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„En toch kan er rond Happart geen kwestie zijn van enige welwillendheid. 
Als hll weg moet, dan moet hU gewoon weg. Dat Is de rechtsorde. 

Vlaanderen mrat daarvoor NIET betalen. 
Dan Is er crisis? Welaan, het zl| dan zo." 
(Hoofdredakteur Mare Platel in „Het Belang van Limburg" van 6 september '86) 

De échte CVP ? 
Waar heeft een hardwerkend volk van zes miljoen mensen dat met 

zijn arbeid en zijn centen het land overeind houdt, waar heeft het 
Vlaamse volk het in godsnaam verdiend om jarenlang gesard en ver
nederd te worden met een tragikomedie zoals die van Voeren en door 
een pummel zoals Happart ? Een boertige drol, een dorpsvete ver be
neden het peil van ieder Clochemerle spookt nu al een kwarteeuw 
door de Belgische politiek. Er is vroeger al een regering over gestrui
keld. En vandaag wordt weer het hele land verzocht, in ademloze 
spanning af te wachten of de genaamde Happart de burgemeesterss
jerp al dan niet zal mogen behouden. 

De belachelijkheid doodt al lang niet meer. Anders zouden Wil-
fried Martens en nu ook Gaston Geens ruimschoots over lijk liggen. 

Happart werd onder Martens-V als burgemeester aan Voeren op
gedrongen door de bedrieglijke maneuvers van de Waalse minister 
van Binnenlandse Zaken Nothomb. Wat zal het hem deren dat hij 
uitgespuwd werd door heel Vlaanderen, hij die de hand van koning 
en eerste-minister mocht drukken, die het inmiddels bracht tot Eu
roparlementslid en in wiens kielzog een tweelingbroer warempel 
nog volksvertegenwoordiger wist te worden? Beschermd, bewonde
rend begaapt en vertroeteld door politiek Wallonië voert hij sinds
dien zijn onbeschaamd regiment in de Limburgse dorpen van de 
Voerstreek. 

Vlaanderens (nog altijd) grootste partij, de CVP, heeft dat jaren
lang geduld en geslikt. Zij paaide zichzelf en haar achterban met 
de verzekering dat we in een rechtsstaat leven en dat de Raad van 
State wel een einde zou stellen aan het schandaal. 

De hoogst eerbiedwaardige en zich boven ieder verdenking wa
nende Raad van State neemt zich nu al ruim twee jaar en half de tijd 
voor een uitspraak, die een wijze vrederechter hoogstens een week 
bedenktijd zou vragen. 

De komedie begon zelfs enkele leden van de CVP-achterban te lang 
te duren. Toen VU-volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers in de len
te van dit jaar in de Vlaamse Raad een voorstel van dekreet neer
legde, er toe strekkende om voortaan de burgemeesters in Vlaan
deren te laten benoemen op voordracht van de Vlaamse regering, 
bevond hij zich in het onverdacht politiek gezelschap van CVP-
volksvertegenwoordiger Suykerbuyk die eenzelfde voorstel in
diende. 

De Walen schreeuwden moord en brand. De Franse Gemeen
schapsraad zette in mei de procedure van het belangenkonflikt in 
gang, alhoewel het zonneklaar is dat de benoeming door Vlamin
gen van burgemeesters in Vlaamse gemeenten geen enkel rechtma
tig Waals belang kan schaden. De konfliktenkommissie van de 
Franse en Vlaamse Raden kwam niet tot een akkoord. Daarop werd 
de Kamer van volksvertegenwoordigers verzocht, een advies uit te 
brengen. Het gezamenlijk advies van CVP, VU, P W en SP waarin 
gezegd werd dat de voorstellen van dekreet in geen enkel opzicht 
de franstalige belangen schaden, werd Vlaamse meerderheid tegen 
Franse minderheid gestemd. 

In deze zaak is dus de eenparige wil van de Vlaamse volksver
tegenwoordigers uidrukkelijk tot uiting gekomen, inklusief de wil 
van de Vlaamse volksvertegenwoordigers der meerderheidspar
tijen. 

Verleden week heeft de Vlaamse regering, aangevoerd door haar 
CVP-voorzitter Gaston Geens, het bestaan om in het overlegkomi-
tee tussen de centrale en de regionale regeringen deze uitdrukke
lijk gebleken Vlaamse wil te verloochenen. Niet alleen de centrale 
ministers Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene, maar ook de 
Vlaamse ministers Gaston Geens en Louis Waltniel hebben thans 
bevonden dat de franstalige belangen wél geschaad worden door 
de benoeming van Vlaamse burgemeesters in Vlaanderen 1 

Terwijl Swaelen voortbazelt dat het arrest van de Raad van State 
straks naar de geest en de letter moet worden uitgevoerd, terwijl 
Martens zich sterk maakt dat hij straks een zoveelste Voer-konijn 
uit zijn hoge hoed zal weten te halen, vindt uitgerekend de eerste-
minister van Vlaanderen het middel om de uitdrukkelijk gebleken 
wil van zijn opdrachtgevers — de Vlaamse volksvertegenwoordiging 
en de Vlaamse bevolking - aan zijn laars te lappen en om partijge
noot Suyker een pater op de buik te schilderen. 

Wil de échte CVP nu eens eindelijk rechtstaan ? Die van Swaelen ? 
Die van Suykerbuyk? Die van Martens? Of die van Geens? 

Bloed op de buis 
Er was een tijd dat ouders de ,,tot na het nieuws"-

regel lianteerden voortiun l<inderen. Dit betekende dat 
zij televisie mochten kijl<en tot vlak na het journaal. 

In de hoop aldus goede behoeders van de lichame
lijke en geestelijke gezondheid te zijn. 

IGENLIJK was dit een goede 
regel. Na het huiswerk mcx:h-
ten de kinderen hun favorie

te en vaak meeslepende jeugdpro
gramma bekijken. Evenals enkele 
nieuwsbeelden, want dit droeg bij 
tot hun algemene kennis en 
vorming. 

Tijden veranderen, jeugdpro
gramma's ook. Zowel wat het 
tijdstip van uitzending als wat de in
houd betreft. Veel ouderen fronsen 
nu hun gezicht bij het zien van 
soms biezonder gewelddadige 
scènes in jeugdseries. Maar ook 
het nieuws is veranderd. Wie be
gaan is met de ,,geestelijke ge
zondheid" van zijn kinderen en de 
jongste tijd het journaal bekeek, 
komt vermoedelijk tot de konklusie 
dat dit programma best een KNT-
notering (kinderen niet toegelaten) 
verdient. 

Met grote kans van zekerheid 
krijgt de journaalkijker dagelijks 
een paar minuten bloed op zijn buis 

uitgesmeerd. De voorbije weken 
was de ,,beeld-oogst" overigens 
biezonder rijk: aanslagen in ver
schillende befaamde grootsteden, 
de vliegtuigkaping met moordende 
ontknoping in Pakistan, de 
synagoge-terreur in Istanboel en 
het ,,onvermijdelijke" antwoord 
dinsdagnacht, de aanval op Pino
chet met de voorspelbare reak-
tie,... Dit alles bovenop de,,klassie
ke" beelden uit Zuid-Afrika, Liba
non, Noord-lerland, enz. Het lijdt 
trouwens geen twijfel dat dit „gere
gistreerde" geweld slechts het 
spreekwoordelijke topje van de ijs
berg is. Niemand zal ontkennen 
dat er onnoemelijk veel bloed vloeit 
achter de hermetisch afgesloten 
grenzen van diktatoriale regimes, 
en waarvan de nieuwskijker geen 
beelden krijgt. 

Dit mag geen pleidooi zijn om de 
waarheid te verdoezelen en uitslui
tend liefelijke zichtjes op het kast
je te brengen. Het wil vooral een 

aanklacht zijn tegen de niet te stop
pen uitzaaiing van geweld. Toch 
menen wij dat er nog zoiets bestaat 
als ,,goede smaak" en dito ,,ze
den". Het steeds meer, steeds 
scherper en steeds échter verto
nen van geweld, draagt heus niet 
bij tot de noodzakelijke onderdruk
king van de sadistische trekjes die 
iedereen in zich heeft. Mede daar
door lijkt de afschuw van terreur sti
laan plaats te maken voor een vorm 
van aanvaarding. 

Zo zullen de veerdiensten tussen 
Engeland en het vasteland met cel
len voor „hooligans" worden uitge
rust. Eigenlijk betekent dit een toe
geving, de erkenning van het feit 
dat er een plaats dient voorbehou
den aan geweldenaars. Een weinig 
fraai resultaat van wat „zoveel eeu
wen beschaving" wordt genoemd. 

(pvdd) 

Anti-TGV-
betoging 

zondag 12 oktober 
In Haile 

De VU doet mee 
(leesblz. 17) 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbhef, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

E E N T A L I G E O P L E I D I N G 

Ik ben 22 en werkzoekend na een ar
beidsongeval, dat leidde tot 4 maanden 
arbeidsonbekwaamheid. Op verzoek 
van de RVa solliciteerde ik bij een liften-
bedrijf en even later bij een andere on
derneming van stencil- en copieer-
toestellen. 

Eerstgenoemd bedrijf vroeg me 
langs te komen, de dag dat ik al af
spraak had met het tweede. Ik vroeg die 
te verdagen, maar daar gekomen kon 
niemand Nederlands. Men zegde me in 
het Frans later terug te komen. Tijdens 
de tweede ontmoeting zegde men, dat 
ik mocht beginnen op 2 juni. Enige tijd 
verveelde ik me daar. Iedereen sprak 
Frans. Uiteindelijk werd besloten mij 
deze taal aan te leren. Na enkele uren 
les In technisch Frans, verstrekt door 
een eentalige, had ik het niet allemaal 
begrepen en prompt werd ik terug naar 
de RVA verwezen met de vermelding 
,,proef 1 dag, niet bevredigend, niet 
aangeworven". 

Kunnen ze bij dit bedrijf geen twee
talige aanwerven om een Vlaming 

Frans te leren ? Ik zou het wel eens an
dersom willen zien gebeuren. 

Resultaat van dit alles 60 km. auto en 
280 fr. trein voor niets. Ik besluit, dat 
Vlamingen een volledige behandeling 
in hun taal moeten blijven eisen. 

C.D.S., Aalst 

OUDE BELGISCHE MIKROBE 

In ons rusthuis (?) „De Hopperank" 
te Erembodegem (het zou beter een 
zieken- en invaliedenhuis genoemd 
worden) gebeuren soms ongewone 
dingen. 

Een dame van 77, afkomstig van Hal
te, in een f ranstalige school haar weten
schap opgedaan en na haar huwelijk in 
Erembodegem beland, had gehoord en 
vertelde aan de eettafel dat ik om mijn 
leeftijd nog een mooi geschrift heb. 

Om haar dat te bewijzen ging ik naar 
haar kamer, waar ze met een andere 
dame samen moest wonen, met een 
bundeltje, daarin met de hand geschre
ven verzen over de natuur en kinderver
haaltjes. 

Maar wat gebeurde: ik had n.l. op de 

kaft van dat boekje een klevertje ge
plakt met de zwarte leeuw op geeluw 
veld. Ze keek toe en ,,Oel, Oei, wa es 
da" en ik zei: ,,Dat is de Vlaamse 
Leeuw, mevrouw" waarop ze replikeer
de: ,,Da nie zulle, ik zaan oak vloaming 
en zelfs tweetoalig". Ik: ,,lk ben ook 
tweetalig en zelfs een beetje viertalig 
mevrouw, maar bovenal Vlaming" 
(waarbij ik de rechterduim omhoog 
stak). 

Dat ergerde die dame voorzeker want 
ze trok haar gelaat in een onvriendelij
ke plooi; de anders zó gemoedelijke 
sfeer was gebroken; ik voelde me in
wendig gekrenkt en verliet de kamer. 

J.D.D.sr, Erembodegem 

HOELANG ZAL „DE HAENE" 
NOG KRAAIEN? 

Tot ergernis van mijn KAV, KWB en 
ACV-vrienden prijkt bij de jongste ver
kiezingen de bovengenoemde gewe
zen ACV-vrIjgestelde in alle parochie
lokalen. 

Toen reeds had deze haan al veel 
meer dan drie keer gekraaid en zijn 
ACV-plichten verraden. Deze week was 

Aanbevolen huizen 

1 a 
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Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel. 

AmerikaJei 237 
2000 Antwerpen 

na 19 u. : 03-238.88.40 

ZINK - LOOD - KOPER - P.V.C. WERKEN - NATUUR- EN ETERNPTLEIEN 
ASFALT - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN - DAKPANNEN 

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

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel . 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VANDERCRUYS 

AssestMnweg 240, Tarnat 
Tel. 582.29.15 

Tooraatf alle dagen open 
van 9-19LH. Zondag gesloten. 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herantaiaabaah 340, Deuma-Z. 
Tal. 03-321.08.96 
Karkatraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Temat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 

VOLKSWAGEN-AUDI 

het weer zo, nadat hij door zijn zieken-
bond werd berispt. Hij bekende dat zo
als voor zijn ACV-vrienden Coens en 
Martens de politieke macht voor alles 
ging. Om deze macht, ten koste van al
les, te kunnen handhaven slikken die 
demokraten alles. 

Ze slikken niet alleen alles, maar ze 
trachten Houthuys, D'Havé en allen die 
betaald zijn om de belangen van de 
kristelijke arbeiders te verdedigen, ook 
alles te laten slikken. Het is geen eer 
voor de Vlaamse kristelijke gemeen
schap dat we ons zo schaapachtig la
ten bij de bok zetten. Geen wonder dan 
Vanden Broucke van de andere grote 
vakbond, weigert alleen te vechten te
gen de liberale macht, die dank zij de 
krisis alles mag eisen en kan opleggen. 

Als partij, bezorgd om alle Vlamin
gen, moeten de VU-mensen eender 
waar en hoe hoog zij staan, aan de 
mensen die door Houthuys en dus ook 
De Haene bedrogen worden, uitleggen 
dat wat meer echte Vlaamse en demo-
kratische fierheid moet aansporen tot 
ten minste een stem voor de enige par
tij, die van niemand afhangt en die nooit 
zoveel komedie rond Happart zou 
gespeeld hebben als de CVP deed en 
weerwil doen. 

M.C.V., Vilvoorde 

CHAOS! 

Het schooljaar is in zijn tweede week 
en nu reeds wordt duidelijkvoorwat een 
ravage het Sint-Annaplan gezorgd 
heeft in het onderwijs. Óp administra
tief vlak zijn de omzendbrieven één dik
ke soep. De ene bepaling spreekt de 
andere tegen. De onden/vijsnetten wor
den tegen elkaar opgezet, denk maar 
aan de regeling met de normaalscho-
len. Wat nog veel droeviger is: in elke 
net woedt een ware schooloorlog. In 
éénzelfde gebied, nemen we nu ons 
Maasland, gunnen de scholen elkaar 
het licht van de ogen niet. We kennen 
scholen waar zelfs materiële voordelen 
beloofd worden om toch maar leerlin
gen aan te trekken. 

Op het vlak van de tewerkstelling is 
het rampzalig: duizenden leerkrachten 
verliezen hun werk, kunnen ophoepe
len (de tijdelijken) of komen terecht op 
een ellenlange reaffektatielijst, wat dan 
weer zure gezichten oplevert bij hen die 
moeten schuiven. De sfeer in de 

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

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810Wemmer 

TaL 02-460.68.93 

Import - Export 

migrostraat 128 

uyttat^laele 
handelsdrukkerï^ tyf» - OfffSët 
fabrikatte omstagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

" - ^ • # V » A 
J. BQIIREMAMS-COCK 

A KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gantaestraat 238 
•500 Garaardsliergen 

Tal. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

ZO€K^BC]€ 
D Jonge tweetalige dame, en zelf
standige, zoekt een betrekking als 
verkoopster of kassierster in het Brus
selse of ten W. van Brussel. Voor inl. 
zich wenden tot burgemeester-sena
tor J. Valkeniers (02/569.16.04). 

meeste scholen is indroevig omdat de 
leerkrachten zich door elkaar in hun 
ambt bedreigd weten. Het entoesiasme 
om les te geven is in deze situatie erg 
miniem, hoe kan het anders. We krijgen 
een lerarenkorps dat veroudert wat uit
eraard de kreativiteit niet ten goede 
komt! 't Is erg, heel erg! 

Vlaanderen kan weer eens opdraai
en, want in Wallonië liggen de zakein 
heel wat gunstiger en weet Damseaux 
gaatjes te vinden om heel wat te omzei: 
len, denken we maar aan de uren/^^ 
derlands. 

En zeggen en weten dat wanneer het 
onderwijs gefederaliseerd was wij hier 
in Vlaanderen heel wat minder zouden 
moeten inleveren. 

We voorspellen U: we staan Tiog' 
maar aan het begin van de chaos! 

IJzerbedevaartkomitee Maasetk"̂  
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D Gewezen zelfstandige 65 jaar (al
leenstaande) zoekt huishoudster 
(kost + inwoon gratis) (Voor onder
houd van woning is er reeds poets
vrouw I). Inl. G. De Kegel, 
054/33.43.47. 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84,2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. 30 Zondag en maandag gestoten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE DAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD.: NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel.; 053-66.83.86 
AFD.: OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 
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Vic 
Anciaux: 
tegen 
de muur 

Nederlands
talig 

onderwijs... 

Wat het FDF en andere anti-
Vlaamse drijverijen niet konden 
teweegbrengen, is blijkbaar wel 
nfiogelijk „dankzij" onderwijsmi
nister Coens. De strikte toepas
sing van het rationalisatie-besluit 
van '82, samen met de uitvoering 
van de recente besparingsmaat
regelen, dringen het Nederlands
talig onderwijs te Brussel terug tot 
de benarde toestand van vóór 
1950. Dit is totaal onaanvaard
baar. VU-voorzitter Vic Anciaux 
schreef daarover gisteren een 
boze open brief aan de onderwijs
minister. 

De fusies van scholen, met bo
vendien de afschaffing van het 
,.voordeel" van 25% op het aan
tal lesuren voor één schooljaar, 
en vooral de zogenaamde omka-
deringskoëfficiënt zijn gewoon
weg dodelijk voor vele Vlaamse 
scholen te Brussel. In de eerste 
plaats voor de kleinere scholen. 
Zelfs de toepassing van het lestij
denpakket valt in Brussel meestal 
nadelig uit, ondanks de vroegere 
ministeriële verklaringen. 

„Sommige Vlaamse scholen", 
aldus Anciaux, „zullen tot 40% 
lesuren en bijgevolg ambten ver
liezen, zodat — zelfs als ze op de 
een of andere minimale manier 
overleven — hun afbouw en uit
eindelijk hun verdwijnen onver
mijdelijk zullen volgen. Dit geldt 
zowel voor het vrij als voor het 
rijksonderwijs." Als voorbeeld 
wordt verwezen naar de atenea 
van Brussel centrum en Schaar
beek: deze ,,opslorpende fusie" 
leidt regelrecht tot de ondergang 
van beiden. ,,ln plaats van alle 
maatregelen te treffen om de toe
komst van deze en andere kultu-
rele en edukatieve centra te waar
borgen en verder uit te bouwen, 
worden ze kwalitatief en kwantita
tief afgetakeld." 

m 
...te Brussel 

Vic Anciaux zegt niet te kunnen 
geloven dat deze afbraak van het 
Nederlandstalig onderwijs te 
Brussel de bedoeling kan zijn. Ze 
mag evenmin het gevolg zijn van 
een kortzichtigheids-besparings-
beleid en van een gebrek aan 
visie. 

„Omdat de vooruitzichten we
gens de besparingsdiskussies 
zelfs door de minister niet gekend 
waren, kon ik U dit jaar niet tijdig 
in het parlement interpelleren 
zoals de vorige jaren. Vandaag 
sta ik als Vlaamse volksvertegen
woordiger uit Brussel met de rug 
tegen de muur. Vandaar deze 
ultieme brief", verduidelijkt de 
voorzitter. Die van de minister 
een wijziging van de genomen 
beslissingen verwacht, konse-
kwent aan het jarenlang streven 
van heel de Vlaamse Beweging, 
nl. het handhaven en versterken 
van het Nederlandstalig onder
wijs te Brussel. 

Een vergelijking met de toe
stand in Vlaanderen of met dun
bevolkte landelijke gemeenten 
gaat niet op. Omwille van de kon-
kurrentie met het Franstalig on
derwijs, omwille van de andere 
beoordeling van afstanden, eigen 
aan een onveilige en verkeers
drukke grootstad, omwille van de 
verschillende Vlaamse bevol
kingsdichtheid in de Brusselse 
wijken en gemeenten, maar voor
al omiwile van het specifiek 
Vlaams probleem van Brussel in 
zijn volle betekenis, moet Coens 
inbinden! 

DEZE 
VJEEK DiT3r 

Tijdens het voorbije week-end 
heb ik me bijzonder sportief 
gedragen. Zoals trouwens vele 
Vlamingen. Zaterdag te 
Mechelen en zondag in Sint-
Genesius-Rode. Tweemaal — ik 
beken het graag — was het me 
echter niet in de eerste plaats 
om de sport te doen. In 
Mechelen was ik van de partij 
in de dubbele betekenis van het 
woord. De VU-Sportdag wou of 
mocht ik niet missen. Omwille 
van de reuze-inzet van de VU-
sportkommissie. Die niet alleen 
voor de vierde keer deze uiterst 
gezellige gezinsdag 
organiseerde maar tevens een 
waardevolle politieke visie over 
het sportbeleid in Vlaanderen 
publiceerde. Graag dank ik alle 
medewerkers van de werkgroep 
voor hun opmerkelijke en 
unieke prestatie. 

In Sint-Genesius-Rode heb ik 
mee ,,gegordeld" en de tocht 
van 20 km dapper rondgefietst. 
Weliswaar achteraan op een 
klassieke, goede ouderwetse 
tandem, zodat ik het zware 
trapwerk aan mijn oudste zoon 
kon overlaten. Maar ik wou er 
aktief bij zijn om mee te 
getuigen voor het Vlaams 
karakter van de gemeenten 
romdom Brussel. 

Tweemaal de sport in dienst 
van de Vlaamse beweging. Ik 
heb er helemaal geen bezwaar 
tegen. De Volksunie bewijst met 
haar sportkommissie en de 
jaarlijkse sportdag dat zij met 
haar politieke gedachtengang 
niet boven de hoofden van de 
mensen zweeft. Bewust wil zij 
haar betrokkenheid met heel 
het maatschappelijk gebeuren 
aantonen. En het is zonneklaar 
dat de aantrekkingskracht van 
de sport diep doordringt in onze 
samenleving en alle sociale 
lagen van ons volk beroert. 

Evenzeer kan ik er in komen 
dat de idee van de Vlaamse 
Gordel rond Brussel uitgegroeid 
is tot een sportieve manifestatie. 

Een klassieke, radikale, 
Vlaamse betoging zou te Rode 
nooit tweeëntwintigduizend 
deelnemers bijeengebracht 
hebben. Dat de Vlaamse 
Beweging nieuwe metodieken 
zoekt en de voorkeur geeft aan 
een zachte aanpak, stoort me 
niet. Voor zover de 
oorspronkelijke doeleinden niet 
helemaal venweken tot een 
uiterst zachtgekookt eitje. 

De initiële boodschap luidt 
onverkort en onverbloemd: de 

randgemeenten zijn en blijven 
Vlaams. Hoe meer Vlamingen 
daarvoor komen getuigen, hoe 
beter. Al fietsend of wandelend 
is ongetwijfeld even 
betekenisvol als al roepend op 
een betoging. Maar zij moeten 
weten wat ze doen. Aan een 
bijkomende sportieve 
gebeurtenis heeft Vlaanderen 
geen speciale behoefte. De 
verpakking om de massa te 
bereiken is belangrijk. De 
inhoud echter veel meer. De 
strijdbare inhoud van de 
Vlaamse beweging moet 
blijvend doorklinken. 

Deze woorden zijn geen 
venwijt. Integendeel, de 
organisatoren van de 6e gordel 
verdienen onze gelukwensen. 

Ze zijn wel een teken van zorg 
vanwege een Vlaams-nationalist 
voor de brede Vlaamse 
Beweging. Die zeker niet 
stilstaat, maar wel een periode 
doormaakt van tastend zoeken 
naar een nieuwe dimensie. 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Eer gered 
De tiende ,,Memonal Van Dam

me" loste de venwachtingen in en 
leverde enkele uren topsport van 
de bovenste plank. Veel vedet-

Vrijdag viel popzanger Bob Geldof de eer de beurt een eredoctoraat 
van de Gentse universiteit in ontvangst te nemen Deze kleinzoon van 
een Antwerpse bakker is wereldwijd en terecht bekend voor zijn vele 
akties tegen de honger in Afrika. Onder de talrijke aanwezigen bevond 
zich ook premier Martens. Eén van de Sint-Annabesparingen bepaalt 
nochtans dat de schamele Belgische ontwikkelingshulp met honder

den miljoenen wordt verminderd... 

Ie persoonlijke best-tijden, maar' 
ook nu weer geen wereldrekords. 
Dit is vreemd. Ofwel misrekent 
Said Aouita zich voor de zoveel
ste keer, ofwel vindt Steve 
Gramm dat het seizoen lang ge
noeg geduurd heeft en dat hij al te 
vaak tot op de bodem van zijn 
krachten is gegaan. 

Het kon de pret van de 40.000 
toeschouwers niet bederven. De 
Vlaming William Van Dijck vestig
de immers een nieuw nationaal 
rekord over de 3000 meter stee
ple en daarmee was de schande 
van het EK-Stuttgart toch gedeel
telijk uitgewist: de eer was im
mers gered. Blijft natuurlijk de 
vraag of Van Dijck een tijd- dan 
wel een wedstrijdloper is. Een 

rekord zegt nu eenmaal met alles. 
Tijdlopers durven al eens falen in 
grote omstandigheden 

Van Dijck verdient niettemin fe
licitaties en krediet. Hij faalde nog 
met ,,systematisch", zoals som
mige van zijn welbespraakte kol
lega's. 

Van Dijck: 
rel(ord 

„Vader" 
Van In 

Trein-tram-bus 
Zondag 5 oktober moet een 

hoogdag voor en van het open
baar vervoer worden. Die dag is 
er immers weer een ,,trein-tram-
bus-dag". Dit betekent dat men 
voor een prikje het hele land kan 
afreisen met één biljet dat toe
gang geeft op elke trein, tram en 
bus Een individueel kaartje kost 
240 fr., een familiaal (goed voor 
vier personen) 640 fr Deze biljet
ten zijn nu reeds te koop. 

Niet zonder fierheid herinneren 
WIJ eraan dat de vader van dit 
knappe initiatief oorspronkelijk de 
Brugse VU-senator Guido Van In 
IS, zelf een verwoed gebruiker en 
verdediger van het openbaar ver
voer. Verkeersminister De Croo 
liet echter na dit te vermelden. 

Wat ons echter met nalaat alle 
lezers aan te raden deze kans 
met beide handen te grijpen Mis
schien IS dit het moment voor het 
jaarlijkse uitstapje van de VU-
afdeling of de Vlaamse vrienden
kring? Het openbaar vervoer 
maakt immers moeilijke tijden 
door en uitgerekend diezelfde De 
Croo loopt met boze plannen 
rond. 

Tante Post 
Paula D'Hondt-Van Opden-

bosch, staatssekretaris voor PTT, 
slaakte maandag een alarmerend 
gilletje Zij is immers tot het besef 
gekomen dat de opgelegde be
sparingen van het Sint-Annaplan 
voor de posterijen volkomen on
haalbaar zijn, zeker binnen de 
gestelde termijn (1987). Deze pu
bliek afgelegde verklaring is 
merkwaardig voor een regerings
lid, dat tevens deel uitmaakt van 
de belangrijkste partij. 

Haar kritiek is niettemin te
recht. In verhouding tot de andere 
departementen moet de PTT het 
meest inleveren, nl. 22% op de 
voorziene uitgaven. Het valt te 
verwachten dat de dienstverle
ning biezonder zwaar zal te lijden 
krijgen tengevolge van deze dras
tische besnoeiingen. Tante Post, 
zoals Paula D'Hondt gemoedelijk 
in de wandelgangen wordt ge
noemd, herinnerde er trouwens 
aan dat een beginnende postbo
de amper 24 000 fr. verdient. 

Wel gaat zij (als ACV-bescher-
melinge) akkoord met de liberale 
opvatting dat post en postcheck 
moeten geprivatiseerd worden. 
Wat ongetwijfeld zal resulteren in 
een verhoging van de tarieven en 
nieuwe ontslagen. BehafVe in 
haar eigen arrondissement Want 
zoals onlangs bleek uit een nota 
van VU-kamerlid Caudron' ,.soi
gneert" Paula D'Hondt immers 
bovenal de kiesgerechtigden uit 
het Aalsterse, voor zover zij uiter
aard tot de goede, dit betekent de 
„kristelijke familie" behoreft, 

hl 

D'Hondt 
slaald gil 
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„Francolatre" 

Hoewel men soms krampachtige 
pogingen doet om het tegendeel te 
bewijzen, blijft de Brusselse finan
ciële en verzekeringswereld — met 
cle Société Générale op kop — nog 
steeds een erg „francolatre" aan
gelegenheid, meldt ons senator 
Guido Van In. Het ogenblik waarop 
de jaarrekeningen op de Griffie van 
de Handelsrechtbank moeten wor
den neergelegd is terzake een ver
helderende barometer. 

De financiële groepen „Le Patri-
moine", „World Trade Centre", 
„Immobilière Electrobel", „Socié
té Générale Financière", „La Bel-
gique Vie" en — wie zou zich daar
over verbazen—„ Tracf/one/" leg
den hun jaarrekeningen neer met 
eentalig frankofone dokumenten. 
Positieve uitzonderingen op deze 
schijnbaar algemene regel zijn de 
Londense „Barclays Bank" en de 
„Brusselsche Maatschappij", die 
op 5 juni kennisgeving van neerleg
ging hebben verricht in het Frans 
én in het Nederlands. 

Nu het toch over geld gaat. Mis
schien hebt ook U de sympatiek 
Vlaams-gerichte en erg Vlaams-
vriendelijke advertenties opde-
merkt ter promotie van de,,Ameri
can Express Card"? Blijkbaar heb
ben sommige buitenlandse finan
ciële eksperten het dan toch 
begrepen. Ongetwijfeld een aan
gename vaststelling die schril af
steekt tegen de afgrijselijke slogan 
„Dit is Belgisch" die opnieuw en 
nadrukkelijk opduikt in sommige 
reklames. 

„Belangreich" 
Ongelooflijk, en toch waar. Na 

zijn officieel bezoek aan Oost-
Duitsland verklaarde eerste mi

nister Martens dat dit kontakt ,,be-
langreich" was geweest voor ons 
land. Medereiziger Tindemans kon 
zijn gelach nauwelijks onderdruk
ken. Het lijkt wel op het gekende 
grapje van de man die een Duits 
restaurant binnenstapt en tegen de 
aanwezige gasten zegt: ,,Smec-
klich", waarop deze antwoorden: 
,,Von sgeleicklich". 

Martens doet er goed aan in het 
vervolg te zwijgen ofwel Neder
lands te spreken. Tenzij hij zich 
spiegelt aan het uitstervend kliek
je van opgedirkte dames die 's na
middags hun kopje koffie met bij
horend taartje gaan verorberen in 
een muf,.établissement" en zich 
daarbij bedienen van een kommu-
nikatiemiddel dat op Frans lijkt. 

SERV treedt... 
De Sociaal-Ekonomische Raad 

voor Vlaanderen (SERV) uitte vori
ge week scherpe kritiek op de 
weerslag van het spaarplan voor 
de gewesten en gemeenschap
pen. Er is nood aan een eigen be
leidsruimte voor de gemeenschap
pen, zegt de SERV, maar door het 
Sint-Annaplan verliest Vlaanderen 
enkele miljarden die het op ver
schillende terreinen nuttig zou kun
nen gebruiken. De korrekte toepas
sing van de wetten op de staatsher
vorming laat te wensen over, met 
alle nefaste gevolgen. 

De financiële middelen van de 
gewesten en gemeenschappen 
zijn nu al beperkt in omvang, afhan
kelijk van de nationale overheid en 
praktisch volledig samengesteld uit 
dotaties. Volgens de SERV, en 
daarmee wordt het VU-standpunt 
bevestigd, verergert het spaarplan 
deze situatie. In '87 zou Vlaande
ren nog eens 3,5 miljard fr. van zijn 
al te karige middelen verliezen. 

Liefst ̂ .000 sportieve Vlamingen namen zondag deel aan „de Gordel" rond Brussel. Deze manifestatie moet 
blijvend bekeken worden als een nadrukkelijke uiting van de Vlaamse gemeenschap dat deze randgemeen
ten rond de hoofdstad Vlaamse gemeenten zijn. Verscheidene VU-politici fietsten of wandelden mee. Onder 
hen ook algemeen voorzitter VicAnciaux. De „weldenkende" pers schonk hieraan echter geen aandacht. An
dere politici werkten zich daarentegen wel aardig in de kijker, ook al hadden zij enkele dagen daarvoor de Vlaam
se Gemeenschap ronduit verloochend in het Overlegkomitee tussen de centrale regering en de gemeenschaps

regeringen. 

...vu-kritiek bU 
De SERV maakte ook een reeks 

bedenkingen bij twee nieuwe vol-
machtsbesluiten die de Belgische 
spoorwegen nieuwe besparingen 

dio Genes in de Sahel 
MMM 1^ ooit wel eens een 
^^^ wereldbol heeft beke-
W ken, kan de vorm van 

het Afrikaans kontinent makke
lijk ultz'n hoofd natekenen. Af
rika lijkt op een grote revolver
tas, waarvan het deel dat de kolf 
bevat haar het westen Is ge
keerd. Middenin dat kolf gedeel
te, op twaalfhonderd kilometer 
bezuiden de Middellandse Zee 
en op duizend Idtometer oostelijk 
van de Atlantische Oceaan, ligt 
Niger. Volslagen kontlnentaal, 
vrijwel onbekertd en steevast 
verward met de zuidelijker en 
aan de oceaan gelegen Afrikaan-
se gigant Nigeria. 

Als de naam Niger zich de 
Jongste jaren dan toch aan het 
Westeuropees publiek Ietwat op
dringt, dan om twee totaal ver-
schillende redenen. Ten eerste 
weet men wel eens dat het land 
In de door honger en droogte ge
kwelde Sahel ligt. Alhoewel Ethi
opië of Mali of Tsjaad grotere 
krantenkoppen halen, vervol
gens Is er de Paris-Dakar: sinds 
enkele Jaren beleeft het stel lef
gozers dat per auto of per moto 
door Noordwest-Afrika raast zijn 
grootste dagen en barste uren In 
het half miljoen vlerkante kilome
ter zand en rots van de Nlgerljn-
se woenstijnen: de Aïr, de Erg 
van de Tenere of de DJado. 

Gek genoeg ontleent dit oker-
kleurige, door de zon eeuwig ge
blakerde en tot de heetste stre
ken van de planeet behorende 

land zijn naam uitgerekend aan 
een waterloop: de eguerew 'n 
eguerew, de „stroom der stro
men" zoals de Touaregs, deze 
naar de zuidkant van de Sahara 
afgezakte Berberafstammelln-
gen, hem noemen. Wat reeds 
twintig eeuwen geleden doorPII-
nlus veriatijnst werd tot Niger. 
Anders echter dan de NIjl, waar
van Egypte het geschenk heet te 
zijn, beroert de ruim vierduizend 
kilometer lange Niger nauwelijks 
de oceaan van woestijnen waar 
hij doorheen stroomt. HIJ loopt 
zo'n 550 km door de zuidelijke 
franje van het land waaraan hij 
z'n naam heeft gegeven. Zijn 
weldoende Invloed houdt reeds 
een paar honderd meter van de 
oevers vrijwel op. Zelfs zijn wa
ter krult de okerkleur van de 
woestijn. 

Niger, tweemaal de oppervlak
te van Frankrijk, Is de onhert)erg-
zame thuis voor zes miljoen men

sen die praktisch samengebald 
zitten In de Sahelzone boven de 
zuidelijke landsgrens, waar re-
genlandbouw nog net mogelijk 
Is: boerenvolkeren zoals de 
Songaï-DJerma, Haoussa en Ka-
nouri. De noordelijke Sahelzone, 
boven de grens van de nog voor 
landbouw bruikbare regen, 
wordt dun bevolkt door herders 
die hun kudde tijdens de korte 
natte mousson naar de efemere 
weilanden van het noorden en 
het oosten drijven, onder hen de 
misterleuze Peuls. Het grootste 
deel van Niger blijft vrijwel onbe
woond, slechts l)eroerd door wat 
Touaregs en gedurende een paar 
dagen de gekken van Paris-
Dakar. In deze oceaan van oker-
kleurig zand drijven als eilanden 
enkele legendarische oases: 
Agadez, Ifférouane, Bllma. 

Toen dIo Genes deze zomer 
het land bezocht, deed zich In het 
zuiden het mirakel van de goede 
jaren voor. De zandkleur was 
voorde tijd van enkele regenwe
ken vervangen door het frisse 
maar kortstondige groen van de 
zaal- en oogsttijd. De gierst 
stond op vele plaatsen mans
hoog. Ercircelden minder gieren 
dan gewoonlijk In de lucht. Zeza-
ten te wachten In de bomen aan 
de rand van twintigduizend dor
pen. Een slecht jaar, althans voor 
hen. Het heeft veel geregend en 
misschien raken mens en vee de
ze keer heelhuids door de acht 
okerkleurlge maanden. 

opleggen. Deze wijzigen in belan
grijke mate de struktuur en de wer
king van de NMBS. Dat zal Vlaan
deren, nu al ernstig benadeeld, niet 
ten goede komen. 

In dit verband venwijst de SERV 
naar de reorganisatie van de direk-
tie en de invoering van program-
makontrakten. Het opnemen in het 
programmkontrakt van bepalingen 
inzake produktiviteit — met belan
grijke gevolgen voor de werkgele
genheid — kan toch niet gebeuren 
voor het hele net, zonder een voor
afgaande, grondige analyse van de 
regionaal uiteenlopende produkti
viteit. De SERV eist een uitgespro
ken andere regionale verdeling van 
het personeel, temeer omdat niet
tegenstaande de grotere vervoer-
prestaties in Vlaanderen, er nog 
steeds meer personeel in Wallonië 
werkt. 

Ook hierin treedt de SERV de ja-
renoude kritiek van de Volksunie 
bij. 

Feest 
„Omdat zij uitgenodigd waren of 

uit inschikkelijkheid of uit plichtsbe
sef — althans in hun opvatting — 
hebben enkele Franstaligen deel
genomen aan plechtigheden rond 
de Vlaamse nationale hoogdag. 

Met name was dit het geval voor 
Jean-Pierre Grafé, voorzitter van 
de ,,Conseil Regional Wallon". 
Wanneer men weet, zoals hij en ik, 
dat hij eens uit 's konings Raden 
gezwierd werd omdat hij in Duin
kerke was gaan kijken of het daar 
voor Wallonië niet ten minste even 
voordelig zou uitvallen als in Ant
werpen, dan moet men zijn gebaar 
wel ais een daad van kristelijk 
naastenliefde waarderen. 

Maar het bewijst dat er bij ons, 
Franstaligen, niet de minste,,anti-
Vlaamse" partijdigheid bestaat en 
dat wij niet uit zijn op weerwraak. 
De vraag is alleen of deze houding 
de Vlaamse macht niet versterkt in 
haar zekerheid onaanraakbaar te 
zijn en of ze de Franstalige Ge

meenschap niet in een toestand 
van horigheid dringt. Wat wij ge
neigd zijn te geloven. 

Want zij die nog zouden twijfelen 
aan de beslistheid van de Vlamin
gen werden door de 11-juli-
redevoeringen van 1986 wel tot de 
orde geroepen. Dit is niets nieuws. 
Wanneer Gaston Geens, voorzitter 
van de Exekutieve — zelf zegt hij 
,,van de Vlaamse Regering" — 
verklaart: „Wij, de Vlamingen, en 
wij alleen, bewerken Belgiê's we
deropstanding", dan is dit een 
kaakslag. Om niet te zeggen een 
stamp onder het achterste voor de 
mensen van bij ons." 

(J. Guy in „Le Peuple" 
van 12 juli 1986) 

Jeans 
Kultuurminister Patrick Dewael 

is dus terug uit Amerika. Het komt 
ons niet toe te weten wat hij daar al
lemaal heeft uitgespookt. Maar 
naar zijn eigen zeggen heeft hij 
daar vooral veel films bekeken. En 
dit is hem zichtbaar slecht be
vallen. 

Voor het oog van de kameralens 
van de tv-nieuwdienst, en bijgevolg 
voor de ogen van honderdduizen
den journaal-kijkers, trapte Dewael 
open deuren in. (Iedereen die iets 
van Vlaamse films afweet, beseft 
immers dat wij bovenal goede 
scenario-schrijvers en regisseurs 
ontbreken, want akteertalent is er 
voldoende.) De kultuur-eksellentie 
vond het echter nodig dit praatje te 
houden, gekleed in een aftands 
smaakvol jeans-pak. 

Niet zozeer de kledij, dan wel het 
,,nummertje" dat Dewael hiermee 
wou opvoeren was onsmakelijk. 
Dewael is immers een type-produkt 
van die generatie van jonge libera
len, die slechts op straat verschijnt 
wanneer zij zich kan tooien met de 
nieuwste, vaak erg kitscherige, mo
depakjes. Nu plots de nonchalan
te, non-konformistische en voor
uitstrevende filmboy gaan uithan
gen, was net iets van het goede 
teveel. 
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Kamerlid Jaak Gabriels: 

„Limburgse troeven 
dringend uitspelen!" 

Traditiegetrouw maakte l<amerlid Jaak Gabriels begin 
september een evaluatie van de sociale en ekonomische 
toestand van zijn provincie. 

Afgezien van enkele aksentverschuivingen luidde ook 
nu zijn globaal oordeel, dat het overheidsbeleid tekort 
schiet. De vele troeven waarover Limburg beschikt — 
een jonge en aktieve bevolking, een centrale ligging tus
sen de belangrijkste handelspartners, voldoende ruim
te en een onontgonnen landbouwpotentieel — worden 
nog steeds niet uitgespeeld. 

AT Limburg „jong" is, is niet 
zomaar een slogan. Bijna 
30 % van de Limburgers is 

jonger dan 18 jaar. De groep van be
jaarden omvat 13,6 %. Ter vergelij-
l<ing: in België bedragen deze per
centages resp. 26,1 % en 20 %. 

Hopeloos 
achterop 

Een en ander houdt in, dat Lim
burg relatief de grootste groep 
mensen-in-hun-aktieve-jaren her
bergt. Logischenwijze venwacht je 
dan dat het aandeel van de Limbur
gers in de werkelijke aktieve bevol
king hoger ligt dan hun aandeel in de 
totale bevolking, zijnde 7,4 %. Dit is 
echter niet het geval. Hun aandeel 
aktieven scoort amper een puntje 
hoger: 7,5 %. „Waar", aldus Jaak 
Gabriels, „een grote aktieve t>evol-
klngsgroep een gezonde basis zou 
moeten vormen voor sociale zeker
heid, pensioenen, t>elastingen enz., 
betekent ze voor Umburg helaas ho
ge werkloosheid." 

Overheid schuldig 
De tewerkstelling in Limburg hinkt 

hopeloos achterop. Ondanks zijn 
ruim bevolkingsaandeel beschikt de
ze provincie over slechts 6,5 % van 
de Belgische werkgelegenheid. 
Pendel, uitwijking en werkloosheid 
zijn er de gevolgen van. 

Op 30 juni telde Limburg 41.938 
werklozen, op het eerste gezicht een 
lichte verbetering. In feite echter om
vat dit „bijgeschaafde" cijfer enkel 
de uitkeringsgerechtigde volledig 
werklozen. Bij toevoeging van de an
dere verplicht ingeschrevenen, de 
vrij ingeschrevenen en de tewerk-
gestelden in opslorpingsprogram-
ma's verschijnt een totaal van 
69-211. En dit is meer dan éénvijfde 
van het aantal tegen werkloosheid 
verzekerden. 

Deze hoge werkloosheid wordt 
mede door de overheid in standge
houden. Vooreerst, omdat zij haar ei
gen banen niet evenredig over de 
provincie spreidt. Met 7,5 % van de 
bevolking telt Limburg 5,98 % van 
de overheidsbetrekkingen. Een te
kort van zo'n 1,5 %, zijnde 13.748 
banen. Met deze vaststelling wil de 
fraktievoorzitter zeker geen bijko
mende aanwervingen uitlokken. Wel 
enige decentralisatie, evenals een 
betere verdeling van de overheids-
jobs. „te het niet frappant dat 57 % 
van de privé-tewerkstelling in Vlaan
deren en 25,4 % in Wallonië gesitu

eerd is, terwijl de overheid amper 
45,5 % in Vlaanderen en 31,1 %in 
Wallonië tewerkstelt?" 

Kind 
van de rekening 

Een geleidelijkerzij het moeizaam 
bereikte verbetering stelt Gabriels 
vast op het vlak van de tewerkstel
ling in zgn. opslorpingsprogramma's 
(BTK, DAG, stages en tewerkgestel
de werklozen). Maar echt uitbundig 
stemt hem dit niet. 

Een andere weg waarlangs de 
overheid een ekstra duwtje zou kun
nen geven, is het stimuleren van in-

J. Gabriels verwacht geen beter
schap met deze regering, toch moet 

er nu dringend iets gebeuren! 

vesteringen. Bvb. bij middel van de 
Nationale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid. Maar van de uit
staande NMKN-kredieten bekwam 
Limburg eind 1984 amper 2,71 %, 
wat in 1985 „toenam" tot 2,72 %. In 

Umburg heeft nog andere troeven binnen zijn grenzen dan steenkool... 

absolute cijfers: 4,5 en 4,8 miljard. 
Toch geen sommen om duizenden 
banen te scheppen... 

Het besluit van Gabriels' evalua
tie luidt dan ook dit jaar: Limburg, 
nog steeds het kind van de rekening. 
En van deze regering moet weinig 
beterschap venwacht. „Of venvacht 
je dit van een De Croo, die wel su
persnelle treinen najaagt maar voor 
Limburg niet eens een goede inter
city veil heeft ? Of van een de Don-
néa en een Olivier, die Limburgse 
bedrijven niet eens weten liggen 
wanneer het op bestellingen en 
kompensaties aankomt?" 

Prioritair plan 
Zonder in onbereikbare dromen te 

vervallen moet het volgens het VU-
kamerlid toch mogelijk zijn, via een 
prioritair plan de achterstand van zijn 
provincie te dichten. De overheid 
moet hierbij de motor zijn, door bvb. 
decentralisatie van haar diensten, bij 
voorrang zelf te investeren in Lim
burg, investeringen aan te moedigen 
en steun te verlenen aan het gekoör-
dineerd EFRO-programma van de 
Gewestelijke Ontwikkelingsmaat
schappij. 

Onmogelijk is dit niet. Wel erg 
dringend. Er wachten Limburg im
mers nog de uitdagingen van de KS, 
de weerslag van Sint-Anna, het mis
sen van de DIRV-rol... „Het mag niet 
zijn dat de provincie van de toekomst 
gestraft wordt voor z'n bevolking-
saangroei, op een ogenblik dat iede
reen smeekt om een nieuw demo
grafisch beleid." (j.a.) 

Is het niet frappant dat 57 % 
van de privé-tewerkstelling in 
Vlaanderen en 25,4 % in Wal
lonië gesitueerd Is, terwijl de 
overheid amper 45,5 % in 
Vlaanderen en31,1%in Wal
lonië tewerkstelt? 

Antf-TGV-
betoging 

zondag 12 oktober 
In Haile 

De VU doet mee 
(leesblz. 17) 
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u WERKZOEKEN 
• statistieken kunnen 

leugenachtig zijn. Deze eigen
schap hebben ze voor een be
langrijk deel te danken aan be-
leklsmensen en de Belgische re
gering heeft daar vorig jaar een 
belanqrijke bijdrage toe gele
verd. Ze deed dit door de wer-
kloosheldsstatlstleken te mani
puleren: een wertdoze boven de 
55 jaar werd toen niet langer als 
werkloze gekatalpgeerd. 

De evolutie van deze groep 
niet Ingeschreven weridozen is 
echter sprekend. In augustus '85 
waren er 44.414 niet Ingeschre
ven werklozen In België, ten/Ijl 
er In augustus '86 61.043 waren! 
De dalende wertdoosheid Is dus 
niet ten goede komt aan de 
struktureel zwakkeren op de ar
beidsmarkt. 

HONGARIJE 
ÊÊ Het handelstekort te

genover het buitenland, en wel 
In het bijzonder tegenover West-
Europa, Is steeds een rem ge
weest op de ontwikkeling van de 
ekonomieën van het Oostblok. 

Uit vooriopige ramingen blijkt 
dat het Hongaars handelstekort 
bijna zal verdrievoudigen. Dat Is 
te wijten aan drie faktoren. Ten 
eerste Is olleraffinage een belan
grijke sektor voor de Hongaarse 
ekonomle. Ten gevolge van de 
olleprijsdallngen kan Hongarije 
mirider vragen voor de geraffi
neerde olie die ze naar het 
Westen eksporteert, terwijl ze 
evenveel moet blijven betalen 
voor de ruwe olie die ze uit de 
Sovjetunie Importeert. 

Ten tweede was de oogst In 
Hongarije deze zomer allesbe
halve schitterend. Aanhouden
de droogte was de grote spel
breker In de Hongaars land-
bouwsektor. Tenslotte heeft de 
Hongaarse ekonomle de gevol
gen van de Tsjemobyl-ramp on-
dergaa 

LOONSTIJGING 
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• Enkele jaren geleden 
bleek dat de Belgische lonen 
sneller stegen dan het Europees 
gemiddelde. Toen werden we 
eveneens gekonfronteerd met 
relatief hoge Inflatiepercenta
ges. Nu Is de situatie In ons voor
deel geëvolueerd. In '86 Is de In
flatie tot nu tot beperid gebleven 
en de loonstijgingen In België 
zijn kleiner dan het Europees ge
middelde. 

De loonstijging In Europa 
wordt In '8§ gerrüddM2,6 % ge
raamd (1 % in '85). Voor België 
wordt 1,8 % verwacht. Kwa 
loonkost zal België in '86 dus 
een Inhaalmanoever doen t.o.v. 
de Bondsrepubliek (+ 4 %), het 
Verenigd Koninkrijk (+ 3,6 %) 
en Nederiand(+ 2,3 %). 

OMGEKEERD 
U De aandachtige lezer 

van deze pagina kon hier enke
le weken geleden reeds de be
denkingen van begrotkigsspech 
allstprof. W. Moesen lezenover 
de staatshervorming. Hij verge
lijkt deze met de vertXHiwing van 
een huis. Normalerwijze g^urt 
dat in drie fazen: een denkfaze, 
een rekenfaze en een politieke 
faze. 

Welnu, in België heeft men 
precies andersom gewerict: „De 
politici zijn meteen begonnen 
met de staatshervorming kon-
kreet in te vullen, pas daama wer
den de rekeningen gemaakt. 
Daart)ij hebben de Leuvense eko-
nomen baanbrekend weri( gele
verd. Tenslotte, wanneer duide
lijk werd dat de konstmktie niet 
kon werken, omdat er meerder 
basisprincipes met de voeten 
werden getreden, is er enige be-
langsteliing voor een meer teore-
tische analyse ontstaan." 
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Studiedag over Vrede-Vrijheid-
Veiligheid in Europa 

Kans voor 
kleine volkeren 

Het verbond van Vlaamse Oud-Strijders (VOS) orga
niseerde in samenwerl<ing met de VU-Europarle-
mentsleden een studiedag naar aanleiding van het ver
schijnen van het nieuwste boek van Maurits Coppie-
ters: ,,De Schone en het Beest". 

De,, Schone'' in de titel verwijst naar Europa, terwijl 
het,,Beest" staat voor de balance of terror, het even
wicht van de terreur. 

AURITS COPPIETERS 
vertrekt van de blauw
drukken voor een nieuwe 

wereldorde die uitgewerkt waren 
door de adviseurs van J.F.Kenne
dy en Jean Monnet, en die m drie 
peilers voorzagen: een hecht 
Atlantisch verband, een Europese 
politieke samenwerking en een 
toenadering tussen Oost en West. 
De eerste peiler kwam tot stand, 
van de tweede kwam vrijwel niets 
in huis en bijgevolg was het ook on

mogelijk een samenwerking tus
sen oost en west tot stand te bren
gen. In plaats daarvan kwam een 
evenwicht van de terreur en is het 
politiek met-bestaan van Europa 
het kernpunt geworden van de vre-
desproblematiek. 

Anderzijds heeft de vazallenaf-
hankelijkheid van de VSA ertoe ge
leid dat kleinere Europese landen 
hun souvereiniteit hebben opgege
ven die eigenlijk moest overgedra
gen worden aan een Europese 

De VOS-EVA-studiedag werd behalve door VU-kaderleden ook bijgewoond door enkele akademici, 
ontwikkelingshelpers en militairen. 

Unie. De toevallige samenkomsten 
van de Europese regeringsleiders 
bieden geen voldoende kader voor 
de werkelijke totstandkoming van 
een vredesbeleid. 

Rol van Regio's 
In plaats daarvan reikt Maurits 

Coppieters een aantal andere 

Jaak Vandemeulebroucke op werkbezoek 
in Friesland 

EVA helpt Friese 
burgemeesters 

DOKKUM - De vakantie was nog maar amper 
afgelopen of Europarlementariër Jaak Vande
meulebroucke kwam met EVA-sekretaris Her
man Verheirstraten naar Noordoost-Friesland om 
ambtenaren en kollega-federalisten van de Frysk 
Nasjonale Partij voor te lichten over het verkrij
gen van Europese subsidies. 

HET IS Vandemeulebrou
cke, de voorzitter van 
de belangnjke Regio

nale Kommissie van het Euro
pese Parlement, al jarenlang 
een doorn in het oog dat de 
gelden uit het Europese 
Fonds voor Regionale Ontwik
keling (EFRO) en het Euro
pees Sociaal Fonds vaak voor
bijgaan aan de zwakste re
gio's in de Europese gemeen
schap. 

Door de mazen... 
,,Het IS opvallend dat juist 

de kulturele minderheden 
door de mazen van het net 
dreigen te vallen", hield Van
demeulebroucke zijn Friese 
gastheren voor Noordoost-
Friesland is één van de Neder
landse regio's met de aller
hoogste werkloosheid Sum
miere en ingewikkelde steun-
plannen uit Den Haag werden 
de jongste jaren steeds meer 
ingetrokken door de voortva
rende no-nonsens kabinetten 
van minister-president Ruud 
Lubbers zonder dat daar iets 

voor in de plaats kwam, of het 
zou een levens- en milieuge
vaarlijke kruitfabriek moeten 
zijn 

Evenals in de Vlaamse 
Westhoek werken overheden 
en bevolking in Noordoost-
Friesland aan een plan om 
door de klappen in de land
bouw extra verzwakte regio
nale ekonomie uit het slop te 
trekken. FNP-raadslid Maar-

Vandemeulebroucke, 
populairste 

Euro-partementanèr 
in . Friesland 

ten van der Veen nep de be
middeling in van de beide Vla
mingen die zich hiertoe bereid 
verklaarden Rustig maar 
vastbesloten lichtte Vande
meulebroucke Friese burge
meesters en ambtenaren m 
over Brusselse subsidiere
gels, waarbij hij meteen enke
len van hen uitnodigde Brus
sel te bezoeken om hen voor 
te stellen aan hen voor regio
nale subsidies verantwoorde
lijke koltega's 

Populair 
De boodschap van Vande

meulebroucke ,,U moet zelf 
uw dossiers in Brussel verde
digen. Zend uw plannen pas 
naar Den Haag als Europa tn 
principe akkoord is. Den Haag 
volgt dan wet" Vandemeule
broucke zei dit mede uit erva
ring dat de CDA-VVD regering 
de neiging heeft de zuidelijke 
provincies de bevoordelen 

Zijn bijdrage aan het totstand
komen aan het werkgelegen-
hetdsprojekt in het noord-oos
ten kan Vandemeulebrou-
cke's populariteit in Friesland 
alleen maar verhogen. Voor 
wie het nog met wist- Een 
onderzoek van de Leeuwarder 
Courant wees onlangs uit dat 
de bekendste en populairste 
Europarlementariër in Fries
land in Oostende woont Zijn 
naam is Jaak Vandemeule-
brouck 

OPF 

bouwstenen aan: het oprichten 
van een Europese Unie met een 
open bevoegdheid inzake defen
siebeleid, die een autonome 
gesprekspartner en onderhande
laar kan wordtn tussen en met de 
Sovjetunie en de VSA. Daarbij pleit 
hij voor een kernwapenvrije zone, 
gekoppeld aan een evenwicht tus
sen de Warschaupaktlanden en de 
Navolanden inzake konventioneie 
bewapening. De eerste opdracht 
bestaat evenwel in het slopen van 
gordijnen door toenadering en ken
nismaking. Volgens Coppieters 
hebben de regio's daarin een voor
name rol te spelen. Hij hoopt daar
bij op Vlaamse, Belgische en Bene-
luxinitiatieven. 

Kernpunt van zijn betoog is 
evenwel dat in de vredesproblema-
tiek niet de oost-westtegenstellin
gen, maar de noord-zuid kloof het 
allereerste probleem is. Met de hui
dige situatie van de derde wereld is 
er immers helemaal geen vrede 
mogelijk. Ontwikkeling en ontwa
pening dienen dan ook samen na
gestreefd te worden. 

Tsjechisch dissedent 
Een belangrijke aanwezige was 

Bartocek, de tweede onderteke
naar van de ,,Charta'77", na de 
Praagse lente uit Tsjekoslowakije 
gezet en thans werkzaam aan het 
Parijse ,,lnstitut de l'histoire du 
temps présent" en uitgever van het 
tijdschrift ,,Nouvelles Alterna
tives". Hij handelde over de 
angstpsychose tussen oost en 
west. Volgens hem wordt de oor
logpsychose in de Sovjetunie en de 
Oosteuropese satellietlanden ster
ker aangewakkerd door de officië
le propaganda en door de regelma
tige atoomalarmoefeningen dan in 
het westen. 

Toch blijkt uit een enquête die in 
Tsjechoslowakije door een groep 
onafhankelijke sociologen werd uit
gevoerd dat een meerderheid van 
de Tsjechische bevolking de VSA 
niet als een grotere bedreiging voor 
de vrede aanzien als de Sovjetu
nie. Verder is er volgens hem bij de 
Oosteuropese bevolking een neu-
tralistische tendens merkbaar, die 
streeft naar het oprichten van een 
centraal Europees samenwer
kingsverband dat als een ongebon
den organisatie zou kunnen op
treden. 

In de namiddag benadrukte de 
D'66-afgevaardigde Doeke Eisma, 
parlementslid en woordvoerder 
buitenlandse zaken van die partij, 
het belang van een aktieve politiek 
van toenadering tussen West- en 

Oost-Europa. Hij onderstreepte de 
kleine vorderingen die vervat lig
gen in de Europese Aktie om tot 
een betere Europese politieke sa
menwerking te komen. ,,ln die op
tiek", zo zegt Eisma, „ligt Praag en 
Budapest me nader aan het hart 
dan Dublin en Kopenhagen". 

Geen Star Wars 
Jaak Vandemeulebroucke van 

zijn kant onderstreepte het in gro
te lijnen eens te zijn met het,,rede
lijk alternatief" dat door D'66 werd 
gesteld. Hij meent de jongste tijd 
een paar lichtpunten waar te ne
men : de stop van kernproeven, de 
verschillende voorstellen van de 
nieuwe Sovjet-partijleider, de blijk
baar lichtjes voorschrijdende libe
ralisering. ,,We mogen natuurlijk 
niet naïef zijn in onze beoordeling, 
maar het zou een negatieve zaai( 
zijn voor Europa, mochten we niet 
trachten in te gaan op voorstellen 
die ons redelijk lijken". Blijkbaar is 
ontwapening een moeilijke weg 
naar vrede. Laat ons de vrede han
teren om te komen tot ontwape
ning. Hij pleitte dan ook voor een 
,,Strategie Development Strate
gy", een ontwikkelingsstrategie, in 
plaats van ,,Star Wars". 

Navobondgenoot zijn wil niet 
zeggen dat we onderdanen zijn 
van een internationaal gezag, al
dus het VU-Europarlementslid. In
tegendeel, kleinere staten en vol
keren kunnen het recht levendig 
houden: het recht op sociale, eko-
nomische, kulturele ontwikkeling. 
In die optiek is alle politiek een stre
ven naar ontvoogding van de mens 
in zijn gemeenschap. Vandemeu
lebroucke zei nog dat,,zonder de 
pakten op de helling te zetten, de 
nationale soevereiniteit in gang 
kan gezet worden voor een toena
deringspolitiek". 

Afrikapolitiek 
Deze studiedag, die ?loor een 

honderdtal personen werd bijge
woond (waaronder twee NAVO-
kolonels, enkele akademici 
evenals een delegatie van Koerden 
en een Eritreër), werd besloten 
door Europarlementslid Willy Kuij-
pers. Die aankondigde dat het vol
gende colloquium, als logisch ge
volg op de twee voorgaande, zal 
handelen over de Europese politiek 
tegenover de rest van de wereld, 
met het aksent op een nieuwe Af
rikapolitiek, gericht op ontvoog
ding, en niet op een nieuw afhan
kelijkheid van één of andere groot
macht. 
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Knappe VNS-brochure origineel voorgesteld 

Suksesrijke 
Sport- & Gezinsdag 

MECHELEN. — Het weer was niet denderend, de 
sfeer des te meer. De vierde Sport- & Gezinsdag van 
de Volksunie is andermaal een sukses geworden. 

Verschillende honderden nationalisten namen het 
sportief tegen elkaar op en tevens werd de knappe 
VNS-brochure ,,Sport in beweging" origineel voor
gesteld. 

I VEN na de middag dwarrel
den immers enl<ele para
chutisten uit het lichtgrijze 

hemeldek naar beneden: één van 
hen droeg een grote leeuwevlag, 
de overigen hadden de nieuwste 
VNS-brochure bij zich. Een ver
rukkelijk zicht. 

Sport op school 
„Sport in beweging" heet dit 

26 biz. tellend boekje, dat tijdens 
een ontmoeting met verantwoor
delijken tilt de sportwereld en -
journalisten werd toegelicht door 
voorzitter VicAnciaux, provincie
raadslid Stan Philips (voorzitter 
van de VU-sportkommissie) en de 
andere leden van deze kreatieve 
werkgroep. 

In het eerste deel van deze 
brochure schetst historikus Rik 
Verlinde de lange weg naar de 
vernederlandsing in Vlaanderen 
(het betreft de bundeling van de 
artikelenreeks die deze Brugse 
VU-arr. sekretaris in ons blad 
schreef). Het tweede deel omvat 
de visie van de VU op het sport
gebeuren in Vlaanderen, zoals 
uitgewerkt door de werkgroep en 
goedgekeurd door het partijbe
stuur. Achtereenvolgens worden 
onder meer behandeld: sport en 
gezondheid, sport voor allen, 
sport en ekonomie, sport op 
school, sport en media, sport voor 
gehandikapten, sport in Brussel, 
sport en medische begeleiding, 
sport en staat... 

VIc Anclaux beklemtoonde 
vooral het belang van sport op 
school. Voor het basisonderwijs 
bepleitte hij krachtdadig het pe
dagogisch ,,half-time"-sisteem: 
tijdens de voormiddag worden 
enkel teoretische lessen gege
ven, terwijl de namiddag integraal 
besteed wordt aan sport, spel. 

De VNS-brochure 
„Sport in beweging" 

l<wam uit de luctit gevallen, 
met een leeuwevlag ernaast. 

gymnastiek, socio-kulturele akti-
viteiten zoals muziek en plasti
sche vormgeving, diktie, milieu-
en verkeersopvoeding. Inzake 
het middelbaar onderwijs wees 
hij op de noodzaak van een dage
lijks uur lichamelijk opvoeding en 
sport. 

Splitsing 
Olympisch Komitee 

Verder eiste de VU-voorzitter 
o.m. de onmiddellijke opsplitsing 
van het Belgisch Olympisch en 

Voorzitter Vic Anciaux, geflankeerd door de sportkommissleleden 
kamerlid Caudron, Guido Sijs en Geert Goubert, tijdens de druk 
bijgewoonde persl<onferentie: „Het sportbeleid in Vlaanderen moet 

van hoog tot laag Vlaams zijn." 

Interfederaal Komitee (BOIK) in 
twee volwaardige en autonome 
komitees. Ook het BOIK dient 
zich immers te schikken naar de 
staatshervorming: kulturele aan
gelegenheden en dus ook de 
sport behoren ondubbelzinnig tot 
de bevoegdheden van de Ge
meenschappen. Zolang de fede
ralisering niet heeft plaatsgevon
den kunnen overheidsinstellin
gen noch parastatalen optreden 
als sponsor van deze door de 
Vlaamse Gemeenschap niet er
kende sportfederatie. 

Tot slot wees Anciaux er op dat 
de centrale overheid nog steeds 
over de middelen voor het sport
fonds beschikt en deze willekeu
rig kan bepalen en verdelen. Ook 
dit is in tegenspraak met de wet
ten op de staatshervorming. „De 
verdeling van'de middelen moet 
gebeuren op basis van de in
breng en de particpatie van de 
Vlamingen Jn het sportgebeu
ren", besloot hij. 

Kamerlid Caudron had het 
over sport als levensvreugde. Hij 
benadrukte het belang van de 
volksgezondheid terzake: „Sport-
beoefening is de beste verzeke
ring tegen ziekten!". Een stand
punt dat prompt werd bijgetreden 
door dr. Van den Bossche. 

Zowel in het voetbal als in het 
volleybal haalden de ploegen van 

Nijlen de 1ste plaats! 

UITSLAGEN 

Voetbal 
1. Nijlen — trofee uitgereikt door ka

merlid Jan Caudron, evenals wis-
selbeker provincieraadslid Stan 
Philips 

2. Hamme — trofee Stad Mechelen 
uitgereikt door schepen Oscar Be
nard 

3. Turnhout 
4 Wommelgem 
5 Voska Edegem 
6. Eisden-Diepenbeek 

Volleybal 
1. Nijlen 1 — trofee uitgereikt door 

algemeen voorzitter Vic Anciaux 
2. Serskamp — Stad Mechelen uit

gereikt door schepen Kris van 
Esbroeck 

3. Ie Dien Mechelen 
4. Nijlen 2 
5. Tielt-Winge 
6-. Smash Zwijndrecht (dames) 
7. VUJO-Mortsel 1 
8. Smash Zwijndracht (heren) 
9. Hamme 

10. Wommelgem 
11. Kapellen 
12. VUJO-Mortsel 2 

Vierkamp 
Heren 
1. Jan De Decker (Breendonk) — 

trofee weekblad WIJ aan de regel-
matigste atleet uitgereikt door 
hoofdredakteur Maunts Van Liede
kerke 

2. Envin De Muer 
3. Frank Vercauteren 
4. Geert De Graeve 
5. Karel Dupont 
6. Herman Scharlaeken 
7. Luk Eeckhoudt 
8. Rudi Cornells 
9. Herman De Wulf 

Dames 
Clara Govaart 
Rosine van Rompaey 

Jeugd-jongens 
1. Greg Schippers—trofee uitgereikt 

door senator Walter Luyten 
2. Bart Van Beeck 

Jeugd-meisjes 
1. Pascale Vandevoorde — trofee uit

gereikt door kamerlid Frans Baert 
2. Geertrui Corluy 
3. Kathleen Symons 
4. Natasja Schippers 

Walda Symons 

Oriëntatiecross 
1. Vic Vanderstraeten (Ham-Leo-

poldsburg) — trofee uitgereikt 
door oud-senator Walter Peeters 

2. Jurgen Constant 
3. Roel Vandenbuicke 
4. Hans Vandenbuicke 
5. Koen Vandenbuicke 
6. Tom Schildermans 
7. Roza Marlen 
8. Gunter Gheijsens 
9. Bart Van Beeck 

10. Gert Gheyssens 
11. Nadine Verhoeven 
12. Wim Van Beeck 
13. Inneke Van Beeck 
14. Bob Schildermans 
15. Jos Van GInderen 
16. Erwine Van Luyck 
17. Frieda Rossel 
18 Sabine Vingerhoedts 

De VNS-brochure „Sport in be
weging" Is van de hand van 
Stan Pmips, Rik Veriinde, e.a. 
Te ver1(ii]gen door storting van 
SfO fr. op rekeningnummer 435-
0259801-18 van het VNS, Barri-
kadenpiein 12, 1000 Brussel. 

Foto's: studio Dann 

11 SEPTEMBER 1986 



8 Hf 
Verbruikersunie versus monopolies 

Ombudsdienst wil 
verbruiker bijstaan 

Electriciteit, gas, water, telefoon, kabeldistributie, post, openbaar vervoer: stuk 
voor stuk levensnoodzakelijke diensten die in handen zijn van staats-, privé- of ge
mengde monopolies. 

Allemaal samen voorzien zij in een belangrijk stuk van de verbruikersbehoeften, 
bovendien vormen ze een zware post op de gezinsbegroting. De verhouding tus
sen die monopolies en hun klanten leidt evenwel tot alsmaar meer vragen, klach
ten en geschillen. 

Geen enkele openbare dienst staat echter open om dit ongenoegen op te van
gen, laat staan het te behandelen... 

W IE met aanverwante pro
blemen zit richt zich ech
ter tot de verbruikersor

ganisatie Test-Aankoop. Dit levert 
deze privé-organisatie steevast 
boordevolle postzakken en rood
gloeiende telefoons op. 

Omdat de verbruikersorganisa
tie reeds eerder — maar tever
geefs! — aan het probleem labo
reerde, pakt het nu uit met een Om
budsdienst. 

In Groot-Brittannië zijn de ver
bruikers officieel vertegenwoor
digd en worden ze ook geraad
pleegd wanneer het om openbare 
diensten gaat. Er bestaan Consu
mer's Councils (voor gas en elek
triciteit) die de klachten van abon
nees behandelen en de vragen 
naar informatie beantwoorden. 

In Nederland is er een arbitrage
kommissie voor de openbare 
diensten. Daarin zijn de verbrui
kers en de openbare diensten pa
ritair vertegenwoordigd. Ze werkt 
zoals bij ons de geschillenkommis-
sies voor meubels, reizen en 
droogkuis. 

En bij ons? 
Gas en elektriciteit. In Wallonië 

is er de zgn. minimélec-regeling. 
Een dekreet van de Waalse Ge
westraad garandeert de verbruiker 
een minimale stroomvoorziening 
voldoende voor verlichting en koel
kast. De maatschappijen zijn wet
telijk verplicht dat minimum te leve
ren aan vier kategoriën van abon
nees die als behoeftig erkend zijn. 

Er zijn overeenkomsten tussen 
OCMW's en verdelers om de ge
volgen van sommige geschillen te 
verzachten. Zo moet de verdeler 

vooraleer hij de levering stopzet 
aan de OCMW's een lijst bezorgen 
van abonnees met betalingsmoei
lijkheden. Op vraag van de betrok
kenen zal het OCMW hen raad ge
ven en bij de verdeler bemiddelen. 
Om deze nieuwe OCMW-taak te fi
nancieren is een steunfonds in het 
leven geroepen dat door de gas- en 
elektriciteitsverdelers wordt 
gestijfd. 

Water. Er is een zeer recent 
voorstel (eveneens) van het Waal
se gewest voor overleg tussen wa
terleidingbedrijven en verbruikers. 

Post en telefoon. Eerder wer
den ontwerpen ingediend om een 
,,raad van gebruikers van PTT en 
RTT" op te richten. Telkens wer
den deze afgewezen. 

Resultaten 
publiceren! 

Wat houdt die ombudsdienst nu 
konkreet in? 

De ombudsdienst wil alle klach
ten van verbruikers inzake gas en 
elektriciteit, kabeldistributie, water
bedeling, RTT, PTT en openbaar 
vervoer (NMBS, NMVB, stedelijk 
vervoer) behandelen. 

De dienst vraagt dat de konsu-
ment schriftelijk zijn vraag of klacht 
meedeelt en er de nodige doku-
menten aan toevoegt (fakturen, 
briefwisseling, verzoekschrift...). 

De ombudsdienst zal dan de be
trokken dienst kontakteren met het 
oog op een klaar en duidelijk ant
woord op de vraag of een oplossing 
voor het geschil. 

Verder wil de ombudsdienst in
formatie over de resultaten van die 
tussenkomsten bekend maken. 

maar ook de meest voorkomende 
misbruiken, de alsmaar terugke
rende problemen of ontevredenhe-
den, de genomen maatregelen, 
raadgevingen voor de verbruiker 
omtrent de stappen die hij moet 
zetten en hoe hij moeilijkheden kan 
voorkomeN 

Wie meer wil weten over de wer
king, het waarom en het hoe van de 
Ombudsdienst: Verbruikersunie 
Test-Aankoop, Hollandstraat 13 te 
1060 Brussel (02/536.64.11). 

„De doos van Pandora" 
DE Verbruikersunie heeft om 

de oprichting van het Om-
buds dienst te staven een aan
tal veel voorkomende klachten 
gebundeld. De titel van het dos
sier kreeg de titel, ,de doos van 
Pandora" mee. Wij plukten er 
enkele krasse staaltjes uit.. 

Gas en elektriciteit: In juni 
1.1. hebben tal van abonnees 
dreigende rappels ontvangen 
waarvoor ze nog moesten beta
len ook. De poststaking had 
echter voor aanzienlijke vertra
ging gezorgd. 

RTT: De fakturen bevatten 
geen details, ze kunnen dus 
niet door de abonnee gekontro-
leerd worden. Test Aankoop 
heeft via een onderzoek aange
toond dat 80 % van de fakturen 
met klopt; dat de RTT zich dus 
wei degelijk kan vergissen 
(soms ook in haar eigen 
nadeel) 

— BIJ betwistingen kan allen 
de RTT de feiten venfièren. Ze 
is dus rechter én partij. 

Kabeldistributie: Uit een on
derzoek bij haar leden weet de 
Verbruikersunie dat bij sommi
ge maatschappijen meer dan 
40 % van de abonnees klachten 
heeft over ergerlijke storingen. 

Post: Terwijl de tarieven blij
ven stijgen neemt de dienstver
lening alsmaar af (bv. de post-
bedeling op zaterdag), en dat 
ten voordele van veel duurdere 
formules. Men kan in Brussel 
brieven sneller en goedkoper 
per taxi laten rondbrengen dan 
met een spoedbestelltng via de 
post (voor eenzelfde verzen
ding naar 3 adressen in Brus
sel: 535 tot 635 fr. per taxi, te
gen 690 tot 750 fr. voor een 
spoedbestelting via de post). 

I^NHET 
R̂iONr EKO 

Tweede Vlaamse natuurbeschermingsweek 

„Water, een 
bedreigd miiieu!" 

Water en omgeving, ons bedreigd milieu! 

De werkgroep Natuurbehoud van de Bond Beter 
Leefmilieu - Vlaanderen, koepelorganizatie van 
58 nationale en regionale overkoepelende natuur- en 
milieuverenigingen, organizeert van 13 tot en met 
20 september 1986 de tweede Vlaamse natuurbe
schermingsweek. 

Deze week is de aanloop tot de door het Nationaal 
Verbond voor Natuurbescherming georganizeerde na
tionale natuurbeschermingsdag, die dit jaar doorgaat 
in het Waalse Barvaux (Ourthevallei). Het tema van zo-
welde natuurbeschermingsdag als de -week is:,, Wa
ter: een bedreigd milieu". 

IN de Vlaamse natuurbescher
mingsweek werden door de 
werkgroep Natuurbehoud 104 

aktiviteiten georganizeerd, die bij
na alle gratis openstaan voor het 
grote publiek. Voor de geïnteres
seerden zijn er natuunwandelin-
gen, fietszoektochten, voordrach
ten, studiedagen, geleide wande
lingen gevolgd door barbecues, 
inventarizatietochten, gespeciali-
zeerd natuuronderzoek, ten
toonstellingen, natuurbeheers-
werkdagen in reservaten, bijwonen 
van ringwerk van vogels, diamon
tages.. . Een zeer ruime keuze dus 
van aktiviteiten in alle Vlaamse pro
vincies! 

Water! 
Vorig jaar kende de eerste na

tuurbeschermingsweek met haar 
70 aktiviteiten een weergaloos suk-
ses. Nu het aantal aktiviteiten werd 
opgevoerd tot 104, hopen de orga-
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nizatoren nog vele duizenden deel
nemers meer te kunnen ont
moeten. 

De Dienst Natuurbehoud van het 
ministerie van de Vlaamse Ge
meenschap verleent vanaf dit jaar 
medewerking aan de Natuurbe
schermingsweek. Er worden 4 
fietsnatuurzoektochten uitgestip
peld: Kalmthout, Durmeland, Ha-
geland. De IJzer. Er worden prij
zen ter beschikking gesteld. 

Eigen natuurdag! 
Alle 104 aktiviteiten worden voor

gesteld in een zeer uitgebreide fol
der, waarin men naast het soort ak-
tiviteit, ook nog de plaats van sa
menkomst kan terugvinden-,; 
afspraakuur, duur van het even
ement en eventueel een telefoon
nummer voor bijkomende infor
matie. 

De folder kan U gratis verkrijgen 
op het algemeen sekretariaat van' 
de Bond Beter Leefmilieu - Vlaan
deren, Aarlenstraat 25 te 1040 
Brussel. Telefonisch 02-230.94.10. 

Tot slot. Alhoewel wij begrip heb
ben voor het grensoverschrijdende 
aspekt van de natuurproblemen 
zouden wij hier willen pleiten voor 
de federalizering van de Natuurbe
schermingsdag. Deze heeft steeds 
afwisselend in Vlaanderen en Wal
lonië plaats, een opdeling kan ech
ter inhouden dat een nuttig overleg 
tussen de Gemeenschappen ook 
op leefmilieuvlak wenselijk is! 



Wif 
Toen Oostende nog Bruxelles-sur-mer was... /3 

Vlaamsgezinden maakten 
het toerisme populair 

In de voorgaande bijdragen werd beschreven hoe het 
toerisme zich aan onze l(ust ontwii<kelde. Doordat de 
franstaligen er tot na de tweede wereldoorlog de be
langrijkste groep toeristen vormden, ontstonden er 
langs de kust Brusselse taaitoestanden. Bovendien 
waren flaminganten er ongewenst omdat franstalige 
toeristen aan hen aanstoot zouden nemen. De kustbe
woners waren immers ekonomisch afhankelijk van hun 
franstalig publiek. 

ONDANKS de vrees van de 
toeristische sektor voor fla
minganten, waren het pre

cies de vlaamsgezinden die het 
toerisme populair maakten. Toen 
na de eerste wereldoorlog reizen 
niet meer het exclusieve terrein 
van een franstalige topklasse was, 
begon ook de kleine burgerij, even
als studenten, zich voor het toe
risme te interesseren. Het is pre
cies deze bevolkingsgroep die de 
Vlaamse Beweging vormde. De 
Vlaamse Beweging was voor de 
middenklasse een streven naar 
emancipatie op alle vlak, zo ook op 
het toeristisch vlak. Met deze be
doeling werd in 1922 de Vlaamse 
Toeristenbond opgericht. 

Vlaamse 
Toeristenbond 

De VTB werd officieel op 29 janu
ari 1922 te Antwerpen gesticht. 
„Het doel van de vereeniging is op 
alle wijze, het toerisme onder de 
Vlamingen en het reizen in het 
Vlaamsche land te bevorderen, 
alsook de algemeense kulturele 
belangen van het Vlaamse volk te 
behartigen", aldus de statuten. 
Onmiddellijk kende de organisatie 
een groot sukses. Eind 1922 telde 
de bond reeds 5520 leden. Op 7 ju
ni 1931 werd het 100.000ste lid in
geschreven. Aldus was de VTB nu
meriek de belangrijkste Vlaamse 
kultuurvereniging en maakte ze het 
toerisme populair. 

De oprichting van de VTB was ei
genlijk een reaktie tegen het een
talig Franse karakter van de elitai
re Touring Club de Belgique. Pas 
in 1920, dus acht jaar na de oprich
ting van de VTB, reageerde deze 
Toruing Club de Belgique hierop 
en startte een nederlandstalige uit
gave van haar tijdschrift. De 
Vlaamse Toeristenbond is het dui
delijkste voorbeeld in de reeks 
Vlaamse beroeps- en kultuurver-
enigingen, die tot stand kwamen 
als gevolg van de natuurlijke drang 
tot Vlaamse kulturele autonomie, 
waarbij men zich wilde losmaken 
uit de verfranste Belgische vereni
gingen. 

Naast de VTB, die veruit de 
grootste toeristische bond was, en 
de Touring Club de Belgique 
bestond er ook nog een arbei
derstoeristenbond, die socia
listisch van origine was. 

Dokters en 
onderwijzers 

De VTB wilde met haar toeristi
sche aktie voor de Vlamingen een 
geestelijk, sociaal en ekonomisch 

hoger peil nastreven. Dit lag volle
dig in de lijn van het kultuurflamin-
gantisme. Haar aktiviteiten waren: 
büsuitstappen, treinreizen, mu-
seumbezoeken, stadswandelin
gen, voordrachten, fietstochten en 
dergelijke. Vlaamse agitatie sproot 
niet uit de Vlaamse Toeristenbond 
voort. Wel was haar mobilisatie 
voor IJzerbedevaarten, Zang
feesten of Vlaamse betogingen erg 
belangrijk voor de Vlaamse Bewe
ging. Haar steun was noodzakelijk 
en werd verzekerd doordat de VTB, 
zowel In de dorpen en steden als in 
het hoofdbestuur, geleid werd door 
flaminganten. 

De Vlaamse Toeristenbond was 
de grootste en meest pluralistische 
vlaamsgezinde organisatie. Bene
vens harde nationalisten en katho
lieke minimalisten waren ook veel 
liberale flaminganten en enkele so
cialistische vlaamsgezinden lid. 
Als we een doorsnede maken van 
het ledenbestand van de VTB dan 
maken we ook meteen een sociaal-
ekonomische doorsnede van de 
Vlaamse Beweging. Wie vormde 
zo'n zestig jaar geleden onze 
volksbeweging en maakte boven
dien het toerisme populair? 

Aan de hand van de eerste le
denlijsten van de VTB in het arron-

In 1922 werd door Jozef van 
Overstraeten de VTB opgericht. 
Vrij vlug werd de organizatie een 
van de aktiefste en machtigste 
Vlaamse verenigingen. Spoedig 
volgde de Vlaamse Automobilist-
lenbond. Beide bonden werden 
naast kultuurverenigingen ook 

Vlaamse strijdverenigingen. 

dissement Brugge moeten dat 
vooral ondenwijzers (15 %), leraars 
(5 %), ambtenaren en bedienden 
(16,5 %), studenten (5,5 %), ge
neesheren en apotekers (10 %) en 
huisvrouwen (8 %) geweest zijn. 

Benevens geneesheren en apo
tekers, die samen met enkele 
vlaamsgezinde ondernemers uit 
het Vlaams Ekonomisch Verbond 
vanaf de jaren twintig een vlaams
gezinde elite vormen, waren het 
vooral de onderwijzers die de 
Vlaamse Beweging schraagden. 
De stuwende kracht van het onder
wijzerskorps komt nog duidelijker 
naar voor als we de beroepen van 
de plaatselijke afgevaardigden be
kijken. Zo waren in 1934 in het 
Brugse arrondissement van de 19 
plaatselijke afgevaardigde van de 

VTB er 10 onderwijzers, onder wie 
3 schoolhoofden, en één leraar. 

Het Vlaamsche 
Badleven 

Gestimuleerd door de VTB ont
stonden in de jaren dertig aan de 
kust verenigingen van vlaamsge
zinde badgasten, in 1934 bloeide 
zo'n vereniging reeds in Oostduin-
kerke. Vanuit dat Comité voor het 
Vlaamsche Badleven aan de IVesf-
/cusf werden de Vlamingen aan de 
Oostkust aangezet zich ook te ver
enigen. In augustus 1935 kwam 
dan het Comité voor het Vlaam
sche leven aan de Oostkust te 
Knokke tot stand. De bedoeling 
van dit komitee was voornamelijk 
een Vlaams gezelschapsleven te 
organiseren tijdens het toeristisch 
seizoen. Op de stichtingsvergade
ring werd ook beslist dat men „zich 
eerst en vooral aan de kust in alle 
omstandigheden uitsluitend van 
het Nederlandsch moet bedienen 
in alle betrekkingen met iedereen". 
De bedoeling was eveneens om 
het daaropvolgende jaar een 
Vlaamsch Comité voor heel de kust 
tot stand te brengen. Dit geschied
de reeds de daaropvolgende 
maand. Het aktiviteitenprogramma 
voor 1936 werd opgesteld: een 
Vlaamse dag van de Westkust (13 
aug.), van de Middenkust te 
Oostende (18 aug.) en van de Oost
kust (25 aug.), met tussendoor de 
IJzerbedevaart (23 aug.). In 1936 
verenigden de vlaamsgezinde toe
risten zich ook te Blankenberge. 
Het Comiteit voor Vlaamsche Bad
gasten koördineerde daar in sa
menwerking met de VTB de weke
lijkse bijeenkomsten. Vanaf 1937 
vonden ook dergelijke vergaderin
gen plaats in Helst. In alle badplaat
sen mikte men niet enkel op 
Vlaamse, maar ook op Nederland-
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De V.T.B, beslaat, de V.T.B, werkt, de 
V.T.B, leeft, is roerig en zijn openbaar optre
den gaat gepaard met een daad, die in ons 
land, meer dan ergens anders, dient op prijs 

15 maart 1922 verscheen het eerste nummer van ,,De 
Toeristenbond." 

nevens het optreden voor materieele doelein
den steeds die voor dezulke roet geestelijken 
ondergrond. En al zullen, daar de toerist toch 
meest slechts leek in het reizen is, veel wen
ken en inlichtingen van praktischen aard nood
wendig zijn en onbetwistbaar belang opleve
ren, toch meenen we in de andere rtchtintr 

Toerist, het orgaan van den Vlaamschen 

>ICHTERUIT 
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se toeristen. De aktiviteiten varieer
den van een gezellig samenzijn, 
een kinderfeest, zang en deklama-
tie tot nachtfeestjes, uitstapjes, 
enz... 

Een stimulans voor deze vereni
gingen was „De Badgast", een 
toeristisch blad dat in 1931 door de 
VTB was opgericht. Tot dan waren 
toeristische seizoensgebonden 
bladen aan de kust het exclusieve 
terrein van franstaligen. Zo 
bestond er bijvoorbeeld ,,L'Echo 
de Knocke-leZoute". De bedoeling 
van „De Badgast" was „de toeristi
sche belangen onzer badplaatsen 
bevorderen door gansch belang-
looze propaganda in Vlaanderen 
en in Nederland... Het wil eerbied 
afdwingen voor onzen stam en on
zen taal aan ons eigen strand". De 
VTB beschouwde de kust als een 
bedreigd Vlaams gebied, zoals de 
taalgrensstreek en Brussel. Hij 
voelde zich geroepen om zich met 
de bedreigde kuststreek bezig te 
houden en „De Badgast" was 
daarvoor een ideaal instrument. 
Het blad, waarvan Karel Jonckhee-
re hoofdredakteur was, verdween 
echter na vier jaar in september 
1936. 

Jeugdherbergen 
Een ander domein waarin vlaams
gezinden zich verdienstelijk heb
ben gemaakt was de oprichting van 
jeugdherbergen. Naast de plura
listische Vlaamse Jeugdherber-
gencentrale was er de jeugdher-
bergcentrale Wiking, die geleid 
werd door katolieke Vlaams
nationalisten afkomstig uit het 
AKVS. Beide vlaamsgezinde orga
nisaties, amper drie jaar oud, smol
ten in 1934 samen. 

De jeugdherbergen kenden in de 
jaren dertig een groeiend sukses. 
Naarmate evenwel het sukses 
steeg, verwaterde de idealistisch-
romantische trekkersgeest en 
kreeg de jeugdherbergbeweging 
vrij snel een bedrijfsmatig karakter. 
Hiertegen werd gereageerd door 
het oprichten van Vlaamse trek
kersverenigingen. Deze werkten 
innig samen met de Vlaamse 
Jeugdherbergcentrale (VJHC) en 
het Vlaams Instituut voor Volks
dans en Volksmuziek (VIVO). Er 
bestond immers een drie-eenheid 
tussen jeugdherbergen, jeugd- en 
trekkersbeweging en volksdansbe
weging, die alle drie een vlaamsge
zinde geest uitstraalden. 

Tenslotte waren flaminganten 
ook aktief in diverse gidsenkringen 
en bonden. Zo groeide de Brugse 
Gidsenbond uit de afdeling Volks
ontwikkeling van het Davidsfonds. 
Deze gidsenbond, gesticht in 1926, 
was eveneens nauw verbonden 
met de VTB. Liefst vier van de ze
ven leden van de raad van beheer 
van de Gidsenbond behoorde tot 
de stichters van de VTB te Brugge. 
Typisch is ook dat op één na alle le
den van deze raad van beheer tot 
het onderwijzerskorps tjehoorden. 

Rik Verlinde 

(Slot) 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 13sept. 
D BRT1 - 16.00 
Noteer even schat, film 
D BRT1 - 18.05 
Rondomons, over Sandra Kim 
D BRT1 - 18.35 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Brief aan drie vrouwen, film 
D BRT1 - 21.55 
RIgoletto, om te lachen 
D BRT1 - 22.25 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 15.35 
De twrging van de Sterke Yerke, dok. 
D Ned. 1 - 17.00 
New wilderness, natuurdok. 
D Ned. 1 - 17.41 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, over pop 
D Ned. 1 - 20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.15 
Simply red, show 
D Ned. 1 - 22.00 
The mechanic, film 
D Ned.2 - 19.12 
Stille wateren..., dok. 
D Ned.2 - 19.35 
The sound of music, film 
D Ned. 2 - 23.15 
Oog om oog, film 

Zondag 14 sept. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatle, debat 
D BRT1 - 15.00 
Bloemen- en groentencorso In Me-
chelen, reportage 
D BRT1 - 16.20 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 16.40 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT1 - 17.00 
Paradijsvogels, serie 
D BRT1 - 18.20 
De „Four Corners", dok. 
D BRT1 - 19.15 
Muppet show 
D BRT1 - 20.00 
Bloemetjes buiten, tip 
a BRT1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT1 - 20.35 
Peter de Grote, serie 
D BRT1 - 22.05 
Oe steek-er-wat-van-op-show 
D Ned. 1 - 17.00 
Zoo 2000, natuurdok. 
D Ned. 1 - 17.35 
Tocht door de Middeleeuwen, dok. 
serie 
n Ned. 1 - 18.30 
Alvin en z'n boefjes, strip 
D Ned. 1 - 19.05 
Cijfers en letters, kwis 
D Ned. 1 - 19.55 
Lou Grant, serie 
D Ned. 1 - 20.45 
Brandpunt, info 
D Ned. 1 - 21.10 
Mijn dochter en Ik, serie 
D Ned. 1 - 21.35 
Olie, dok. serie 
D Ned. 1 - 22.30 
Moord per advertentie, film 

Huurmoordenaar Charles Bronson en zijn leerling Jan-Michael Vincent 
bestuderen hun volgende slachtoffer in „The Mechanic". Zaterdag 13 sep

tember op Nederiand1. 

D Ned.2 - 20.55 
O.K. Toer, show 
D Ned.2 - 21.47 
Hollands signaal, nieuwe praatshow 
D Ned.2 - 22.12 
To be... Hamlet, dok. 
D RTB1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 15 sept. 
D BRT1 - 18.35 
Ergonomie, info 
D BRT1 - 20.10 
Zacht is de nacht, serie 
D BRT1 - 21.00 
Mijn grote liefde heet muziek. Mar
leen, Bart Kaëll en Tony Servi 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Zwartje de postduif, serie 
D BRT2 - 20.25 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.40 
Fundamenten, de Franse historica IVIa-
rylène Delbourg-Delphis 
D BRT2 - 22.20 
Nederiandse literatuur na 1830, serie 
D Ned. 1 - 15.00 
Brieven voor Juliana, film 
D Ned. 1 - 19.00 
Bassie en Adriaan, strip 
D Ned. 1 - 19.05 
Schlagerfestival 1986, show 
D Ned. 1 - 22.00 
Tros aktua, info 
D Ned. 1 - 22.30 
Dempsey and Makepeace, serie 
D Ned. 1 - 23.20 
De Tros TV-show op reis, show 
D Ned.2 - 19.27 
Jonge mensen op het koncert-
podlum 

D Ned.2 - 20.00 
Ballonnen boven Friesland, reportage 
D Ned.2 - 20.35 
Peter de Grote, serie 

Dinsdag 16sept. 
D BRT1 - 18.25 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT1 - 18.35 
De jonge zeehond, serie 
D BRT1 - 19.00 
Encyclopedie, hormonen 
D BRT1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 20.55 
Nieuwe klanken, over komputer-
muziek 
D BRT2 - 19.00 

Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Zwartje de postduif, serie 
D BRT2 - 20.25 
Armoede, serie 
D BRT2 - 21.35 
Mike, praatshow 
D BRT2 - 22.50 
Het scherzo in de sympfonie. Bee
thoven 
D Ned. 1 - 15.30 
Jeugd-Tv, jeugdfilm 
D Ned. 1 - 17.46 
Het geheim van de vuurberg, serie 
D Ned. 1 - 18.10 
in de lens gevangen, natuurdok. 
D Ned. 1 - 18.55 
Minivoetbaltornooi, België-Zweden 
D Ned. 1 - 20.28 
De Schorpioen, film 
D Ned. 1 - 22.10 
Hier en nu, info 
D Ned. 1 - 22.35 -
Shertock Holmes, serie 
D Ned. 1 - 23.25 
Het lied van Radauti, dok. 
D Ned.2 - 19.12 
Het geheime dagboek van Adriaan 
Mole, serie 
D Ned.2 - 20.00 
Lot, teater 
D Ned. 2 - 20.35 
Voor de beeldenstorm, dok. 
D Ned.2 - 21.30 
Den Haag vandaag 
D Ned.2 - 23.20 
FC Groningen-Galway United, voetbal 

Woensd. 17sept. 
D BRT1 - 18.05 
Het gebeurde hier, vertelling 
D BRT1 - 18.15 
De zevensprong, fitness 
D BRT1 - 18.30 
Magister Maesius, serie 
D BRT1 - 20.10 
Bill Cosby show 
D BRT1 - 20:40 
Aangepaste hond gevraagd, dok. 
D BRT1 - 21.20 
Het gerucht, kunstinfo 
D BRT1 - 22.10 
Sport-extra 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Zwartje de postduif 
D BRT2 - 20.25 
Bazuinen van de roem 
D BRT2 - 22.15 
Een uitdaging voor de wereld 
D Ned. 1 - 15.55 
Onze tijgers, natuurdok. 

D Ned 1 - 19.00 
De troetelbeertjes, strip 
D Ned 1 - 19.24 
De groene ruimte, natuurdok. 
D Ned. 1 - 20.33 
Vara's zomertijd 
D Ned. 1 - 21.25 
Man over de vloer, serie 
D Ned. 1 - 2215 
Jenny, sene 
D Ned.2 - 16.05 
Tarzan vindt een zoon, film 
D Ned.2 - 18.30 
Sesamstraat 
D Ned 2 - 19.26 
PSV-Bayern München, voetbal 
D Ned.2 - 21.30 
Rembrandt tekenaar, dok. 
D Ned.2 - 23.15 
Storm in de stopera, film 

Donderd. 18sept. 
D BRT1 - 18.10 
De zeven van Blake, SF-serie 
D BRT1 - 19.05 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20.20 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT1 - 21.00 
Panorama, de TGV en José Happart 
D BRT1 - 21.50 
Hotel, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.25 
Vonnis te Nürnberg, film 
D Ned. 1 - 15.30 
Duiken In de diepe zee, dok. 
D Ned. 1 - 17.00 
Op kleine rails, dok. 
D Ned. 1 - 19.30 
Opnieuw op weg, dok. 
G Ned. 1 - 20.28 
Ons land, dok. over Tasmanië 
D Ned.2 - 18.30 
Sesamstraat 
D Ned.2 - 19.12 
Nederianders overzee, dok. serie 
D Ned.2 - 20.00 
Nederland muziekiand, show 
D Ned.2 - 20.50 
Veronica Film 
D Ned.2 - 21.20 
Stadioncross, spektakel 

Vrijdag 19sept. 
D BRT1 - 20.15 
Noordzeekommando, film 
D BRT1 - 21.55 
Premiere, filminfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.25 
De kampen, dok. serie 
D BRT2 - 21.35 
Armoede, serie 
D Ned. 1 - 15.40 
Country Camera, natuurdok. 
D Ned. 1 - 18.05 
Wordt vervolgd, over strips 
D Ned. 1 - 19.00 s 
Simon & Simon, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Peter de Grote, serie 
D Ned. 1 - 21.55 
Van D-Day tot Beriijn, dok. 
D Ned.2 - 19.12 
Kro's wereldcirkus 
D Ned.2 - 20.05 
1-2-3 Lottoshow 
D Ned.2 - 21.35 
Altijd iemands vader... Willem Ver-
mandere vertelt 
D Ned.2 - 22.45 
Long bow trilogie, dok. 
D Ned.2 - 23.52 
Bij de volgende schreeuw Is het..., 
film 

Een film 
per dag 

Zaterdag ISsept. 
The Mechanic 

Het echtpaar Jill Ireland en Charles 
Bronson vertolkt de hoofdrol in deze 
thnller van Michael Winner uit 1972. Ar
thur Bishop is een huurmoordenaar die 
honderd-en-een manieren heeftom zijn 
slachtoffers om het leven te brengen. 
(Ned. 1,om22u.) 

Zondag 14sept. 
Tender Mercies 

Amerik. film uit 1983 met o.a. Robert 
Duvall en less Harper. En aan lagerwal 
geraakte country-zanger sluit vriend
schap met een jonge weduwe en haar 
zoontje. Uit deze relatie put hij voldoen
de energie om aan een nieuwe carriè
re te beginnen.. (BBC 2, om 23u.25) 

l\/laandag ISsept. 
The Lost Moment 

Amenk. thnller uit 1947. Een jonge 
Amerikaanse auteur gaat naar Venetië 
met de bedoeling de veel besproken 
liefdesbrieven van de dichter Jeffrey 
Ashton in handen te krijgen. (Ned. 1, 
om 15u.) 

Dinsdag 16sept. 
De Schorpioen 

Ned. film uit 1984 met Monique van 
de Ven, Peter Tuinman, Senne Rouf-
faer, e.a. Vrachtwagenchauffeur Lou 
Wolff moet zijn paspoort weggeven om
dat hij heeft geprobeerd de vrachtwa
gen van zijn baas te verpatsen. Met een 
nieuw identiteit tracht hij naar Amerika 
te reizen. Vlak voor zijn vertrek maakt 
hij kennis met Anna, een animeermeis-
je...(Ned. 1,om20u.28) 

Woensd. 17sept. 
Tunes of Glory 

Toen Susannah York met deze film 
uit 1960 haar filmdebuut maakte was ze 
negentien. De manier waarom ze de 
vrouwelijke hoofdrol vertolkte deed sir 
Alec Guinness de opmerking maken: 
zij is het beste wat ik gezien heb sedert 
Audrey Hepburn. (TV 2, om 20u.2^ 

'gnse Dond. ISsept. 
Judgement at Nurenberg "^ -^ 

Amerik. film uit 1961 met Spènc^ 
Tracy, Richard Widmark, Burt l^^ir 
caster, Judy Garland, e.a. De Amen-
kaan Dan Haywood is in Nurenberg 
voorzitter in een proces tegen vier nèif-
junsten. (TV 2, om 2Du.25) 

Vrijdag 19sept. " 
North Sea Hijack 

Amerik. avonturenfilm uit 1980 met 
Roger Moore, James Mason, Anthony 
Perkins, e.a. Zes terroristen plaatsen 
bommen onder twee booreilanden in de 
Noordzee en eisen 25 miljoen pond van 
de Bntse regering om hun buitennissi-
ge eisen kracht bij te zetten. (TV 1, om 
20U.15). 
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Er was geen dag 

voorbijgegaan of 
hij was niet naar 
zijn boomgaard 
geiopen. Nee, tiet 
gaat niet om de 
oneindige en ou
derwetse boom-

^ _ - _ gaard van vroe-
^ ^ K ^ W A ger, niet zo'n \nek-

^^Ê^^M tarenwijde galerij 
^ ^ ^ • ^ ^ V van lover, het inte-
^ ^ ^ ^ ^ ^ rieur van een 

^ ^ ^ k groene katedraal. 
^ ^ ^ Zijn boomgaard is 
^ ^ ^ ^ P een bescheiden 
^ ^ ^ ^ perceel met wel

geteld 3 l<erse-
laars, 2 appelaars, 

1 notelaar en 2 pruimelaars. Oh, zijn 
vrouw was er altijd tegen geweest 
dat hij op het schaamlapje weide be
zijden hun huis een boomgaard wou 
poten. 

,, Je denl(t toch zeker niet dat je er 
manden fruit van naar binnen zult rij
ven. Fruitbomen hebben ruimte no
dig. Veel ruimte, om de wind door 
hun kruinen te laten spelen." Maar 
met boerenkoppigheid had hij door
gedreven en toch fruitboompjes ge
plant. Van seizoen naar seizoen wa
ren de stammen aangedikt en de 
kruinen toegenomen. Beetje bij 
beetje. Hoe verbeidde hij de dag de 
keuken binnen te stormen met een 
mandje appelen of een voorschoot 
pruimen of een emmer kersen? 

Pruimentijd 
Dit voorjaar hadden de kerselaars 

gebloesemd ais een vuurwerk, maar 
vruchten dragen hadden ze nauwe
lijks gedaan. Met de Jacques Le Bel 
was net eveneens noppes geweest. 
Twee zure appelen op twee bomen. 

Dus was zijn laatste hoop ge
vestigd op de Reine Claude. Wat 
droomde hij van de zoete geuren uit 
de keuken van zijn moeder toen zij 
ontelbare ketels pruimenkonfituur 
kookte. Hoe hij de wespen die er op 
afkwamen achterna zat, hoe genoot 
hij na van de lik aan de proeflepel die 
moeder altijd in de buurt van het for
nuis had. Hijzelf mocht over de gla
zen bokalen het laagje paraffine gie
ten en de etiketten met naam en jaar
tal kleven. En achteraf de bokalen 
naar de kelder dragen, als naar een 
geheime schuilplaats. Toen in volle 
winter de bokalen opengebroken 
werden geurde het huis even naar 
die onvergetelijke pruimentijd van 
zijn jeugd. 

Vader had hem geleerd dat prui
melaars dellkate bomen zijn, het had 
iets met ItestuMng te maken. Er 
moest in de buurt van een pruime-
laar steeds een andere staan. ,,Ge 
weet wel waarom, hé?", had vader 
nog gevraagd. Maar hij wist het niet. 
Ja, veel later toen hij het allemaat 
had geleerd uit Hoogland, en zo... 
Het had Inderdaad iets met bestui
ving te maken. 

Dus had hij twee pruimelaars ge
plant, een Reine Claude en een an
dere waarvan hij de naam niet wist. 
Maar het was één die dikke diep
paarse pruimen leverde. Dat moeten 
dé pruimen zijn die Jantje zag han
gen, als eieren zo groot. 

Hij had zich ook een stal kippen 
aangeschaft omdat pruimelaars op 
kippenaanwezigheid gesteid zijn. In 
de natuur gaat niets verioren, niet
waar. Dagelijks liep h]j de boom
gaard In naar de twee boompjes. En 
Iri8erdaad, dit jaar zou hij oogsten. 
Met innerlijke warmte zag hij de 
vruchten vorm en kleur krijgen. Da
gelijks tastte hij aan de rondingen en 
voelde de sappen zwellen. Toen 
kwam de morgen dat hij In de armen 
van Reine Claude verdween. Om te 
plukken. Het maakte hem zenuw
achtig. Plukken, dat Is iets als vero
veren, In bezit nemen, dacht hij. In 
stilte had hij kilo's suiker gekocht en 
de proeflepel lag Maar, de bokalen 
schitterden In de septemberzon. 

Trots stormde hij de keuken bin
nen en goot de emmers op de tafel 
uit. Zijn vrouw zoemde ais de 
wespen die op het zoete gepruttel In 
de kookpan toevlogen. „Allemaal 
goed en wel..." zei ze. „Maar eerst 
moet |e de kelder witten I" • 

Er staat weer een ,,r" in de maandnaam, dus het is 
mosseltijd. Dit jaar zijn ze wellicht iets kleiner dan ge
woonlijk, maar bijzonder fijn van smaak. Wel valt de prijs 
niet altijd mee. Maar ja, het „maken " van ons meest ge-
konsumeerde schelpdier, Mytilus edulis, is beslist niet 
zo eenvoudig als algemeen wordt aangenomen. Vroe
ger werden mosselen gewoon van natuurlijke mossel-
banken af gevist. Nu gebeurt dit alleen nog door amateur
stropers. 

L ATER is men het zogenaam
de „mosselzaad" gaan ver
zamelen—jonge mosselen 

die dan op gunstige plaatsen, „per
celen" geheten, uitgezet worden. Zo 
ontstond de mosselkweek, die voor
al in de Oosterschelde, in de Neder
landse provincie Zeeland dus, tot 
bloei kwam. De nrasselen hebben 
daar een bevoon-echt leefklimaat 
met voldoende voedsel. Zo groeien 
ze sneller en hebben al op jongere 
leeftijd een hoger gewicht dan de 
zgz. „wilde" soortgenoten uit andere 
streken. Dit komt niet alleen het pro-
duktievolume maar ook de smaak 
ten goede. 

Als de mosselen in de percelen 
groot genoeg geworden zijn om te 
kunnen verhandeld worden, worden 
ze opgevist en naar andere plaatsen 
overgebracht meteen hacde bodem, 
zuiver water en geen stroombewe
ging. Hier verblijven ze 24 uur waar
bij ze zich zelf zuiveren van zand en 
slib. 

Naast de veruit meest voorko
mende zwarte mosselen, bestaan er 

ook met een eerder bruine schelp, 
die daarentKJven dunner is dan de 
zwarte. Daardoor ook kwetsbaarder, 
zodat de handel de voorkeur geeft 
aan de donkere, stevigere schelpen. 
Met de smaak van de mossel ̂ eeft 
dit niets te maken. Mosselen met 
een bruine schelp hebben door de 
inwerking van het licht soms een min 
of meer oranje kleur. Maar ook dit 
schaadt de eetkwaliteit niet. 

Na de vangst worden de mosse
len gekuist, waarbij men de bysus-
draden (waarmee de mossel zichzelf 
vastankert) geheel of gedeeltelijk 
venwijdert. Tenslotte worden ze 
schoongespoeld en verpakt. Al bij al 
is het kweken van mosselen dus 
toch niet zo eenvoudig. 

Mosselen worden naar goede ge
woonte als volgt gegeten: de eerste 
mossel haalt u met een vork of met 
de vingers uit haar schelp en die 
schelp gebruikt u verder om de vol
gende mosselen uit hun b)ehuizing te 
halen. Het lekkerst bij mosselen 
smaakt een frisse, droge, witte wijn. 

^eeipel^^ 
Verbazend hoe weinig lezers de dichter Ben Cami 

schijnen te kennen. Hij was het immers die we zoch
ten in onze 140ste puzzel, met het gedicht „Zijn han
den op het stuur". 

Amper 9 juiste antwoorden liepen bij ons binnen. 
Daaruit werd de hr. Arthur Rommel uit Pierlapont 7 te 
8210 Zedelgem geloot. 

A AN U om uit te pluizen wie 
onderstaande verzen 
schreef en hoe de precie

ze titel luidt. We geven graag toe 
dat het niet direkt de bekendste 
poëet van de Lage Landen is, maar 
mits enig speunwerk is de oplos
sing toch te vinden. 

de vlaggen hingen niet halfstok toen 
mijn vriend stierf 
hij stierf zonder afscheid 
hij had mij nooit txgroet 
hij werd geplant 
hij werd geveld 
mijn stam wordt voort ontbonden 
zeg het de armen en de honden 
hij was geen gunsteling 
hij was geen hoveling 
ik ervaarde dat zijn gelaat marmer 
werd 
ik ervaarde de droefheid van zijn 
vrouw 

ik ervaarde het spelen van zijn kin
deren 
ik was zand tussen zijn vingers 
(...) 
wij gingen door Mechelen aan de 
Dijle 
de gevels speelden beiaard in het 
water 
de herfstzon regende op de linde
bomen 
de lindebomen regenden op de 
aarde 
de aarde regende op mijn vriend 
op zijn moedeloos marmer 
ik ben armer 

U hebt tijd tot maandag maandag 
22 september om uw oplossing op 
de bus te doen. Ons adres? WIJ, 
„Meespelen (142)", Banikadenplein 
12, 1000 Brussel. 

Misschien wint U wel een prijsje? 

\W T lAND ! 

Gfi* 
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Sedert het begin van deze maand zijn de rasechte 

Sinjoren alweer een van hun nostalgische frustaties 
kwijt: de Poesje, de Poesjenellenkelder of Kelder van 
de Neus is weer open. Kortom na 6 maanden werd een 
brok onvervalste Antwerpse folklore letterlijk en figuur
lijk in ere hersteld. Wat is er aan de hand geweest ? 

O M de Poesje te vinden be
klim je de kleine, zacht 
hellende Repenstraat, 

links van het Vleeshuis. Vroeger 
heette het straatje trouwens 
,.Vleeshuis zuidzijde". De huidige 
naam schijnt afkomstig te zijn van 
een 17de eeuw huis ,,Het Reep-
ken". Nu ligt er alleen nog de 
schier onverwoestbare kelder van 
de Poesje, wellicht de enige nog 
echte Poesjenellenkelder van de 
vele die Antwerpen vroeger telde 
(hoewel verleden jaar een ,,Poes
je van Sint Andries opgericht werd, 
in de „parochie van miserie" dus). 

Maar wat schreven we, onver
woestbaar? Begin maart moest de 
kelder dicht omdat een muur zwa
re scheuren vertoonde en de ruim
te zelf dreigde weg te zakken, wel
licht mede veroorzaakt door graaf
werken voor de bouw van sociale 
woningen in de onmiddellijke om
geving. Het stadsbestuur gaf de 
aannemer van die woningen de 
dwingende opdracht instandhou-
dingswerken uit te voeren. Zo 
moest onder de kelder een beton-
laag gegoten worden en diende de 
graafwerken enige tijd stopgezet. 

De werken hebben zo'n drie
kwart miljoen gekost en namen zes 
maand in beslag, terwijl de Stede
lijke Dienst voor Werken de kelder 
een opfrisbeurt gaf en wat andere 

karweien uitvoerde, zoals het ver
wijderen van schoorstellingen en 
het in de kelder zelf metselen van 
een stenen muur. Het interieur 
werd dus wel verfraaid, maar met 
eerbied voor het oorspronkelijke 
historische dekor dat zovele Ant
werpenaren en bezoekers van ver 
buiten de stad vertrouwd is. 

Alle leed is geleden en van nu af 
kunnen we dus weer het lief en leed 
delen dat door de poppen ten tone
le gebracht wordt. De kollektie van 
de Poesje omvat zowat 250 stang-
poppen. Met een 60-tal wordt nog 
gespeeld, waaronderde Neus, de 
Kop, de Schele en de Bult de top-
vedetten zijn. Groepen die een 
voorstelling willen bijwonen, wor
den wel aangeraden tijdig te reser
veren. De stukken die tot het vaste 
repertoire behoren, werden voor
namelijk geput UI oude volkboeken 
(middeleeuwse ridderromans) of 
draken uit de tijd (die tijd is dan de 
vorige eeuw). De absolute kassuk-
sessen zijn nog altijd ,,De Leeuw 
van Vlaanderen", ,,Rommelt es 
met Juliet" (Romeo en Julie), „Ge-
noveva van Brabant", „De maagd 
van de Burggracht" en „Ourson en 
Valentijn". De voorstellingen wor
den naar oude traditie, naar keuze, 
gebracht in heel gepeperd of ge
woon gepeperd Antwaarps. 
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We reden mee. Maar ook niet meer 

Argentin krijgt 
loon naar werken 

Colorado Springs heeft zijn getieimen prijs gegeven. 
Moreno Argentin is de nieuwe wereldlompioen wielren
nen op de weg bij de profs en onze vertegenwoordigers 
kwamen in het stuk weer amper voor. Ondanks ze een 
wekenlange voorbereiding achter de rug hadden en 
konden rekenen op de morele steun en de praktische 
raadgevingen van Eddy Merckx. 

R is over die wereldlom-
pioenschappen in de Ver
enigde Staten een en an

der te doen geweest. De Internatio
nale Wielerunie werd terecht onder 
vuur genomen. Het is waanzinnig 
beroepsrenners op te zadelen met 
een wekenlange aanpassingspe
riode aan gewijzigde klimatologi
sche en atmosferische omstandig
heden voor een ééndagswedstrijd. 

Uit de schaduw 
De ijle luchten van Colorado wa

ren voer voor universiteitsprofes-
sors die in groten getale op en rond 
de (rijke) Italiaanse ploeg neerstre
ken. Het was dan ook geen toeval 
dat de Azurri de overwinnaar met 
zich voerden. Moreno Argentin 
was al geruime tijd een uitstekend 
renner. Hij leefde weliswaar in de 
schaduw van Moser en Saronni 
maar won toch jaarlijks enkele be
langrijke wedstrijden. Op dit we
reldkampioenschap had hij zich 
bovendien met grote zorg Voorbe
reid. Argentin reed dan ook ijzer
sterk. Zijn zenuwen begaven niet 
en hij won de koers als een waar
dig wereldkampioen. 

En de dappersten onder de Gal
liërs ? Ze reden met zijn allen over 
de eindstreep en op zichzelf is dat 
al een straffe prestatie. Blijft na
tuurlijk de vraag waarom er amper 
één van ze bij de eerste tien ge
raakte. Omdat, zosi ze dat zelf uit
legden, er op het beslissend mo
ment één klein foutje werd ge
maakt. Ze waren net niet mee toen 
,,het" gebeurde... Een beoorde
lingsfoutje wellicht. Jammer na
tuurlijk want het gilde van Belgi
sche verslaggevers dat mee mocht 
reizen had dagen na elkaar de lof 
gezongen over de ernst en de gron
digheid waarmee de titelkoers voor 
éénmaal werd voorbereid. De Bel
gische Wielerbond had inderdaad 
op geen financiële inspanning ge
keken en de renners die bereid wa
ren gevonden één maand van het 
wielerseizoen aan het Amerikaan
se avontuur op te offeren hadden 
misschien beter verdiend. 

Trainingsbeul 
Maar in soortgelijke wedstrijden 

mag geen foutje gemaakt worden 
en mag men uiteraard ook niet door 
het geluk in de steek gelaten wor

den. Het heeft dus niet mogen 
zijn... Overigens werd de voorbe
reiding van onze renners van 
binnen- en buitenuit bekritizeerd. 
Dat kon ons amper verwonderen. 
Nu Eddy Merckx, de trainingsbeul 
bij uitstek, de koördinatie van een 
en ander op zich had genomen 
mocht men zich verwachten aan 
geween en tandengeknars. Of zo
veel afzien echt wel goed en nodig 
was? De balans daaromtrent zal 
men pas kunnen opmaken half ok
tober. Na de laatste klassieker. Het 
heet immers dat de pijn en het lij
den van Colorado Springs in
tresten zullen afwerpen in het na
jaar. We zijn benieuwd. 

. - . .Vi l» .W-" , 

Argentin, eindelijk uit de schaduw 
van Italiaanse groten! 

Gewriemel 
Blijft natuurlijk de vraag waar

voor Colorado Springs goed is ge
weest. Voor weinig of niets. Van po-
pularizenng van de wielersport in 
de Verenigde Staten is voorlopig 
geen sprake. De Tourzege van 
Greg LeMond ten spijt. Er stond 
weinig of geen volk op de omloop 
en zelfs aan de streep kon men de 
toeschouwers een hand geven... 

De Amerikaanse televisiesta
tions, die het gebeuren uiteindelijk 
zelfs niet wilden coveren, zien voor
lopig ook geen brood in het gewrie
mel van de wielen met spaken. 
Wielrennen is in de US een kreatie-
ve bezigheid. Het wordt niet beoe
fend als schoolsport en het leeft 
niet bij de massa. Natuurlijk gera
ken de organisatoren wel wat bier
tjes en warme worstjes kwijt wan
neer een veredeld criterium als de 
Coors Classic ergens neerstrijkt. 
Maar daarom is een sport nog niet 
populair... 

Flandrien 

Niet enkel Zweden produceert tenniskampioenen 

Het Tsjechische wonder 
Men heeft ons altijd verteld dat klasse en talent niet 

kunnen besteld worden. Dat de natuur het vanzelve 
voortbrengt. Dat men gewoon moet wachten. Heel vaak 
met veel geduld. Laat het nog waar zijn een mens mag 
zich toch vragen stellen. 

de 

OE Is het mogelijk dat 
Oost-Duitsland vrouwelij
ke sportkampioenen aan 

lopende band produceert? 

Waarom bezitten sommige landen 

Lees deze week in VIJF GROTE TENDENSEN 
Intellektualisme, business class, neo-carnaby Elk jaar 

opnieuw verzinnen trendmakers de mooiste namen voor de 
verscheidene strekkingen m de mode Wy vertalen die termen 

in beeld 

BUITENMAATS 
Te dik, te mager, te groot, Ie klein voor de standaardmaten uit 
de winkel Met een paar goede tips slaagt ook een buitenmaat 

erin zich tochperfekt te kleden 

DE OPMARS VAN DE DUITSE MODE 
Kleding is op dit moment een van Duitslands belangrijkste 
exportproduklen De Duitse confectwneurs weten mode te 
verzoenen met kwaliteit en dat wordt door de konsument 

geapprecieerd 

MANNELIJK RAFFINEMENT 
De man volgt de vrouw als het over mode gaat Maar hij kiest 

tegenwoordig wel meer en meer zijn kleren zelf en hij 
informeert zich zelfstandig over wat wordt gedragen 

DRIE GENERATIES MODE 
Agnes Adriaenssen, de scherpe mode-pen van Gazet van 

A ntwerpen. is deze week te gast in onze kolommen met haar 
visie op Kenzo en Claude Montana 

ANITA EVENEPOEL EXPERIMENTEERT 
Geen sant in eigen land Dat is van toepassing op de 

Turnhoutse A nita Evenepoel die haar kreaties de wereld rond 
tentoonstelt Kleren en juwelen boeien haar mateloos 

THE SIXTIES REVISITED 
BIJ het bekijken van de nieuwe kollekties, leek veel ons bekend 
Na enig snuffelen in het foto-archief was snel duidelijk dat de 

zestiger jaren inspiratiebron waren 

WOL HEEFT HONDERD GEZICHTEN 
Hel Internationaal Wolsekretariaat showde bij het begin van dit 
seizoen een prachtige seleklie van Belgische ontwerpen m wol 

NIEUW PLAATWERK 
Formica is met langer synoniem van ouderwetse keukenkastjes 

De nieuwste vindingen in Formica inspireren kunstenaars tot 
eigenzinnige objekten 

Nu te koop 
in de dagbladliandel. 

suksesvolle tradities in bepaalde 
sportdisciplines? Van waar haalt 
Zweden al die mannelijke tennis-
cracks ?-Het begon bij Borg en het 
stopt maar niet. 

Grote namen 
En nog straffer: hoe verklaart 

men dat vier Tsjechische tennis
kampioenen (genaturalizeerd tot 
Amerikaan(se) of niet) tegelijkertijd 
doorstoten naar de finale van de 

Becker. In dat duel verbruikt de jon
ge Tsjech begrijpelijkenwijze zo
veel krachten dat hij onmogelijk 
binnen de vierentwintig uur kon re-
kupereren en door LendI in de 
eindstrijd gemakkelijk werd be
dwongen. 

Bij de dames meldde zich even
eens nieuw talent. De jonge, ze is 
pas zeventien, Westduitse Steffie 
Graf bracht Navratilova in de halve 
finale op de rand van de afgrond en 
het staat vast dat dit ,,kind zonder 
kompleksen" in het spoor van Bo-
rls Becker spoedig de hemelen zal 
bestormen. Maar in afwachting 
blijft de verbazing algemeen. Men 
praat over het Tsjechisch wonder. 
Een pasklare uitleg vindt natuurlijk 
niemand maar dat er ergens een 
rekruterings- en opleidingssys-

Miroslav Mecir, het nieuwe Tsjechische tenniswonder: 

Open Amerikaanse kampioen-
schapppen of Flushing Meadow? 

Martina Navratilova en Helene 
Soekova bij de vrouwen. Ivan LendI 
en Miroslav Mecir bij de heren. 
Soekova zette Chris Evert opzij en 
dat wil wat zeggen. Evert is natuur
lijk ook niet eeuwig maar toch. En 
Mecir nam na een krachtenslo-
pend gevecht afstand van Boris 

teem moet aan de grondslag liggen 
schijnt ons vast te staan. 

Nog één opmerking terzijde: van 
het gebeuren op Flushing Meadow 
kregen we via de traditionele tele
visiestations geen beeld te zien. 
Het heet dat de rechten werden op
gekocht door privémaatschap-
pijen. Dat belooft voor de toekomst. 
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Ballet van Vlaanderen 

Wel zeer suksesvol, 
maar niet euforisch 

voor teaterdans geschikte versie. 
Maar wel werd de muziek betrok
ken van een Waals komponist, 
Pierre Bartholomée, orkestleider 
van het Orchestre Philharmonique 
de Liège. De gedrevenheid waar
mee Panov zijn koreografie bena
dert, laat ons toe hooggestemde 
verwachtingen te koesteren. 

Ook de musical-afdeling rust met 
op zijn zowel hier als in Nederland 
zo rijkelijke geoogste lauweren, 

musicals als Hello Dolle, Mame en 
La Cage aux Folies. Hits uit deze 
werken werden op onvergetelijke 
wijze vertolkt door Barbara Strei-
sandt en Lucille Ball. 

Het seizoen wordt afgesloten 
met de meest besproken musical 
van de laatste 10 jaar: Evita. De 
mythe van Evita Peron, als Eva 
Duarte geboren in de sloppenwij
ken van Buenos Aires om zich op 
te werken tot Argentijnse presi-

i 
Tijdens een druk bijgewoonde perslunch werd ver

leden week te Antwerpen de programmatie van het Bal
letvan Vlaanderen voor het seizoen 1986-1987 voor
gesteld. Het is een mooi en ambitieus pakket, maar de 
meeste aandacht en kommentaren gingen toch naar 
de opmerkelijke inleiding van voorzitter Marcel Van Der 
Bruggen. 

ONS Ballet kent een voorheen 
ongekend aantal boekin
gen. Maar, met 115 voor;: 

stellingen en 50 operadivertimenti 
voorde balletafdeling en 150 voor
stellingen voor de musical-afdeling 
staat het gezelschap aan het abso
lute maximum van zijn menselijke 
en materiële mogelijkheden. 

De prijs 
van het sukses 

Ondanks de vraag is een groter 
aktiviteitsvolume niet verantwoord, 
temeer omdat het overgrote me
rendeel van de optredens dient ge
bracht in reisverband. De tijdroven
de en afmattende verplaatsingen 
vaak in het holst van de nacht vor
men zowel voor de dansers als de 
technische ploeg een veel zwaar
dere belasting dan wanneer men 
lange tijd aan één stuk in hetzelfde 
of een eigen teater zou kunnen op
treden. 

Deze vaststellingen illustreren 
afdoende de verantwoordheid van 
de aandrang waarmee het gezel
schap zijn eigen huis tracht te be
komen, in casu de te restaureren 
oude KNS, de Bourla-Schouwburg 
dus. Ondanks beloften komt in het 
dossier evenwel geen schot. Erger, 
in een Antwerpse krant lazen we 
zopas dat de KNS-groep zelf weer 
de Bourla wil betrekken. Een toch 
wel merkwaardige optie van direk-
trice Yvonne Lex, als men weet dat 
de KNS nu ondergebracht is in de 
prestigieuse teater-supermarkt die 
Stadsschouwburg heet en, naar 
men hardop fluistert, meer dan een 
miljard gekost heeft. Alle bedenkin
gen ten spijt mag aan de prioriteit 
voor het KBvV voor de Bourla niet 
getwijfeld worden. 

Naast meer dan 20 optredens in 

Nederland zal het Ballet dit jaar een 
week optreden in Belfast en twee 
grote toernees maken, één in Chi
na en één in Israël. Dit betekent dat 
ongeveer de helft van de voorstel
lingen in het buitenland plaatsvin
den. De musical-afdeling speelt 90 
voorstellingen in Nederland. Zijn 
deze export-inspanningen dan wél 
verantwoord? Beslist wel, omdat in 
de statuten van het KBvV staat dat 
het gezelschap niet alleen moet 
zorgen voor de bevordering van de 
danskunst in Vlaanderen, maar 
ook voor Vlaamse kulturele uitstra
ling in het buitenland. Wie zich de 
kritieken uit New York herinnert 
,,one of the best dancing compa
nies in the world", mag in de ver
antwoordheid van verre reizen dus 
gerust zijn. 

Hoe Vlaams? 
Over het Vlaams zijn van ons 

Ballet worden ook wel eens twijfels 
geuit betreffende de samenstelling 
van het gezelschap en de import 
van buitenlands talent. Ook op dit 
punt mag men gerust zijn. De door 
de Raad van Bestuur opgelegde 
normen betreffende de Vlaamse 
aanwezigheid (minimaal 1/3) wor
den strikt geëerbiedigd. Zopas nog 
werden 5 aan het Stedelijk Instituut 
voor Ballet Antwerpen afgestu
deerde leerlingen in de groep op
genomen. Dat zich daarin een aan
tal vreemdelingen bevinden is nor
maal. Ballet is een Internationale 
kunst die top-kwaliteit vereist om 
de internationale afzet van het pro-
dukt te garanderen. Zoals elk groot 
gezelschap zoekt het Ballet van 
Vlaanderen talent waar het te vin
den is. Daarenboven is de buiten
landse inbreng vaak een verrijken
de ervaring en aansporing voor on
ze eigen dansers om het beste van 

Repetitiefoto van My fair Lady met van I. naarr. LucLutz(Prof. Higgins), Setti Gaaikema (die de Nederlandse 
bewerking maakte), en Linda Lepomme als Eliza Doolittle. (foto E. oe Maerteiaere) 

Repetities van leaves met rectitstaand koreograaf Valery Panov, aan de 
vleugel Frangois Glorieux en op de piano Mehmet Balkan en rechts Koen 
Önzia. (Foto E. De Maertelaere) 

hun kunnen tot grootste ontplooi
ing te brengen. 

Rest de vraag of de 180 miljoen 
gemeenschapssubsidies aan het 
Ballet goed besteed zijn. Tegen
over dit bedrag staat een bestendi
ge tewerkstelling van meer dan 200 
mensen, een produktievolume van 
ruim 300 voorstellingen uiteraard 
alle buitenshuis, een vast bestand 
van 2.000 abonnees en meer dan 
een kwart miljoen toeschouwers. 
Met de wetenschappelijke criteria 
van de Amsterdamse teaterimpakt-
analyse op het ekonomisch leven 
blijkt dat de overheidsinvestering in 
het Ballet van Vlaanderen beslist 
rendabel is. 

Balleten en musicals 
Met zijn programmatie voor het 

volgende seizoen brengt het Ballet 
van Vlaanderen liefst 5 nieuwe pro-
dukties en een suksesvolle herne
ming, 2 van deze produkties door 
de ballet-afdeling zijn wereld-
kreaties. 

De eerste daarvan, li^oves, heeft 
op 1 oktober plaats in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel in 
het kader van het Festival van 
Vlaanderen. Ondanks het feit dat 
Frangois Glorieux de komponist is, 
heeft het ballet geen verdere 
Vlaamse inhoud. De 4 onderdelen 
omvatten Afro-Cubaanse ritmen, 
Japanse liederen, een Manhattan-
impressie en een hulde aan het 
popidool Michael Jackson. Vanaf 
22 oktober komt deze produktie in 
de KVO te Antwerpen en vanaf 20 
november in de KVO te Gent. 

Na de herneming van de zo suk
sesvolle/Assepoester verschijnt in 
maart 1987 de langverwachte we-
reldkreatie van Tijl Uilenspiegel. 
Reeds lang leeft bij artistiek direk-
teur Valery Panov de idee een ty
pisch Vlaams gegeven te gebrui
ken, dat tegelijk een internationa
le allure heeft. Hugo Claus 
bewerkte het oorspronkelijke alom-
bekende verhaal tot een originele 

want voor het komende seizoen 
staan 3 nieuwe produkties op 
stapel. 

Op 16 oktober wordt in Antwer
pen het seizoen ingezet met l\Ayfair 
Lady, de musical van Alan Lerner 
en Frederick Loewe, gebaseerd op 
een toneelstuk van G.B.Shaw, die 
wereldberoemd geworden is, me
de dankzij de schitterende filmver
sie met Audrey Hepburn en Rex 
Harrison in de hoofdrollen. Deze 
musical klassieker zal gebracht 
worden in een Vlaams-Neder
landse cast. 

Als 2de produktie staat Jerry's 
Girls op het programma, een 
bloemlezing uit de beste liederen 
van Jerry Herman, komponist van 

dentsvrouw, werd subliem ver-
klankt door Andrew Lloyd Weber, 
die met ,,Don't cry for me Argenti
na" een wereldhit skoorde. Voor 
deze produktie wordt opnieuw sa
mengewerkt met Nederland en wel 
in die mate dat de première plaats 
heeft in de Amsterdamse teater-
tempel bij uitstek: op 7 mei in Car
ré. Vanaf 27 mei komt de produk
tie naar Antwerpen en vanaf 12 ju
ni naar Gent. 

Voor alle inlichtingen en doku-
mentatie over de aangekondigde 
produkties kan men zich wenden 
tot de Dienst Promotie, Koninklijk 
Ballet van Vlaanderen, Kei
zerstraat 4 te 2000 Antwerpen, 
03/324.34.38. Nic van Bruggen 

Deze week 
in Knack Magazine 
Het wederwoord van Hans De Belder 
Diplomaat Hans De Belder vroeg Buitenlandminister Leo 

Tindemans vorige week om zijn aanstelling tot 
woordvoerder van het departement voorlopig op te 

schorten. Zijn naam komt namelijk voor op ledenlijsten 
van de Italiaanse misdadige vrijmetselaarsloge P2. 

Knack vroeg Hans De Belder wat er precies is gebeurd. 

De 26 van de Heizel 
Eerstdaags worden er in Liver
pool en omstreken 26 jonge men
sen gearresteerd, die zich zullen 
moeten verantwoorden door het 
drama op de Heizel in mei 1985. 
Knack had inzage van de lijst en 
zocht de zogenaamde hooligans 
thuis op voor hun arrestatie. Een 
reportage, deze week in Knack. 

De eeuwige Castro 
Fidel Castro werd onlangs zestig 
jaar. Al meer dan een kwarteeuw 
zijn hij en zijn revolutie een sym
bool. In een interview met Wes
terse journalisten drukte hij zijn 
geloof uit in de eeuwigheid van 
de Cubaanse revolutie. Deze 
week in Knack. 

De zonen van de Rosenbergs 
Op het hoogtepunt van de kom-
munistenjacht werd Julius en 
Ethel Rosenberg in het begin van 
de jaren vijftig in de VS terecht
gesteld wegens samenzwering tot 
spionage. De twee zonen van het 
echtpaar hebben hun leven lang 
geijverd voor eerherstel. Ze ver
tellen in Knack over hun jeugd en 
over hun strijd. 

Solliciteren 
Wie tegenwoordig een job wil, 
mo^t met alleen over het juiste di
ploma beschikken. Een aantal so
ciale vaardigheden worden meer 
dan op p-ijs gesteld. Waar wordt 
er bij een sollicitatie op gelet? 
Deze week in Knack. 
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Retrospektieve Leon De Smet 

Schilder 
van het licht 

Deze week is het twintig jaar geleden (9 september 
1966) dat te Deurie de Vlaamse schilder Leon De 
Smet overleed. De artiest was toen 85 jaar. 105 jaar 
geleden werd hij te Gent geboren als zesde kind van 
een schilder-dekorateur. Leon wordt doorgaans in 
een adem (en soms wel verwart) met zijn broer, de 
expressionistische schilder Gustaaf De Smet. 

IET alleen deze jaardagen 
volstonden om nu een 
grote retrospektieve Leon 

de Smet te rechtvaardigen. Wie 
met de organisatoren praat over 
het opzet komt vlug te weten dat 
zij laboreren aan wat De Smeds 
vriend Emile Langui herhaaldelijk 
heeft geschreven: „Hij (Leon De 
Smet) was groter dan wij dach
ten." 

Wie zich daarvan wil overtui
gen kan dat moeiteloos tot 19 
oktober a.s. in het museum 
Dhondt-Dhaenens en in het nabij
gelegen museum Leon De Smet 
te Deurie. 

Museum Spitzner... 
De broeders De Smet hadden 

van huis uit alles mee om arties-
tiek open te bloeien. Beiden hiel
pen vader, die een specialist was 
in het schilderen van hout, mar
mer en uithangborden. Zo ver
sierden zij de foorkramen van het 
museum Spitzner dat op kermis
sen en foren ,,de geheimen van 
het menselijk lichaam" liet zien. 
Beiden werden ook vrij jong naar 
de Akademie in Gent gestuurd. 
Uit die tijd stamt een meesterlijk 
portret dat Leon op 15-jarige leef
tijd van zijn broer Gust schilder
de. 

Ondertussen had zich te St.-
Martens-Latem de groep arties
ten gevormd rond de legendari
sche gemeentesekretaris Albijn 
Van den Abeele. Tot die groep 
behoorden Valerius De Saede-
leer, Georges Minne en de ge
broeders Van de Woestijne. Leon 
De Smet ging hen daar bezoeken 
en er op hun aandringen wonen. 

Op dat ogenblik begint hij zijn 
eerste grote doeken te schilderen 
en mag binnen de groep impres
sionisten als de leider beschouwd 
worden. 

In de retrospektieve kan men 
kennismaken met grootse werken 
als ,,De roze harmonie", ,,De 
Boomgaard", ,,De witte harmo
nie", en andere... 

Leon De Smet, zelfportret (195$) 

Tijdens de eerste wereldoorlog 
is de schilder in Engeland. 

Boordevol emotie! 
In 1923 keert De Smet naar 

Vlaanderen terug, eerst naar 
Brussel waar hij onder invloed 
van zijn expressionistische broer 
Gust aldus gaat schilderen. Wat 
later keert hij definitief naar Deur-
Ie terug. Hij zal er tot bij zijn dood 
in 1966 blijven wonen, en er een 
derde artiestenperiode, weg van 
het expressionisme dat hem niet 
lag, beleven. 

Hoe deze rasartiest uiteindelijk 
in de schaduw is gebleven van de 
grote Latemse namen Is haast 
onverklaarbaar. 

Om ,,de bekentenis" van Lan
gui ten volle te begrijpen moet 
men de tentoonstellingen van 
Deurie bekijken. Een openbaring! 
De fijngevoeligheid van de kleu-
rentoets, het doorgedreven poin-

Interieur met Claire (1940), Ingenieus spel van lijnen én kleuren. 

tillisme waarmee De Smet bos
sen door de zon laat beschijnen, 
tuinen en boomgaarden grenze
loos intiem maakt, liggende licha
men tijdeloos, dames laat „rus
ten" op melancholische tuinba-
ken, met een kus een heel inte
rieur laat zinderen van emotie... 
De bloementuin van G.B.Shaw 
ziet er nu nog even fris uit als in 
1921, de naakten stralen een 
eeuwig jonge liefde uit. De grote 
ogenblikken van het leven in kleu
ren vastgelegd. Kortom de kracht 
van een groot meesterschap. Wie 
een emotie rijker wil worden ra

den wij dus aan van harte „Leon 
De Smet" te gaan bekijken! 

De katalogus bevat een uitge
breide levensschets van de schil
der en zijn omgeving, fris van de 
lever geschreven door Jan 
D'Haese, kenner van de Latemse 
kunstwereld. (M.V.L.) 

— Retrospektieve Leen De Smet 
tot 19 oktober a.s. in het museum 
Dhondt-Dhaenens en het museum 
Leen De Smet te Deurie. Alle dagen 
open van 14 tot 18u. Zat. en zondag 
ook van 10 tot 12u. 50 f r. voor belde 
musea. 

Poëziemiddagen 40ste seizoen 

Prikklok speelt poëzie parten 
Vorige week werd te Brussel het nieuwe programma 
van de Middagen van de Poëzie & Proza voorgesteld. 
Dit wordt meteen de 40ste jaargang. De toelichting van 
het programma werd dit keer aangevuld met een aan
talbedenkingen die een licht wierpen op de wisselval
lige publieke belangstelling voor de middagen in de 
voorbije jaargang. 

HET voorbije seizoen is voor 
de Middagen inderdaad 
niet zo best geweest, het 

bezoekersaantal liep danig terug 
zodat de organisatoren onder voor
zitterschap van Clara Haesaeft en 
sekretaris Frank De Crits en hun 
medewerkers zich gingen bezin
nen over een en ander. 

Ook VSO... 
De voorstellingen die lopen tus

sen 12u.40 en 13u.30 trekken door
gaans veel bedienden, ambtena
ren en grote groepen schoolgaan
de jeugd. Met het invoeren van de 
prikklok en diergelijke vondsten ko
men minder belangstellenden op
dagen. De prikklok speelt de Mid
dagen dus lelijk parten, ook de in
richters — die ambtenaren zijn — 
behoren tot de slachtoffers... 

Tweede tegenvaller blijkt het 
VSO te zijn dat minder soepel is om 
haar lestijdenpakket aan buiten
schoolse aktiviteiten aan te pas
sen. 

Derde miskleun bleek de keuze 
van de onderwerpen te zijn. Inder
daad werd in het voorbije seizoen 
veel aandacht aan buitenlandse 
poëzie besteed en dat viel niet zo 
goed mee. 

Grote momenten 
Dus gooiden de inrichters het 

over een andere boeg en speelden 
voor dit 40ste seizoen op zekerheid 
en kozen ,,Grote momenten uit on
ze letterkunde". 

Voor de eerste reeks ligt het vol
gende programma vast. 

25 Sept.: Felix Timmermans: 
100 jaar, een lezing door Etienne 
De Rijck, eerste sekretaris van het 
ministerie van de Vlaamse Ge
meenschap. Katelijne Van der Hal
len zal voorlezen uit het werk van 
de Fee. 

9 okt.: Vondel: een nieuw licht 
op zijn toneel door prof. Langvik-
Johanessen. Senne Rouffaer 
draagt voor. 

23 okt.: Multatuli: de man van 
Lebak óoor prof. Marcel Janssens 
aangevuld met een voordracht 
door Jaak Vissenaken. 

13 nov.: Herman De Coninck 
werpt een nieuw licht op J.A. der 
Mouw(Adwaita), en Chris Lomme 
leest poëzie van deze vergeten 
Tachtiger. 

27 nov.: dr. A.-M. Musschootzal 
die middag Van Nu en Straks poë
tisch benaderen. Mieke Felix fleurt 
de lezing met voordracht op. 

11 dec.: Voor de laatste lezing 
kom Pierre-Henri Dubois overge
waaid om te vertellen over Louis 
Couperus: de gentleman uit Den 
Haag. Akteur Ugo Prinsen leest 
voor. 

Al deze lezingen gaan door in het 
Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Regentschapstraat 3 te 
1000 Brussel. 

Tot daar in vogelvlucht een over
zicht van de nieuwe aanbieding die 
zeer aantrekkelijk oogt voor min
naars van poëzie en proza uit ons 
taalgebied. Ongetwijfeld zal het on-
den/vijs wanneer het wil inspelen op 
dit rijke aanbod zijn scholieren gro
te momenten kunnen aanbieden. 
De toegangsprijs kan alvast geen 
hindernis zijn: 30 fr. is echt geen 
struikelsteen. 

Voor wie het volledige program
ma in huis wil: Koloniënstraat 293 
te 1000 Brussel, 02/513.74.54 
toestel 437. 

O P hoop van zegen, is een 
technisch goedgemaakte 
film naar het bekende to

neelstuk van Herman Heijermans, 
dat reeds in 1918, 1924 en 1934 
een filmversie kreeg. Er werd heel 
wat geld tegen deze film aange
gooid en ook de akteurschare is ge
noegzaam bekend. Kitty Courbois 
schittert als Kniertje, Leen Jonge-

Nieuw 
in de bios 

waard en Albert Mol geven een f lik-
kerlichte, terwijl Rijk de Gooyer en 
Renee Soutendijk uitgaan als een 
kaars, naast een totaal te verwaar
lozen prestatie van Willeke van 
Ammelrooy, LexGoudsmiten Luc 
Lutz spelen karikaturen. 

Het bekende stuk uit 1900, dat 
regelmatig nieuw leven schijnt te 
krijgen, heeft in deze nieuwe versie 
heel wat van zijn oorspronkelijke 
charme verloren. Was het tea-
terstukgoed gestruktureerd, deze 
filmversie valt in brokken uit elkaar. 
Door het te sterk in de verf zetten 
van de rol van de jongste zoon, die 
in het stuk nauwelijks voorkomt. 
Om aldus Danny De Munk het suk-
ses van zijn Ciske nog eens te la
ten overdoen en hem de gelegen
heid te geven een liedje te balken 
in zijn verschrikkelijk Amsterdams 
en het verzinnen van een liefdege
schiedenis met de lichtelijk achter
lijke dochter van de reder (die in het 
stuk volgens ons niet voorkomt) 
worden er overal verkeerde aksen
ten gelegd. Neem daarbij nog de fi
guratie, die duidelijk de opdracht 
heeft gekregen zeker niet te zwe
ten in de smetteloze kostuums... 
Het geheel blijft een film die de ci
nemazalen ep hoop van zegen zul
len spelen. 

Andere nieuwigheden: Invaders 
from Mars van Tobe Hooper, met 
Karen Black en Timothy Bottoms is 
een remake om vlug te vergeten, 
de oorspronkelijke versie uit 1953 
blijft wel de moeite waard. Zeero
vers van Roman Polanski met in de 
hoofdrol Walter Matthau, is een 
one man show van een schitterend 
akteur op zoek naar een scenario. 

Willem Sneer 
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Hel partijbestuur deelt mee... 
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Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 8 sep
tember I I heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mede
delingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Overlegkomitee 
Het partijbestuur heeft met verba 

zing en verontwaardiging kennis ge 
nomen van het feit dat het Overlegko 
mitee tussen de centrale Belgische 
regering en de gewestregenngen 
unaniem de voorstellen van de ka 
merleden Coveliers en Suykerbuyck 
— inzake de voordracht van burge
meesters van Vlaamse gemeenten — 
verworpen heeft De Volksunie zal er 
m ieder geval alles op zetten dat het 
voerster van dekreet van de VU-er 
Hugo Coveliers zou behandeld wor 
den in de Vlaamse Raad 

Beslissing van het Overlegkomitee 
of met WIJ Zijn van oordeel dat het in 
een federale struktuur — waarvan 
men beweert dat ze bestaat — met 
mogelijk is dat de autonome werking 
van het Vlaamse Parlement zou ge-
dikteerd worden door een centraal 
orgaan ledere fraktie m de Vlaamse 
Raad moet dan maar zijn verantwoor 
delijkheid opnemen en stelling nemen 
in verband met de voordracht van 
kandidaten burgemeesters door de 
Vlaamse regenng 

De onderdanige dienstknechtenrol 
van de Vlaamse regenng die door 
haar houding in het Overlegkomitee is 
bewezen kan de Volksunie met zo
maar laten voorbijgaan Ik wil er overi
gens de nadruk op leggen dat deze 
dienstknechtenrol zeker met zou ge
beurd zijn indien de Volksunie nog lid 
was geweest van deze Vlaamse rege
ring 

VU op BRT 
De VNOS uitzending van vrijdag 12 

september 1986 om 19 15 uur op 
BRT 1 bevat volgende onderwerpen 

— De lat gelijk een reportage 
over de chaotische start van het nieu 
we schooljaar en over de Vlaamse 
achterstelling inzake onderwijs 
m m V volksvertegenwoordiger Luk 
Vanhorenbeek en Euro paMementslid 
Willy Kuijpers 

— Een ontleding van de huidige 
situatie van het onderwijs door volks
vertegenwoordiger Nelly Maes 

— In Mensen van bij ons een 
portret van Vic Anciaux scheidend 
voorzitter van de Volksunie 

— In Voer op de plank voorstel 
ling van het boek Kersten en Vla 
ming door dom Smits over dom Mo 
dest Van Assche 

Het spreekt vanzelf dat wij met 
alleen het voorstel van dekreet zullen 
ter bespreking leggen maar dat we 
eveneens over de houding van de 
Vlaamse regering m de Vlaamse 
Raad zullen mterpelleren bij monde 
van fraktievoorzitter Hugo Schiltz 

Zin van V laams over ieg 

Als partijvoorzitter stel ik mij boven 
dien vragen over het nut van het 
Vlaams overleg tussen de partijvoor
zitters m b t een Vlaamse strategie 
De VU zal dit Vlaamse overleg met 
verbreken maar zal bij de eerstvol
gende bijeenkomst van de partijvoor
zitters deze kwestie toch als eerste 
punt op de agenda stellen Ik wil 
duidelijk weten waarheen de CVP en 
PVV willen met het opbouwen van 
een Vlaamse strategie wanneer in 
tussen diezelfde partijen flagrante en 
op geen enkele manier te verrecht 
vaardigen toegevingen aan franstali-
gen doen De ware zin van dit Vlaams 
overleg komt hier naar mijn oordeel 
ter sprake 

Tenslotte zeg ik zeer duidelijk na 
mens de Volksunie dat het met op
gaat voortdurend te spreken over een 
rechtsstaat wanneer een rechtskolle-
ge zoals de Raad van State meer dan 
twee jaar en half nodig heeft om zich 
uit te spreken over het geval Happart 
daar waar zelfs een beginneling in 
rechtszaken geen enkele moeite zou 
hebben om een beslissing te nemen 

Ant i -TGV-betoging 
De Volksunie schaart zich volledig 

achter de door de Bond Beter Leef mi 
lieu en andere organisaties geplande 
anti-TGV betoging van 12 oktober te 
Halle 

Nu reeds roep ik alle VU afdelingen 
en -militanten van de VU op om mas 
saai aan deze betoging deel te ne
men WIJ zullen overigens aktief aan 
de organisatie ervan medewerken 

Vlaamse Gordel 

Als derde punt wil ik mijn felicitaties 
uitdrukken voor de organisatie van 
,de Gordel rond Brussel Niet alleen 

de organisatie is een sukses geble 
ken maar eveneens de weerklank 
daarvan bij een groot deel van de 
Vlaamse mensen 

De deelname van meer dan 22 000 
Vlamingen aan deze sportieve mam 
festatie bewijst dat het belang van het 
Vlaams karakter van deze gemeenten 
rond Brussel, leeft in de Vlaamse 
gemeenschap Niet als een kritiek, 

maar als een aanvulling wens ik hier 
op toch de nadruk leggen Heel deze 
manifestatie hoe belangrijk of hoe 
veel waarde ik ook hecht aan de 
sportieve gebeurtenis moet blijvend 
bekeken worden als een duidelijke 
uiting van de Vlaamse gemeenschap 
dat deze randgemeenten rond Brus
sel Vlaamse gemeenten zijn Zowel 
wat de natuurlijke ligging als wat de 
bevolking betreft 

Europese Volksnugeschool in Katalonië 
Tijdens de 2de helft van augustus,,verbroederde" deze groep VU'ers met het Katalaans volksnationalisme 
en kende een fijne kulturele reis Vooraan herkennen we, vóór de katedraal te Girona, (v I n r) senator 
Walter Luyten, EP-lid Willy Kuijpers, provincieraadslid Joris Depre en de Katalaanse journalist Eduard Teil 

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Vlaamse Beweging: 
nooit van geliooril! 

Ter gelegenheid van het nieuwe 
politieke jaar en het aantreden van de 
kersverse afdelingsbesturen komt het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

KONSEKWENTE VLAMINGEN 
SLUITEN ZICH AAN BIJ EEN VVZ ZIEKENFONDS 
V V Z Doelstellingen 
• Uitbouw van een Vlaams met partij gebonden ziekenfondswezen 
• Vlaamse autonomie in ziekteverzekenng en gezondheidszorg 
• Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams Sociaal Front 

PROVINCIE ANTWERPEN 
VZ IC DIEN MECHELEN Hoogstratenplein 1 2800 MECHELEN 015 20 36 40 
V Z IC DIEN TURNHOUT Turnhoutsebaan 15 2400 MOL 014 31 27 16 
VZ VLAMAT Amerikalei 137 2000 ANTW/ERPEN 03 237 77 78 
PROVINCIE BRABANT 

VZ EEN, Schapenweg 2 1900 OVERUSE 02 687 95 42 
VZ BRABANT, Groeningenveld 15 1684 GOOIK 02 532 03 29 
VZ BRABANTIA Ninoofsesteenweg 288 1080 BRUSSEL 02 523 87 77 
CEMBEL Leuvensebaan 43 3300 TIENEN 016 8134 35 
LEDA Markt 15 1680 LENNIK 02 532 0172 
VLAAMSE ZIEKENZORG Kaaistraat 410 1760 ROOSDAAL 054 33 45 81 
PROVINCIE LIMBURG 

10 A V Z LIMBURG Centrumlaan 11/6 3600 GENK 01135 67 53 

PROVINCIE OOST VLAANDEREN 
11 VZ FLANDRIA Holstraat 21 9000 GENT 09123 52 27 
12 VZ FLANDRIA LAND VAN RODE Poelstraat 40 9220 MERELBEKE 09130 79 09 
13 VZ FLANDRIA MEETJESLAND Leopoldlaan 40 9900 EEKLO 09177 23 51 
14 PRIESTER DAENS Stat onsplein 12 9300 AALST 053 78 52 75 
15 VZ SCHELDE DENDER DURME Lokerenbaan 16 9140 ZELE 052 44 83 03 
16 VLAAMSE ARDENNEN Markt 16 9660 BRAKEL 055 42 5188 
17 VM WAASLAND Oude Zandstraal 14 2750 BEVEREN 03 775 66 66 

PROVINCIE WEST VLAANDEREN 

18 VZ BRUGSE VRIJE Katelijnestraat 115 8000 BRUGGE 050 33 22 24 
19 VZ WEST-FLANDRIA KORTRIJK, Graaf Gewijde van Namenstraat 7 8500 KORTRIJK 056 22 50 98 
20 V Z WEST-FLANDRIA ROESELARE Sint Michielstraat 23 8800 ROESELARE 051 20 83 45 
Bij mutatie behoudt u alle rechten 
Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen, Graaf Gwijde van Namenstraat 7 8500 Kortrijk (056 22 56 98) 

met een bijzondere start-aanbieding 
op de proppen De tweedelige kursus 

Vlaamse Beweging nooit van ge
hoord'' IS tot eind oktober te verkrij
gen tegen de gunstprijs van 3 000, fr 
(plus verplaatsingskosten) Dit is bijna 
de helft van de vroegere kursusprijs 

We hebben deze kursus , Vlaamse 
Beweging nooit van gehoord'' spe 
ciaal uitgekozen omdat vele pas ver
kozen bestuursleden hun eerste stap
pen zullen zetten in het grote" pu 
bliek en daarbij best een ideologisch 
ruggesteunte kunnen gebruiken 
Maar ook voor de doorwinterde ratten 
IS een geheugenopfrisser met te ver 
smaden 

Kennis van de Vlaamse Beweging 
en het Vlaams nationalisme is onmis
baar Weten van waar we komen, 
beseffen waar we nu staan en mee 
helpen gestalte geven aan de toe

komst behoort tot de essenties van 
politiek Nochtans wordt en werd de 
Vlaamse Beweging stiefmoedertijk 
behandeld in het onderwijs Ze ver 
dient beter al was het maar omdat ze 
mee vorm heeft gegeven aan de hui
dige samenleving Nu we op de drem 
pel staan van een nieuw tijdperk 
staat die beweging voor nieuwe uitda
gingen Is voor het Vlaams emancipa-
tiestreven nog een toekomst wegge 
legd ' En het Vlaams nationalisme 
hoe zit het daarmee'' 

In de tweedelige kursus Vlaamse 
Beweging nooit van gehoord' komt 
een en ander uitvoerig aan bod zoals 
de ontstaansbronnen de evolutie sa
menstelling belangrijkste figuren en 
akties haar huidige betekenis en 
enkele bedenkingen naar de toe 
komst 

Een ideale start gegarandeerd dus 
voor de afdelingen die deze Dosfel 
kursus programmeren Voor meer in
lichtingen en aanvragen kunt u te
recht bij het Vormingscentrum Lode 
wijk Dosfel Bennesteeg 4 9000 Gent 
of telefonisch 091/25 75 27 (kantoor
uren) waar men tevens terecht kan 
voor meer info over de andere kursu-
sprojekten 

5de VUJO-kongres, Mechelen 21 sept. 86 

Vlaanderen wereidwiiic 
De VUJO nodigt uit op haar 5e 

kongres rond het thema Vlaanderen 
Wereldwijk 

Het gaat door op zondag 21 sep
tember as in het Kultureel Centrum 
A Spinoy Meiaan te 2800 Mechelen 

Programma 
14u Opening kongres 

14u 30 ,Belgies Wanhoop (kabaret) 
15u Goedkeunng kongresteksten 
— visie VUJO plaatselijk 
— visie VUJO nationaal 
16u Pauze 
16u 15 Goedkeunng kongresteksten 
— visie VUJO internationaal 
17u Belgies Wanhoop 
17u 30 Slottoespraak door de natio
nale voorzitter 

11 SEPTEMBER 1986 
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21 september, 25ste „kleine" 

Wommelgem: 
bloemenstoet 

Mede dank zij de uitzending op 
VNOS („achter de schermen van de 
bloemenstoet") was er toch meer pu
blieke belangstelling en worden hope
lijk de pessimisten in het ongelijk 
gesteld die reeds verklaarden dat de 
35e stoet niet zou doorgaan in 1987. 
De weergoden waren ons die zondag 
gunstig gezind en daardoor konden 
de duizenden toeschouwers een ui
terst mooie bloemencorso bewonde
ren Bloemenwagens variërend van 
+ - 20 m lengte, 4,5 m breedte en 5 m 
hoogte goed voor 200 000 dalia's en 
de jeugdwagens konden ondanks het 
voorbije rotweer spontaan applaus 
doen oplaaien Zeer opvallen en te
recht opnieuw een eerste prijs voor de 
Welkomvnenden met een wagen 
(120.000 bloemen) in het teken van de 
100e verjaardag van Felix Timmer
mans en Jef Van Hoof Een waar 
kunststuk. Feit is echter dat velen met 
waten wat een inzet en volharding er 
praktisch een gans jaar nodig zijn van 
al onze wagenbouwers (waarvan 3/4 
jongeren) om die ene dag met deze 
pronkstukken door de Wommelgem-
se straten te rijden. Men is met gauw 
sant in eigen land Dagenlang kan 
men erover praten ais men zoiets ziet 
honderden kilometers van huis. 

Laat ons nu reeds afspreken voor 
1987' de laatste zondag van augus
tus. Welkom dan in Wommelgem 
waar ook tientallen leeuwevlaggen u 
een hart onder de riem steken en u uw 
dorst kunt laven in ons totaal ver
nieuwde VU-k>kaal „Den Klauwetart". 
Niet vergeten? 

Jubileumuitgave 
„kleine stoet" 

Zondag 21 september heeft om 
14u. de 25ste kleine bloemenstoet 
plaats. Hier het programma. Vanaf 
12u 30 vorming van de stoet in de A. 
Mortelmansstraat met op de grote 
speelplaats van de gemeentschool 
het optreden vein liefst zes muziekfor-
maties. 

De „kleine" stoet vertrekt om 
14U.30 vergezeld van een reus en een 
reuzin, paarden en de 1ste dalia-
prinses van Wommelgem. Om 17u.30 
snoepjesregen en om 18u. prijsuitrei
king en reuze-tombola. 

Dit wordt beslist een vrolijke en 
kieurnjke kinderdag! 

W. Herbosch 

Stoet 

prachtigste 
in Vlaanderen 

De winnende wagen van de Welkomvrienden. Vooraan: Jef Van Hoof, 
achteraan Felix Timmermans. 

Nieuw vu-bestuur te Groot-Ranst 
Onlangs had in Oeiegem de verkie

zing plaats van hgt nieuwe VU-be-
stuur voor Groot-Ranst (Ranst, Broe-
chem, Oeiegem, Emblem) 

Deze vond plaats onder een ver
heugend grote belangstelling Tot 
nieuwe voorzitter werd met unanimi
teit Paul Boumans gekozen. Zeker 
een goede keuze, een dynamisch 
man met een onvermoeibare werk
lust. 

De verdere funktieverdeling in het 
nieuw verkozen bestuur ziet er uit als 
volgt: 
Ondervoorzitter: Mark Rombouts 
Sekretaris' Marcel De Laet 
Penningmeester Eugeen Penne 
Propaganda • Peter Van de Rijdt 
Jongerenwerking- Jan Truyts 
Organisatie en vrouwenwerking: Mo
nique Van Oekelen en Maryse De-
vnendt 

Persrelaties' Hugo Janssens 
Dienstbetoon: Juul De Cuyper en Mo
nique Van Oekelen. 

Uiteraard maken ook de gemeente
raadsleden en OCMW-leden deel uit 
van het bestuur Frans Rotty, Juul De 
Cuyper, Reimonde Crombez, Hugo 
Janssens, Jef Bogaerts, Monique Van 
Oekelen en Rudl Melsen. 

De nieuwe voorzitter dankte bij het 
slot van de verkiezingen de uittreden
de voorzitter Hugo Janssens voor zijn 
jarenlange inzet. 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

12 WOMMELGEM: 4e VUJO-Jon-
gerenbal m zaal ,,Familia", A. Mortel
mansstraat 18 Platenruiter „Geena" 
Inkom 50 fr. Aanvang 20 uur 
13 NIJLEN: Kwisavond voor jong 
en oud in lokaal Kempenland Aan
vang 19u30. Org • Vlaamse Knng 
Kempenland. 
18 BERCHEM: Mozart en zijn tijd 
Voordracht opgeluisterd met muziek, 
door musicoloog Herman Remes Om 
20u in het Cultureel Centrum, Drieko
ningenstraat 126. Inr Vlaamse Knng 
Berchem. 
19 TONGERLO-WESTERLO: De 
bezetting van Vlaanderen en de dra
matische beelden over de repressie m 
september 1944 door BRT-reporter 
Jan Neckers met films gemaakt door 
amateurs. In zaal Kapellekeshoef om 
20u30. Org. Sint-Maartenfonds Kem
pen. 
20 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: 
15de Uilenspiegelavond in zaal ,,De 
Leeuw van Vlaanderen" met orkest 
The Blue Boys. Inkom lOOfr, voor-
verk 80 fr. Op deze dansavond- vie
ring 15 jaar VU-Leest. 

20 HEIST-OP-DEN-BERG: Super 
Mosselfeest in het lokaal bij Amelieke, 
Lostraat 19. Aanvang 20u Deelname 
250 fr Inschrijving gewenst. Org : 
VU-Heist-Hallaar-ltegem. 

26 BORGERHOUT: VU-Ledenver-
gadering m zaal De Passer, Turnhout-
sebaan 34 om 20u30 Gastspreker is 
Hugo Coveliers over ,,Mijn ervaringen 
als kamerlid" Inkom gratis. Iedereen 
welkom. 

27 BOECHOUT-VREMDE: Jaarlijks 
Leeuwenbal in ,,Gildenhuis" te Boe-
chout Orkest „The Kimberly's" Aan
vang- 20u30 

27 KONTICH: VU met eigen rom
mel- en antiekstand op de Kontichse 
avondmarkt Aanvang 18u 

28 KONTICH: De plaatselijke VU-
afdeling met eigen bereide Brueghel-
hapjes tijdens de braderij. Aanvang 
16 uur. 

28 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: 
Reis naar Zeebrugge en het Zwin. 
Inlichtingen bij VU-afdelmg Hombeek-
Leest-Heffen. 

vu-Ranst op de 
Jaarmarkt te Ranst 

Dé blikvanger van deze steeds druk bezochte jaarmarkt, was dit 
laar ongetwijfeid de stand die Voiksunie-Ranst had opgezet onder 
de naam „Bevlagginsaictie-Ranst" met de bedoeling om enerzijds 
de verkoop van Leeuwevlaggen te benadrukken, en anderzijds om 
zich bij wijze van aanwezigheidspolitiek te manifesteren als 
Vlaams-nationalisten. 

Uiteraard mogen ook onze mensen 
van VU-Groot Ranst een pluim op hun 
hoed steken voor het opzetten en het 
,,bemannen-bevrouwen" van deze 
stand • Monique Van Oekelen, Maryse 
Devriendt, Wim Duys, Willy Eeckhout 
en Paul Boumans 

Vier vlaggemasten (ineengescho-
ven allumimum buizen van een TV-
antenne in een betonnen voet van 
een tumparasol) trokken van alle kan
ten de aandacht, en onder de slogan 
,,Voor de dag met je Leeuwevlag" 
werden er verschillende grote en klei
nere leeuwevlaggen en fietswimpels 
verkocht. Ook verschillende strip-
albums, sleutelhangers, draagtassen, 
kaarsen, zelfklevers e.d vonden ge
makkelijk een koper. 

Deze zaken werden ons ter be
schikking gesteld door de Werkgroep 
IJzerbedevaart-Antwerpen, en onze 
dank gaat in de eerste plaats naar 
Dirk Van Onckelen die ons daarbij 
daadwerkelijk heeft geholpen. 

Er waait gewis een frisse wind bij 
VU-Groot Ranst, want ook het kultu-
rele wordt niet verwaarloosd Op 
20 sept. IS het gezellige Stalteater 
afgehuurd door VU-Ranst. Op het 
programma staat het blijspel van Neil 
Simon Op Blote Voeten door het 
Park, onder de regie van Staf van 
Duppen. Kaarten aan 150 fr. bij Moni
que Van Oekelen, tel. 383.19.86 

ZO^K€BC]€ 
D Dame, 23 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als kantoorbe
diende, telefoniste, aanvaard alle 
werk Ref.nr. 1050. 
D Juffrouw, 21 jaar en wonende in 
het Mechelse zoekt werk als kantoor
bediende, administratief medewerk
ster. Ref.nr. 1071 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Senator Joos Somers, 
via het Vlaams Nationaal Centrum, 
Ontvoenngsplein 1, 2800 Mechelen, 
tel.: 015/20.95 14 Ref.nr vermelden 

n 20j. ongehuwde jongeman met di
ploma A3 mechanica, zoekt een be
trekking als auto-mechanicien, draai
er, frezer, magazijnier of paswerker in 
het Brusselse of ten westen van Brus
sel. Voor ml. zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

D 23j. 4-talige Licentiaat Germaanse 
filologie (KUL, onderscheiding) die 
ook pers- en kommumkatieweten-
schappen deed en legerdienst zojuist 
eindigde, zoekt een betrekking in het 
Brusselse of Vlaams-Brabant. Is ook 
bereid om in een andere provincie te 
werken Voor inl. zich wenden tot 
Senator-Burgemeester Dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

VUJO-Tumliout 
in 

Frans-Vlaanderen 

De VUJO van het arr Turnhout 
verbleef voor een weekeinde (9 en 10 
augustus 11) in Frans-Vlaanderen 

De ontdekkingsreis was met alleen 
een sfeervolle uitstap maar vooral een 
leerrijke kennismaking met het stukje 
Vlaanderen binnen de franse staatst-
grens 

(foto H. Verachten). 
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Verbroedering Dalton-Dilbeek-Obervellach 

Itterbeekse longen 
1 laar naar VSA 

Van vrijdag 27 juni tot woensdag 2 juli ni, hiad de gemeente 
Dilbeelc een 64 Itoppige deiegatie op bezoel< uit Dalton, Georgia 
USA. Verleden jaar werd reeds de eerste stap tot deze verbroede
ring tussen Dalton en Dilbeel< gezet toen 69 Dilbei<enaren naar 
daar vlogen en er op een buitengewoon hartelijke manier ontvan
gen werden. 58 onder hen zelfs vervolledigden hun trip naar 
Amerilta door een uitstap van 1 weel( naar Florida die meer dan 
beviel. Iedereen was toen zo tevreden geweest bij zijn thuisl<omst 
dat het sukses van een wederbezoek op voorhand gewaarborgd 
was. 

Aanvankelijk bestond de delegatie 
uit meer dan 100 deelnemers, doch 
de schrik voor terrorisme en radioaktl-
vltelt (Tsjernobyl) en de val van de 
dollar hadden het aantal doen slinken 
tot 66. 

Vriendschap en... 
Meteen werd ook de verbroedering 

uitgebreid tot Obervellach, een dorp 

Herdenklngsmis 
Theo Brouns 

Op zaterdag 20 september a.s. 
wordt te Leuven een herdenkingsmis 
gelezen ter nagedachtenis van Theo 
Brouns, n.a.v. de 40ste verjaardag 
van zijn fusillering. De eucharistievie
ring wordt opgedragen door pater 
Frans Brouns (broer van Theo), net 
voor zijn afreis naar Peru. 

De homilie wordt verzorgd door pa
ter Arnouts, dominikaan. 

De plechtigheid begint om 16u. en 

gaat door in de kerk van de paters 
'ominikanen, Ravenstraat te Leuven. 

Het Vlaams Gemengd Koor o.l.v. 
Maurits Faunes (Winksele) verzorgt 
de zang. 

Wij roepen onze lezers uit het Leu
vense op deze herdenking niet te 
missen I 

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

Rijschool 
Ford. 

VERBIEST 
MOLENBEEK: 
Leopold H-laan 194 
(waar viadukt van Koekelberg 
was) 
ANDERLECHT: 
Bergense steenweg 797 
(aan kruispunt Veeweidestraat) 
Tel. 426.85.94 
Afzonderlijk teorie, afzonderlijk 
praktijk of belde na elkaar. 

LliVIBURG 
SEPTEIMBER 

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-Munsterbllzen. 
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 

in Karinthië (Oostenrijk), dat reeds in 
1972 verbroederde met Schepdaal 
eveneens onder burgemeester Jef 
Valkeniers. In zijn toespraken, zowel 
in het Nederlands, het Duits als het' 
Engels had hij het vooral over de 
verbroedering als middel bij uitstek tot 
vriendschap en wederzijds begrip om 
oorlogen en terrorisme uit te roeien en 
te komen tot verdraagzaamheid, vrij
heid en wereldvrede. 

De geschiedenis van beide ver
broederingen werd uiteengezet door 
schepen Platteau en schepen De Rid
der, terwijl de groeten van de Ameri
kaanse en Oostenrijkse overheden in 
perfekt Nederlands werden gebracht 
door de attaches Mc Ehlaney voor 
Amerika en dr. Fenkart voor Oosten
rijk. 

De vice-burgemeester van Dalton, 
Ray EIrod en de burgemeester van 
Obervellach J. Möschl gaven een ge
past wederwoord en de traditionele 
geschenken werden uitgewisseld 
waarbij de buitenlanders het vooral 
hielden bij hun vlaggen en een herin-
neringsscnotel, terwijl Dilbeek de 
vlaggen verving door een prachtig 
Vlaams kunstboek. 

De voorzitters van de twee feestko-
mitees Frank Stevens en Karel An-
nicq sloten zich aan bij de hulde en 
dankten vooral de gastgezinnen. Na 
het uitvoeren van het Amenkaans en 
het Oostenrijks volkslied werd een 
daverende Vlaamse Leeuw gebracht 
telkens door de fanfare van Slnt-Mar-
tens-Bodegem. Hierop volgde een 
druk bijgewoonde receptie met 
streekbleren. Alles bij mekaar werd 

Tussen burgemeester Valkeniers en de (vice-)burgemeesters van 
Dalton en Obervellach werden niet alleen geschenken uitgewisseld 

maar ook bestendige vriendschappen gesloten! 

het een zeer geslaagde en stijlvolle 
plechtigheid die zelfs bloemen oogst
te bij de oppositie. 

...oecumene 
Het verblijf in Dilbeek werd aange

vuld met bezoeken in het pajotten-
land, Brussel, Gent en Brugge, 's 
Zondags was er een echt plechtige en 
meertalige h. mis in de Sint-Martinus-
kerk van het landelijke Slnt-Martens-
Bodegem, waar achteraf een Baptis
tendominee predikte wat het geheel 
een echt oecumenisch tintje gaf. De 
gulheid van de Brabanders mochten 
de gasten ondervinden tijdens tal van 
tuinfeesten en in de gastgezinnen. 

Uitwisseling 
Het was dan ook niet te verwonde

ren dat er bij het afscheid veel kussen 
en tranen vielen. 

De brieven die Dilbeek sindsdien 
bereikten zeggen genoeg: ,,Wir 
mochten Sie fur die grosszügigen 
gastfrendschaft recht herzlich dan
ken", ,,We all had such a wonderfull 
time in Dilbeek and shall continue to 
saver the memory of five very special 
days for the rest of our life". 

Ondertussen werd ook de eerste 
Dilbeekse jongere aangeduid die in 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R . 
Salon.s - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

O n k l o p b a r e pr i jzen 
in k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 
(spptialf voorvwuMrden voor trouwers) 

iJpenmBsuren: I)i., woe., vrij. v«n 13 tot l au . 30 
l>o.. /»l. van 10 tot 19u. 30 
/ o n d a g van 14 tot 18 u. 

Z a a k v o e r d e r KEÜZFHSTRAAT 2 - 1740 TKRNAT 02-582.22.22 
Slaf Kiesekoms (op slechts 15 km van Bnisscl centrum! 

het kader van de verbroedering gedu
rende een jaar te Dalton gaat stude
ren. Het gaat om Peter Treip (1968) uit 
Itterbeek. De jongeman wil handelsin
genieur worden en hoopt in de VSA 
o.a. volmaakt Engels te studeren I 

Zondag, 12 oktober 
te Halle: 

BRABANT 
SEPTEMBER 

12 MERCHTEM: Spreekbeurt door 
J. Gabnels over ,,Een regie m Vlaan
deren" in feestzaal te Hamme om 
20 uur. Org.: VU-Merchtem. 
12 KAPELLE-0/D-BOS: Bal van 
burgemeester en schepenen. Zaal 
,,ln 't Witte paard". Met Sandra Kim. 
13 MEISE: Wandelzoektocht van 13 
tot 21 september. 25.000 fr. prijzen. 
Deelnemingsprijs: 120 fr. Deelne-
mingsformulieren te tiekomen door 
storting op rek. nr. 437-3293241-32 
van het Karel Bulsfbnds Meise. Prijs
uitreiking op 21 september om 19 uur. 
16 HALLE: Voordracht „Alkohol en 
andere drugs in en buiten de school" 
in het lokaal van Leda, P. Van Ruy-
chelveltstr. 2 om 20u. Org.: Fed. aut. 
Centra voor welzijnswerk. 
19 LEUVEN: verkeersleiding lucht
haven Zaventem en postsorteercen-
trum Brussel X. Bijeenkomst om 18u. 
op de autobuspari(ing links voor sta
tion van Leuven. Vetrek naar Zaven
tem met privé-auto's. Meerijden is 
mogelijk. Terug rond 23 uur. Inlichtin
gen bij Henwig Schrevens, tel. 
44.72.75. Org. Dosfelkring-Leuven. 
20 KOEKELBERG: Wandelzoek
tocht. Vertrek van 13u30 tot 14u30 
aan de gemeenteschool, Herko-
liersstr. 68. Terug uiteriijk om 17u op 
dezelfde pleiats. Inl. bij L. Suys, Veilig-
heidsstretat 43, Koekelt)erg. Org. 
Wandelklub Koekelberg. 

Nationale 
anti TGV-betogIng 

De aanpak van het TGV-dossier - de „train è grande vitesse" - is 
weer zo'n typisch s t a a l ^ van politiek op z'n Belgisch. 

Hoe is het in godsnaam mogelijk dergelijk ingrijpend projeitt 
door te druicken zonder dat de l>evolking en haar vertegenwoordi
ging ook maar één vinger in de pap te brokken heeft, zonder 
rekening te houden met de gevolgen op milieu en ruimtelijke 
ordening, zonder de Impiikatles op het binnenlands verkeersnet 
én de werkelijke kosten en baten in te schatten?! 

Slechts met mondjesmaat en na 
herhaald aandringen licht verkeersmi
nister De Croo nu en dan een sluier 
van het dossier. Maar al bij al blijft het 
in een waas van geheinuinnigheid 
gehuld. Ook na zijn jongste verklarin
gen, tijdens de konfrontatie-uitzen-
ding van vorige zondag. 

Onze vertegenwoordiger in dit de
bat, kameriid Jaak Gabriels, trok bij 
een ,,goede bron in Frankrijk" de 
dure eden van de liberale eksellentie 
na. Zijn inlichtingen zullen het geloof 
in 's lands politici zeker niet doen 
toenemen. 

Zo zwoer De Croo bij hoog en bij 
laag dat de beslissing over de aanleg 
nog niet gevallen is. Het laatste woord 
zou bij het Pariement berusten. 

Mooi, ware het niet dat de TGV-
producenten ervan uitgaan dat de lijn 

BOVENSTE BESTE BUTTONS & BADGES 
Sportmanifestaties - reklame - slogans - kongressen - politiek 

Europalaan 35, 9800 Deinze - Tel.091/86.33.05 

Telex 12436 barob 

BUTTON-BADGE 
EQUIPMENT 

NIEUW! 
Publicitaire 
BASE-BALL CAP 

PILLOWS 

BUTTON BADGES 

Parijs-Brussel-Keulen er alleszins 
komt. En je kan je moeilijk inbeelden, 
dat een bedrijf over dergelijke miljar-
den-aangelegenhekj een produktie-
t>eslissing neemt zonder vaste waar-
txirg, de waar aan de man te kunnen 
brengen. Hoe dan ook moeten de 
ministers van de Ijetrokken staten, 
waaronder ons land, op enigeriei wijr 
ze een waartmrg gegeven hebben. 
Zonder medeweten, laat staan in
spraak van het Parlement.-

Een ander probleem t)etreft het tra-
jekt. Volgens De Croo is dit nog in 
studie en behoren zowel de lijn naar 
Keulen (met eventuele stop te Luik) 
als deze naar Amsterdam (met stop
plaats te Antwerpen) tot de mogelijk
heden. De informant van Gabriels 
houdt het evenwel bij één lijn: Parijs-
Brussel-Keulen, zonder stop te Luik. 
Van Amsterdam zou momenteel geen 
' :ake zijn. 

De laatste geheimdoenerij sletat op 
de Belgische deelname. Zoals steeds 
worden duizenden jobs in het vooruit
zicht gesteld. Punt. Meer details krijg 
je niet. 

De fraktievoorzitter vernam even
wel meer. 't Is al in kannen en kruiken: 
de TGV-Nord wordt geproduceerd 
door de Franse groep Alsthan-Atlanti-
que, in samenwerking met een Duitse 
groep en, voor ons land, B.N. en het 
Waalse ACEC. Beide van de hokling 
„Société Générale"! En dan weet je 
het wel... 

Je vraagt je af hoe dit land bestuurd 
wordt. En vooral, wie het bestuurt. De 
regering en het Pariement, in het 
algemeen belang? Of een groepje 
industriëlen, die ministers bereid vin
den als leurder de straat op te geian? 

In Halle-Vilvoonle, het itogeland 
en de Antwerpse Kempen stak het 
verzet reeds de kop op. Telkens 
met de VU ais motor. 

Ondertussen hebben alle aktie-
groepen en de oppositie zk:h ge-
bundeM in een anti TGV-front. Het 
ais eerste agendapum: een natk>-
naie betoging op 12 oktober te itai-
ie. „WM" houdt U op de hoogte. 
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Op 28 september te Roeselare 

Grootse stoet herdenkt 
Rodenbachs 

De maand september wordt een belangrijke maand voor de stad 
Roeselare, die 1986 uitgeroepen heeft tot Rodenbachjaar. 

Drie redenen liggen aan de basis van de feestelijkheden. 
Vooreerst is het 200 jaar geleden dat Alexander Rodenbach 

werd geboren. Vervolgens wordt het 150 jaar bestaan van de 
brouwerij Rodenbach herdacht. En tenslotte is het 130 jaar 
geleden dat Albrecht Rodenbach werd geboren. 

Hoewel de meeste lezers vooral 
Albrecht Rodenbach kennen en wel
licht al wel een Rodenbach gedron
ken hebben, zal de figuur van Alexan
der minder vertrouwd zijn 

„Blinde Rodenbach" 
Nochtans speelde Alexander — 

ook bekend als de blinde Rodenbach 
— een belangrijke rol in het politieke 
en ekonomische leven van de pas 
opgerichte Belgische staat, vooral 
dan voor de Roeselaarse regio 

Als lid van het nationaal kongres en 
volksvertegenwoordiger voor het ar
rondissement Roeselare zette hij zich 
vooral in voor de sociaal-ekonomi-
sche ontwikkeling van de Roeselaar
se regio. Door zijn Inzet kon er werk 
gemaakt worden van de aanleg van 
de spoorlijn Brugge-Roeselare-Kort-
rijk en het belangrijke kanaal Roese-
lare-Leie. 

Later was hij burgemeester van 
Rumbeke — thans deelgemeente van 
Roeselare — en zeer aktief op kultu-
reel vlak 

Zeer baanbrekend werk verrichtte 
Alexander Rodenbach op het vlak van 
de blinden- en doofstommenwerking 
Diverse wetsvoorstelten m b t deze 
groep zorgden voor een gevoelige 
verbetering van hun lot 

„Vrijheid en Nering" 
Het Rodenbachjaar te Roeselare 

kende reeds enkele aktiviteiten, maar 
het IS toch vooral deze maand die het 
hoogtepunt wordt in dit jubileumjaar 
De uitschieter wordt ongetwijfeld de 
Rodenbachstoet die doorgaat op zon
dag 28 september a.s 

Het thema van deze stoet is ,,Vrij
heid en Nenng klonk het hier", verwij
zend naar een psalm van Albrecht 
Rodenbach waann het vast geloof in 
de wederopstanding van Vlaanderen 
beklemtoond wordt Een thema dat 
zovele jaren latter helaas nog altijd 
aktueel is 

In de stoet worden enkele belangrij
ke thema's weergegeven Als voor

naamste onthouden we de histonek 
van de Rodenbachs; Albrecht Roden
bach zelf en tenslotte een venvijzing 
naar ,,vrijheid en nenng nu" waann 
hedendaagse technologische ver
nieuwingen verwoord en verbeeld zul
len worden 

De stoet zelf omvat een 50-tal groe
pen, praalwagens en er nemen zo'n 
1500 deelnemers aan deel. 

Belangrijk is wel dat ook de VU-
Roeselare als enige politieke partij 
besloten heeft als hoofdsponsor aan 
deze stoet deel te nemen. 

Tegenbezoek 
Naar aanleiding van ons bezoek 

aan de afdeling Genk op 8 juni van 
vorig jaar, vond het bestuur van onze 
afdeling dat we met mochten nalaten 
het sympathieke Genk voor een te
genbezoek uit te nodigen De Roden
bachstoet IS daarvoor een ideale gele
genheid Toch willen we alle andere 
leden en VU-sympafhisanten graag 
uitnodigen op zondag 28 september 
voor dit feestelijk gebeuren. Het VU-
lokaal — gelegen St.-Michielsstraat, 
in het hartje van de stad ^ is de hele 
dag toegankelijk. U bent er hartelijk 
welkom' 

Voor alle volledigheid willen we 
graag het resterend programma van 
dit Rodenbachjaar aan u meegeven 

Programma 
* Tentoonstelling van 20 t e m 28 

september in de Posterie, Ooststraat 
35, Roeselare met als thema ,,De 
Rodenbachs van Roeselare" Dage
lijks toegankelijk behalve op maan
dag van 16 30u tot 18.30u Op zater
dag van 15 30 tot 17 30u en op zon
dag van 10 tot 12 

* Opendeurdagen in de brouwerij 
Rodenbach, Spanjestraat 133 op 13, 
14, 15, 20, 21, 26 en 27 september 
telkens van 14 tot 18 uur U ontdekt er 
de geheimen van de bierkelder, be
zoek aan de brouwerij en uiteraard 
krijgt u de smaak te pakken van het 
heerlijke Roeselaarse bier. 

VUJO-Oostende kwist 
Emd augustus organiseerde de VUJO van Groot-Oostende een zomerkwis 

Het weliswaar tierfstachtige weer kon de sfeer in de gezellige zaal ,De 
Komedie" echter met drukken Meer dan zeven ploegen vochten zich door de 
binnen- en buitenlandse aktualiteit om zo de titel van ,,Grootmeester in de 
Politiek'' te bekomen Uiteindelijk werd de Ploeg uit Manakerke eindwinnaar en 
mocht ze het overwinningsplakket in ontvangst nemen terwijl de verliezers een 
levende kip aangeboden kregen (G L ) (foto's Lut Lambert) 

' Op 27 september wordt in Rum
beke Alexander Rodenbach her
dacht 

* Op 28 september om 15 uur gaat 
de Rodenbachstoet door in het cen
trum van de stad 

* Tot slot wijzen we u op de uitgifte 
van het boek ,,De Rodenbachs in 
Roeselare", geschreven door Michel 
De Bruyne. Een uiterst verzorgd en 
rijk geïllustreerd boek, dat ongetwij
feld een waardevolle aanwinst in uw 
biblioteek betekent. 

Johan Laitem 

VU-arr. Brugge 
feest 

...in 't vagevuur 
Daags na de partijbestuursverkie

zingen viert de Volksunie van het arr. 
Brugge-Torhout-Ooskust feest... in 't 
vagevuur Dit nazomerfeest grijpt im
mers plaats in de Vagevuurhoeve en 
de Ponymanège te Zuienkerke 

Vanaf 15 uur is er van alles te 
beleven: poppenkast, tekenwedstrijd, 
ponyrijden, volkspelen, enz. Om 18 
uur kan men aanschuiven voor een 
stukje varkensvlees aan 't spit. 's 
Avonds blijft gezelligheid troef. 

De toegangsprijs tot dit feest — 
waarop de kersverse partijvoorzitter 
eveneens verwacht wordt — is be
paald op 200 fr. Kinderen van 6 tot 12 
jaar betalen 100 fr en kinderen jonger 
dan 6 betalen niks. De opbrengst 
gaan volledig naar de kas van het 
arrondissement. 

Mee met 
,,Maeneblusscher" 
Naar 
Bloemencorso 

De vakantie zit erop en blijkbaar 
ook de zomer. Alhoewel september 
ons in de voorbije jaren herhaaldelijk 
met veel zonnige dagen bedacht Mis
schien ook dit jaar' 

De NMBS pakt op zondag 14 sep
tember uit met een knap initiatief voor 
een nazomers uitstapje. Dan rijdt de 
stoomtrein den „Maeneblusscher" 
(macine nr 12 004 met L-voertuigen) 
nog eens tussen Oostende en Meche-
len Die dag is er immers van alles te 
beleven in Mechelen- bloemen- en 
,,groenselcorso", ,,klokkensmytinge" 
op de ,,grooten" markt evenals ande
re vormen van animatie Deze stoom
trein vertrekt om 7 16 uur in Oosten
de, stopt in Oudenburg, Brugge, 
Beernem en Gent St -Pieters, tenein
de om 10 44 uur de ,.statie" van 
Mechelen binnen te rijden 's Avonds 
wordt om 18 58 uur het fluitsignaal 
gegeven waardoor men om 22.48 uur 
in Oostende aankomt 

,,Groote menschen" betalen 500 
fr , kinderen van 6 tot 12 jaar 300 fr 
en kleintjes mogerwgratis mee maar 
krijgen ,,genen gereserveerden 
bank" In de prijs is ook de begelei
ding van stadsgidsen naar het cen
trum van de gerenomeerde stede be
grepen 

Inlichtingen voor deze merkwaardi
ge reis zijn te verkrijgen in het kom-
mercieel agentschap aan het Sta
tionsplein te Brugge (tel 
050/38 39 97) evenals in alle kust-
infokantoren 

Herdenking 
J. Vandepltte 

In een vorige editie besteedde onze 
medewerker lic. Rik Verlinde een uit
voerige bijdrage aan de figuur van 
oudstrijder Juliaan Vandepltte. Deze 
pionier van de radio in Vlaanderen 
wordt op 28 september herdacht. 

Het Verbond der Vlaamse Oud-
Strijders en Oud-Soldaten, afdeling 
Blankenberge, nam het initiatief tot 
het plaatsen van een nieuw helden-
huldezerkje; het vorige werd tijdens 
de ontruiming van het kerkhof van 
Uitkerke vernield. 

Het programma van zondag 28 sep
tember ziet er zo uit. Om 10 uur wordt 
er in de St.-Amanduskerk van Uitker
ke een plechtige eucharistie opgedra
gen waarin abt Hoste, pater Pil en 
Ellas Dupon voorgaan Het St.-Anto-
niuskoor verzorgt de zang en nadien 
wordt een aandenken uitgereikt. Om 
11.30 uur volgt de inzegening van het 
nieuwe zerkje met toespraken door 
Ijzerbedevaartvoorzitter Paul Daels, 
VOS-voorzitter Herman Vandezande 
en famiielid prof. Vandepitte. Daarna 
is er een receptie in het parochiaal 
centrum ,,Viertorre". 

Organisatievlaggen en bloemen 
zijn welkom. Voor verdere inlichtin
gen kan men terecht bij de stuwende 
kracht achter dit lovenswaardig opzet 
Karel Vandenberghe (tel.: 
050/41.68.45). 

WEST-VL. 
SEPTEMBER 

11 IZEGEM: Tentoonstelling Els 
Vanhauwaert op het stadhuis. Elke 
dag van 15 tot 19 uur. Op zater- en 
zondag ook van 10 tot 12 uur. Org : 
VSVK. 
14 IZEGEM: Wandeling in Beau-
voorde o.l.v. Leon Bossier Bijeen
komst 13u30 Vlaams Huis. Org.: 
Wandelclub Vlaams Huis. 
15 IZEGEM: Oud Stadhuis, 15 uur: 
Diavoordracht over Griekenland door 
dhr De Mey uit Kortrijk. Org : VVVG. 
25 IZEGEM: Gaston Durnez over de 
krant De Standaard. Om 20 uur in 
auditorium Academie, Kruisstraat. 
Toegang: 50 fr. Abonnementskaart 
gratis. 
28 ZUIENKERKE: Nazomerfeest 
van de VU-arr. Brugge-Torhout-Oost
kust in de Vagevuurhoeve. Vanaf 15 
uur. Om 18 uur varken aan 't spit. 
28 UITKERKE: Herdenking radio
pionier Juliaan Vandepitte met inze
gening van een nieuw heldenhulde-
zerkje op het kerkhof. Om 10 uur. 
Org.' VOS-Blankenberge 

ZOêK€Rq€ 
D 21-jarige jongedame — diploma 
Al sekretariaat-handel zoekt een pas
sende betrekking. Voor inlichtingen 
zich wenden: O. Van Ooteghem — 
Senator, Arm. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge. Tel.: 091/30.72.87. 

Over te nemen wegens pensioenleeftijd 

Café met feestzaal 
Vlaams Huis, IJzerlaan 83, Diksmuide (nabij de IJzertoren) 
lx)l{aal van verscliillende verenigingen 
Het meest gekende „Vlaams Huis" in Vlaanderen 
Inlichtingen: Leo Devreese, IJzerlaan 83, 8160 Diksmuide, tel. 051-
50.07.49. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Wervik 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn brengt ter kennis dat wordt 
overgegaan tot het aanleggen van een wervingsreserve (geldig tot en 
met 31 12 1988) voor de volgende kontraktuele betrekkingen 
gebrevetteerd verplegende, ziekenhuisassistent(e), sanitaire help(st)er, 
rusthuishelp(st)er en schoonma(a}k(st)er-werk(st)er. 
Het verplicht inschrijvingsformulier, de voorwaarden en inlichtingen 
zijn te bekomen op het sekretariaat van het OCMW, kantoor nr 1, 
Steenakker 30,8670 Wervik, de maandag tot en met de donderdag van 9 
u tot 11 uur of telefonisch 056-31 16 57 - 31 16 18. 
Kandidaturen in tie dienen uiterlijk op maandag 29 september 1986. 

(Adv. 144) 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
terwijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostrade Antwerpen-Boom-Brussel 

OPEN alle dagen van 9 tot 18 uur-vri jdag feest-en koopjesavond tot 
21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten. 
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Jonge grafiek te Izegem 

Els Vanhauwaert stelt tentoon 
In het stadhuis 

De graf ische kunst is alt i jd populair geweest in Vlaanderen. 
Houtsneden, l ino 's , l i tho 's , tekeningen en noem maar op, v inden 
een publ iek dat oog heeft voor kwali tei t , vakmanschap en. . . pr i js. 
Een schi lderi j is en bli j f t nu eenmaal alt i jd duurder. 

De Izegemse Els Vanhauwaert reeks portretten, zelfportretten, land 
(°1962) legt zich helenfiaal toe op 
grafiek. Het wordt haar eerste ten-
toor)stelling, nu begin september in 
het jzegemse stadhuis Haar werk zal 
onvermijdeli)k zijn weg vinden 

Els Vanhauwaert volgde vier jaar 
vrije grafiek aan het Gentse Sint-
Lukasinstituut Met docenten als b v 
een Raf Coorevits kan het met anders 
of haar opleiding is degelijk geweest 
Ze heeft er diverse technieken leren 
beheersen diepdruk, vlakdruk, hoog
druk en fotografie Daarna volgde ze 
avondlessen in modelschilderen 

In de voorbije jaren heeft ze zorg
vuldig een oeuvre bijeengewerkt dat 
nu de konfrontatie met het publiek 
verdient Daann komen diverse tech
nieken aan bod Vooral ets, litho, 
houtsnede, portret en houtskoolteke
ning zijn aanwezig. 

Els Vanhauwaert kiest haar onder
werpen Uit de haar omnngende we
reld' het atelier of de studentenka
mer, het landschap zoals het zich 
vastlegt na een reis, mensen rondom 
haar en de eigen figuur Vandaar een 

Nazomerfeest 
Daags nè de verkiezing van een 

nieuw partijbestuur, op zondag 
28 september, organiseert de VU van 
het arrondissement Brugge een nazo
merfeest. I^isschien brengt de nieu
we partijvoorzitter ook een bezoekje. 

Dit gezellig VU-feest grijpt plaats in 
de ,,Vagevuurhoeve" te Zuienkerke 
en start om 15 uur. Vanaf 18 uur kan 
men smullen van een varkentje-aan-'t 
spit. 

schappen, stillevens en studies naar 
grootmeesters 

Haar werk is gekenmerkt door zorg 
voor een zuivere afwerking, aandacht 

voor originaliteit in de kompositie en 
een eigen kijk op de werkelijkheid 

Els Vanhauwaert stelt tentoon in 
het Izegemse stadhuis, van 6 tot en 
met 14 september, elke dag van 15 tot 
19u , op zat en zon ook van 10 tot 
12u De tentoonstelling van Els Van
hauwaert wordt mee gesteund door 
de Vlaamse Knng VSVK 

E Vandewalle 

VU-Sport- & Gezinsdag 

Oostvlaamse ploegen eervol 2de! 

Els Vanhauwaert, Zelfportret 1983, litho 

De twee Oostvlaamse ploegen, Hamme voor voetbal en Serskamp 
voor volley struikelden voor het Nijlense geweld. Toch proficiat, ook 

aan de andere deelnemers! 

^ ^ lepel & vork... 

TZesiautant „ ^JCassattbat^ " 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

Kom eens Mi ons! 
GMloton van 14 t.e.m. 30 juli 

' Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011/43.20.51 
Brussel (uitb. Jaak 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 
Grot* pwkMftwrelMn, zalen vrij voor fMSten, banketttn e.t. Ouitte «pecMHelton: PortmuwJar 
TM«r vin 't vat, Lavende Water Tonisateiner Sprudel, goed en geadkoopatan. 

Seder t 1910 
J A N ^ A U W E L S - D E S f l A U W E R , % S | ^ S , ^ ^ K -

Oude Brugstraat 16. 9328 Schoonaarde Tel 052-423248 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie (adv 23J 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Weslerio 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joria Van den Orleasche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

V ^ C T j Wolvengracht 
en 
Leopoidstraat 

c Af/ L E DEMEPTOGH r AUT 

Tel 2179153 

W a a r V lamingen 
thu is zi jn-. 
in 't hart je van Brusse l 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomi|S 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kout«r 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

~.̂  'IdV:»?*'' 

BROOD -< AAtiKEJBAKKBmjt^.JÓG!O^Sümtn 

LASAT - T«f. 521.14.40 
SPECtALITE lT : G E L E G C N H E K J S G É B A K 

B e r g e n s e s t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

OOST-VL. 
SEPTEMBER 

13 BUGGENHOUT: Tentoonstel
ling Balinese Kunst in zaal Hollywood, 
Broekstraat, Buggenhout-Opstal. 
Deze tentoonstelling loopt tot 21 sep
tember is open- weekdagen van 18 
tot 21 u., zat. en zond. van 14 tot 21 u. 
Ingang gratis. Org. Vlaamse Kring 
Buggenhout. 

14 IMPE-LEDE: Om 11u. eucharis-
tievienng voor overleden Z.B.-kame-
raden en families m parochiekerk 
Impe Daarna middagmaal in zaal 
Edeweis, Steenstraat te Lede. Deel
name middagmaal: 400 fr. Spreker is 
Geert Mallefroy. Inschrijven bij Marcel 
Baeyens, Anderenbroek 60, Dender-
houtem. Org. Vriendenkring Snel-
Pede. 

20 SINT-AMANDSBERG: Vlaamse 
kermis op het terrein van het hof van 
Herlegem, Herlegemstraat 13 Van 15 
tot 23 uur Barbecue met braadworst 
of vleesbrochette (50 tot 80 fr.). Org. 
VU en VUJO-Sint-Amandsberg. 

26 GENT: Avant-première „Lijmen 
en Het Been" naar W. Elschrt in 
KNS, St.Baafsplein. Deze kan bijge
woond worden aan vermindarde pri|-
zen. InMchtingen en reservatte vóór 
12 september bij Vakbel, Limburgstr. 
90, 9000 Gent, tel. 091/23.01.36. 

2S DEINIK: Familieteeet met eten-
tis: Bretoense hesp in groentMüonro. 
Aanvang- 19u30. Eregast to i^ugo 
Schittz. bn»hniven txj Rornab) jMurter 

(mm.ts.n. '^^MW:'-''', 
27 tKTWLJX: TartPOTWWH» 
van Enmtanuel Nisol „El PMer" tn 
„Vlaams Huis De VeWbtoef»»", Avenj-
straat 5. Deze tentoonsteüifigloopt tot 
19/10 en IS open op woensd., dond. 
en vrijd. vanaf 17u. zat. vanaf 14u. en 
zond. vanaf lOu. Org. Vrienden van 
het Vlaams Huis. 

i f^„-.i^.i 
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„Wij zijn 
geen militaristen" 

BERCHEM. — Zondag 5 oktober viert tiet Vlaams 
Nationaal Jeugdverbond (VNJ) zijn 25-jarig bestaan. 
Dit zal gepaard gaan met een groots verbondsfeest in 
het Gentse Floraliënpaleis. 

Vijf jaar geleden was stichter-voorzitter Jaak Van 
Haerenborgh op deze bladzijde te gast. In oktober '85 
droeg hij het bevel over aan Ledy Broeckx. 

LEDY BROECKX is 41 jaar, 
studeerde aan de normaal-
school van Borsbeek, was 

jarenlang in de komputerwereld ak-
tief en is thans werkzoekend. Van 
huisuit nationalistisch was zij tot 
haar 16de lid van de Chiro. In dat 
jaar werd het VNJ opgericht en 
voor haar lag de beslissing voor de 
hand. 

Onderstaand gesprek werd ook 
bijgewoond door de gewezen ver
bondsleider Jaak Van Haeren
borgh die ons vertelde dat het VNJ 
thans ongeveer 2.000 leden telt. 
„Hef VNJ IS in volle opgang", glun
dert de stichter. 

WIJ: Waarin onderscheidt het 
VNJ zich van andere jeugdbewe
gingen? \Ne\ke zijn de belang-
rijlcste verschillen? 

L. Broeckx: „Hetbelangrijkste 
verschil is dat het VNJ een nationa
listische jeugdbeweging is. 

Het ligt dus in onze bedoeling de 
kinderen niet alleen bezig te hou
den of bepaalde technieken bij te 
brengen, maar werkelijk ook een 
ideologische vorming mee te ge
ven. Zodanig dat, wanneer deze 
jongeren als volwassenen uit de 
jeugdbeweging stappen, zij in de 
Vlaamse Beweging aktief blijven. 
Weze het nu in een aktiegroep, in 
een kulturele vereniging, in een po
litieke partij of wat al meer. Bij ons 
krijgen zij dus een basis om verder 
mee te werken in de Vlaamse Be
weging." 

Onderwijs, 
'n opvoedkundige 
ramp 

WIJ: U zegt: vorming. Is dit 
geen taak voor het onderwijs? 

L. Broeckx: „Het onderwijs is 
terzake eigenlijk een lachertje. 
Neem nog maar het geschiedenis-
onderricht. 

Maar ook opvoedkundig vind ik 
dat ons onderwijs gewoonweg een 
ramp is." 

WIJ: Het VNJ beschouwt U als 
een zinrijke aanvulling op het on
derwijs? 

L. Broeckx:,, Vroeger werd ge
zegd dat voor kinderen eerst het 
gezin, vervolgens de school en tot 
slot de jeugdbeweging als vor
mend moesten worden aanzien. Ik 
meen dat dit op het ogenblik veran
derd is. Het gezin blijft het belang
rijkste, maar de jeugdbeweging 
heeft nu veel meer de taak van de 
school overgenomen." 

J. Van Haerenborgh: „ Het VNJ is 
eigenlijk geen aanvulling op het on
derwijs, maareen verbetering! Wij 

moeten konstant hetgeen zij op 
school verkeerd leren — hun ver
keerde opvoeding dus — rechtzet
ten en verbeteren." 

L. Broeckx: „ Wij hebben leiders 
en leidsters die zeggen: „Dit of dat 
hebben zij ons in de school ge
leerd. Wat is de visie daarop van 
het VNJ?" Wij helpen hen daar 
graag bij." 

WIJ: De andere jeugdbewe
gingen maken kwa ledenaantal
len geen zo'n beste tijden door. 
Naar verluidt houdt dit verband 
met het overaanbod van moge
lijkheden voor kinderen. Denken 
we maar aan allerlei sportvereni
gingen, de muzikale ekspressie-
kansen, enz... Moet ook het VNJ 
tegen deze konkurrentie op
boksen? 

L. Broeckx: „Hef VNJ groeit 
jaar na jaar. Ons ledenaantal 
neemt toe. Telkens wanneer wij 
een viering hebben—bv. na 15, na 
20 jaar — zien wij onze aangeslo
tenen met 50 tot 60% toenemen. 

Blijkbaar slaat hetgeen wij zeg
gen en doen aan bij jongeren. Al
hoewel het niet steeds makkelijk is 
op te tornen tegen de drang om lie
ver bij een voetbalploeg te spelen. 
Wanneer wij op huisbezoel< gaan 
en horen dat dit het bezwaar is, dan 
stellen wij altijd voor om het eens 
voor drie maanden bij ons te probe
ren zonder één enkele verplichting. 
En laat daarna de kinderen maar 
zelf kiezen, theestal lukt dit, 
meestal blijven ze. 

Wij bieden blijkbaar een beter 
antwoord op tal van vragen. Verge
lijk dit maar met de jongerenbewe
ging van de twee nationalistische 
partijen: voorzover wij op de hoog
te zijn, bloeien deze formaties wei
nig... Het VNJ daarentegen gaat 
vooruit." 

Partijpolitiek 
onafhankelijk 

WIJ: U geeft politieke vor
ming. Is het daarbij mogelijk on
partijdig te blijven? 

L. Broeckx: ,,Absoluut. Heel 
goed zelfs. Wij geven politieke vor
ming, maar geen partij-politieke 
vorming. De naam Volksunie of 
Vlaams Blok wordt heel weinig ge
bruikt. Wij spreken over de partijen 
en daarmee bedoelen we ook de 
CVP, de PVV, enz. 

Toch wordt over konkrete proble
men gepraat, bv. over het delikate 
rakettenvraagstuk. In de scholen is 
er immers die drukking, dus moet 
het VNJ proberen daarop een na
tionalistische visie te formuleren. 
WIJ houden daarbij geen rekening 

met wat de partijen daarover den
ken." 

WIJ: Wie bepaalt dan het VNJ-
standpunt terzake? 

L. Broeckx: „Een bepaald pro
bleem wordt eerst met de ver
bondsleiding besproken, dit is een 
groep van vier mensen. En daarna 
gebeurt dit op de verbondsraad, 
een vergadering van cirka 30 ver
antwoordelijken uit heel Vlaande-

gezegd tegen de leiders op ons 
weekeind: „Bij ons is het niet mo
gelijk om te huichelen." 

De met-gelovigen krijgen op het 
moment van de mis een bezinning 
over bv. de natuur. Een vervang-
programma dus. 

Bij de kinderen laten wij de keu
ze over aan de ouders." 
J. Vanhaerenborgh: „Hef valt mij 
trouwens op dat het percentage 
van zij die naar de mis gaan toe
neemt." 

WIJ: Zijn er filosofische over
tuigingen die U niet aanvaardt? 

L. Broeckx: ,,Bij ons kan ieder
een zijn eigen mening hebben. 
Geen probleem dus. Daar zijn ook 
praktisch nooit diskussies over. 

Leiders krijgen uiteraard wel een 
scholing over wat wij verstaan on
der nationalisme. Wanneer zij dit 
onderschrijven is alles in orde. Wij 
houden als eerste doel voor ogen: 
het zelfstandige Vlaanderen en 
liefst zo nationalistisch mogelijk. 
Wij willen één rechte lijn naar een 

Ledy Broeckx. „Principieel zeggen wij neen tegen kinderen van niet-
Vlaamse ouders. (...) Wij moeten van vreemde kinderen geen Vlaams
nationalisten maken. Het zijn geen Vlamingen en zij behoren niet tot 

dat Groot-Nederlandse volk." 

ren. Daar horen wij heel duidelijk 
wat de mening is. 

Deze verantwoordelijken staan 
immers in het troepenkader, de 
jeugdbeweging zelf dus, afzitten in 
het stafkader, de administratieve 
verantwoordelijken dus (verzeke
ring, redaktie,...). Deze groep be
paalt uiteindelijk het standpunt." 

Orde, tucht en stijl 
WIJ: U bent geen katolieke 

jeugdbeweging, vermits uw keu
re zegt dat U eerbied tiebt voor 
elke hogere geestelijke filosofie 
of levensbeschouwing? 

L. Broeckx: „ Wij zijn zeker geen 
katolieke aktiegroep. We stellen 
echter vast dat 80 tot 90% van on
ze leiders vrijwillig naar de mis 
gaan. Het valt mij overigens op dat 
zij die katoliek zijn, het ook echt 
zijn. Zij gaan niet omdatze moeten, 
maar omdat ze écht overtuigd zijn. 
Je voelt en ziet dat. 

Wij laten hen vrij: ze gaan of ze 
gaan niet. Ik heb het zaterdag nog 

zelfstandig Vlaanderen als eerste 
objektief. En nadien Groot-
Nederland." 

WIJ: Het VNJ komt bij sommi
ge mensen als een erg strenge 
vereniging over? 

L. Broeckx: „ Wij zijn inderdaad 
een zeer strenge beweging, ook te
genover de kinderen. Wat niet be
tekent dat wij niet kindvriendelijk 
zouden zijn, integendeel. 

Wanneer wij echter niet streng 
zijn tegenover de kinderen, dan 
kunnen wij hen ook weinig meege
ven. Dit is net zoals in een klas met 
een onderwijzer die weinig of geen 
gezag heeft. Wij hebben daar 
evenwel geen problemen mee. 
Een kind dat bij het VNJ korht, 
groeit mee op: ze moeten luiste
ren, ze moeten beleefd zijn, ze 
moeten beschaafd spreken. 

Als dit naar de buitenwereld an
ders of misschien militaristisch 
overkomt, dan zeg ik neen. Wij zijn 
zeker niet militaristisch, maar wij 
houden wel heel erg aan orde'en 

tucht en stijL Zoniet wordt het een 
anarchie. Dat kan gewoonweg niet 
in onze organisatie." 

Rituelen 
WIJ: Kunt U begrijpen dat 

sommige mensen dit strenge 
aspekt niet erg waarderen? 

L. Broeckx: ,,Toch wel. Ik kan 
zelfs begrijpen dat een heel deel 
mensen daarvan terugschrikken. 
Vooral oudere mensen denken dan 
wel eens terug aan beelden van 40 
jaar geleden. 

Maar wanneer zien die mensen 
ons ? Bij het opstappen naar het 
Zangfeest of de IJzerbedevaart. Dit 
zijn de enige keren dat wij ons al
dus manifesteren. Onze andere ak-
tiviteiten starten met een openings
formatie — zoals elke jeugdbewe
ging vroeger deed—met een groet 
aan het vaandel, met een lied en 
een gebed. En 's avonds is er een 
slotformatie. Dit zijn rituelen van de 
beweging. Dit heeft niets met mili
tarisme te maken. 

Militarisme betekent immers het 
slaafs uitvoeren van bevelen, en 
dat is niet het geval bij het VNJ." 

WIJ: U benadrukt de eigenheid 
van rassen en volkerengroepen. 
Betekent dit dat bv. door Vlaam
se volwassenen geadopteerde 
kinderen met een andere huids
kleur niet bij het VNJ worden toe
gelaten? 

L. Broeckx: „Dat vormt Inderdaad 
een probleem. Als jeugdbeweging 
zijn wij natuurlijk niet tegen kinde
ren, ook niet tegen rode of bruine 
of gele. Een kind is een kind en 
moet als kind gewaardeerd 
worden. 

Wij maken wel een probleem van 
vreemde kinderen die naar het VNJ 
komen. Op dat ogenblik zouden wij 
die kinderen eigenlijk een volks-
vreemde kuituur opdringen. Wij 
vechten voor onze eigenheid, voor 
ons eigen Vlaams-zijn, onze eigen 
Vlaamse afkomst. Ik vind het ver
keerd dat wij als nationalisten die 
kinderen een volksvreemde ideolo
gie gaan opdringen. Eenmaal zij 
groter worden, zullen deze kinde
ren zich ook vragen stellen: „ Wie 
ben ik en waar kom ik vandaan ?". 
De fout ligt niet bij die kinderen en 
evenmin bij hen die zo 'n kinderen 
adopteren. Dit is de fout van de 
staat. 

Mensen die geen kinderen kun
nen krijgen en die een kind willen 
adopteren, zouden een kind van 
hier moeten krijgen. En daar 
bestaan heel wat problemen rond. 
Een Vlaams kind adopteren is veel 
moeilijkeren financieel veel zwaar
der dan een vreemd kind adopte
ren. Dus: weer eens die staat." 

WIJ: Maar het blijft dus 
neen...? 

L. Broeckx: ..Principieel is het 
neen. Alhoewel er enkele zijn. Het 
gaat trouwens niet om de huids
kleur: ik vind ook dat wij een kind 
van Franse of Spaanse ouders 
moeten weigeren. 

Het gaat erom dat wij van deze 
kinderen geen Vlaams-nationalis
ten moeten maken. Het zijn geen 
Vlamingen en zij behoren niet tot 
dat Groot-Nederlandse volk. Met 
alle respekt voor hun volk en hun 
ideologie." 

(pvdd) 
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