij het innovatiegebeuren. 

Schuld-operatie is oogverblinding 

Hét probleem 
wordt niet opgelost 

Vóór onze vakantieperiode was de aandacht gericht 
op de verwachte herschikking van de Staatsschuld. Uit
eindelijk is de regeringsbeslissing gevallen; deze komt 
neer op een herschikking van de rentelasten. Het gaat 
dus helemaal niet over een konversie van de staats
schuld zoals talrijke politieke verklaringen deden 
vermoeden. 

Ook het uiteindelijk resultaat is veel kleiner dan men 
wil doen geloven. 

D AT de regering de rente
lasten wil herschikken is 
niet verwonderlijk wan

neer men weet dat zij in 1986 oplo
pen tot 430 miljard fr. Met een be
grotingstekort van 570 miljard fr. 
zou men kunnen zeggen dat 75 % 
van het begrotingstekort bestaat uit 
intrestlasten. Deze redenering is 
simplistisch, omdat de oorzaak van 
de rentelasten voortspruit uit de re-
geringspolitiek van de voorbije ja
ren, die de staatsschuld van 1981 
tot 1985 heeft laten oplopen van 
2.500 tot 5.000 miljard fr.; hetzij on
geveer 2 miljoen fr. per gezin. 

Lasten 
vooruitgeschoven 

Schuldherschikking is een inge
wikkelde materie waarbij veel ter
men worden gebruikt die voor een 
leek onbegrijpelijk zijn. Een voor
beeld zal duidelijk maken wat pre
cies werd beslist en welke de gevol
gen zijn. Wanneer men een schuld 
heeft van 1 miljoen fr. aan 12 % 
dient men jaarlijks 120.000 fr. in
tresten te betalen. De aktuele 
marktrente situeert zich rond 8 %. 
Dus heeft de regering gesteld: ,,Wij 
betalen slechts 80.000 fr. intresten, 
en de overige 40.000 fr. — die we 
kontraktueel moesten betalen — 
zetten we om in een nieuwe lening 
over een aantal jaren aan een in
trestvan 7 %". Men herhaalt deze 

methode gedurende enkele jaren 
en past de intrestpercentages aan 
in funktie van de marktrente. 

Het gevolg is dat op korte termijn 
het budget inderdaad wordt ver
licht met 40.000 fr. — het eerste 
jaar in ons voorbeeld — maar an
derzijds stijgt de overheidsschuld 
met 40.000 fr. die hoe dan ook 
moet worden terugbetaald. 

De globale 
operatie 

De totale operatie houdt in dat 
108 miljard fr. rentelasten in de tijd 
worden verschoven. Deze bedra
gen worden jaarlijks omgezet in 
nieuwe leningen met een maxima
le looptijd van 8 jaar met tussentijd
se vervaldagen. Een globale bere
kening van het netto-resultaat van 
de operatie is slechts mogelijk na 
afloop, omdat we vandaag niet we
ten in welke mate de tussentijdse 
vervaldagen zullen worden ge
bruikt. Maar bij een normale evolu
tie van de toestand kan men de 
netto-winst voor de overheid ramen 
op 2 tot 3 miljard fr. maximum. 

Gedurende de eerste jaren zal 
echter het netto te financieren sal
do gevoelig lager liggen ingevolge 
deze operatie, terwijl de negatieve 
invloed zich pas nó 1990 zal laten 
voelen wanneer de intrestlasten op 
de verschoven betalingen maxi

maal zijn, en ook de terugbetalin
gen moeten geschieden. Een an
der positief element van de opera
tie is dat deze hogere bedragen 
voor een totaal van 108 miljard fr. 
automatisch omgezet worden in le
ningen, zodat het totaal bedrag van 
de officiële staatsleningen lager zal 
zijn. 

Inspanning 
van de banken? 

De toegevingen van de banken 
zijn inderdaad reëel, maar zeer be
perkt. Hun gezamenlijke inspan
ning kan geschat worden op 2,6 
miljard fr., gespreid over enkele ja
ren. In ruil daarvoor hebben de 
banken echter de garantie gekre
gen dat niet zal geraakt worden 
aan de belastingsvoet die aktueel 
voor de banksektor toegepast 
wordt. Het zou onjuist zijn te bewe
ren dat de banken aan de ganse 
operatie geld verdienen, maar van 
een grote inspanning kan men be
zwaarlijk spreken. 

De spekulaties rond de herschik
king van de schuld hebben veel in
kt doen vloeien maar na de opera
tie waren de kommentaren 
schaars. Wellicht ook omdat over 
een doorgeefoperatie weinig te 
zeggen valt. Het sneeuwbaleffekt 
van de rentelasten is met deze ope
ratie noch gebroken, noch stilge
legd maar krijgt wel een mogelijk 
vertraging. Het sneeuwbaleffekt 
zal slechts tot stilstand komen en 
worden afgebroken wanner het 
jaarlijks overheidstekort in termen 
van het BNP kleiner is of gelijk aan 
de jaarlijkse stijging van het BNP. 

Het zou betekenen dat ons over
heidstekort maximaal 4 procent 
van het BNP zou mogen bedragen. 
Ook na de zogenaamde schuldo
peratie zijn we daar nog zeer ver 
vandaan... 

André Geens 

Mj ARBEIDSTEKORT 

Vlaanderen heeft een struk-
^"^ tureel tekort aan afgestudeer-
^ den met een A2-diploma. Het te-
^ S kort slaat hoofdzakelijk op men-
* ^ sen met een technische 
^ n opleiding. Ook bepaalde vaka-
^ ^ tures voor mensen met een spe

cifieke A1-opleiding zoals boek
houders, worden niet steeds 
opgevuld. 

Dat zijn de resultaten van het 
recent gepubliceerde onder
zoo van het subregionaal te-
werkstellingskomitee Halle-
Vilvoorde, gebaseerd op 
Simona-cijfers. Simona is een 
centraal komputersysteem bin
nen het RVA. Dank zij Simona 
delen de werkgevers hun vaka-
tures in grotere mate mee aan 
het RVA. Fabrimetal kwam bij 
haar onderzoekingen tot analo
ge resultaten. sgsssJ 

^ KOP VAN JUT 

I I I 

y y 

1 ^ 

mmi m Thyl Gheyselinck neemt 
^ ^ over enkele weken de verant-
^ ^ woordelijkheid van de Kempen

se Steenkoolmijnen op zich. Nu 
is hij nog bedrijvig in Shell Por
tugal. In een interview met De 
Financeel Ekonomische Tijd 
verklaarde hij dat hetzijn taak is 
kop van jut te zijn in de KS. Zijn 
positie zal er immers toe leiden 
dat hij de verantwoordelijkheid 
voor de toekomstige beslissin
gen zal dragen, terwijl anderen 
tot de huidige situatie „bijge
dragen" hebben. 

Naar eigen zeggen zal zijn 
U J analyse van de problemen niet 

wereldschokkend zijn, maar de 
te nemen beslissingen zal hij 
verdedigen en doordrukken. 
Opvallen is ook zijn voorkeur 
voor kleine entiteiten, wat KS 

^^ stellig niet is. Hoopvol althans 
, s ^ Is dat Thyl Gheyselinck in het 
UJ KS-probleem ook aandacht 
I » * he^ voor de politieke, regiona-
%ef\ Ie en sociale impakt van de 
^ beslissingen. 

S SPOORWEGEN 
k ^ ^ Het onderzoekscentrum 
^ y van de CEMT, de Europese kon-
l.w»i ferentie van ministers van Ver

keer, stelde onlangs een rap
port voor waarin de spoorwe
gen van 19 Europese landen 
vergeleken worden. Daarui 
blijict dat de Belgische spoor
wegmaatschappij vrij traag rea
geert op de veranderende om
standigheden waarin de spoor
wegen opereren. 

De spoorwegen hebben im
mers hun superieure positie in 
de vervoersektor verloren door 
de opkomst van het wegver
keer. Dat heeft een belangrijke 
invloed op het dienstver-
lengspakket waarop de spoor-
wegsektor zich moet toespit
sen. 

De kosten van de Belgische 
spoorwegmaatschappij liggen 
op een opvallend hoog niveau. 
Enkel aan operationele kosten 
boekten ze in '83 al 100 miljard 
BF. In Nederland beliepen deze 
50 miljard en in het 18 maal gro
tere Frankrijk kan met het met 
360 mrd. rooien. Het aantal 
werknemers van de spoorweg
maatschappij bedroeg in België 
in '8363.700. Dat is driemaal zo
veel als bij de Nederlandse 
Spoorwegen en nagenoeg 
evenveel als bij de Spaanse. De
ze cijfers weerspiegelijk het 
Belgisch karakter van onze 
spoorwegmaatschappij. 
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Zóboortbef 
Kwalitatief hoogstaande produkten en aktuele 
vormgeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 m^ toonzalen te Edegem en te Brussel 
bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeén en 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

Te veel om op te noemen. Zonder de minste 
verplichting. Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor Uw belangstelling. 
P.S. Ons Domino-gamma (zie illustratie) alleen al is 
Uw bezoek overwaard. Tot kijk. 
Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186, B-2520 EDEGEM 
Tel. 03-455.75.51 (20 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, B-1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (5 lijnen) 
Toonzalen open: 
— in Edegem (ma. t/m zat. van 9 tot 18 uur) 
— in Brussel (ma. t/m do. van 8.30 tot 17.30 uur 

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V 

uw specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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Wi\ 
Toen Oostende nog Bruxelles-sur-mer was.../i 

Brusselse taaitoestanden 
aan de Vlaamse kust 

Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat de be
taalde val<antie werd ingevoerd. Voor het eerst l<wam 
in 1936 een beetje geld en tijd ter beschikking voor va-
kantiegenoegens. Niet enkel de „happy few", maarook 
arbeiders en bedienden konden vanaf toen op reis. Al
hoewel de vakantie- en reisgewoonten pas fundamen
teel veranderden in de loop van de jaren '50-'60, teken
de de trend in de richting van het massatoerisme zich 
reeds duidelijk af tijdens de jaren dertig. 

IATUURLIJK verkozen velen 
toen nog thuis te blijven. 
Wie toch op reis ging, had 

een voorkeur voor het eigen land 
en met name voor de kust. Vele 
jongeren reisden in groep naar 
jeugdherbergen, natuurvrienden-
huizen of wandelhemen. Het kon-
takt met de natuur was een cen
traal punt. 

„Koningin 
der badsteden" 

Het woord toerist kwam reeds in 
gebruik in de loop van de achttien
de eeuw in Engeland en Frankrijk. 
Stedelingen begonnen, in navol
ging van romantici zoals Rous
seau, het platteland, de zee en de 
bergen te bezoeken. Edellieden en 
rijke burgers uit Londen trokken, in 

navolging van hun koning George 
III, naar de badplaats Weymouth, 
tenwijl Parijzenaars naar Dieppe 
gingen om er in de zee pootje te 
baden. 

Dit fenomeen ontpopte zich 
langs de Vlaamse kust in de eerste 
helft van de vorige eeuw. De eerste 
Vlaamse trekpleister van het ontlui
kend toerisme was de badplaats 
Oostende. Door een goede spoor
verbinding vanaf 1838 en doordat 
de koningen Leopold I en II hun ko
ninklijk hof 's zomers naar Oosten
de overbrachten ontpopte Oosten
de zich tot de koningin der badste
den. De internationale high-society 
streek er neer. Edellieden, in
dustriëlen en hoogwaardigheids
bekleders, zoals bijvoorbeeld de 
Duitse keizer en de sjah van Per-

De Vlaamse l(ustgemeenten hadden alles veil om de vakantiegangers 
te lokken. Op deze mondaine affiche uit 1932, die overigens tweetalig 
is, hebben de uitgevers blijkbaar de Vlaamse naam van La Panne 

verleerd... 

De „t>etaalde vakantie" zorgde ervoor dat ook volkskinderen de 
geneugten van strand, zon en zee konden beleven. 

zië, lieten zich graag in Oostende 
zien. 

In het spoor van Oostende ont
wikkelde het vissersdorpje Blan
kenberge zich eveneens tot een 
toeristisch centrum. In de schaduw 
van Blankenberge werden in de la
te 19e eeuw Wenduine en Heist 
ontsloten. Tenslotte volgden Knok-
ke en de westkust begin deze 
eeuw. Al deze badplaatsen werden 
voor de eerste wereldoorlog voor
namelijk bevolkt door de aristokra-
tie. Na de eerste wereldoorlog ver
anderde de luxueuse laan langs de 
zee in een demokratisch rendez
vous. Alle klassen stroomden er 
naar toe, maar het hoge woord 
voerden de franskiljons en de par
venu's die de meesters protréer-
den te imiteren. Het elitaire mon
daine toerisme moest plaatsrui-
men voor een volkstoerisme dat na 
de tweede wereldoorlog uitmond
de in een gekommercialiseerd 
massatoerisme. 

Enkel Knokke, met zijn badplaat
sen >4/bertsfrand en Hef Zoute, kon 
zich aan deze trend onttrekken. De 
aristokratie, die Oostende ont
vluchtte, ontdekte Het Zoute, de 
verzameloord van de rijken. Men 
speelde er golf in plusfour, dineer
de in smoking en bridgede in het 
Engels. Raymond Brulez schreef 
over Blankenberge: „Na 1918 is 
Borgen het paradijs der kleine mki-
denstanders en proletariérs-op-
hun-zondags geworden. Al wie het 
profanum vulgus niet kan luchten 
nam de wijk naar Het Zoute: het 
ideale natuurreservaat voorzwin-
nebloemen, zeeparkieten en mon
daine steltlopers." 

Bruxeiies-sur-mer 
Door de toeristische funktie 

heersten m de kustgemeenten 
Brusselse taaitoestanden. De au
tochtone Vlaamse vissersbevol
king werd overspoeld eerst door 
een franstalige aristokratie en 
daarna door een tweetalige massa 
toeristen. De hele kust kreeg een 
Frans kleurtje. Zo vestigden zich 
vele oudere f rankofonen om er van 
hun pensioen te genieten. Hotels, 
eethuizen en cafés kregen vaak 
Brussels, Franse of Zwitserse ex-

ploJtanten. Franstaligen huurden of 
kochten villa's, die ze een fransta
lige naam gaven. Bovendien oe
fende het mondaine strandleven 
een aantrekkingskracht uit op de 
ekonomisch sterkere Franstaligen 
en hield de verkavelings- en ver-
koopsaktiviteit van de vastgoede-
renvennootschappen, door de 
Franstaligen opgericht, met de taal 
van de streek geen rekening. 

Nochtans woonden er in de bad
plaatsen Knokke, Blankenberge en 
Oostende amper tien procent 
Franstaligen Tijdens de zomer
maanden daarentegen bkiekjen de 
kustdorpjes open tot badsteden en 
overspoelden tienduizenden toe
risten de kust. Daar een groot ge
deelte hiervan Franstaligen waren, 
herschepten ze de kuststreek tij
dens enkele weken in een tweeta
lig gebied. Dit fenomeen wordt nog 
versterkt, doordat, naarmate Knok
ke en Blankenberge zich ontwik
kelden tot oorden van villegiatuur 
er in het seizoen talrijke Brusselse 
winkeliers neerstreken om er kon-
fektie, snoep, banket, fotomateri
aal, schoenen en dergelijke aan te 
bieden om zo de stille zakentijd in 
de hoofdstad te overbruggen. Zo 
ontwikkelde de kuststreek zich tot 
een tweede Brussel. 

„De badgast" 
Het Vlaamsgezinde toeristische 

blad De Badgast beschreef in 1933 
de stituatie in Blankenberge voor 
het potentieel Noordnedertands 
publiek als volgt: „...en al lijkt het 
wel voor den oppervlakkigen toe
schouwer, bij het uittreden van het 
station, dat het blanke stadje op en 
top Fransch is, toch heeft hij het he
lemaal mis voor. Om den broode 
wellicht IS dit vemisje noodzakelijk, 
maar meer dan schijn is het niet en 
daaraan zullen de honderden Fran-
sche opschriften met het minst ver
anderen. De groote eigenschap 
van Jan-en-Alleman van de Blan-
kenbergschen zakenman... blijft 
steeds van zijn huikje naar den 
wind te hangen, de txtnte schare 
cosmopolitische toeristen aan te 
lokken en naar tjest vermogen te 
dienen, gedurende de korte zomer
maanden en vermeent men nu ook 
het Fransch daartoe schering en 

>ICHTERUIT 
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inslag te zijn, toch 't blijft 't innerlij
ke Blankenberge voor u, Neder-
landschsprekenden bezoeker, ver
want in al zijn uitingen, met de 
stemmingvolle atmosfeer van sym
pathie en gezelligheid, die er den 
stamgenoot wordt tjetoond en aan-
gelxxien. In elk hotel, in iedere win
kel, of waar u ook zijn moet, zult u 
steeds in het algemeen Neder-
landsch worden te woord gestaan 
en zoo't er dan ook met altijd heel 
vlot toegaat bij de oudere luidjes, 
dan zullen ze u in hun zoo gewaar
deerd en zangerig West-Vlaamsch 
van dienst zijn." 

Tweederangsroi 
Noordnederiandse toensten za

gen de toestand echter met zo 
rooskleurig in en antwoordden: 
„Nog nooit waren wij, Nederlan
ders, zoo talrijk aan de Belgische 
kust en toch merken wij nog zoo 
weinig vooruitgang in het gebruik 
van onze taal in de establishemen-
ten voor vermaak en pensions". 
Klachten over het uitsluitend frans 
taalgebruik bleven toestromen, 
waarop De Badgast antwoordde: 
„Ons volk, en wij hebt>en het hier 
over het eigen Vlaamsche volk en 
niet over deze menschen die 
slechts gedurende een zestal we
ken per jaar een zaak komen uitba
ten aan de kust, is Vlaamsch, voelt 
Vlaamsch en spreekt Vlaamsch. 
De hoffelijkheid en het belang van 
de zakenlui eischen nochtans dat 
er in het Fransch, Engels ofDuitsch 
geantwoord wordt zoo het kliënteel 
het woord voert in een van deze ta
len. Spijtig genoeg zijn er nog veel 
badgasten en ook wel Neder-
landsch sprekenden, die denken 
dat tiet „c^ic" 'is Fransch te radbra
ken als zij aan de Vlaamse kust ver
toeven". 

De Badgast, een toenstisch blad 
dat door de Vlaamse Toeristen
bond was opgericht als tegenhan
ger van de vele franstalige kustbla-
den, zat enigszins verveeld met de 
taaitoestanden in de badplaatsen. 
Enerzijds wilde dit weekblad het 
toerisme bevorderen en de situatie 
zo Fooskleung mogelijk voorstellen, 
maar anderzijds kon het ais 
vlaamsgezind blad tijdens de jaren 
dertig haar ogen niet sluiten voor 
de tweederangsroi van het Neder
lands aan de kust. Het weekblad, 
met als hoofdredakteur Karel 
Jonckheere, klaagde dan ook en
kele malen hierover. 

Gelukkig veranderde er na de 
tweede wereldoorlog, en dan voor
al tijdens de jongste twee decen
nia, veel ten goede in de taai
toestanden aan de kust. Dit komt 
door een groeiend Vlaams t}ewust-
zijn, maar ook en vooral omdat de 
Vlamingen voor het kusttoerisme, 
net zoals op ekonomisch vlak in 
België, de belangrijkste groep zijn 
geworden. Toch Wijven er nog aan 
de westkust (De Panne, Koksijde) 
die veel toeristen uit Noord-
Frankrijk te verwerken krijgen, en 
in Het Zoute taaiwantoestanden 
bestaan. 

Rik Veriinde 

Volgende week: 
11 Juli vieren was aan onze 
kust niet gewend.. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 30 aug. 
D BRT1 - 16.00 
De concierge, film 
D BRT1 - 18.00 
Tik tal( en Filmbrieven 
D BRT1 - 18.35 
De Ideinste zwerver, serie 
D BRT1 - 19.05 
Boel(etje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Lovejoy, serie 
D BRT1 - 21.50 
Leven in Oud-Egypte, dok. serie 
D BRT1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
D BRT2 - 16.30 
E.K. Atletiel< vanuit Stuttgart, re
portage 

D Ned. 1 - 17.05 
De orlta, natuurdok. 
D Ned. 1 - 17.35 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.15 
Story of... BZN, show 
D Ned. 1 - 22.05 
Ten, film 
D Ned. 2 • 19.39 
Love boat, serie 
D Ned. 2 - 20.26 
Network, film 
D Ned. 2 - 22.40 
Studio sport 
D Ned. 2 - 23.15 
Bellissima, film 

Zondag 31 aug. 
D BRT1 - 15.00 
De kleine galeiboef, jeugdfilm 
D BRT1 - 16.20 
Comedy Capers 
D BRT1 - 16.50 
Allemaal beestjes, natuurdok. 
D BRT1 - 17.20 
De kolderbrigade, serie 
D BRT1 • 18.00 
Tik tak en Liegebeest 
• BRT1 - 18.20 
Echo's uit Tibet, dok. 
D BRf l - 18.50 
Vreemde krachten, laatste afl. 
D BRT1 - 20.00 
Bloemetjes buiten, tip 
D BRT1 - 20.35 
Een hart op wielen, film 
D BRT1 - 22.25 
In de voetsporen van André De
merits, dok 
D BRT2 - 13.10 
E.K.-Atletiek vanuit Stuttgart, re
portage 

D Ned. 1 - 16.55 
Zoo 2000, natuurdok. 
D Ned. 1 - 17 35 
Tocht door de Middeleeuwen, dok. 
sene 
D Ned. 1 - 18.25 
Alvin en z'n boefjes, strip 
D Ned. 1 - 19.05 
Cijfers en letters, kwis 
D Ned 1 - 19.30 
Lou Grant, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
Heksenwerk, serie 

Robert Shaw, Robert Radford en Paul Newman in de met humor gedra
gen misdaadfilm „The Sting'' van George Roy Hill. (Vrijdag 4 september 
opBRT1,om20u.10). 

D Ned. 1 - 21.10 
Brandpunt, info 
D Ned. 1 - 21.35 
Mijn dochter en ik, serie 
D Ned. 1 - 22.00 
Olie, dok. serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Laurel & Hardy, om te lachen 
D Ned. 2 - 20.45 
Paradise of Martyrs, dok. over Iran 
D Ned. 2 - 21.15 
The Damned, film 

Maandag 1 sept. 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak. Plons en Kameleon 
D BRT1 - 18.35 
De Muppet-show 
D BRT1 - 20.10 
Zacht is de nacht, nieuwe serie 
D BRT1 - 21.00 
Mijn grote liefde heet muziek, Ray
mond Van het Groenewoud 
D BRT1 - 21.40 
Op de valreep, Programma n.a.v. het 
vertrek van Paul Vandenbussche, adm. 
gen. van de BRT. 
D Ned. 1 - 15.00 
De vechtersbaas van de prairie, film 
D Ned. 1 - 19.05 
The A-Team, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Hollywood wives, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 22.00 
Van vergrootglas tot computer, info 
D Ned. 1 - 22.30 
De Tros TV-show op reis 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
D Ned. 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
D Ned. 2 - 19.27 
Magic International, goochelaars 
D Ned. 2 • 20.20 
De inspekteur-generaal, film 
D Ned. 2 - 21.55 
Een kleine stad en haar orkest, dok. 

Dinsdag 2 sept. 
n BRT1 - 16 15 
Waregem Koerse, reportage 
D BRT1 - 18.20 
Tik tak. Plons en Carolientje 

D BRT1 - 18.50 
Doorzetters, serie 
D BRT1 - 20.25 
Mike, show 
D Ned. 1 - 14.30 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 16.00 
De grote sneeuwballenoorlog, 
jeugdfilm 
D Ned. 1 - 17.46 
Het geheim van de vuurberg, serie 
D Ned. 1 - 18.10 
In de lens gevangen, dok. serie 
D Ned. 1 - 18.55 
Minivoetbalshow 
D Ned. 1 - 20.28 
Ik hou van Hollands, show 
D Ned. 1 - 21.20 
Sherlock Holmes, show 
D Ned. 1 - 22.10 
Hier en nu, info 
D Ned. 1 - 22.35 
De Hutteriten, dok. 
D Ned. 2 - 19.12 
Het geheime dagboek van Adriaan 
Mole, serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Ik ben een gebrandmerkt kind, serie 
D Ned. 2 - 20.50 
Für Elise, film 
D Ned. 2 - 21.15 
Hibernia, dok. 

Woensdag 3 sept. 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Magister Maesius, serie 
D BRT1 - 18.40 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT1 - 19.00 
Gezondheid, info 
D BRT1 - 20.10 
Bill Cosby show 
D BRT1 - 20.40 
Ritus, kortfilm 
D BRT1 - 20.55 
Wie schrijft die blijft, literaire info 
D Ned. 1 - 14.45 
De film van Ome Willem 
D Ned. 1 - 16.05 
Onze tijgers, dok. serie 
D Ned. 1 - 19.00 
De troetelbeertjes, strip 

D Ned. 1 - 19.24 
De groene ruime, natuurdok. 
D Ned. 1 - 20.35 
Vara's zomertijd 
D Ned. 1 - 21.25 
Man over de vloer, serie 
D Ned. 1 - 22.19 
Het leven van Verdi, serie 
D Ned. 2 - 15.30 
Tarzan, de aapmens; film 
D Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
n Ned. 2 - 20.05 
Onder de brug, film 
D Ned 2 - 21,50 
Rafels en raffinement, dok. 

Donderdag 4 sept. 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak. Plons en de Snorkels 
D BRT1 - 18.35 
Manimals, dok 
D BRT1 - 19.00 
Kwizien, kooktip 
C BRT1 - 20.20 
De vierde verdieping, serie 
D BRT1 - 21.10 
Panorama, info 
D BRT1 - 22.00 
Hotel, serie 
D Ned. 1 - 17.00 
Bosjesmannen, dok. 
D Ned. 1 - 19.00 
De avonturen van Tom Edison, 
kortfilm 
D Ned. 1 - 19.24 
Ronduit Firato, kwis en show 
D Ned. 1 - 21.30 
Marskramers, dok 
D Ned. 1 - 21.50 
Tijdsein, info 
D Ned. 1 - 22.20 
Onbegrensde mogelijkheden, dok. 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
D Ned. 2 - 19.12 
De eerste de beste, stunts 
D Ned. 2 - 20.15 
Hollywood wives, serie 
n Ned. 2 - 21.45 
Simonskoop, filminfo 

Vrijdag 5 sept. 
• BRT1 - 18.00 
Tik tak. Plons en Prikballon 
n BRT1 - 18.25 
Dol op dansen, serie 
D BRT1 - 20.10 
De strik, film 
D BRT1 - 22.20 
Premiere-extra, filminfo 
D BRT2 - 19.55 
Memorial Ivo Van Damme, reportage 
D Ned. 1 - 15.55 
Mensen zoals jij en ik, kortverhalen 
D Ned. 1 - 17.15 
Ontdek je plekje, natuurtip 
D Ned. 1 - 18.05 
Wordt vervolgd, over strips 
D Ned. 1 - 19.00 
Bas Boris Bode, serie 
D Ned. 1 - 19.25 
Blokletters, kwis 
D Ned. 1 - 20.45 
Toneelbloed, triller 
D Ned. 1 - 22.45 
Jazz met Jacobs, jonge musici 
D Ned. 2 - 19.37 
Love boat, serie 
D Ned. 2 - 20.27 
Zuid-Afrika op weg naar morgen, 
show 
D Ned. 2 - 22.45 
Gesprek tussen twee vuren, debat 
D Ned 2 - 23.35 
De mars op Rome, film 

film ^ 
per dag ^ 

Zaterdag 30 aug. 
Ten 

Amerik. tragi-komedie uit 1979 met 
o.a. Dudley Moore, Julie Andrews en 
Bo Derek. Een veertiger zit met de kri-
sis van de middelbare leeftijd. Hij heeft 
de gewoonte aangenomen om alle 
vrouwen met punten te kwoteren. Hij 
droomt ervan ooit een vrouw te ontmoe
ten die hij 10 op 10 kan geven... (Ned. 
1, om22u.05) 

Zondag 31 aug. 
Een hart op wielen 
Amerik. biogr. film uit 1983 over het 

seksisme in de autorensport naar de ro
man van Shirley Muldowney. (BRT 1 , 
om 20U.35) 

Maandag 1 sept. 
De inspekteur-generaal 
Amerik. komische film uit 1949 met 

o.a. Danny Kaye, Walter Slezak. Dold
waze komedie naar Tolstois „De Revi
sor" een satire op de korrupte ambte
narij in een Russische provinciestadje. 
(Ned. 2, om 20u.20) 

Dinsdag 2 sept. 
The secret agent 
Hitchcockse thriller uit 1936. 

1916. Edgar Brodie, een gevierde au
teur, verdwijnt spoorloos om als Ri
chard Asherden in dienst te treden van 
de Britse geheime dienst... (RTBF 1, 
om21u.25) 

Woensdag 3 sept. 
Don't steal my baby 

Amerik. film uit 1978 met o.a. Linda 
Purl, Desi Arnaz jr. In ruil voor een aan
zienlijk bedrag waarmee hij zijn studies 
wil voortzetten zal een student een jon
ge vrouw verleiden en haar zwanger 
maken. Zijn opdrachtgever is een orga
nisatie die aan rijke families kinderen ter 
adoptie aanbiedt... (RTL, om 21 u.) 

Donderdag 4 sept. 
L'as des as 
Franse film uit 1982 met o.a. Belmon-

do en Marie-France Pisier. Tijdens de;: 
Olympische Spelen van 1936 in Duits-. 
land ontfermt een Franse coach zich, 
over een joods jongentje wiens ouders' 
door de Gestapo weggesleept werden. 
Hij ontmoet ondertussen een joerna- -
liste die op weg is naar Berlijn om er Hit
ler te interviewen... (RTBF 1, om 20u.) 

Vrijdag 5 sept. 
The sting 
Amerik. 7-Oscarsfilm uit 1974 met 

o.a. Paul Newman, Robert Redford en 
Robert Shaw. Het verhaal speelt m het 
Chicago tijdens dejaren dertig, een tijd 
waarin de mafia tot ware bloei kwam 
(BRT1,om20u.10) 
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Een vissers

boot die naar 
de Icelder gaat, 
het blijft een 
drama dat tot 
de verbeelding 
spreekt. Een 
beetje ouder
wets ook, zelfs 
lierschreven in 
de woorden van 
vandaag. 

De angstige 
vissersvrouw 

1 spoedt zicli niet 
meer naar de 
hoogste duin om 
de stoompluim 

te ontwaren maar tast in de 
eigen keuken de radio af. 

Maar hoe hertaald het drama 
ook mag zijn, de vijand blijft wie 
hij was. Groots, overdonderend 
en onbarmhartig. Want de bru
te kracht van de zee blijft deze 
van de levensliederen, stijf van 
tragiek. Diezelfde zee die de on
sterfelijke Titanic verslond, 
maar ook deze uit de ietwat 
moeilijk geschreven Island-
brieven. 

De zee, Rodenbach liet ze bul
derend spelen met 't oude vaar
tuig. Kloos liet ze klotsen, 
Verschaeve schuimen. De zee 
van Prévert striemde zonder op
houden Brest en Barbara, Hi-
mingway bevocht ze en Charles 
Trenet danste er een tango mee. 

N 512 Ingrid 
Terwijl wij onze boezemblan-

ke, boterzachte Noordzeetong 
savoereerden verging in de baai 
van Bristol de Nieuwpoortse 
N512 Ingrid. Een dikke 7500 ton. 
Niet eens zo'n struise bink voor 
dit woelige weik. Maar de bui
tenlandse konkurrentie dwingt 
de Vlaamse visser steeds verder 
de Noordzee in, de dieperik te
gemoet. En alles is meegeno
men, de tong zwemt er dik en is 
de lekkerste van de wereld. Dus 
laden maar. 

Vier allene mannen vertrou
wend op de regelmatige ronk uit 
de stalen buik van Ingrid. En dan 
wordt de einder onweerzwart. 
Het oude drama herhaalt zich. 

Eén matroos kan zich redden, 
drie man én Ingrid verdwijnen in 
de golven. 

Een tanker vist matroos Peter 
uit de kolken, een helikopter 
dropt hem aan wal. 
! De jongen kijkt in de angstige 
togen van wie hem opwachten, 
de wenende vrouwen en vader 
die de arm om de kille schou
ders legt: „Kom onder de han-
gaar, jongen...". 

Ooit heeft een vooraanstaand 
politicus beweerd dat de mijn
werkers de eerste burgers van 
het land zijn. Daar twijfelt geen 
zinnig mens aan. Maar zou je die 
eretitel niet even terecht kunnen 
bedenken voor schipper René, 
stuurman Jean-Pierre en de ma
trozen Roland en Peter? En de 
anderen... 

Ons Noordzeetongetje smaakt 
plots naar bitter. • 

—M^j 

inthouden 
De Aalstenaar Dirk Martens was een van de meer

dere uitvinders van de typografisclie drukl<unst. Ruim 
500 jaar geleden (1473) drukte en publiceerde deze 
Vlaming zijn eerste uitgave. In 1982 lanceerde de 
Vlaamse Raad zijn beleidsverklaring,,Derde Industrië
le Revolutie - Vlaanderen"... en jawel, in 1984 al kre
gen we in Aalst de eerste versie van Flanders' Printing. 
Een nederlandstalig woord voor deze manifestatie zal 
wellicht ook alweer onvindbaar blijven... 

D EZE vakbeurs voor onze 
grafische nijverheid kende 
een vrij behoorlijk sukses 

en zal volgend jaar van 25 tot 30 
maart dan ook hernomen worden. 
In een aktueel herdachte visie trou
wens. Oorspronkelijk waren de or
ganisatoren van mening vooral de 
machinebouwers In de sektor als 
exposanten te moeten aantrekken. 
Al vlug evenwel werd ingezien dat 
op dit ogenblik de noden van onze 
grafische nijverheid in de eerste 
plaats gelegen zijn in het daadwer
kelijk tonen van het eigen preste
ren en kunnen. Kortom, in het 
zichtbaar beantwoorden van de 
vraag: „Wat heeft Vlaanderen nu 
te bieden op het vlak van drukken 
en uitgeven?". 

Vanuit deze vernieuwde filosofie 
biedt „Flanders' Printing '87" aan 
copywriters, zetterijen, fotogravu
res, afwerkings- en veredelingsbe-
drijven en uitgeverijen een ruime 

kans om in de vernieuwde akkomo-
daties van de Aalsterse Keizershal
len hun innoverende metodes, 
technieken en produkten aan een 
breed nationaal en internationaal 
publiek voor te stellen. 

Naast de eigenlijke tentoonstel
ling wil ,,Flanders' Printing" ook 
een bijdrage leveren tot het ver
spreiden van informatie over het 
beroep grafikus. Precies omdat 
juist in een tijd waarin werkloosheid 
een akkuut probleem is, het nog zo 
is dat de grafische sektor echt nood 
heeft aan hooggeschoolde 
krachten. 

Over de tentoonstelling, de zeer 
verzorgde en informatief belangrij
ke katalogus en alle nevenaktivitei-
ten kunnen alle inlichtingen beko
men worden op het sekretarlaat 
van ,.Flanders' Printing", Keizerlij
ke Plein 21, 9300 Aalst, telefoon 
053/77.11.11. 

<)/\/èien 
„De Europese vakantieganger gaat in juli of au

gustus met vakantie en brengt die in eigen land door, 
het liefst aan zee. Gedurende de hele vakantie, die hij 
overigens zelfheeft georganiseerd, blijft hij op dezelf
de plek maar maakt af en toe korte uitstapjes met zijn 
eigen wagen". Dit is het beeld van de gemiddelde Eu
ropese vakantieganger althangs volgens een onder
zoek dat in maart en april werd gehouden. 

OEWEL de resultaten ge
publiceerd werden op een 
tijdstip dat de meeste 

Europeanen al aan hun vakantie 
van 1986 waren begonnen heeft de 
enquête betrekking op de vakantie 
van vorig jaar. Toen ginger er 185 
miljoen Europeanen — dat is 56 % 
van de totale EG-bevolking met va
kantie. Onder die vakantiegangers 
waren 45 miljoen kinderen. 

De meeste Europeanen die vorig 
jaar vakantie namen deden dat 
maar één keer. Maar een derde 
van hen ging twee of meer keren 
met vakantie. Ongeveer de helft 
van de thuisblijvers gaat praktisch 
nooit met vakantie. 

65 % van de Nederlanders en 64 
% van de Denen hebben vorig jaar 
vakantie genomen en maar 31 % 
van de Portugezen. In zeven van 
de EG-landen kon of wilde 57 % 

van de bevolking vorig jaar met va
kantie gaan. Dat waren Nederland, 
Denemarken, het Verenigd Ko
ninkrijk, Duitsland, Frankrijk, 
Luxemburg en Italië. In de vijf over
ige landen, België, Griekenland, 
Spanje, Ierland en Portugal is min
der dan 47 % vertrokken. 

34 % van de vakantiegangers 
ging vorig jaar in augustus en 28 % 
in juli. 

Vorig jaar is meer dan tweeder
de van de vakantiegangers in ei
gen land gebleven. 20 % trok naar 
een ander EG-land, 10% naar een 
ander Europee land en 3 % zocht 
het in een ander werelddeel. 94 % 
van de Luxemburgers, 64 % van 
de Nederlanders en 60 % van de 
Duitsers brachten hun vakantie in 
het buitenland door. Voor Grieken
land was dat percentage 7 % en 
voor Spanje en Portuga 8 %. 

opsrAAn ! ^ 

uu riET PE VMWT/6 / 

'T^OKPT lliP PAT we 
W££A AAM £)£ ^LAQ GAM 
'T /5 TJP VOO/i rt/e.i/we 

Tijdens de WIJ-vakantie had U ruimschoots tijd om 
de oplossing te vinden van onze jongste drie opgaven. 
Vooral nummer 139 bleek niet makkelijk. Het betrof het 
gedicht,. De vrienden" van Hugo Claus. In nummer 137 
zochten wij naar Anthonis De Roovere ,,Sotte amou-
reusheyt" en in nummer 138 was Karel van de Woestij-
ne aan de beurt met,, Wat is het goed aan 't hart!". 

E winnaars zijn respektie-
velijk Koen Rommel uit 
Brugge, TInneke Van 

Hofstraeten uit Berchem en Maria 
Dholtander uit Stekene. Proficiat! 

Gezien het sukses gaan wij voor

alsnog door met dit spelletje. Wie 
de titel en de auteur van on
derstaand gedicht kent en zijn 
oplossing tijdig naar ons 
doorstuurt, maakt kans een knap 
boekenpakket te winnen. Speelt U 
mee? 

Zijn handen op het stuur van zijn wagen 
Lacht hij de lach van de soldeniers, 
Aan hun voeten weerloos de overwonnen trotse stad 
Open voor de drift van bloed en haat en angst. 

Langs de duistre laan vertraagt hij, stopt. 
Legt zonder voorbereiding nu zijn arm 
Om haar schouders, kust haar gesloten mond. 
Bijt met zijn gele tanden 
Haar huid. Teer als de teerste droom van Christus. 

(...) 

Nog een paar woorden, 
En het verhaal versterft in het geluid 
Klein en zwak en bijna pijnlijk 
Van hoge hakken op beton. 

Wij kijken uit naar uw antwoord, 
dat ons vóór dindsdag 9 september 
moet bereiken: WIJ, ,,l\/leespelen 

(140)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Veel geluk. 
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Een stad om van te houden 

,,Més que mai" betekent in het Katalaans „meer dan ooit" en is de slogan 
waarmee de Ajuntament de Barcelona (het stadsbestuur) zijn medeburgers tot 

een verhevigd zelfbewustzijn wil motiveren. Een ronduit overbodige, dus 
enigszins luxueuse aansporing. Het binnen Spaans staatsstelsel nu autonome 
Catalunia, waarvan Barcelona de hoofdstad is, is een historisch vogorbeeld van 
de veerkracht, de stoutmoedigheid en de ontplooiingsdrift van een volk. Een 
volk waarmee Vlaanderen - vooral vanuit de VU - nauwe kontakten heeft. 
In het vooruitzicht van een late-zomeruitstap-misschien- deze tot een artikel beperkte 
wandeling doorheen een onder vele oogpunten fascinerende grootstad. 

"Barcelona, 
més que mai" 

O PGRAVINGEN hebben in 
Catalonia de historici tel
kens opnieuw verbaasd. 

Zij verwijzen naar Fenicische, 
Griekse, Carthaagse en Keltiberi-
sche aanwezigheden. Nadat tij
dens de tweede Punische oorlog 
Hannibal Katalonië als springplank 
gebruikte om met zijn olifanten de 
Alpen over te trekken ter verove
ring van Rome maar in die laatste 
optie mislukte, werd heel Spanje 
als wingewest toegevoegd aan het 
Romeinse rijk. 

Geschiedenis 
en taal 

De Romeinse bezetters lagen 
trouwens aan de basis van het ont
staan van de Spaanse en Kata-
laanse taal. Nadat het keizerrijk in 
verval geraakte, werd heel het Ibe
rische schiereiland door Vandalen 
en Westgoten, in 711 door de Mo
ren veroverd. In de 9de eeuw ver
dreef Karel de Grote de Moren uit 
Barcelona en Gerona. De eerste 
Katalaanse held was Wilfredo el 
Velloso, Wilfred de Harige. Hij 
stond in de verdere strijd tegen de 
Moren de frankische koning Karel 
de Kale bij en werd daarbij gewond. 
Toen de koning toen vroeg welke 
beloning hij wenste, vroeg en ver
kreeg Wilfred de onafhankelijkheid 
van Barcelona. Men schreef 878. 

In de mkJdeleeuwen was Katalo
nië een welvarerxj prinsdom, een 
bloeien centrum van handel en kui
tuur en een der belangrijkste mari
tieme naties van de Middellandse 
Zee. Maar in latere historische pe
rikelen, zowel Spaanse als interna
tionale, werd de onafhankelijkheid 
ten opzichte van het door uit Ame
rika aangevoerde rijkdommen op
permacht geworden Castillië 
steeds meer afgebouwwd en werd 
in een bepaalde periode de Kata
laanse taal zelfs verboden. 

Maar met het koninklijke Span
je evolueerde het ook niet zo best, 
de koloniën gingen een na een ver
loren en na een smadelijke neder
laag in Marokko moest Alfons XIII 
in 1923 generaal Primo de Rivera 
als diktator van Spanje erkennen. 
Na tal van verwikkelingen werd in 
een immense politieke chaos Kata
lonië weer autonoom, als republiek 
nu. Al weer niet voor lang. Na eu
forie van vrijheid, waarin Barcelo
na zich ook deed kennen als het 
wereldcentrum van het politiek en 
filosofisch anarchisme, kwam de 
bloedige burgeroorlog en Franci
sco Bahamonte Franco. Op 26 ja
nuari 1939 viel de stad na een lang 
beleg m handen van het leger van 
de generalissimo. Katalonië werd 
weer bij Spanje ingelijfd en het Ca
talaans eens te meer verboden. 
Onder de Franco diktatuur mocht 

de taal zelfs niet meer onderwezen 
en in het ojienbaar gesproken wor
den. Na de dood van Franco in 
1975 evolueerde het land weer 
naar een demokratisch koninkrijk, 
waarbinnen Katalonië door een 
overtuigde volkswil gestuurde po
litiek weer een ruime mate van au
tonomie verwierf onder de naam 
Communitat Autonome de Cata
lunia. 

De eerste taal 
In de Katalaanse regering heeft 

de zusterpartij van de VU de Con-
vergenzia Democratica de Catalu
nia, een overtuigende meerderhekj 
en haar charmatische kopman Jor-
di Pujol is dan ook president van 
die Generalitat. Het prachtige 
historische palels van de Genera
litat werd gebouwd in de 16de 
eeuw en ligt aan de fraaie Plaga de 
Sant Jaume in de Gotische buurt. 

Het spreekt vanzelf dat de Gene
ralitat het Katalaans weer in ere 
herstelde. Op alle straatnaambord
jes staat het Katalaans naast het 
Castillians nu bovenaan. De naam 
van de immense boulevard die Bar
celona doorkruist, de vroegere 
Avenida de Generalissimo Franco 
werd niet zonder enige zin voor iro
nie omgedoopt tot eenvoudigweg 
Diagonal. In alle scholen wordt het 
Katalaans nu als eerste taal onder
wezen. Om de Katalanen die onder 
Franco dus geen Katalaans kon
den leren en de vele mwijkelingen 
uit andere Spaanse regio's met de 

taal vertrouwd te maken ontwierp 
de Generalitat een reeks platen die 
op alle markten opgehangen met 
daarop tekeningen van alle pro-
dükten die daar worden aangebo
den (groenten, fruit, vis, vlees, 
enz.) met onder elke tekening de 
Katalaanse benaming. Deze 
prenten-aktie dient trouwens ook 
ter eenmaking en regularisering 
van de taal die door de lange on
derdrukking veel aan officiële ko-
herentie verioren had. In niet eens 
één decennium is het Katalaans 
weer een bloeiende, levende taal 
geworden. Katatonië zelf is trou
wens weer een welvarende natie, 
die met haar zowat 17 % van de he
le Spaanse bevolking 25 % van het 
totale Spaanse Bruto Nationale 
Produkt venwezenlijkt. De hoofd
stad is weer de grootste en best uit
geruste haven van de Middelland
se Zee. Dit alles bewijst ten volle 
waartoe een goed bestuurde, zelf
bewuste, autonoom werkende 
volksgemeenschap in staat is. 

Een korte wandeling doorheen 
Barcelona is een illuzie, maar om
wille van het bestek van een artikel 
moet ze noodgedwongen samen
vattend kort blijven. Barcelona 
deint naar alle zijden uit, maar po
pulaire levensader blijft de Ram-
blas, een lange met platanen om
zoomde promenade, dag en nacht 
vol mensen van allerhande slag: 
deftige terraszifters, slenterende 
toeristen, wenkende hoertjes, stal
letjes met van alles en nog wat ver
kopende handelaars, sluikgokkers, 
politiek-diskussiërende studenten, 
fluisterende drugdealers, overjari
ge hippies, gauwdieven... noem 
maar op, ze lopen er allemaal. De 
Ramblas begint aan de haven met 
het Columbus-monument en aan 
de kade gemeerd een levensgrote 
kopie van dienst vlaggeschik de 
Santa Maria, en eindigt op de gro
te Plaga de Catalunya. Enkele van 
de belangrijkste aan de Ramblas 
liggende gebouwen zijn: het üceu, 

De patio van het Picasso-museum in het oude l<asteel Aguillar In de 
Calle Montada. 

een van de belangrijkste operahui
zen in Europa, Iwt Paleis van de 
Reus, de Kanonnengieterij, het 
wassenbeeldenmuseum, het Pa
leis van de Onderkoningin met 
daarin nu het museum voor bin-
nenhuisarchitektuur, de oude Bet-
lehem kerk en het Moja Paleis. 

Schilderachtige 
barrio's 

Barcelona telt 3 schilderachtige 
barrio's of buurten: de havenbuurt 
met haar prettige restaurantjes en 
wijnkroegjes, de barrio Chino, de 
zogenaamde Chinese wijk waar el
ke denkbare vorm van ontucht vrij
elijk te koop is en de barri Gotico. 
Deze gotische buurt is een der 
mooiste ter werekJ met kronkelen
de straatjes, aangename pleintjes, 
prachtige historische huizen en pa
leizen, enz. Maar het meest indru
kwekkende monument is zonder 
enige twijfel de katedraal. Deze 
prachtige kerk werd gebouwd in de 
14de en 15de eeuw en is een uniek 
bouwwerk met alle karakteristie
ken van een gotische katedraal, 
dat daarnaast een kostbare schat 

De architektuur van Gaudi, de immer aanwezige steike stempel op deze fascinerende stad. 

bevat, een uitzonderiijk kapellen-
koor met kunstwerken, fraai be
werkte altaren en grafstukken...en 
een juweel van een kloostertuin 
met een vijver, fontein en ganzen 
die als het ware geïntegreerd tot de 
kerk behoren. Deze tempel is een 
staaltje van vroeg-Katalaanse ge
nialiteit en levensechtheid waarin 
spiritualiteit, zin voor luister, kunst 
en eenvoudige menselijkheid op 
ontroerend harmonieuse wijze sa
menvallen. 

Niet te missen 
De eerder genoemde Montjuich 

stadsberg is als het ware dé popu
laire gadget van Barcelona. Ook 
hier algemeen bekend: Joop Zoe
temelk won er enkele klimwedstrij-
den en Claude Criquition in 1984 
zelfs het wereldkampioenschap. 
Naast het militaire museum in de 
oude vestingburcht zijn de voor
naamste toeristische aantrek-
kingspunten: het uitbundige pret
park, het gebouw van de Miro-
stichting en vooral de historisch en 
architektonisch mooi gekompo-
neerde Pobie Espanyol, zowat een 
Spaans Bokrijk. Daarnaast bevin
den er zich ook een archeologisch 
en etnologisch museum en een 
Grieks emfiteater... en als lefteriijk 
en f iguuriijk hoogtepunt, op de top 
van de berg, het Nationaal paleis 
waann het Katalaans Museum voor 
Kunst ondergebracht werd met 
daarin de belangrijkste verzame
ling ter wereld van romaanse kunst 
(een werkelijk unieke kollektie met 
prachtige beelden en autentiek ge-
rekonstrueerde fresko's, kerkfrqg-
menten en zelfs volledige uit de Ka
talaanse Pyreneeën overgebrach
te kapellen). 

Het is moeilijk een Barcelona-
artikelte beëindigen. Daarom met 
de pijn in de pen deze slot-
vogeMucht over wat toch niet mag 
gemist worden: de mondain-
elegante boulevard Paseig de Gra-
cia, het gotische Hospita! de la 
Santa Creu, het Palau de la Musi-
ca in modernistisch Katalaanse 
stijl, de statige Plaga Real met zijn 
prachtige lantaars (alweer ontwor
pen door Gaudi), de San José-
markt, het park met zijn mooie die
rentuin, de prettige restaurant-
havenwijk Barcelonetta, enz., enz. 
Voor wie strakt toch naar het zuid
en rijdt: ,,Barcelona, més que 
mail" 

Nic van Bruggen 
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„Onze bereidheid om iedereen te omhelzen..." 

Kunst en genie 
in Katalonië 

De Katalaanse volksgeest borrelt van vitaliteit, krea-
tiviteit en zin voor artistieke uitingsdrift. Dat ervaart men 
meteen als men op zondag de sardana gaat bekijken 
die op de trappen van de katedraal, in het park en op 
diverse pleinen met honderden Barcelonezen samen 
gedanst wordt. Deze hoofse, gracieuze, springleven
de volksdans heeft ook een betekenis. Zoals de Kata-
lanen het zelf zeggen .„De hand in hand gesloten kring 
van de sardana is een simbool van onze eenheid tegen
over de buitenwereld. Maar wie de kring aanraakt, ook 
buitenlanders, worden meteen in de kring opgenomen. 
Dat is een simbool van onze bereidheid om iedereen 
te omhelzen die ons wil begrijpen." 

V ELE Katalaanse kunste
naars bereikten wereld
topniveau. Denken we 

maar aan de musicus Pablo Casals 
(in het Katalaans is de voornaam 
Pau). De Europese schilderkunst 
van deze eeuw wordt gewoon door 
hen beheerst: Picasso, Miro, Dali, 
Tapies. Dali heeft zijn extravagan
te museum evenwel niet in Barce
lona, maar in Figueras, noordelij
ker dichtbij de Franse grens. 

Picasso 
En Picasso is weliswaar geen 

echte Katalaan (hij werd in Malaga 
geboren), maar werd als schilder in 
Barcelona gevormd en heeft er een 
uniek mooi museum, gehuisvest in 
het oude palels van Aguilar in en 
boeiende straat, de Calle Montada, 
in een aangename volksbuurt 
dichtbij de haven. Naast een dui
zendtal werken uit Picasso's stu
dietijd omvat de indrukwekkende 
kollektie een omvangrijke verza
meling grafiek en de befaamde 68 
doeken tellende schilderijenserie 
,,Las Meninas" (parafrazes op Ve
lasquez), een geschenk van de 
meester zelf. 

Joan Miro 
Miro is een rasechte Katalaan 

die er trouwens een grondige hekel 
aan heeft dat men hem soms Juan 
in plaats van Joan noemde. Op de 
Montjuichberg aan de rand van de 
stad bevindt zich de Fondació Jo
an Miro, een aantrekkelijk licht, mo
dern gebouw, tegelijk een musea
al erebetoon aan de surrealistische 
en abstrakte schilder én een door 
hem opgerichte experimentele 
workshop voor moderne kunst. Ta-
pies is nog te jong om nu al zijn per
soonlijk museum te hebben, maar 
zijn werk wordt permanent getoond 
in de Galerie Maeght, vlak naast 
het hogergenoemde Picasso 
museum. 

Gaudi! 
De kunstenaar die zijn stempel 

het sterkst op de stad zelf drukte, 
is ongetwijfeld de geniale architekt 
Gaudi met zijn aan de fantastiek 
grenzende meesterwerken vol uit 
de natuur geputte vormkracht, ver
bluffende harmonie, steeds verras
sende vondsten en gedurfde ver
beelding. Overal in de stad vindt 
men wel enorme huizen van paleis

achtig allure van zijn scheppende 
hand. Maar de absolute hoogte
punten zijn het verbazingwekken
de park Guëll en natuurlijk de Sa-
grada Familia kerk, wellicht het 

meest imposante architektuur-
projektooit in Europa ondernomen. 
Aan de bouw werd in 1882 begon
nen. Totnogtoe zijn enkel een deel 
van het koor en de 7 klokketorens 
voltooid, waarvan de hoogste 116 
meter meet. Als hogere torens die
nen nog gebouwd te worden: de to
rens der 4 apostelen, de toren van 
de heilige maagd en de Kristusto-
ren die 170 meter hoog moet wor
den. De tempel die deels in gebruik 
is omvat tevens een museum met 
de oorspronkelijke plans en ma
quettes en uiteraard een giganti
sche bouwwerf met o.a. het dorp 
der beeldhouwers dat een leven
sechte indruk biedt van hoe het 
ambachtelijke katedraal bouwen er 
in vroegere eeuwen moet uitgezien 
hebben. 

(N.V.B.) 
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Antonin Gaudi, duivelskunstenaar bij de gratie Gods. 

Oude waterburcht zet deuren open 

Kijkdagen in icasteei 
en Teniersdorp Peric 

De trotse toren van de water
burcht van Perk. 

Neen, David Teniers zal er ditmaal zelf niet meer zijn 
om u te verwelkomen in het nog landelijke Perk, waar 
hijzelf tijdens de 17e eeuw een buitengoed bezat, ge
kend als de ,,Drie Torens". Gastheer is ditmaal graaf 
Daniël de Ribaucourt, die samen met de aktieve scouts 
en gidsen uit Vlaams-Brabant de bezoekers geduren
de een viertal dagen zal rondleiden in zijn kasteel of een 
natuurwandelijk laten doen in het uitgestrekte kasteel
park eromheen. 

O M de grote vakantie waar
dig te besluiten, dicht bij 
huis, raden wij u dan ook 

graag een bezoek aan het kasteel 
van Perk aan, op zaterdag 30, zon
dag 31 augustus, zaterdag 6 en 
zondag 7 september, telkens van 
13 tot 19 uur. Deze vijfjaarlijkse 
opendeurdagen mogen telkens 
tienduizenden toeristen van over
al in den lande verwelkomen. De 
uitgestrekte weiden rond het do
mein fungeren, zoals gewoonlijk, 
voor een ruim parkeerterrein, zodat 
u op dat punt zeker geen proble
men zult kennen. 

Met paard en kar 
Wie bij de vorige gelegenheden, 
omwille van de overrompeling, met 
de kans kreeg het kasteel te bezoe
ken en kennis te maken met het 
prachtige interieur, de rijke kunst
schatten en de kollektie van meer 
dan 1000 opgezette vogels, eigen
dom van de familie de Ribaucourt, 

raden we aan liefst op een zaterdag 
te komen. Ook groepen wordt de
zelfde raad gegeven, ten einde 
maximaal van het geleid bezoek 
doorheen de tien zalen van deze 
oude waterburcht te kunnen profi
teren. 

Vanaf 13 uur worden er telkens 
geleide bezoeken gehouden met 
voor deze gelegenheid gevormde 
gidsen, leden van de Vlaamse 
Oud-Scouts en Oud-Gidsen (VO-
SOG) van de provincie Brabant, 
van welke vereniging de kasteel
heer trouwens voorzitter is. Ook het 
prachtige parkt wordt grotendeels 
voor het publiek opengesteld. Op 
geregelde tijdstippen zullen er ge
leide natuurwandelingen georgani
seerd worden doorheen het 80 ha 
groot park en men kan (voor de ge
legenheid) in de onmiddellijke om
geving van kasteel en vijvers foto
graferen. Een tocht doorheen het 
prachtige domein met paard en kar 
behoort eveneens tot de mogelijk
heden. 

VOSOG-Brabant, dat ook vorige 
manifestatie in 1981 tot een goed 
einde bracht, staat er borg voor dat 
ook ditmaal de massa toeristen een 
leuke namiddag zal gepresenteerd 
krijgen. In samenwerking met de 
huidige scouts en gidsen van 
Vlaams-Brabant wordt er voor spijs 
en drank gezorgd aan demokrati-
sche prijzen: rijstpap, mosselen, 
pannekoeken, pensen, te veel om 
op te noemen... 

David Teniers 
Er zijn bovendien optredende 
dans-en muziekverenigingen, die 
voor een aangename omlijsting in 
open lucht zullen instaan. In het 
Oranjehuis worden tentoonstellin
gen ingencht door een groep na
tuurvrienden, het scoutsmuseum, 
de heemknng David Teniers en er 
is een stand van aloude kleder
dracht. 

De toegangsprijs bedraagt 60 fr. 
voor geleid bezoek met recht op 
natuurwandeling; leden van toe
ristische verenigingen en bejaar
denbonden betalen 50 fr.; kinde
ren onder de 14 jaar en groepen va
naf 25 personen 30 fr. Een 
kasteelbezoek om de hoek; tof en 
met duur bij je buur! In het prachti
ge kader van de oude waterburcht, 
het reusachtige park en de uitstrek
te vijvers, is een aangename, rusti
ge en smakelijke namiddag voor 
oud en jong gewaarborgd. De 
Perkse kasteelopendeurdagen 
doen je vakantie-einde slagen! 

Jos Lauwers 
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12 w^i 
Drie weken sport 

Poeske: het einde 
van een legende... 

De vakantie zit er op. Zelfs voor Flandrien, die in de 
voorbije weken uit pure beroepsmisvorming toch 
konstant één oog op het sportgebeuren gericht hield. 
De sportwereld staat immers nooit stil. De topevene-
menten volgen elkaar snel op. Kampioenen komen 
en... gaan. Zoals de betreurde Poeske Scherens. On
ze zo arme wielersport verloor in de zomerdagen van 
'86 immers een levende legende. Poeske Jef Scherens 
was immers een simbool geworden! 

EZE aristokraat van het ve-
loke — voor, tijdens en on
middellijk na de tweede we

reldoorlog stonden de pistiers im
mers in hoog aanzien — zorgde op 
de houten band twintig jaar lang 
voor onvergetelijke sportnummers. 
Zijn kattesprong in de laatste twin
tig meters leverde hem zeven 
wereld- en drieëntwintig nationale 
titels op. 

Kind van het volk 
Tussen 1932 en 1951 was deze 

jongen van het volk misschien wel 
de populairste coureur van het 
land. Hij leefde recht voor de raap, 
hij fietste met zijn hart op zijn han
den, met zijn gemoed op zijn tong. 
Poeske, die na zijn carrière ook nog 
als piloot en als accordeonist aktief 
was en tot in zijn oude dagen tallo
ze sportavonden met zijn aanwe
zigheid en... sappige vertellingen 
opvrolijkte, laat een grote leemte 
na. Eigenlijk zal hij nooit een ,,op
volger". Want de baanwielrennerij 
geraakte in de zestiger jaren in ver
val en Patrick Sercu was een kam
pioen van een andere soort. Poes-
kes sportieve prestaties kunnen 
door de jongere wielerliefhebbers 
dan ook moeilijk naar waarde wor
den ingeschat. Het volstaat even
wel te beseffen dat Poeske onom-
stootbaar 's werelds beste was in 
een periode dat de spurtspecialiteit 
barstte van echte kampioenen. 
Poeske, die als kind nooit in weel
de leefde, was een geboren win
naar. Hij deelde geen geschenken 
uit want die had hij zelf ook nooit 
gekregen. Poeske wilde alles win
nen. Hij won dan ook alles. En her
haaldelijk zelfs. Hij was de koning 
van de wielerbanen toen deze au
tomatisch ,.volliepen" wanneer 
men gewoon de poorten opende. 
De tijden zijn inderdaad veranderd. 

Geboers 
D E kleine Geboers is dus nog 

geen wereldkampioen motor
cross 500 cc. geworden. Eén week 
nadat hij in de Grote Prijs van Bel
gië zijn grote mogelijkheden had 
bewezen bleef hij in de beslissen
de race in het Groot Hertogdom 
enigszins in gebreke. Eric werd in
derdaad verraden door de zenu
wen. Een euval waarvoor hij be
ducht was. Hij had meer schrik van 
zichzelf dan van zijn tegenstan
ders. Toch heeft Eric in het aflopen
de seizoen veel vooruitgang ge
boekt. Verwacht mag worden dat 
hij nog zal verbeteren en dan kan 
een wereldtitel toch moeilijk uitblij
ven. Alhoewel. . De Brit Dave Thor
pe is niet de eerste de beste. Hij 
werd in de finale van het WK be
dreigd door drie Belgen waarvan er 
één, meervoudig wereldkampioen 

André Malherbe, om fiskale reden 
naar Monaco is uitgeweken. Thor
pe weerstond evenwel aan de 
felste druk, aan de scherpste span
ning. Hij is ongetwijfeld een kampi
oen van de betere soort en... nog 
(heel) ver van versleten. Hetzelfde 

Poeske Scherens.. 

kan gezegd worden van Jobé die in 
het seizoenslot sterk reed en nu 
reeds door ingewijden als de we
reldkampioen van '87 naar voor 
wordt geschoven. Maar zover zijn 
we nog niet... 

Zilveren 
Rita Deffauw 
DE Belgische roeiers en roeisters 

hebben het er behoorlijk afge
bracht op de wereldkampioen
schappen. De drieëntwintigjarige 
Rita Defauw won een zilveren plak 
in de lichtgewicht skiff en in hetzelf
de nummer voor mannen eindigde 
Wim Van Belleghem mooi vierde. 
In de dubbeltwee onderscheidden 
zich de Brugse meisjes Bouchez-
Vandemoere en Ann Haesebrouck 
was toch ook weer goed voor een 
plaats in de finale. 

De balans is dus zeker positief. 
Bovendien, en er zou méér reke
ning moeten mee gehouden wor
den, zijn onze vertegenwoordigers 
nog echte amateurs. In het beste 
geval moeten zij het stellen met 
een Bloso-maandloon van twaalf 
tot twintig duizend frankt. Hun in
ternationale konkurrenten worden 
beloond met auto's of met jaarlo
nen van om en bij de zeshonderd
duizend frank. Kan men in de ge
geven omstandigheden nog echt 
van konkurrentie spreken of wordt 
er bij ons gewoon een ander soort 
sport beoefend dan over de gren
zen...? De vraag stellen is ze 

beantwoorden en een reden te 
meer om onze vertegenwoor-
dig(st)ers de erkenning te schen
ken die ze verdienen. 

Karel 
De Muynck 
Op national vlak mochten we het 

meemaken dat de kampioens
titel voor het eerst in zesendertig 
jaar naar Vlaanderen kwam. De 21 -
jarige Zonhovenaar Karel De 
Muynck versloeg in de eindstrijd 
zonder pardon Eric Marquet. De 
Limburger, die in de halve finale 
wel profiteerde van de enkelbles
sure van Boileau, liet al eerder gro
te mogelijkheden doorschemeren. 
Echt doorbreken kon hij echter 
nooit. Misschien zal deze titel voor 
Kareltje een stimulans zijn. Hij kan 
immers nog veel verbeteren, nog 
veel aan kracht en sterkte bij kwe
ken. Demuynck doet er verkeerd 
aan zijn ambities te beperken tot de 
eerste 100 op de wereldranglijst. 
Onze nationale tennissport heeft 
behoefte aan een kampioen van in
ternationaal formaat. Aan iemand 
die in de grote tornooien toch 
minstens meetelt... 

Flandrien 

Op zaterdag 6 september in De Nekker 

YU-Sport- & Gezins 
dag te Mechelen 

Zaterdag 6 september verschijnt zo op de kalender, 
een dag waar velen reeds voor hebben ingeschreven 
maar zoals het een massamanifestatie past, kan d'er 
nog altijd eentje bij. 

Maak van deze dag een uitstap met de afdeling, de 
Vlaamse Kring, de fraktie, de familie en of met vrien
den van 't lokaal. Want het fantastische rekreatiedo-
mein De Nekker op Nekkerspoel-Borcht te Mechelen 
is dat beslist waard! 

lUN aan deze VU-Sport- & Ge
zinsdagen is dat veel kan en 
weinig moet want het aan

bod is groot en men kiest wat men 
wil, leuk vindt, billijk en passend. 

Tennis en 
oriëntatie-

cross 
De Sportdag biedt dit 

jaar twee nieuwigheden. 

Op de liefhebbers van 
tennis liggen 6 tennisvel
den gratis te wachten. 
Gratis, u tas goed! 

Nieuw ook op 6 septem
ber is de oriëntatiecross. 
Een sterl< groeiende sport 
die steeds meer en meer 
liefhebbers vindt. O-cross 
is een loop waarbij het er 
op aanl<omt een niet voor
af geltende omloop in een 
zo kort mogelijke tijd af te 
leggen. Daarbij kan men 
zich bedienen van het 
kompas en een kaart. Een 
uitdaging met verrassen
de elementen I 

Zelfs kijken hoe anderen sporten 
kan best tof zijn. De immer bezige 
VU-sportkommissie heeft natuur
lijk het liefst dat zoveel mogelijk 
doeners zich op het terrein aanbie
den. Let wel, alle niet-kompetitieve 
sporten kunnen gratis beoefend 
worden en dito aangeleerd. 

Voor wie een stukje studie wil 
meepikken wordt die dag de VNS-
brochure,,Sport in beweging" aan
geboden. In een eerste deel kan 
men lezen hoe de sportbeoefening 
in Vlaanderen van een elitaire be
zigheid naar een volks tijdverdrijf 
evolueerde. Zo leest men o.a. dat 
het de Vlaamse Frontsoldaten wa
ren die het voetbal naar hun dorpen 
meebrachten. Maar ook hoe het 
met de sport vandaag in Vlaande
ren staat. En even verder in de toe
komst: de eerste aanzet voor een 
Vlaams Olimpisch Komitee. 

Op de inschrijvingsbon die ons 
blad reeds eerder publiceerde 
werd ruim ingespeeld. Omdat de 
inschrijving nog net kan drukken 
wij de bon deze week nog een keer 
af. 

Hier het programma 
10u. Vanaf dat uur gaan de schif

tingen in voor voetbalen volleyball. 
Net zoals de proeven voor de Vier
kamp (60 m.spurt, verspringen, ko

gelstoten en 1500 m.lopen). 

12u. Vanaf nu kunnen volgende 
sporten gratis beoefend worden: 
tennis, squash, windsurfen, aero
bic, vissen, zwemmen, volksspor
ten, tafeltennis en... waterglijden 
op 's lands langste waterglijbaan 
(gratis tussen 12 en 15u.) 

14u30. Nu vertrekken twee wan
delingen, een van -i- - 4 km en een 
van +-7 km. 

Kinderen kunnen wanneer ze te 

klein zijn om te sporten, hun hartje 
ophalen in de speeltuin. 

Hongerigen en dorstigen hoeven 
niet te vrezen, voor hen staat de ta
fel gedekt! 

Tijdens de Sportdag heeft op be
lendende terreinen het kampioen
schap op Aflossing van de Vlaam
se Atletiekliga plaats. Kijkgenot is 
ook daar verzekerd.' 

18u. is de tijd dat de prijzen zul
len gedeeld worden aan de kompe
titiesporters (voetbal, volley, 
vierkamp). 

Op de prijzentafel o.a. de wissel-
beker van de VU-sportkommissie, 
de beker voorzitter VicAnciaux en 
de beker Weekblad WIJ voor de 
vierkampwinnaar. 

Als U met velen deze inschrij
vingsbon volledig ingevuld te
rugstuurt wordt de VU-Sport- & Ge
zinsdag weer een sportieve mani
festatie die andere partijen ons nog 
niet vlug zullen nadoen I 

INSCHRIJVINGSBON 
Sport & Gezinsdag 

J vu-afdeling D Wandelklub 
D Sportklub (voetbal, volley, 4kamp) D Familie, andere 
D Vlaamse Kring D Volksdansgroep 

schrijven in voor de Sport & Gezinsdag en sturen dringend deze bon 
naar 

Stan Philips, 
voorzitter VU-sportkommissie, Panorama 36 te 1810 Wemmei. 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: 

Tel: Aantal personen: 

Handtekening 

-I- 500 fr. alleen voor voetbal- en volleybalpioegen te betalen op het 
sekretariaat De Nekker te Mechelen of een gekruiste cheque op het 
adres van Stan Philips. 
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In memoriam 
Paul Raskin 

Op 1 augustus jl. overleed te Bilzen 
Paul Raskin, onderzoeksrechter bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt. 

De overledene werd geboren te 
Eigenbilzen op 17 oktober 1943. Hij 
liep lagere school in zijn geboorte
plaats en behaalde het diploma 
Gneks-Latijnse humaniora In het 
H.Kruiskollege te Maaseik. In 1969 
werd hij doctor in de Rechten aan de 
Leuvense universiteit en vestigde 
zich als advokaat te Bilzen. Op 4 
januari 1979 stapte hij over naar de 
magistratuur en werd rechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Has
selt. Vanaf 21 augustus 1984 oefende 
hij de funktie van onderzoeksrechter 
uit. 

Paul Raskin was tijdens zijn Leu
vense tijd bijzonder aktief in het 
Vlaams-nationaal studentenleven. 
Twee jaar na mekaar werd hij praeses 
van de Vlaams Nationale Studensen 
Unie (VNSU). In die hoedanigheid 
heeft hij een niet geringe bijdrage 
geleverd in de strijd voor de overheve
ling van de franstalige sektie van de 
Leuvense universiteit tijdens de perio
de 1966-1968. 

Na beëindiging van zijn studies 
nam Paul Raskin onmiddellijk deel 
aan de plaatselijke en arrondlssemen-
tele werking van de Volksunie Tonge
ren-Maaseik. Jarenlang was hij lid 
van het afdelingsbestuur en van het 
arrondissementsbestuur. Bij de ge
meenteverkiezingen van 1970 fun
geerde hij tevens op de Volksunielijst 
te Bilzen. Verder was hij gedurende 
verschillende jaren lid van het IJzer-
bedevaartkomitee en van de Raad 
van beheer van het Algemeen Zieken
fonds Limburg. 

Als onvermoeibaar propagandist 
heeft de overledene bij de wetgeven
de verkiezingen van 1968,1971,1974 
en 1977 evenals bij de gemeentever
kiezingen van 1970 en 1976 een bij
zonder grote aktiviteit aan de dag 
gelegd. Hierbij beperkte hij zich niet 
tot zijn eigen gemeente Bilzen. Inte
gendeel, zijn aktieterrein strekte zich 
uit tot gans het kanton Bilzen, ja zelfs 
tot gans het arrondissement Tonge
ren-Maaseik. 

Toen Paul Raskin begin 1979 rech
ter werd kon hij uiteraard niet langer 
aktief blijven op partijpolitiek vlak. Wel 
stak hij zijn Vlaams-nationale overtui
ging niet onder stoelen of banken. Hij 
bleef lid van de Volksunie, vlagde op 
alle Vlaamse feestdagen, nam deel 
aan 11 julivieringen en aan algemeen-
Vlaamse betogingen, enz. 

De overledene was een hardwer
kend en bekwaam magistraat. Hij ge
noot een bijzonder goede reputatie bij 
magistraten, advokaten en F>olitie. Ie
dereen kende zijn grote inzet en zijn 
grote gaven. De Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Hasselt verliest in hem 
één van haar beste elementen. 

Paul Raskin, die de jongste broer 
was van oud-senator Evrard Raskin, 
werd op 5 augustus jl. ten grave 
gedragen. Ruim 1500 personen, on
der wie vele vrienden uit de Volks
unie, waren hierbij aanwezig. Bij het 
einde van de kerkdienst werd de 
Vlaamse Leeuw uitgevoerd en bij het 
open graf hielden de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Has
selt (namens de magistratuur) en-
volksvertegenwoordiger-burgemees
ter J. Sauwens (namens de Bilzerse 
bevolking en namens de Volksunie) 
aangrijpende toespraken. 

De redaktie van ons weekblad be
tuigt hierbij haar oprecht medeleven 
eian zijn echtgenote Marie-Paule d e 
len, aan zijn twee zonen en aan de 
families Raskin en Cielen. 

Dienstbetoon 
te Munsterbiizen 

Schepen Jos Roebben houdt elke 
maandag van 19 tot 20 uur dienstbe
toon bij Clement Huygen, St.Amelber-
gastraat 2 te Munsterbilzen. Ook een 
afgevaardigde van het Vlaamse Zie
kenfonds zal meer informatie ver
schaffen. 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

Houthalen — Helchteren 
Lunstraat 19 

BEKENDMAKING 
Het O.C.M.W. HOUTHALEN-HELCHTEREN brengt ter kennis 
dat zal worden overgegaan tot het aanwrerven van: 
— 1 gegradueerd verplegende voltijds in kontraktueel verband 

voor het kinderdagverblijf „DE SIJSJES", met een proefpe
riode van ZES maanden. 

— 1 kinderverzorgster halftijds in kontraktueel verband voor 
het kinderdagverblijf „DE SIJSJES", met een proefperiode 
van DRIE maanden 

Kandidaturen dienen, per AANGETEKEND SCHRIJVEN, te 
worden ingediend bij de heer H. COONEN, Voorzitter, p.a. 
Lunstraat 19 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN en aldaar 
toe te komen op uiterlijk 29 augustus 1986 om 11 uur 's morgens 
Zij dienen vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken en 
uittreksels zoals vermeld in de benoemingsvoorwaarden, welke 
te verkrijgen zijn op het O.C.M.W. sekretariaat, Lunstraat 19 te 
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN - Rustoord Vinkenhof 

In memoriam Alda Stienaers 
Met diepe droefheid hebben we 

Alda, de echtgenote van Thieu Sche
pers, naar haar laatste rustplaats be
geleid. Een stralende zomerdag en 
omgeven door een grote schare fami
lie, vriendinnen en vrienden. De 
Vlaamse vlaggen halfstok. 

Alda was een van on ze eerste FW-
bestuursleden. Ze was een Vlaamse 
vrouw, zoals wij ze ons voorstellen. 
Levensblij en dienstvaardig voor ieder 
die er om vroeg. Fier op haar groot 
gezin en fier op haar Vlaming zijn dat 
zij eenvoudig maar met grote overtui
ging beleefde. Vele verenigingen heb
ben op haar beroep gedaan en niet 
tevergeefs vooral de Vlaamse gepen
sioneerden, waarvan Thieu voorzitter 
is. 

We zijn dankbaar om haar aanwe
zigheid in ons FW-bestuur geduren
de 10 jaar en zullen haar nog dikwijls 
met veel genegenheid gedenken. 

Wacht niet tot het dringend 
wordt om aan rijlessen te 
gaan denken! Begin op tijd 
en neem uw tijd. 

Rijschool 
Ford. 

VERBIEST 
MOLENBEEK: 
Leopold ll-laan 194 
(waar viadukt van Koekelberg 
was) 

ANDERLECHT: 
Bergense steenweg 797 
(aan kruispunt Veeweidestraat) 
Tel. 426.85.94 

Afzonderlijk teorie, afzonderlijk 
praktijk of beide na elkaar. 

Aan de familie bieden wij nogmaals 
onze oprechte deelneming aan. 

Vandeloo-Timmermans 
FW-Genk 

Het pailiibestuur 
deelt mee... 

Na af loop van het Volksunie-part i jbestuur van maandag 25 
augustus j l . heeft ondervoorzi t ter Jaak Gabriels vo lgende nnede-
del ingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Onderwijs 
Het Partijbestuur van de VU stelt 

vast dat de verwarnng in alle netten 
van het onderwijs volledig is en dit 
één week voor de heropening van de 
scholen. 

Minister van Onderwijs, Coens, 
gaat in zijn sektor te werk met ware 
,,Michelin-methodes". De VU verwijst 
in dit verband naar de jongste beslis
singen in verband met de rijksnor-
maalscholen. 

Het IS bovendien volstrekt ontoe
laatbaar dat het lerarenkorps, de spil 
van het onderwijs, volledig in de kou 
blijft staan en nergens inspraak kreeg 
in de getroffen maatregelen. 

De VU ontkent de noodzaak van 
besparingen in de ondenwijssektor 
geenszins. Het is echter duidelijk dat 

LIMBURG 
SEPTEMBER 
12 MUNSTERBILZEN: Ledenfeest 
in zaal Bloemenhof Inhuldiging van 
nieuwe vlag en gastspreker is Toon 
Van Overstraeten. Inl. bij C Huygen, 
B. Schoenmakers en E. Hansen. Org. 
VU-Munsterbilzen. 
13 GENK: Vlaams Braadfeest in de 
Slagmolen Vanaf 17 uur Volw : 200 
fr. Kinderen 150 fr. Inr VU-Genk 
13 MUNSTERBILZEN Feestverga-
dering door VU-Munster 

de federalisering van het onderwijs 
meteen de grootste besparing in deze 
sektor is 

N iersteen verbrijzelaar 
De VU verbaast er zich over dat de 

enige niersteenverbrijzelaar in ons 
land, ten gevolge van een recent 
besluit van minister Dehaene, blijk
baar vooral ten dienste staat van Ne
derlanders en Duitsers. 

Minister Dehaene dwingt de nier-
steenpatiènt in ons land tot het onder
gaan van dure en pijnlijke operaties, 
in plaats van hem gebruik te laten 
maken van de niersteenverbrijzelaar, 
zoals door de voormalige Vlaamse 
minister van Volksgezondheid werd 
voorzien 

De patiënt is duidelijk het enige 
slachtoffer van dit chaotisch politiek 
spel. 

Golfterreinen 

In verband met het geplande golf
terrein in Meisbroek herhaalt de VU 
dat in geen geval geraakt mag worden 
aan de Groene Gordel rond Brussel. 
De VU blijft zich bijgevolg verzetten 
tegen eventuele wijzigingen van het 
gewestplan 

Wat de vraag naar golfterreinen in 
het algemeen betreft, vraagt de VU 
zich af of deze met beter ingeplant 
kunnen worden in de ettelijke te her
waarderen gebieden in Vlaanderen, 
bijvoorbeeld in de verwaarloosde Ru-
pelstreek 

VIERMAANDELIJKSE BERICHTEN 
VAN HET ADVN 

(april, — juli 1986) 

Project Mondeünge Werving van fondsen (documenten, afbeeldin
gen, boekwerken enz...) 

Tijdens de periode april — juli 1986 hebben hiernavol
gende personen en instellingen aan het ADVN fondsen 
geschonken of in bewaring gegeven: 

AMVC - Antwerpen, Avermaete E - Merksem, Bos 
schaerts Brosens M - Hoogstraten, Cornehs-Stevens R 
— Borgerhout, De Beul A • Wilrijk, De Bisschop M -
Aalst, De Bruyne A - Antwerpen, De Groote-Martin A 
- Impe-Lede, De Muyt E H - Leuven, Desbonnet L -
Gent, De Scheemaeker K - Evergem, Doms L -
Hoogstraten, De Zingende Heikneuters - Berlaar, 
EBES — Antwerpen, Engels — Antwerpen, F V K — 
Gent, Gemeentebestuur Temse — Temse, Govaert J — 
Bambrugge, Jansegers F - Herdersem, KADOC — 
Leuven, K C L B - Antwerpen, Koning Boudewijn Stich 
ting - Brussel, Lammertijn Boncquet G - Kortrijk, 
LateirVan Waelvelde D - Drongen, Ministerie Bm 
nenl Zaken en Openbaar Ambt - Brussel, Mulleman L 
— Niel, Oranjejeugd — Turnhout, PeetersNicasie D — 
Middelkerke, Periodiek Contact/De Wende - Brussel, 
Raes R - Mariakerke, Roels H - Aalst, Saenen A -
Edegem, Seberechts F — Wommelgem, Stadsarchief 
Brugge - Brugge, Stadsbestuur Aalst - Aalst, Toelen A 
- Aachen BRD, VAKBEL - Gent, Van Daele L -
Deurne, Vandenbulcke K — Wommelgem, Vanderkin-
dere T - Wilrijk, Van Kerckhoven L - Mortsel, Van 
Louwe C — Smt Idesbald, Van Overstraeten T — Erem 
bodegem, Verreydt Verachtert M — Antwerpen, Ver-
straete P J - Kortrijk, Versyck J - Diksmuide, Vlaams 
Blok - Brussel, Volksunie - Brussel, VOS - Brussel 

Vorming van collecties tijdschriften/ltranten 
Van bepaalde tijdschriften/kranten die voor het weten 
schappelijk onderzoek zeer belangrijk zijn bezit het 
ADVN onvolledige collecties We noemen slechts Op 
standing, Rommelpot, Het Pennoen, Het Spoor voor de 
Lage Landen, De Volksbeweging, Neerlandia, Diets 
land-Europa, Europa Ethnica, de verschillende Studen 
tenbladen Wie wil meewerken kan een seintje geven 
aan het secretariaat of gratis de volledige lijst van 
gezochte titels + nrs aanvragen Wij kunnen aan huis 
komen ophalen 

Stand van zaken van het 
Gescliiedenis 
Het ADVN heeft sinds de start van het Project 58 
mondelinge getuigenissen mbt de geschiedenis van 
het Vlaams nationalisme geregistreerd Het registreren 
van die getuigenissen gebeurt volgens strikt weten-
schappehjk-methodologische principes De ondervraag 
den bepalen langs een geschreven overeenkomst zelf 
het gebruik dat van de geregistreerde getuigenissen kan 
gemaakt worden Het betreft een zuiver wetenschappe 
lijk project dat op discrete en correcte wijze wordt 
uitgevoerd 

Samenwerking met andere privaatrechtelijke 
archief- en documentatiecentra 
Het verzamel- en studieterrem van het ADVN overlapt 
op een aantal punten onvermijdelijk dat van andere 
instellingen Om versnippering van de collecties, dubbel 
gebruik en naast elkaar-werken zoveel mogelijk te ver 
mijden, zal een dynamische samenwerking tussen het 
ADVN en die instellingen en tussen al die instellingen 
onderling noodzakelijk zijn Met het oog daarop tracht 
het ADVN samenwerkingsakkoorden af te sluiten met 
alle instellingen die eén of meer aspekten van het 
Vlaams nationahsme als studieterrein behandelen 

Zo'n overeenkomst is inmiddels afgesloten met het Jozef 
Lootensfonds Met het Historisch Museum van de 
Vlaamse Strijd (Aalter Bellem) en met het Borms Docu
mentatie- en Actiecentrum (Antwerpen) worden thans 
onderhandelingen gevoerd Het ADVN heeft verder o a 
het Museum van het Vlaams Leven te Brussel, het 
Centrum voor Nationaliteitenproblemen en het Van 
Severenarchief (Aartselaar) uitgenodigd voor gesprek 
ken Tenslotte zijn besprekingen aan de gang met de 
EVA-fractie in het Europees Parlement, VAKBEL (Cul 
tuurkoepel van de Vlaams-nationalisten) en het Vor 
mingsinstituut Lodewijk Dosfel, die versnippering bij de 
opbouw van bibliotheekfondsen moeten voorkomen en 
die uiteindelijk kunnen leiden tot de opbouw van eén 
gespecialiseerde Vlaams-nationale bibliotheek en een 
gespecialiseerd leenverkeer onder de Vlaams-nationale 
instellingen 

Frans-Jos Verdoodt, Afgevaardigd-Beheerder 
en algemeen verantwoordelijke 
Remoud D'Haese, Wetenschappelijk Medewerker 

AOVN (Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme), 
Minderbroedersstraat 24, 2000 Antwerpen. Tel.: 03/225.18.37. 

28 AUGUSTUS 1986 



R i M mtffmmmmmmmmmmmm mm^mm mmmmmmmmtmmmmmmm^mmm^ 

14 m 
ANTWERPEN 

AUGUSTUS 
30 MERKSEM: 24ste Kunst- en 
Hobbytentoonstelling 1986 in de turn
zaal van de gemeentelijke basis
school, St.Bartholomeusstraat 79. 
Van 15 tot 21 uur. Org.: Vlaamse 
Kring Groeninghe. Ook op 31/8 van 
10 tot 21 uur, 1/9 en 2/9 van 15 tot 
21u. 
SEPTEMBER 
6 EKEREN: Sociaal dienstbetoon 
van 13U.30 tot 14u.30 in zaal De 
Boterham, Veltwycklaan 23, door VU-
Ekeren. 
12 WOMMELGEM: 4e VUJO-Jon-
gerenbal in zaal ,,Familia", A. Mortel-
mansstraat 18. Platenruiter ,,Geena". 
Inkom 50 fr. Aanvang 20 uur. 

Antwerpen 
stad in rouw 

Op 15 augustus overleed te Antwer
pen de heer Theo Bachot, echtgenoot 
van ons bestuurslid Margriet. Theo 
zelf is jarenlang lid en bestuurslid 
geweest van de Antwerpse VU. 

Theo, dank voor alles! 
Aan Margrietje en de familie betui

gen wij ons diep medeleven. 
Koen Pauli 

Zomerfeest te Izegem 
Alle Izegemse VU-leden en WIJ-

abonnees ontvingen begin augustus 
het okale ledenblad ,,'t Leeuwke". 
Belangrijkste nieuws voor het ko
mend weekend is de organisatie van 
het Vlaams Zomerfeest op het domein 
De Gussem in de Sasstraat (op het 
einde van de verlengde Albertlaan). 
Dit feest is gespreid over drie dagen 
en bevat heel wat boeiende aktivitei-
ten. Alles opsommen kunnen we niet. 
We beperken ons tot het belangrijk
ste. 

Op vrijdag 29 augustus is er om 
20u. de opening van de tentoonstel
ling ,,Werk van eigen leden". Alle 
namen kunnen we nog met noemen. 
Noteer alvast dat er o.m. werk zal zijn 
van Eric Bruyneel, die als ,,Erbru" al 
talloze keren in binnen- en buitenland 
eksposeerde en prijzen behaalde. 

Op zaterdagnamiddag is er o.m. 
een sportprogramma (voetbalwed
strijd) en een fietszoektocht. 's 
Avonds is er een gevarieerd program
ma met muzikale intermezzi. 

De zondag brengt het Trio Fraey-
man Ierse en Vlaamse volksmuziek 
op het aperitiefkoncert, om 11 uur, dat 
aan de reuze-barbecue voorafgaat. 
Voor die laatste moet men inschrijven 
(250,- fr. en 150,- fr. voor kinderen 
onder de twaalf jaar) bij een van de 
bestuursleden of in het Vlaams Huis. 

Leeuwenvlag en Bali-vlag 
verzusteren te Oostende 

Sinds 14 augustus (tot en met 
7 september) wappert aan het Vor
mingsinstituut te Oostende de Baline
se vlag tussen de Leeuwenvlag en de 
Oostendse kleuren. De Bali-expo die 
VOVO daar drie weken lang opzette 
ten gerieve van de toeristen en de 
mensen uit de streek kent er een zeer 
grote bijval. Niet minder dan 500 
kunstwerken, waaronder veel geraffi
neerd houtsnijwerk, batik, virtuoos 
schilderwerk en fijn zilveren sieraden, 
verbazen de bezoekers. 

Op de zondagen is er ook voor 
animatie gezorgd: dan komt een Bali
nese houtsnijwerker zijn virtuositeit 
tonen en worden ook schitterende 
Balinese dansen uitgevoerd. In de 

tentoonstelling wordt men dagelijks 
van 10 tot 11 u. en van 14 u. tot 18 u. 
rondgeleid door een onderlegde Bali
nese gastvrouw die trouwens aardig 
Nederlands spreekt. 

De toegant tot deze expo is gratis 
maar de opbrengst van de verkoop 
wordt door VOVO opzij gelegd om in 
de komende maanden een nieuw in-
tegratieprojekt te starten in Frans-
Vlaanderen. Daarover zullen de le
zers van ,,Wij" weldra meer verne
men. De Bali-expo zelf werd door 
VOVO inliet teken gesteld van de nog 
steeds bestaande verbondenheid van 
de Indonesiërs met de Nederlandse 
kuituur. 

Miet Provoost 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn 
Kartuizerinnenstraat 4, 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van genees
heer-specialist in de dienst Anaesthesia en Kritische Zorgen 
Vereiste voorw^aarden: 

1. de Belgische nationaliteit bezitten 
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten 
3. voldoen aan de militiewetten 
4. van onberispelijk gedrag zijn 
5. lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
6. houder zijn van het diploma van doctor in de genees-

heel- en verloskunde 
7. tot de beoefening van de geneeskunde in België gemach

tigd zijn 
8. in het bezit zijn van een erkenning van geneesheer

specialist in de anaesthesiologie 
9. de voor de gesolliciteerde functie bepaalde bijzondere 

voorwaarden vervullen (specialisme — ervaring, erken
ning als geneesheer-specialist in de anaesthesiologie 
tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, 
erkenning bij de in diensttreding voor het Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.) 

10. de verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na 
het einde van de proefperiode. 

Inschrijvingsgeld: 1.000 frank te storten op P.R. nr. 
000-0099581-59 van het A.Z. Sint-Jan van het O.C.M.W.
Brugge, Rudder shove 10 te 8000 Brugge vóór 31 oktober 1986 
met de vermelding geneesheer-specialist Anaesthesie en 
Kritische Zorgen. 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 31 oktober 1986 
bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge. 

Wie het nog niet deed, neemt vlug de 
telefoon. 

En er is nog een verrassing. 
Op zaterdagavond treedt een grote 

vedette op met stukken uit zijn (?) of 
haar (?) nieuwste kabaretprogramma. 
Ra ra ra en... erbij wezen! 

WEST-VL. 
AUGUSTUS 
30 WAREGEM: 2de Groot Roose-
tuinfeest van 's middags tot na mid
dernacht (als voorbereiding tot Ware-
gem Koerse). Spektakel, ontspan
ning, spel. Churchillaan, Waregem, 
bij Erik Deroose. Bijna gratis: 100 fr. 
(1 nuttiging inbegrepen). Org.: VU-
Waregem. 

SEPTEMBER 
5 ASSEBROEK: Kwis van de As-
sebroekse verenigingen. Om 20 uur 
in restaurant ,,'t Leitje". Organ.: vzw 
Trefpunt Assebroek. 
6 ROESELARE: 4de Vlaams 
Volksfeest in ,,De Nieuwe Barrière", 
Zilverbergstraat 280, Roeselare-Rum-
beke. Kaarten bij P. Allewaert 
(20.14.73) en N. Vlaene (20.79.20). 
Org.: VU en Vlaamse Vrouwen Roe-
selare. 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn 
Kartuizerinnenstraat 4, 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van tandarts, 
gespecialiseerd in de occlusie — kaakgewrichtpathologie en 
narcodontie. 
Vereiste voorwaarden: 
1. de Belgische nationaliteit bezitten 
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten 
3. voldoen aan de militiewetten 
4. van onberispelijk gedrag zijn 
5. lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
6. houder zijn van het diploma van doctor in de tandheel

kunde met specialisatie in de occlusie-, kaakgewrichts-
pathologie en narcodontie 

7. de verplichting te Brugge gevestigd te zijn één jaar na het 
einde van de proefperiode. 

Inschrijvingsgeld; 1000 frank te storten op P.R. nr. 
000-0099581-59 van het A.Z. Sint-Jan van het O.C.M.W.-
Brugge, Ruddershove 10 te 8000 Brugge vóór 30 november 
1986 met de vermelding tandarts. 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 30 november 
1986 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge. 

28 AUGUSTUS 1986 



Volksunie Diegem: 

Vic Anciaux in de 
bioempjes gezet 

Ter gelegenheid van de jongste bestuursverkiezingen werd 
nationaal voorzitter Vic Anciaux uitgenodigd als gastspreker, die 
het had over „De noodzaak van de Volksunie". Aan argumenten 
om deze stelling te staven schoot het hem uiteraard niet te kort, 
maar wel aan tijd. 

Uit dankbaarheid voor zijn sinds 
jaren onafgebrol<en inzet voor het 
Vlaamse Voll< en voor zijn 20-jarige 
strijdvaardige aanwezigheid in de Ka
mer van Voll<svertegenwoordigers als 
VU-parlementslid, w/erd aan Vic An
ciaux een pentekening geschonken. 
De pentekening — van de hand van 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
. 2110Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Lal<en 

Tel. 02-478.07.50 

Tuur Peelers, alhier bekend foto
graaf, F>entekenaar, schilder, heem-
kundige — is een uitbeelding van de 
laatgotische (15-16e eeuw) St.Catha-
rinakerk met haar werkwaardige pau
selijke tiaravormige toren; daarnaast 
het Margapaviljoen uit de 15e eeuw. 
Beide gebouwen maken van het De-
cockplein te Diegem één van de aan
trekkelijkste plekjes van Vlaams Bra
bant. 

Moge Vic Anciaux een stichtend 
voorbeeld wezen voor de jongere VU-
generaties. Om slechts een paar van 
zijn karaktertrekken te vermelden: in
zet, strijdvaardigheid, hardnekkig
heid, standvastigheid, diep menselijk
heid, verzoeningsgave, diplomati
sche aanpak, waardigheid, respekt' 
voor medemens. Op hem is ongetwij
feld het vers van Rudyard Kipling 
toepasselijk: ,,lf you can walk with 
kings, do not lose the common touch" 
— wat hem tot ere strekt. 

STAD VILVOORDE 
Aanwerving van een opsteller 
en samenstelling van een wer
vingsreserve, geldig voor twee 
jaar. 
Kandidaturen kunnen inge
zonden worden tot 19 septem
ber 1986. 
Volledige voorwaarden en in
lichtingen zijn te bekomen op 
de personeelsdienst, stadhuis, 
1800 Vilvoorde, tel. 
02/251.09.85. 

M^ 
Verkiezingen 
UI 
VU-Lembeek 

De Leembeekse VU-afdeling werd 
10 jaar geleden gestart. Op een dag 
zoals velen staken enkele Vlaams-
Nationalisten hun hoofd bij elkaar. 
Het resultaat daarvan was de geboor
te van VU-Lembeek. De Lembeekse 
gemeente grenst aan drie zijden met 
Walk>nië en de VU is er dus niet meer 
weg te denken. De VU-afdeling van 
Lembeek is er al 10 jaar, dat is vooral 
te danken aan de goede samenwer
king tussen de bestuursleden en de 
gewone VU-leden. VU-Lembeek is 
een afdeling die in geen geval haar 
gemeente uit het oog verliest, zij 
strijdt voor Vlaanderen en voor de 
kleine man. Het op 17 maart verkoze-
ne bestuur dat zich 100 % voor haar 
[>artij zal inzetten ziet er als volgt uit: 

Voorzitter: Gaston Luyckx 
Sekretaris: Louis Denayer 
Penningmeester: Luc Petit 
Orgeinisatie: Johnny Hannon 
Propaganda: Michel Vermeersch 
Jongerenwerking + pers: Ronny 
Luyckx 
Vrouwenwerking: Thérèse Ramoudt 
en Marie-Rose Hannon. 

Voet
en zoektocht 
in Brussel 

Het is reeds sedert jaren een suk-
sesvolle traditie geworden en dus 
geiat op zondag 7 september aan
staande nog eens de Vlaamse voet
rally „Ontdek uw hoofdstad" door te 
Brussel. 

Aanbevolen, want bijzonder leer
rijk! Ook prachtige prijzen voor de 
winnaars. Inschrijvingen vanaf 13u. in 
lokaal Uilenspiegel, in de Pletinckse-
straat te Brussel (omgeving Beurs). 

15 
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Voimingsaktivlteit 
bil Vlanajo 

Op zaterdag 5 juli 1986 hield Vlana-
jo, de jongerenorganisatie van de ver
eniging van Vlaamse Ziekenfondsen 
te Lennik een geslaagde vormings-
kursus over het dekreet tot regeling 
van de erkenning en subsidiëring van 
het landelijk georganiseerd jeugd
werk. 

Wie mede kennis wil maken met 
Vlanajo kan steeds terecht op tele
foonnummer: 02/532.09.50 (vragen 
naar Agnes Vierendeel) of schriftelijk 
op de zetel van de vereniging: Kroon-
straat 1 te Lennik. 

Een tweede vormingsaktiviteit is 
gepland op zaterdag 30 augustus '86 
eveneens van 9 u. tot 16 u. in de 
vergaderzaal Markt 15 te 1680 Len
nik. 

^ ^ lepel & vork... 

T\^astautant „ 'KzfLasseltthet^ 
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Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

Kom eens bij ons! 
Gesloten van 14 t.e.m. 30 Juli 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43.20.51 
Brussel (uitb. Jaïik Vervaet), Nieuwbrugstr. 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15.36 
Kontich, Kon. Astridlaan 85 - 034/57.30.32 
Leuven, 1. Dortmunder Thier Braü Hof 

Tervuursevest 60 - 016/22.86.72 
2. Bierkelder, Oude Markt - 016/22.68.69 
3. Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr. Lichtervelde - 051/72.28.22 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, banketten e.a. Duitse speciaiteiten: Dortmunder 
Thier van 't vat, Levende Water Tonisstelner Sprudel, goed en goedkoop eten. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052 42 32 46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De fanrliezaak met traditie 
f.idv 23) 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gestoten 
Rustieke sfeer 

Koff iebranderi j 

Emiel Wittniannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

^ ^ ^ j Wolvengracht 
en 
Leopokistraat 

i '^ ' . t Q £ M € " ' C X > . «^»OT 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis z i jn -
in 't hartje van Brussel 

industriële 
brood- en banketbakkeri) 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091 6757 12 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: G E L E G E N H E I D S G È B A K 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

BRABANT 
AUGUSTUS 
30 KAPELLE-O/D-BOS: Mossel
feesten. Zaal Palmfiof, Schoolstraat 
vanaf 12 uur gans de dag doorlopen. 
Ook op 31/8 vanaf 12 uur. Org.: VU-
Kapelle-o/d-Bos. 

SEPTEMBER 
5 BRUSSEL: Mosselfestijn „In de 
Viking", bij Guido, Arduinkaai 5,1000 
Brussel. Ook op 6 en 7 september. 
Telkens vanaf 12u. 's middags. Met 
reuze tombola. 
6 JETTE: Voetzoektoclit. Inschrij
vingen van 13u30 tot 14u30. Vertrek 
Trefcentrum, Leopokj I-straat 329. 
Aankomst KTA. Org. Vlaamse Wan-
deiklub Jette. 
6 OPWUK-MAZENZELE: Barbe
cue-feest in het Hof „Ten Hemel-
ryck". Organ. VU-afdeling. Toegang: 
200 fr. 
12 KAPELLE-O/D-BOS: Bal van 
burgemeester en schepenen. Zaal 
„In "t Witte paard". Met Sandra Kim. 
13 MEISE: Wandelzoektocht van 13 
tot 21 septemt>er. 25.000 fr. prijzen. 
Deelnemingsprijs: 120 fr. Deelne
mingsformulieren te bekomen door 
storting op rek. nr. 437-3293241-32 
van het Karel Bulsfonds Meise. Prijs
uitreiking op 21 september om 19 uur. 

VU-Halle: akties 
legen TGV 

De Volksunie van Groot-Halle be
sprak in een extra-vergadering de 
plannen voor de aanleg van de TGV, 
een snelspooriijn dwars door Vlaan
deren en ook door Halle. De Volks
unie vindt dit monsterprojekt om tal 
van redenen onaanvaardtiaar. Neiast 
de Eügemene bezwaren zijn er ook 
enkele streekgebonden argumenten. 

In tiet statk>n van Lembeek stopt 
tijdens de «veekerxls geen enkele 
trein meer. Na 22 u. 30 kan men 
vanuit Brussel, HaNe met de trein niet 
meer t>ereiken... Zou men niet beter 
inspelen op de echte behoeften van 
de plaatselijke bevolking i.p.v. in 
tioofdzaak buitenlandse reizigers een 
fiatf uurtje te laten winnen op fiet 
trajekt Parijs-Brussel? Kan men liet 
historisch stationsgetxMJW van Halle 
niet t>eter restaureren en renoveren 
i.p.v. het te doen wijken voor een 
razende sneltrein? 
Vast overtuigd van de nutteloosfteid 
van het TGV-projekf, zal de VU-Groof-
Halle volgende akties voeren: een 
motie op de eerstvolgende gemeente
raadszitting : een sensibilizeringscam-
pagne onder de vorm van een pam
fletten- en aanplakaktie. 

Een oproep eian de andere politieke 
partijen en de plaatselijke verenigin
gen om een neutraal aktiekomitee te 
vormen. Alle geïnteresseerden kun
nen terecht bij Edwin Mondt, Brouwe
rijstraat 67 te 1500 Halle (tel. 
360.17.05). 
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„Hoe is het mogelijk... ?" 
BRUSSEL. - Maandag gooien de scholen hun poor

ten weer open. Een start in mineur, want de zware on-
derwijsbesparingen zijn niet van aard om het entoesi-
asme onder de leerl<rachten fel aan te wakkeren. Veel 
tijdelijken én vastbenoemden vallen werkloos. 

De normaalscholen worden biezonder erg getroffen 
door de Sint-Anna-maatregelen. Wij zochten en vonden 
een direkteur bereid om zijn bedenkingen te formu
leren. 

FERNAND POCHETTE is 41 
jaar. Hij studeerde aanvan
kelijk voor onderwijzer en 

trok nadien naar de KU Leuven 
waar hij eerst een licentie en vervol
gens een doctoraat in de psycholo
gie behaalde. Zeven jaar was hij as
sistent aan de Alma Mater en gedu
rende twee jaar bleef hij verbonden 
aan een PMS. 

Sinds '84 is hij direkteur van de 
Maria-Boodschap-normaalschool 
te Brussel waar regenten „ge
kweekt" worden. Pochette neemt 
geen blad voor de mond, en dat 
siert hem. 

WIJ: Hoe voelt U zich als direk
teur enicele dagen vóór de hero
pening van uw normaalschool? 

F. Rochette:,,Anders dan vorig 
jaar, ongetwijfeld..." 

WIJ: Wat is er dan wel ver
anderd? 

F. Rochette: „Ik ben van natu
re iemand die niet rap afgeeft, die 
doorbijt. Af en toe worstel ik natuur
lijk ook met gevoelens van ontmoe
diging. Vandaag zit ik zo een beet
je met gemengde gevoelens. 

Toen ik hier twee jaar geleden 
begon, was dit een bloeiende 
school met een buitengewoon 
korps. Ik vond het een geweldige 
uitdaging. De aanpassing is bie
zonder goed verlopen. In die twee 
jaar hebben wij, het hele korps en 
ook ikzelf, heel hard gewerkt. Wij 
hadden alle wind in de zeilen, ze
ker met het zicht op de verlenging 
van de opleiding tot driejaar. Wij 
geloofden dat heel wat zaken die 
aan de lerarenopleiding moesten 
gekorrigeerd worden, eindelijk 
zouden kunnen gebeuren. En dan 
krijg je plots die maatregelen op je 
hoofd, waardoor je je gaat afvra
gen: „te dit ons loon naar wer
ken ?". Het is toch al te kras dat 
men moeilijk gaat doen voor één 
van de meest bloeiende regentaten 
van het land. 

Precies daarom loop ik de 
jongste dagen nogal bekommerd 
rond. Hoe is het in godsnaam mo
gelijk ? We moeten voor de eerste 
maal dit derde jaar uitbouwen, 
maar we hebben effektief uren min
der; m.a.w. ik moet een paar jon
ge, dynamische tijdelijke krachten 
aan de kant zetten evenals enkele 

Ministeriële slogantaai op tv 

Een belediging 
, ,,Dat onze ministers slogantaai voor de verkie
zingen gebruiken, zijn we gewoon. Maar dat ze 
ook zulke taal gebruiken als ze beleidsverantwoor
delijkheid dragen is ronduit triest! Illustratief daar
voor is de taal waarin de minister zich als ^MS-
adviseur opwierp tijdens de recentste regerings
mededeling. 

ET begeleiden van een 
studiekeuze-proces is 
een hoogst gepersonali-

seerde aangelegenheid, waarin 
persoonlijkheid, aanleg, vorige 
schoolervaringen en -resultaten, 
belangstelling, wil tot slagen, fa
miliale omstandigheden, gekon-
fronteerd worden met studie- en 
beroepsmogelijkheden. Arbeids-
marktgegevens kunnen daarin 
een rol spelen, doch alle beroeps
keuze-specialisten zijn het erover 
eens dat die zeer behoedzaam 
moeten geïnterpreteerd worden 
en dat ze zeker geen determine
rende rol mogen spelen. De stu
diebegeleiders trachten jongeren 
te begeleiden in het verwerven 
van noodzakelijk zelfinzicht en in

zicht in de wereld van studie en 
beroep. Vaak vergt dat intensieve 
gesprekken met respekt voor de 
persoonlijke stellingname. 

leder zijn rol 
Het druist dan ook lijnrecht te

gen de deontologie van de PMS-
werkwijze in om voor de televisie 
studierichtingen aan of af te ra
den. MIJ komt het over als een 
belediging voor geschoolde stu
die-adviseurs die op dat gebied al 
jaren belangrijk en goed werk ver-
nchten. Een schepen van Onder
wijs die schoolhoofd wil spelen 
kent zijn rol met, een minister die 
op een dergelijke wijze ondenwijs-
beleid denkt te moeten voeren, 
kent zijn rol evenmin..." 

Fernand Rochette: ,,Je zou gaan twijfelen aan de rechtschapenheid 
van sommigen..." 

vastbenoemden. Ik voel me dus 
gespannen tussen enerzijds de 
drang om er te willen invliegen en 
anderzijds de wetenschap dat je 
geremd wordt. De onzekerheid 
over waar we naartoe gaan. 'n 
Beetje onveilig..." 

Chaotische start 
WIJ: Weet U nu precies waar U 

aan toe bent? Zijn alle richtlijnen 
binnen? 

F. Rochette: ,,lk weet vrij goed 
waar ik sta dankzij het Verbond, de 
Guimardstraat dus. Het Verbond is 
op zoek gegaan naar alle mogelij
ke gegevens en zo werden wij inge
licht. Ik weet het dus wel, maarniet^ 
van de minister. Wij kregen wel en
kele omzendbrieven, maar nog 
geen duidelijke richtlijnen of essen
tiële gegevens om het schooljaar 
goed te kunnen aanvatten." 

WIJ: En uw koltega's? 
F. Rochette: ,,Evenmin. Mijn 

kontakten met direkties uit het se-
kundair onderwijs leren mij overi
gens dat zij nog niet weten waar zij 
aan toe zijn. En dit op amper tien 
dagen van de opening van de 
scholen. 

Het gevaar bestaat dus inder
daad dat de start chaotisch ver
loopt. Dit zal vermoedelijk ook de 
onrust aanwakkeren. Ik snuif zelfs 
een geur van paniek." 

WIJ: IHoe zijn de toekomst-
perspektieven voor uw school? 
Zullen er hier koppen rollen? 

F. Rochette: „ Wij moeten uren 
inboeten, alhoewel er een derde 
jaar bijkomt. Dit ekstra-jaar wordt 
weliswaar voor de helft opgevuld 
door stage, maar ook dit moet be
geleid worden. Niettemin heeft 
men de besparingskoëfficiënt ver
dubbeld. Dit gaat ons verstand te 
boven. 

Vorig jaar telden wij, net zoals 
andere normaalscholen, minder 
studenten door de klap van de drie 
jaar. Het aantal uren wordt bere
kend op het aantal studenten van 
het jaar voordien, bijgevolg zullen 
er hier leerkrachten uren verliezen. 
Tijdelijken én vastbenoemden. 
Ook bij het administratief perso
neel. " 

De beste 
van de beste 

WIJ: De jobstijdingen over de 
tewerkstelling In het onderwijs 
zullen vermoedelijk ook een ne
faste invloed uitoefenen? 

F. Rochette: „Dat is vrij duide
lijk merkbaar. Niet alleen bij ons. 
De hetze en de anti-kampanje rond 
ondenvijs werkt vernietigend. De 
televisie-spot van minister Coens 
heeft ook „resultaat". Het is alsof 
hij bezeten is door de normaal
scholen. En dit op een ogenblik dat 
men élles wat maar mogelijk is zou 
moeten doen om het beroep van 
leerkracht te herwaarderen, ervoor 
te zorgen dat de beste van de beste 
kiezen voor een onderwijsjob... 
Men dient zich toch bewust te zijn 
van de onzalige gevolgen daarvan! 
Ik betreur eveneens dat er geen 
plaats is voor een inhoudelijke dis-
kussie. 

Opvallend is ook dat studenten 
hun studiekeuze ook steeds langer 
uitstellen. Deze tendens versterkt 
nog. Toch zullen wij een behoorlijk 
aantal minder studenten hebben 
dan vorig jaar. 

Dit houdt inderdaad verband met 
alles wat er de jongste maanden 
over onderwijs is gezegd. Ik mag 
natuurlijk niet zeggen dat de toe
komst voor regenten zonder meer 
rooskleurig is. Maar wanneer je dit 
op langere termijn bekijkt, dan is 
het dwaas massaal weg te blijven. 
Ik voorspel trouwens een tekort 
aan onderwijzers binnen vijfjaar. 
Ook voor regenten moet men de 
cijfers kritisch bekijken; veel hangt 
af van de regio, van de aard van het 
diploma, van de school waar men 
afstudeerde. Bovendien moet ie
mand die nu zijn studies aanvat be
denken dat hij pas in 1991 zal sol
liciteren. En hoe zal de toestand 
dan zijn ?" 
WIJ: Bent U gekonsulteerd ge
worden over de maatregelen? 

F. Rochette:,,Erz/yn natuurlijk 
de strukturele adviesorganen. 
Maar daarbij is geen plaats meer 
voor een inhoudelijk gesprek en 
over de effekten van de maatrege
len op de kwaliteit van het onder
wijs. Het blijven slechts gesprek

ken over centen en aantallen. En 
de minister beslist... Van inspraak 
is eigenlijk geen sprake. Daarenbo
ven moeten wij het beleven dat 
beslissingen in amper drie weken 
tijd totaal gewijzigd worden. On
voorstelbaar. 

Ik vraag me soms af waar die ve
le onderwijsdeskundigen in het 
parlement dan wel zitten." 

Op 20.000 na... 
WIJ: Besparen is hét leitmotiv 

van dit kabinet? 
F. Rochette: ,,Dat begro

tingsminister Verhofstadt zijn voor
stellen poogt door te drukken is zijn 
goed recht en zijn taak. Zonder 
sympatiebetuiging voor die man 
kan ik niet verdragen dat men voor
al op hem schiet. Het is aan de an
deren — de verantwoordelijken 
voor onderwijs, sociale zaken, enz. 
— om hun zaak te verdedigen te
gen de cijferkundige aanpak van 
Verhof stadt." 

WIJ: Blijft daar de nuchtere 
vaststelling dat ons onderwijs 
behoorlijk duur is.,. 

F. Rochette: „Men dient gron
dig te analyseren waarom dit on
derwijs te duur is: de netten, de 
Vlamingen en de Franstaligen, en 
ga maar door. Het is echter on fair 
voor deze toestand precies de on
derwijsmensen de schuld te geven. 
Bovendien vraag ik mij af of men in 
onderwijskwesties bruusk een zg. 
oplossing kan opleggen. 

En hoe is het mogelijk dat een 
eksellentie onderwijsminister mag 
blijven wanneer hij zegt op 20.000 
na niet te weten hoeveel leerlingen 
er in Wallonië zijn ? In de voorbije 
twee jaar kregen wij vijf keer het be
zoek van de verifikateur die keurig 
zijn werk doet. Maar fen zuiden van 
de taalgrens durft men zeggen dat 
er de voorbije jaren geen tellingen 
gebeurd zijn! Je zou gaan twijfelen 
aan de rechtschapenheid van som
migen. 

Ik ben dit beu. Het is ergerlijk dat 
wij in dit land al jaren krekel en mier 
spelen." 

Lamme Goedzakken 
WIJ: Ligt de lat dan niet gelijk 

tussen het Vlaams en het 
Franstalig onderwijs? 

F. Rochette: ,,Wij, Vlamingen, 
zijn eigenlijk Lamme Goedzakken. 
Gelukkig zijn er in Brussel de be-
schermmaatregelen voor het 
Vlaamse sekundair onderwijs. 
Maar voor het hoger onderwijs, 
konkreet voor onze school, geldt dit 
niet. 

Wij zitten in eenzelfde gemeen
te, Brussel, met meerdere nor
maalscholen. En daarom moeten 
wij 175 studenten tellen. Indien ons 
gebouw 200 m verder zou staan, 
vlak buiten de gemeentegrens, dan 
zouden wij daar niet moeten aan 
voldoen. Dit is al te gek en bewijst 
dat het niet volstaat de zaak alleen 
technisch te bekijken. De norm is 
voor ons dus strenger, daar waar 
wij eigenlijk faciliteiten zouden ver
dienen. 

De lat tussen het Nederlands- en 
het Franstalig onderwijs zal pas ge
lijk komen te liggen wanneer het 
ondenvijs definitief en volledig naar 
de gemeenschappen is overgehe
veld. Blijkbaar zijn enkele notabe
len zoals Nothomb en C° sterker 
dan alle Vlaamse partijen sa
men..." (pvdd) 

MENSEN 
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