onderdag 27 augustus 1987 - 33ste jaar - Nr. 32-33-34-35 - 33 Fr.

Nbams Nationaal

Weekblad

Nü zaterdag te Leuven:

Volksunie-sportdag
Allen daarheen!
(Lees biz. 12)
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Pocketformaat
"Petit r pays, petits gens, petit esprit". Het is niet omdat liet een
(autlientieke?) uitspraak is van een Saksen-Coburger, met name
van Leopold II, dat men ze niet zou kunnen onderschrijven.
Er is geen ontnuchtender ervaring dan tijdens en na een intense
studie- en vakantieperiode in Afrika gekonfronteerd te worden
met de werkelijkheid van het politiek bedrijf in België en met de
mesquiniteit van de dossiers die het politiek ritme van het Koninkrijk bepalen.
Op interkontinentale schaal verneemt men in de Sahel, deze
zuidelijke oever van de grote woestijn, de verontrustende echo's
van de Golfoorlog. Dichterbij, aan de andere kant van de Ténéré,
is er het Tsjaads konflikt. Hoe verschillend ook deze haarden van
onrust, ze zijn uitingen van immense veranderingen die zich aan
het voltrekken zijn en die een wereldkaart tekenen, waarin de mogelijkheden van het Westen, de toekomst van het Westen en de
Westerse beschaving aan ingrijpende wijzigingen toe zijn.
Vanuit het Sahel-kijkpunt is België een klein land. Maar vergeleken bij de plaatselijke mogelijkheden is het een land met hier
ongekende weelde, met reusachtige kansen en dus ook met grote
verantwoordelijkheid.
De politieke echo's die men via de radio, de nagestuurde kranten
en tijdschriften uit het Koninkrijkje verneemt, staan in schrille tegenstelling tot de werkelijke betekenis die het land ondanks zijn
kleinheid heeft of zou kunnen hebben.
,
Waar in Afrika de korruptie, de clangeest en de familierepubliek tot voorvaderlijke geplogenheden te herleiden zijn,
fronst men de wenkbrauwen bij de lektuur in de Belgische krant
van het zoveelste kabinetschandaal waarbij draden lopen van
plaatselijke of regionale blauwe grootheden over een schemerzone van bussiness naar de politiek van de Wetstraat. Er wordt zo
vaak korruptie blootgelegd in de buurt van regeringspartijen, dat
het moeilijk wordt om aan het toeval te geloven.
Dat de per luchtpost nagestuurde vaderlandse kranten in de
komkommertijd van augustus boordevol staan met kommentaren
en echo's en randnota's bij het zoveelste regeringskönklaaf, kan
nauwelijks verbergen dat ook ditmaal in Belgische kastelen een
Belgische muis werd gebaard. Op de lange afstand bedriegt het
beeld nog minder dan van dichtbij. De triomfantelijke regeringsberichten over een begrotingstekort dat herleid werd tot 7,4 % verbleken — bij een snelle check-up in „Le Monde" of „The Economist" — tot de vaststelling dat dit tekort nog altijd bijna het dubbele bedraagt van het Westeuropees gemiddelde. Het is pijnlijk te
moeten lezen dat (het vanuit Sahel-kijkpunt „rijke") België volgend jaar aan zijn praktisch zes miljard staatsschuld nog eens een
half miljard zal toevoegen en dat deze operatie zowaar met triomfkreten wordt bekend gemaakt.
Men peilt de oneindigheid van het Afrikaanse landschap en de
feitelijke grensloosheid van dit kontinent terwijl men zich Verbijsterd afvraagt, wie en waarom er in de Brusselse Wetstraat is
toe gekomen om schamele twee miljard bijeen te raspen uit een autosnelwegvignet voor niet-Belgen. Een land dat men in enkele
tientallen minuten doorkruist van Noord naar Zuid, een land
daarenboven dat gedoemd is te leven van in- en uitvoer en van
doortocht, is berooid en misselijk genoeg om op zijn unieke troef
een voor de buurlanden en de wereld beledigende belasting te
leggen.
Helemaal verbijsterd en onthutst bekijkt men van eventjes boven de evenaar, hoe op de Belgische noorderbreedte de komedie
Happart na een half dozijn jaren nog altijd goed blijft voor karrevrachten krantenvoer. „Petit pays, petits gens, petit esprit", eerst
en vooral ook kleine eerste-minister en lilliputregering die niet in
staat zijn, die niet het lef hebben en zeker niet het fatsoen om een
einde te stellen aan deze groteske tragikomedie.
Temidden van de armoede van de Sahel weet men zich burger
van een weliswaar klein Westeuropees land, dat echter behoort tot
de kansrijkste industriële naties. In plaats van zich daarover te
kunnen verheugen, schaamt men zich grondig en mateloos.
Wat hebben wij de wereld te bieden, behalve de tragische potsierlijkheid van onze gemillimeterde politieke mentaliteit? tvo

Begrotingsvoorstellen 1988

Regering
lonkt naar de kiezer
Er zijn verschillende maatrege-

De begrotingsministers tiebben na een drie wel<en len uit het St.Annaplan nog niet
durend l<onl<laaf de begrotingsbesprel<ingen voor uitgevoerd, andere maatregelen
tijdens de be1988 op een nachtelijl( uur afgerond tijdens de val<an- overeengekomen
grotingskontrole in maart van dit
tieperiode. Vijf topministers tiebben bepaald waar jaar werden niet of onvoldoende
besparingen moeten (lees: zouden moeten) komen, uitgevoerd en de schattingen an
schatkist wijzen op een verwat kan en niet kan en de andere regeringsleden de
snelde evolutie van de staatshebben mogen knikken.
schuld in de maanden september
en oktober.
E
zelfgenoegzaamheid
waarmee de voorstellen
werden voorgesteld zijn
helemaal ten onrechte zoals ook
al bleek uit de talrijke kommentaren in de diverse kranten.

D

Aanvechtbaar

Ook inzake de uitgangspunten
heeft de regering weinig rekening
gehouden met de realiteit. Niet zozeer de schattingen van de inflatie, de stijging van het BNP zijn
aanvechtbaar; maar wel het geloof
in de realisatie van de Begroting
1987.

Dat de ministers de begrotingsbesprekingen hebben gevoerd
met een oog op de kiezer en een
ander oog op het kompromis blijkt
overduidelijk aan de aandacht die
werd besteed aan de belastingshervorming waarop we bij een andere gelegenheid terugkomen.

De meeste waarnemers zijn het
er immers over eens dat de begroting 1987 met zal uitkomen op een
tekort van 419 miljard zoals voorzien, maar veeleer in de buurt van
450 miljard wat dit blad trouwens,
enkele weken geleden ook reeds
had aangekondigd.

» * * • :

(lees door bIz. 4)

Straks
...draait de politieke mallemolen weer op volle toeren.
In
afwachting
daarvan
brengt senator André Geens
kritische kommentaar bij het
vakantie-werk van de regering. Hiernaast en op bladzijde 4 en 5.

lit.

w&
... en WIJ
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbrieven De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven m te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
De redaktie

HEROPSTANDING
Het Vlaamse volk moet herleven —
opdat het, zoals dat volk
uit een ver verleden — strijden zou,
ZIJ aan zij tegen onrecht
en vreemde heerschappij
Nu wordt ons volk geleid
door een Gentse renegaat, —
gesteund door z'n kameraad,
een Gentse aristokraat, —
die soms, uit partijbelang, moet
optreden tegen z'n regeringsmaat
Zoals de twee genoemde Tenoren —
roepen ook een sluwe Leuvens en
andere onmisbare C ) professoren —
het misleidde volk in d'oVen, —
dat'nu, beter dan tevoren, —
in 't land een produktief beleid
werd geboren
Al deze heren kunnen wel
mooi praten, — maar uit hovaardij

en voor eigen baten — zijn ze
bereid hun Vlaamse stamgenoten
aan hun lot over te laten
Af en toe zonderen ze zich af,
met anderstalige potentaten —
in Brusselse paleizen
of Brabantse kastelen — en
verbroederen, becijferen en bepraten,
hoe ze best de kleine man zouden
bestelen
Vlaamse Volksgenoten
houdt U waardig
en strijdvaardig,
laat U met langer bedotten
door die verwaande patriotten,
die hebben U al te aak
belogen en bedrogen
blijft zulks met meer gedogen,
ze hebben alleen oog voor Uw stem,
zet hen dat voortaan betaald,
met klem
J De Dier, Erembodegem

In 1985 verkondigde Martens even
voor de verkiezingen ,,Het einde van
de tunnel is in zicht'" In 1986 kenden
we het Sint-Annaplan dat bol stond van
de soms terechte inlevenngen
de
werkloosheid zou drastisch dalen met
die besparingsmaatregelen Niets is
minder waar Alleen het franstalig onderwijs bleef buiten schot en mocht
rustig verder potverteren ook nu nog
weet men met waar er voor 135 miljard
bespaard werd '
Het jongste vakantiekonklaaf 1987
baarde een muis als berg de belastingsverlaging, uiteraard louter als verkiezingsstunt bedoeld, wat zelfs door de
regering toegegeven wordt Hoe kan
een land met 6000-miljard schuld nu
plots geschenken uitdelen'' Geen enkele regering kan dat' De zogezegde

beek heeft daarom al twee jaar tereke
een vijfhondertal 11 juli affiches laten
drukken en op de officiële aanplakbor
den aangebracht In de vakanlielijd is
zulks geen verloren zaak de affiches
blijven langer dan gewoonlijk hangen
en geven de gemeentenaren de kans
om mee te doen'

En zeggen dat met ons geld een
spookuniversiteit in leven wordt gehou
den ergens in Wallonië wat miljoenen
kost
Er IS maar een oplossing radikaal
federalisme te begirtnen met het ondenwijs want de lat ligt absoluut met
gelijk wat sommigen ook beweren de
naakte cijfers tonen dat a a n '
Wilfried Rosiers, Neeroeteren

Hopelijk krijgt dit initiatief veel navol
ging'
J De Ridder,
voorzitter DF-Dilbeek

ALIDA NESLO
Ik ga volledig akkoord met WIJ ' dat
frankofone awoert-roepers met op hun
plaats zijn op een Feest van de Vlaam
se Gemeenschap
Maar als we konsekwent zijn en de
lijn doortrekken, zullen we toch moeten
toegeven dat ook het optreden van de
Sunnaamse Alida Neslo hier met op
zijn plaats was
Voor mij IS een 11 juli-vienng een
feest door en voor Vlamingen zonder
frankofonen en zonder volksvreemde
uitvoerders'
P Boumans, Ranst

HOOLIGANS
Ik ben het volkomen eens met Hugo
Coveliers de Bntse supporters met uit
te leveren de doden en gekwetsten
hebben daar mets aan Ik was met in
Brussel de dag van de wedstrijd maar
die belhamels hadden reeds tal van
schurkenstreken en verwoestingen op
hun aktief en moesten toen al in de
amigo zitten i p v op het voetbalveld Ik
vind dat het hoofd van de politie de
burgemeester en zijn politieagenten
hebben gefaald Waren de Hooligans
tijdig opgepakt, was het Heizeldrama
voorkomen geweest
Mana Claessens, Hoboken

ZO€KQC]6

BIJ het lezen van ,,Peerse minister
krijgt leeuwevlag" (,,WIJ" van 30 juli
11) vond ik het gewenst om het initiatief
van Davidsfonds-Dilbeek onder ogen te
brengen

D 21) flink meisje met diploma kledmg-beroepsschool, zoekt een betrekking in het Brusselse of ten westen van Brussel Retoucheren, stikken, verkoop en zelfs onderhoud interesseren haar daar ze graag werkt
Voor ml zich wenden tot senatorburgemeester dr J Valkeniers, tel
02/569 16 04

Hoewel het uithangen van de echte
(zwarte) Leeuwevlag voor heel wat C )
mensen geen probleem meer is, werd
toch vastgesteld dat de vakantieperiode heel wat mensen van huis lokt
zodat de bevlagging wel zeer magertjes uitvalt Het bevlaggen van de gemeentelijke gebouwen kan zulks met
opvangen Het Davidsfonds van Dil-

D 28j ongehuwde perfekt viertalige
man met diploma ekonomische humaniora en parapsychologie en vergelijkende godsdienst (Internationale Universiteit van Lugano), zoekt een betrekking in het Brusselse of VlaamsBrabant Voor ml zich wenden tot
senator-burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04

LEEUWEVLAG

lepel & vork

^

n

BELASTINGSVERLAGING!

belastingsverlaging zou wel eens zuur
kunnen opbreken want ernstige bere
keningen tonen nu al aan dat de verlaging voor sommigen een nuloperatie
wordt voor de meesten een belasting
sverhoging Wat de fiskus met de ene
hand geeft neemt ze met de andere dik
en dubbel terug

RESTAURANT

P V B A Bierhandel Hellmckx
Stationsstraat 42

Wymenier 4a

fdri»e-iwl

^^^^ SINT-MARTENS-BODEGEM

S.M.B.

Tel. 582.10.93

H
HELLINCKA
BIïRHANDElV/

Overname — huur —
verhuur van cafe s
WIJ bestellen ten huize

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs
t ^t"tia'rx.

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel 217 91 53

Waar Vlamingen
thuis zijn
m 't hartje van Brussel
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Beringen, Markt 17 - 011/43 20 51
Hulste, Brugse stwg 1 056/7115 36
Kontich, Kon Astridlaan 85 034/57 30 32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60-016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69
3 Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten

et ^alinöljutó
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

Nationaal Tapkampioen

Taverne Pallieter
Bosstraat 96
1742 Sint-Katanna-Lombeek
Tel - 053/66 03 46
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti
— Scampi s — Pannekoeken
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag
ssloten

De familiezaak met traditie

Hoerenhof

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor menu v/a 290 Bfr
groepen
koffietafel v/a 180 Bfr
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren

Tel 087-68 67 03
27 AUGUSTUS 1987

Koffiebranderij

ANTWERPIA
' ^

JOOST GOSSYE

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460 48 87

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst

Joris Van den Driessche
zaakvoerder

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LAS AT — Tel. 521.14.40
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Tel 053-2135 33

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40

Voor een avondje uit in Vlaamse vriendenkring
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum

CAFC
ZAAL

iOGCMCHT

CAJIBKiNU^

Taverne Den Klauwaert
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziekavonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT
Alle dagen opgen vanaf 11 u
Donderdag gesloten
DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28

BR.CC
^

^

011/47
97
UI 1/*»/ 28
i-o ^1
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Gordelen

Hess:
,,oorlogsmisdadiger".

Dood
BIJ gebrek aan ander nieuws,
werd de voorbije dagen ontzettend veel aandacht besteed aan
de mysterieuze dood en begrafenis van Rudolf Hess Daarbij werden nogal wat idiote berichten de
wereld ingestuurd
Ook de BRT, zichtbaar met gehinderd door enige deskundigheid, haastte zich om deze nauwe
medewerker van NSDAP-leider
Hitler te betitelen als ,,oorlogsmisdadiger"
Dit etiket wordt
doorgaans enkel gekleefd op personen die rechtstreeks betrokken
waren bij de gruwelijke moordpartijen in koncentratiekampen, wat
in Hess' dossier met ter sprake
was Rudolf Hess diende weliswaar een hoogst vervaarlijk en
verfoeilijk regime en was mee
verantwoordelijk voor de door Hitler ontketende oorlog, maar trad
nooit op als kampbeul
Indien trouwens elkeen die zich
ooit medeplichtig maakte aan het
voeren van oorlog naderhand levenslang opgesloten zou zijn geworden, dan zaten de gevangenissen overvol met wereldleiders
die nu vereerd worden met standbeelden en grootse parades
Bovendien stelde ook (bijna)
niemand de vraag naar de zin en
wenselijkheid van de blijvende
hechtenis van Rudolf Hess Tot
aan zijn 93ste levensjaar en dit in
volkomen afzondering Zonder iemand te willen shockeren, menen
WIJ dat zoiets nog weinig met
rechtspleging te maken had
Ook het misbaar omtrent het
optreden van enkele geschiften
— steevast „neo-nazi's"
genoemd — IS ergerijk, bijna lachwekkend zelfs ,,De eersten die
Hitler naar de qaskamers had
gestuurd, zouden de skinheadkereltjes die nu naar Hess' graf
zoeken, geweest zijn", merkte
een kenner ironisch op Niet helemaal ten onrechte

Op zondag 6 september wordt
er weer ,^ge-gordel-d" in de
Vlaamse gemeenten rondom
Brussel Deze sportieve happening met een nadrukkelijk Vlaams
karakter zal dit jaar ongetwijfeld
uitgroeien tot een nog groter sukses
Men kan er fietsen, wandelen
en joggen over verschillende afstanden De algemene vertrek-en
aankomstplaats situeert zich om
en rond het gemeentehuis van
Smt-Genesius-Rode Vanaf 7 uur
in de morgen tot laat in de avond

Gabriels
gordelt

Net zoals tijdens de vorige jaren zal en mag de Volksunie met
afwezig blijven op deze manifestatie Zo vernemen wij dat ook
voorzitter Jaak Gabriels van de
partij zal zijn en 6 km zal joggen
Volgende week verneemt U waar
de Vo//csun;e-mandatarissen en sympatisanten elkaar precies
kunnen treffen

NUFS^:'
Paul Martens, BRT-bestuurder
•
U hebt maandag, als VUvertegenwoordiger in de BRTRaad van Bestuur samen met
uw VU-kollega Hilda Uytterhoeven en de SP, de woelige bestuursvergadering
verlaten.
Waarom?
,,Omdat het voorstel vanwege
de bond van radio- en televisiejoernalisten, dat ons bij aanvang
van de vergadering werd overhandigd, met mocht besproken
worden Dit voorstel kwam erop
neer dat, vermits aan Daniel Buyle ook inbreuken op de objektiviteit werden ten laste gelegd, zijn
dossier zou worden voorgelegd
aan het enkele maanden geleden
opgerichte kollege dat daarover
kan oordelen Dit kollege bestaat
uit een reeks eminente specialisten die zich moeten uitspreken
over het al dan met overtreden
van de objektiviteitsregels De
vraag van de bond van radio- en
televisiejoernalisten was bijgevolg terecht
Van meetaf aan werd nochtans
duidelijk dat de meerderheid,
CVP en PVV, die dag het hoofd
van Buyie wilden Ons herhaald
verzoek tot bespreking van het
voorstel, werd ruwweg geweigerd Het optreden van voorzitter
Adnaan Verhulst heeft me overigens verbaasd de bijna diktato-

riale wijze waarop hij de procedure naar zijn hand zette, is ronduit
ergerlijk "
• Nog los van deze diskussie,
blijft er natuurlijk de vraag of
het ,,dossier-Buyle" eigenlijk
wel verdedigbaar was?
,,Buyle IS, louter professioneel
bekeken, een van de goede BRTjoernalisten Maar tevens iemand
met een lastig karakter die als
ambtenaar ontegensprekelijk een
aantal overtredingen heeft begaan, door zich met korrekt aan
een reeks voorschriften te houden
In wezen ging het echter om
iets anders "
•

Hoe bedoelt U?

,,Eigenlijk draait alles rond de
vraag over het al dan met mogelijk zijn van onafhankelijke en kritisch ingestelde joernalistiek in dit
land
De machthebbers, in dit geval
de CVP en PVV, hebben liever
,trouwe" joernalisten die brave
en vooral bovenal geen kritische
vraagjes stellen Waardoor zij de
kans krijgen om uit te leggen hoe
goed ZIJ het land en het volk
besturen en waarbij lastige vragen ongewenst zijn Kritische
joernalistiek is wel mogelijk in het

buitenland, maar dus met in België
Met BuyIe buiten te gooien,
hopen de machthebbers dat alle
andere kritische joernalisten die
in de openbare omroep werken
nu voldoende schrik zullen krijgen En bijgevolg erg gezagsvriendelijk zullen optreden Daar
was en is het hen om te doen er
de schrik inpompen bij alle potentiële ,,lastigaards"i"
•

U vreest dus...
,, dat dit het begin van het
einde is van en voor de onafhankelijke en kritische joernalistiek
via de openbare omroep "
•
Sommigen zeggen dat de
Volksunie zich op sleeptouw
heeft laten nemen door de socialisten. Uw reaktie daarop?
,,Dit IS het steeds terugkerend
en goedkope verwijt wanneer wij
en de socialisten in een oppositionele situatie zitten en gelijkaardig
reageren op een daad vanwege
de regeringsfrakties
WIJ hadden als Volksunie-leden
in overleg met het VU-partijbestuur autonoom onze visie bepaald en blijkbaar deelden de SPers ook deze mening Het initiatief
bv om op te stappen en de deur
achter ons dicht te klappen, hebben WIJ trouwens genomen

Je schrijft best op voorhand in.

Goed nieuws

A1ENSEN IN

HET NIEUWS

teneinde te lange aanschuiftijden
te vermijden Dit kan door 100 fr
te storten op het rekeningnummer
436-4134101-20 van ,,De Gordel"
te Sint-Genesius-Rode Of loop
eens langs op het Gordelsekretariaat in het gemeentehuis, alle
weekdagen tussen 10 en 15 uur
Gordelen moet je doen i

Trekkers
Nog ruim 13 maanden scheiden ons van de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1988
Niettemin worden in dit verband
door diverse partijen en op tal van
plaatsen reeds voorbereidingen
getroffen
Vooral in Brussel-hoofdstad is
er al beweging merkbaar Ex-PSmimster Henri Simonet zal de
lijst van de franstalige liberalen
aanvoeren, terwijl de wegens belastingsfraude veroordeelde expremier Paul Vanden Boeynants
schaamteloos de PSC-kopman
wordt Uitkijken nu hoe de Vlaamse kristendemokraten hierop reageren, vermits zij in vroegere gemeentelijke verkiezingen een lijst
vormden met de PSC

Oud-VU-voorzitter
Vic Anciaux, tevens Brussels gemeenteraadslid, biedt alvast de oplossing aan Hij wil immers met een
Vlaams kartel uitpakken in Brussel, een Vlaamse lijst dus met
vertegenwoordigers
van alle
Vlaamse partijen Met bijgevolg
zicht op echte Vlaamse schepenzetels in het Brusselse stadhuis
Impressie van de ,,zomer" '87 met-verhuurde strandbedden onder vermits men het zich toch met kan
een grijze(nde) hemel temidden een zandvlakte waarop de bronzend- veroorloven de aldus verkozen
bruine lichamen ontbreken
Vlamingen buiten het bestuur van
Om vlug te vergeten
(eigen foto) de hoofdstad te houden

Anciaux:
Vlaams
kartel
Tot voorlopig slot is er ook
nieuws uit Knokke-Heist Daar besliste de CVP-top aanvankelijk
dat haar huidige burgemeester,
graaf Leopold Lippens, na 1988
met langer lijstaanvoerder of burgemeester mocht blijven van
deze badstad Omdat Lippens zg
het CVP-programma (en de partij
zelf) nogal eens met voeten durft
te treden, maar ook omdat deze
edelman met bang zou zijn van
,,frivole uitspattingen" Bovenal
was daar echter de burgemeestersambitie van het kleurloze
Knokse kamerlid Manu Desutter
Dinsdagavond oordeelden de
plaatselijke bestuursleden er echter anders over en behielden Lippens als kopman
Het makaber spel van lobbying, fluisterkampanjes, chantage
en messentrekkerij, blijkbaar inherent aan nogal wat lijstvormingen, is dus begonnen Mesdames, messieurs, faites vos jeux

viel er met te rapen tijdens de
ook voor ons voorbije vakantie
Wie m eigen land bleef kon zich
mateloos ergeren aan o m de
zoveelste aflevering in de Happart-story, de middeleeuwse tolmaatregel tot invoering van ee^n
autowegvignet, de verbranding
van chemisch afval op zee, de
dood van de Antwerpse dolfijntjes, het geleuter van de Van
Rompuys in de stijl van de gebroeders Janssen en Janssen uit
Kuifje, de mogelijke PflL-konnekties in het Bauloy-schandaal, het
gestook van Tindemans om toch
maar Belgische mijnenvegers
naar de Golf te sturen,
Gelukkig waren er ook enkele
hoopvolle feitjes zoals de opiniepeiling met weer eens winst voor
de Volksunie, het feit dat de
meeste Vlamingen zich blijkens
een enquête eerst Vlaming en
pas dan Belg voelen, de amnestie
voor ,.zwarte kijkers".
Volgende week dinsdag tenslotte IS het weer eens die eerste
schooldag en wordt het rookverbod van kracht in alle openbare
lokalen Of is dit geen goed
nieuws''

'n Laatste
trekje ?
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Begrotingsvoorstellen 1988

Verhof stadt verloochent
eigen principes
Het resultaat van de begrotingsbesprekingen is
een typiscli l<ompromis. Het tekort werd niet teruggebracht tot 7 % zoals minister Verhofstadt sinds
maanden voorspelt, maar tot 7,4 % van het BNP. Dit
is nog steeds het dubbele van het gemiddelde van
de Europese Gemeenschap anderzijds.
ERDER heeft de begrotingsminister toegestaan
dat de de-budgettering
verder gaat en van enige verdere
budgettering is weinig te merken
Door de verhoging van de schuldherschikking worden opnieuw en
bijkomend lasten naar het verleden verschoven om een schijnbaar sukses te boeken op de
korte termijn

V

Inbinden

De begrotingsminister heeft
dus duidelijk moeten inbinden
onder druk van andere koalitiepartners en heeft daardoor zijn
belangrijkste pnncipes verloochend
Langs de ontvangstenzijde
wordt een verhoging van het kijken luistergeld met 1,1 miljard verwacht, dat ingepit wordt door de
centrale regering daar waar deze
middelen normaal zouden toekomen aan de gemeenschappen
teneinde hun eigen radio en TVstations fatsoenlijk van middelen
te voorzien

Onderwijs
De nieuwe franstalige minister
van Onderwijs Duquene heeft
duidelijk zeer machtige vnenden
binnen de regenng Hij is er immers in geslaagd de ganse regering te doen aanvaarden dat hij
geen besparingen moet doorvoeren Vorig jaar werd met groot
omhaal door de CVP aangekondigd dat de lat gelijk moest gelegd worden en dat de bespanngen evengroot dienden te zijn in
het franstalig onderwijs dan in
het nederlandstalig onderwijs
Minister Coens heeft woord gehouden en alles korrekt uitgevoerd maar de franstaligen hebben hun laars gelapt aan de
besparingen in het onderwijs en
krijgen nu de instemming van de
ganse regering De komedie rond
de kontrole en de tellingen van
het aantal leerlingen, het aantal
leerkrachten in het franstalig onderwijs gaat ongehinderd verder
Het IS nu reeds zover gekomen

dat zelfs de kontroleurs van Financien in het appartement van
het franstalig onderwijs, de toegang worden ontzegd
De Volksunie zegt sinds jaren
dat de enige oplossing om tot een
redelijke regeling van deze pijnlijke aangelegenheid te komen,
de konsekwente federalisering
van het onderwijs is De CVP
heeft destijds het diktaat van de
PSC aanvaard waardoor de federalisering van het onderwijs er
nog steeds met gekomen is

De besparingen
Volgens het begrotingskonklaaf moet er 32 miljard worden
bespaard Een aanzienlijk deel
daarvan gaat naar de schuldherschikking en naar besparingen
op het departement van Arbeid
en Tewerkstelling Een merkwaardige beslissing voor een regering die stelt dat de werkgelegenheid voor haar toppnoriteit is
Een andere merkwaardige en
onaanvaardbare beslissing is de
overheveling van de intrestlasten
van de Nationale Maatschappij
der Waterleidingen naar de Gewestelijke Maatschappijen Dit
betekent noch mm noch meer
een aanslag op de middelen van
de Gewesten Men kan het logisch achten dat ook lasten worden overgeheveld maar dan alleen op voorwaarde dat ook de

Oerwoud van beton
FRIKA is een kontinent
met vele
gezichten.
Deze
gemeenplaats
houdt op een gemeenplaats te
zijn, als men voor het eerst in
Abidjan komt.

A

Men benadert Abidjan best
per boot, vanuit de lagune. Men
heeft de sensatie, aan te komen
in New-York. De skyline van het
met hoogbouw volgepropte Plateau doet denken aan Manhattan. Men kijkt onwillekeurig uit
naar het Vrijheidsbeeld. Maar de
palmbomen aan de rand van de
lagune herinneren er aan dat dit
Abidjan is, de hoofdstad van
Ivoorkust.
Het hoofdstedelijk statuut is
een koloniale erfenis. De Fransen bestuurden het land eerst
vanuit Grand-Bassam, een negorij vlak aan de kust. Deze ligging aan zee kwam hen in het
begin best uit: koloniseren betekende toen immers in de
eerste plaats verschepen. Vanuit Grand-Bassam vertrok het
tropisch hout naar Europa. Het
stadje werd aan het begin van
deze eeuw uitgeroeid door de
gele koorts. Op hun zoektocht
naar een komfortabeler residentie kwamen de Fransen vijftig kilometer verder terecht in het vissersdorpje Abidjan, iets landinwaarts gelegen aan een lagune.
Op een hoger schiereiland, Ie
Plateau, bouwden ze hun admi-
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nistratieve en militaire hoofdkwartieren. De ligging was voortreffelijk: de reusachtige, met
palmstranden
omzoomde lagune is een tropisch paradijs.
Vanop het Plateau kon men de
inlandse wijken Treichville en
Adjamé makkelijk onder kontrole houden.
Toen het land onafhankelijk
werd,
namen
president
Houphouet-Boigny en zijn regering de hoofdstedelijke erfenis
over. Het kwam hen goed uit:
het Plateau heeft zijn waarde als
afgesloten
en
dominerende
vesting behouden. Het heeft
maar éen nadeel: zijn beperkte
oppervlakte. De Fransen hadden
destijds dit nadeel ondervangen
door een bescheiden hoogbouw
van een paar verdiepingen. De
ekonomische
boom van de
zestiger jaren maakte van Cöted'lvoire een rijk land, men sprak
van het Afrikaanse mirakel. De
hoogbouw
schoot met het

tempo en de afmetingen van
Manhattan de lucht in. Het Plateau werd New-York. Maar dan
een Afrikaans New-York, waar
de kikkers 's nachts kwaken tussen de wolkenkrabbers, waar de
vliegende honden overdag te
slapen hangen in de bomen
langs de avenues, waar het lawaai van het verkeer, de roffels
van de tamtam en het stampen
in de maniokmortier versmelten
tot een bizarre symfonie.
Abidjan heeft een simboolwaarde voor een aantal Afrikaanse ontwikkelingen en de
snelheid waarmee ze zich voltrekken. In 1920, na de eerste
wereldoorlog, telde de stad iets
meer dan vijfduizend inwoners.
Van de Ivoriaanse bevolking
woonde toen 98,4 % op het platteland. Vandaag heeft Abidjan 3
miljoen inwoners; in 1990 zullen
het er weer een half miljoen
méér zijn.
Zopas heeft Cóte-d'lvoire een
statistische grens overschreden: méér dan de helft van de
tien miljoen inwoners zijn thans
stedelingen.
Inmiddels is de boom van de
golden sixties voorbij. De koffieen kakaoprijzen zijn ingestort.
De armoede, met in haar kielzog
de krimmaliteit, maken nu van
het Afrikaanse Manhattan een
betonnen oerwoud.

Uit de rezultaten van het begrotingskonklaaf is gebleken dat minister
Verhofstadt heeft moeten inbinden, en geen klem beetje (foto M. ceis)
overeenkomstige middelen voorafgaandelijk werden overgedragen en dit IS duidelijk met het
geval
De voorzitter van de Vlaamse
Executieve heeft hiertegen reeds
geprotesteerd maar wij zijn ervan
overtuigd dat hij in tiet parlement,
net als in het verleden, de begrotingsvoorstellen van de regering
zal goedkeuren

Energie
Een andere merkwaardige besparing IS de schrapping van 150
miljoen voor het opzetten van diverse programma's voor rationeel
energieverbruik Deze schrapping
getuigt van opportunisme en kortzichtigheid WIJ hebben er immers
alle belang bij om de rationalisatie van het energieverbruik onverminderd verder te zetten omdat
een stijging van de energieprijzen
m de toekomst onvermijdelijk is

Vignet...
Andere merkwaardige besparingen zijn deze op de NMBS waar
het exploitatietekort is vastgesteld
op 34 miljard, maar nergens staat
geschreven op welke wijze men dit
tekort tot op dat bedrag zal beperken
Wel IS het reeds duidelijk dat
een herstrukturenng aanleiding
zal geven tot het verlies van enkele duizenden arbeidsplaatsen
maar hoe dit zal gebeuren blijft
nog een groot vraagteken Wel is
12 miljard uitgetrokken voor een
lening om de sociale begeleiding
van de afgedankte arbeiders te
realiseren, maar ook hier verschuift men de problemen en de
lasten naar de toekomst zonder visie op een efficient beleid van
openbaar vervoer
De invoering van het autowegen-vignet zou 3,1 miljard opbrengen maar is nu reeds erg gekontesteerd, vooral in het buitenland
Het IS dan ook zeer de vraag of het
onvriendelijk karakter tegenover
de buitenlandse toenst en transporteur alsmede de kosten die gepaard gaan met de inning wel opwegen tegen de opbrengst"?

Privatisering
Het begrotingsresultaat kan enkel bekomen worden indien het
privatiseringsprogramma zoals
door de regenng beslist kan worden uitgevoerd Men heeft hiertoe
langs de inkomstenzijde een bedrag van 7 miljard voorzien Bij de
analyse van de voorwaarden tot

privatisenng en de deelname van
de privé-sektor in de overheidsbedrijven, valt het ons echter^op dat
de voonwaarden zo strikt en zo omvangrijk zijn dat we twijfelen aan
de uitvoerbaarheid en zeker aan
het rendement van de vooropgezette maatregelen
De Volksunie heeft steeds
gesteld dat ze met principieel gekant IS tegen privatisering van
overheidsbedrijven op voorwaarde
dat deze grondig voorbereid en
voorafgegaan worden door een
grotere beleidsautonomie van
deze bedrijven Wij zijn tevens van
oordeel dat elk privatiseringsdossier voorafgaandelijk aan een
ruime diskussie moet onderworpen worden in het parlement om
na te gaan of men met bezig is de
rendabele delen van de overheidsbedrijven te verkopen aan de
prive-sektor en de verlieslatende
delen te behouden Indien dit zou
gebeuren wordt de toestand nog
slechter dan in het verleden Daarenboven IS de Volksunie van oordeel dat de overheid sociaalekonomische opdrachten heeft die
best door overheidsbedrijven kunnen uitgevoerd worden zoals bepaalde vormen van dienstverlening en het ingrijpen op marktsektoren waarin een ongekontroleerde vrije markt tot monopolievorming aanlei(^ing kan geven
Sommige overheidsbedrijven vormen een essentieel onderdeel in
het instrumentanum dat de overheid hiertoe ter beschikking heeft
De invoering van een echte beheersautonomie en de stopzetting
van elke politieke inmenging bij de
benoeming van beheersmandaten
en personeel zou een nuttigere
oplossing zijn dan de ongebreideldeprivatisering

Onuitvoerbaar
WIJ zijn er dan ook van overtuigd
dat de begroting voor 1988 met zal
kunnen uitgevoerd worden zoals
ze thans door de regering is vooropgesteld en dat nog diverse wijzigingen zullen moeten aangebracht worden tijdens de begrotingskontrole van maart 1988, tenminste wanneer men tot realistische cijfers wil komen
Voor ons is het zeer duidelijk dat
de regering meer belang heeft gehecht aan de voorbereiding van
eventuele verkiezingen dan wel
aan ernstig begrotingswerk
André Geens

Wi\
ling vereisen die bij voorkeur worden georganiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven

Nieuw VU-dokument

Pleidooi voor een
tewericstellingsstrategie

Jeugdwerkloosheid
Als zevende element zien wij de
noodzaak van drastische stimulansen om de jeugdwerkloosheid volledig weg te werken en hun integratie in het arbeidsproces zo snel
mogelijk te laten verlopen Naast
de noodzakelijke vormingsprogramma's denken we aan financiële stimuli zoals het invoeren van
het leergeld (15 000 fr/maand)
voor bijkomende tewerkstelling
(wetsvoorstel Van Ootegffem)
Daarenboven zullen nog geruime
tijd tewerkstellingsprogramma's
nodig blijven die volgens ons in
hoofdorde op de langdunge (strukturele) en andere werklozen moeten georiënteerd zijn

500.000 uitkeringsgerechtige werklozen sinds jaren, waarvan 130.000 jonger dan 25 jaar, waarvan
meer dan de helft langer dan twee jaar werkloos en
twee-derde zonder voldoende opleiding. Deze
vaststelling eist dat er politiek meer gedaan wordt
dan gepraat over de noodzaak van een tewerkstellingsbeleid.
N een uitgebreide studie (1)
heeft senator André Geens
het werkloosheidsfenomeen
onderzocht en een strategie voorgesteld om de maatschappelijke
kwaal onder kontrole te krijgen
WIJ vroegen hem zijn studie toe te
lichten

I

Overheidsfinanciën
Een eerste noodzakelijke voorwaarde IS de gezondmaking van
de overheidsfinanciën Dit betekent voor ons dat het netto te financieren saldo moet teruggebracht worden tot het stijgmgsritme van het BNP (3,7 %) Pas
dan wordt het sneeuwbaleffekt
van de intrestlasten doorbroken en
kan men van een gesaneerde
toestand spreken Voor 1988 heeft
de regering nog een tekort aanvaard dat dubbel zo groot is als de
stijging van het BNP en ook nog
het dubbel van het Europees gemiddelde De weg om deze sanering door te voeren hebben we
reeds in 1984 aangegeven (2)

Tewerkstelling
Een tweede peiler van een doordacht tewerkstellingsbeleid is een
gezond
investeringsklimaat
Daarom moet iets gedaan worden
aan de loonkosten Wij stellen voor
de financiering an de sociale ze-

kerheid te herdenken en ze geheel
of gedeeltelijk te baseren op de
toegevoegde waarde in de bedrijven in plaats van uitsluitend op
een potentiële loonbijdrage Lapidair gezegd heeft ons voorstel tot
gevolg dat de robots zouden meebetalen voor de sociale zekerheid

Fiskaliteit
Een derde element is de globale
hervorming van de fiskaliteit (3)
De huidige zware fiskale druk op
arbeid demotiveert, waardoor de
kreatieve krachten in onze maatschappij onvoldoende gestimuleerd worden om initiatieven te nemen die leiden tot bijkomende
werkgelegenheid De budgettaire
ruimte voor belastingsverlaging
kan gevonden worden in het herdenken en herzien van de subsidiermgsstroom van de overheid
naar de bedrijven die dubbel zo
groot IS als de opbrengst an de
vennootschapsbelastingen Verder kan men de fiskale uitgaven op
hun nut en effektiviteit beoordelen
en in het kader van de realisatie
in de Europese markt zouden de
indirekte belastingen — voor de
aksijnzen — geharmoniseerd worden, hetgeen voor ons land een
bijkomende verhoging van 35 miljard zou betekenen

De snelle evolutie van wetenschap en techniek heeft ook van het
onderwijs een aanpassing gevraagd. Een brede kulturele vorming blijft
meer dan ooit onontbeerlijk
(foto De standaard)

Industrie
Een vierde element is de noodzaak tot een aktieve industriële politiek Onze industrie produceert
nog te veel traditionele goederen
en de hoogtechnologische produkten worden in stijgend volume ingevoerd Waardoor we toekomstgerichte werkgelegenheid helpen
kreeren in het buitenland Een van
de middelen om deze politiek
gestalte te geven is een akti^f en
geko-94-rdineerd wetenschappelijk onderzoek in samenwerking
met de industrie en de universiteiten

Herverdeling
Als vijfde element pleiten wij
voor een stimulerend beleid dat arbeidsherverdeling op bedrijfsniveau bevordert Geen algemene
arbeidsduurvermindering omdat
hierdoor storingen zouden optre-

den op de arbeidsmarkt wegens
het reeds bestaande tekort aan
geschoolde
arbeidskrachten,
vooral in technische specialiteiten
Ook de demografische evolutie is
van aard om zeker geen voorbarige beslissingen te nemen

Onderwijs
Een zesde element is de aanpassing van vorming en onderwijs
aan de kennis- en informatiemaatschappij Hierin zal de noodzakelijke aanpassing aan de stijgende
techniciteit en abstraktie enkel
kunnen opgevangen worden wanneer het onderwijs zorgt voor een
brede kulturele vorming, aangevuld met konkrele, operationele
kennis en een degelijke persoonlijkheidsvorming De snelle evolutie van wetenschap en techniek
zullen eveneens nieuwe mogelijkheden van bijscholing en herscho-

WIJ pleiten ook voor een bezinning over de rol van de vrouw en
de noodzakelijke positieve aanpassingen om de werkende vrouw
haar rol als werknemer en moeder
optimaal te laten vervullen Dit betekent betere en flexibeler arbeidstijden, kinderopvangmogelijkheden, meer ruimte voor deeltijdse arbeid voor mannen en vrouwen, sociaal en maatschappelijk
aanvaardbare vormen van loopbaanonderbreking, duo-banen,
enz
Het realiseren van een Jange
termijnstrategie voor de werkgelegenheid IS belangrijk voor de
ganse maatschappij Daarom pleiten WIJ voor een breed maatschappelijk debat boven de partijgrenzen dat moet leiden tot de noodzakelijke effektieve en efficiënte
maatregelen die het werkloosheidspeil tot een minimaal niveau
herleiden
Andre Geens
(1) „Werkloosheid, onvermijdelijk
of nutteloos" is te verkrijgen op het
VU-sekretariaat, Barrikadenplein
12, 1000 Brussel, tel. 02/219.49.30
of 300 fr. storten op rek.nr. 4350259801-18, VNS, Barrikadenplein
12, 1000 Brussel met vermelding
,,Studie werk".
(2) zie VU-alternatief: „Een echt
saneringsplan", mei 1987.
(3) zie VNS-brochure: ,,Minder belastingen door meer werk".

EKSTEL EKSTELEH5TELEKSTELEK
VAKBONDSBEHEER
m Zweden is op het vlak van
medebeheer een van de meest
gevorderde Westerse staten,
ondermeer onder impuls van de
vermoorde eerste-minister Olaf
Palme. In deze zin worden in
Zweden via belastingen investeringsfondsen gefinancierd. Deze
fondsen, beheerd door de valebonden, hebben tot doel de invloed van de werknemers te
doen toenemen, geld voor pensioenfondsen te verzamelen en
innovatieve bedrijven te steunen.
Uit recente cijfers kan men afleiden dat deze fondsen vrij suksesvol zijn, mede omdat ze een
ekonomisch verantwoorde strategie volgen. De fondsen hebben geen daadwerkelijke kontrole over het bedrijfsbeheer willen verwerven, maar met hun totale kapitalisatie van nagenoeg
60 miljard fr. zijn ze wel een belangrijke faktor. Daarentegen
zijn de fondsen erin tekortgeschoten innoatieve bedrijven te
steunen.

fELEiSTELEiSTEL

Men kan zich wel de vraag
stellen in welke mate Belgische
vakbonden, gekenmerkt door
korporatisme en zuilenbeleid,
participatie van werknemers in
ondernemingsbeheer
zouden
kunnen stimuleren.

jmoEPEum"
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m Een groep Europese ondernemers zijn bevraagd omtrent
de impakt van meer fleksibele
arbeidsreglementering op de tewerkstelling.

m De belangrijke
financiële
problemen waarmee heel wat
Latijns-Amerikaanse staten te
kampen hebben worden in toenemende mate door privatisering opgelost. Nu heeft ook de
Mexikaanse president Miguel de
la Madrid een dergelijk plan uitgewerkt.
De grote buitenlandse schuldeisers kunnen hun leningen
t.o.v. Mexiko terugbetaald zien
onder vorm van deelnamen in
bedrijven die nu nog bezit zijn
van de Mexikaanse overheid.
Deze heeft belangrijke bedrijven, bv. de
luchtvaartmaatschappij, op de lijst van de te
privatiseren ondernemingen geplaatst. De schuldeisers in deze
transaktie moeten een deel van
hun lening moeten afschrijven.
Hoge schuldenlast lijkt niet
enkel in ons land tot grote kreativiteit te leiden.

m Het apartheidskonflikt
in
Zuid-A frika is meer dan een
strijd van geweld en intimidatie.
De ekonomische konflikten zijn
eveneens belangrijk, hoewel ze
minder weerklank vinden in de
pers. Onlangs nog hebben de
Zuidafrikaanse kleurlingen een
belangrijke overwinning behaald
op dat vlak.

Vooral de grote distributieketens en de KMO's zijn grote
voorstanders an grotere soepelheid. Deze ondernemers stellen
dat de werkgelegenheid het best
gediend wordt door de reglementering van de arbeidsduur
en van de arbeidskontrakten in
het algemeen te versoepelen.
Zeer kleine bedrijven en grote
industriële bedrijven hechten
minder belang aan deze versoepeling.

Een door kleurlingen bestuurde instelling is er namelijk in
geslaagd het grote busbedrijf
Putco over te nemen. Met deze
overname van het belangrijkste
Zuidafrikaanse busbedrijf kontroleren de kleurlingen meteen
een van de belangrijkste bedrijven van de Zuidafrikaanse transportsektor.

In alle Europese landen vindt
men die konstante terug. Het is
wel opvallend dat Belgische ondernemers sterke voorstanders
zijn van versoepeling op alle
vlakken, terwijl Duitse daarentegen meer gereserveerd staan.
Voor een Britse ondernemer is
het nivo van de salarissen de
hoofdbekommernis.

OVEBWINNINB

INFLATIESPOOK
m De inflatieverwachting

in de

Verenigde Staten is voor 1987
naar boven toe aangepast van
3,8 o/o tot 4,8 %. Deze vrij belangrijk aanpassing gaat samen
met een lagere groeiverwachting. Als we de Amerikaanse
beursgoeroe Hendry Kaufman
moeten geloven is dit een aanzet tot een nieuwe recessie in
1989. Deze recessie zou zich
uiten in negatieve groei van de
ekonomie en zou grotendeels
veroorzaakt zijn door inflatie.
Uitspraken van Kaufman stralen heel wat gezag uit nadat enkele merkwaardige voorspellingen van deze beursspecialist in
het verleden waarheid geworden zijn. Zijn voorspelling heeft
Kaufman ook deze keer gemotiveerd. Hij ziet het inflatiespook
opduiken ten gevolge van verschillende faktoren: opduiken
van hogere looneisen, stijging
van de intrestvoeten, het grote
handels- en betalingstekort van
de VS, de blijvende moeilijkheden bij de internationale monetaire samenwerking en hogere
overheidsuitgaven met de presidentsverkiezingen in het vooruitzicht.
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'n Vreemd geslacht is opgestaan...

Vlaamse beweging, kulturele beweging
leerplicht verlengt bouwt men de
biblioteek af verwaarloost men
scheppende kunstenaars de tolken van vage huidige hoop en
wanhoop Het erfdeel dat onze
taal IS, wordt stiefmoederlijk bejegend Tegen taalslordigheid en
secundaire analfabetisme (de
meerderheid van de bevolking
zelfs van de afgestudeerden
leest geen boek per jaar) pleit de
auteur voor henwaardering van
het moedertaalonderwijs in acht
nemend dat taalvaardigheid met
mondigheid — en dus met demokratie — te maken heeft De fede
ralisering van de materie is n ge
schikte stap naar herwaardering
toe

,,Thans is de tijd aangebroken dat de Vlaamse Beweging m Vlaanderen zélf weer een culturele beweging moet worden m de vele betekenissen van dat
woord. Deze beweging moet Vlaams zijn, maar ook
internationaal. Ze moet elitevormend zijn, maar ook
door en door verbonden met het volk. Ze moet altijd
ontvoogdend zijn, maar eveneens verheffend. Ze
moet vernieuwend zijn, maar ook vol respect voor
gisteren."
AN het woord is Jozef Deleu in De Plemvrees der
Kanunniken', een samenangend en polemisch bundeltje,
n goede verklanking van wat de
hoofdredakteur van Ons Erfdeel
deze jaren ter harte gaat

A

Tijdens zijn opgemerkte 11 juiitoespraak te Veurne inspireerde
dezelfde centrale instelling hem
De rede vond de nodige belangstelling in de pers, met iedereen deelt de stellingen van Jozef
Deleu

'n Vreemd geslacht
BIJ het overschouwen van het
Vlaamse landschap ontwaart Deleu 'n vreemd geslacht de welgedanen, ooit ,,kanunniken" genoemd ZIJ vrezen wijdse ruimten, het open raam op Nederland
om te beginnen, en schuwen de
grote opdrachten uit het aanhefcitaat In feite hebben de drie takken van het geslacht, de flandrokraten, de Vlaamskiljons en de
nieuwe hovelingen, elk met eigen
middelen de aanval op de kuituur
ingezet

Brutaal plankgas
De flandrokraten werken cynisch aan een ,.Flanders " van
de kommercanten, mijlen ver van
het mythische Vlaanderen van de
flaminganten en van enig geloof
in volkse scheppingskracht Kuituur IS enkel een verliespost Brutaal wordt ekonomisch-technologisch plankgas gegeven In zijn
11 juli-rede polemiseert J Deleu
met het prototype van deze strekking, dat hij in de Leuvense ekonomist De Grauwe herkent Tegen
konsumptieridder
De
Grauwe, die hij verwijt de massa
kuituur te willen doen verbruiken
volgens de regels van de vrije
markt, zegt hij ,,De Grauwe hanteert lengtematen, daar waar hij
beter inhoudsmaten ter hand zou
nemen" In ,,De Plemvrees '
meet de man van Rekkem de
pers een zelfde kleedje aan
De Vlaamse Beweging moet
ten opzichte van deze flandrokratie de drager worden van een
sociaal-kultureel en menselijk
antwoord Ze is het met Ze verschraalt Vlaamskiljons teren op
de verleden kuituren Daarbij laten alle welgedanen het levensgrote konflikt tussen massakultuur en elitekultuur ongemoeid
Nochtans is dit de kern van onze
kultuurkrisis , Zijn wij nog bereid
om de kuituur de funktie te geven
van kritische faktor zoals in de
achttiende eeuw'' Willen wij aan
de kuituur weer de kracht geven
van de ontvoogding en van de
volksverheffing, zoals in de negentiende eeuw'' Geloven wij
nog m de kuituur als verzamelplaats voor menselijke waarden
en waardigheid''"
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Afbraak
Als radikaal kultuurflamingant
en humanist werpt J Deleu deze
vragen voor de voeten van allen
die met de Vlaamse Beweging
begaan zijn Zien zij met dat de
beweging en haar simbolen de
jongeren steeds minder beroeren "?
In feite zien deze jongeren
vooral nieuwe hovelingen aan het
werk in een nieuw staatkundig
verband Voor de nieuwe mandarijnen en ambtenarij weegt het
volksbelang heel wat minder dan
de versteviging van de eigen hovelmgenposities Maatstaf is met
kultuurspreiding en mondigheid
Criteria liggen elders elektoraal
(de subsidiepolitiek) en ideologisch-verzuilend Terwijl men de

J Deleu stelt aan de politici
aan de pers, aan alle welgedanen
en aan het legertje leden van de
vele kulturele raden pertinente
vragen Zij trekken de Vlaamse
kwestie als kulturele kwestie
breed open De kntikus neemt
daarbij afstand van pessismisme
en cynisme, vanuit een oersterk
geloof in de kuituur als echte
motor van iedere Vlaamse volwassenheid en zelfstandigheid"
M. Cels-De Corte
— De plemvrees der kanunniken,
Jozef Deleu een vrijmoedige kritiek voor een vrijmoediger en kreatie- Jozef Deleu Uitg. Kritak Leuven.
ver kultureel klimaat
(foto p van Den Abeeie) 295 fr.

Vlaams geld voor Frans onderricht?

Onze solidariteit met
Oost-België
Vlaamse partij die haar solidariIn ons blad van 23 juli 1.1. vestigden wij de aan- teit met het als Waalse kolonie
behandelde Duitse gebied bewedacht op het voornemen van Duitse franskiljons, hun zen
heeft met daden en met met
bijkomend Frans onderricht voortaan door de Belgi- hoogdravende verklaringen Besche belastingsbetaler, dit is voor 60 % door de Vla- schouwen de Belgisch-Duitse socialisten (optredens als onderafmingen, te doen betalen.
deling en trouwens als leden van
Enkele dagen later hebben de Duits-Belgische so- de Parti Socialiste) misschien alleen de VU als de stem van het
cialisten de Vlamingen hierover aangepakt.
Vlaamse Vlaanderen"? Dan voelen Wij ons vereerd door zo'n
kompliment
IJ willen het met zo ver derwijsminister Coens hiertegendrijven te veronderstel- over)" In deze bewoordingen allen dat dit een reaktie thans was deze anti-Vlaamse uitgeweest is op onze stellmgname
val te lezen in de ,,Grenzecho"
De solidariteit van de VlaamsWaarschijnlijk hadden zij het van 31 juli 11
nationalisten IS echter nooit naar
vooral tegen Onderwijsminister
Het IS een kunststuk, in zo wei- Oost-Belgie gegaan Dit is weer
Coens die met scheutig is om van
zijn begroting nog iets meer te la- nig woorden zoveel dubbelzinnig- zo n vage term Ook Maaseik,
heid en vervalsing bijeen te ook Vielsalm en Bastenaken zijn
ten afknabbelen
,Oost-Belgie" Kennelijk gaat
proppen
het om een nieuw etiket voor de
Vlaanderen, het feitelijke poli- ,,Oostkantons" Dat oude etiket
tieke, in parlement en Gemeen- was trouwens zelf al wazig Malschap aanwezige Vlaanderen, medy en omgeving behoort tot de
Einde juli maakten zij in het heeft zijn solidanteit met Belgie's Oostkantons zonder Duits te zijn
openbaar een balans op van de Duitsers zeker met vaak en dan (een minderheid met te na
gesproken) Wat echter houdt
politieke
toestand
in
hun nog slechts zwakjes verkondigd
deutschsprachige Gememschaft
Oost-Belgie' in'' Is Verviers vb
Liberalen en socialisten staan er
Onder meer meenden zij dat, de onverschillig tegenover De CVP daar ook al bij'' Zij die zulke etimeest recente persberichten heeft bij monde van Martens en ketten uitdelen willen duidelijk
(GE) oer de begrotingsbesprekin- Tindemans een paar keren be- elke verwijzing naar taal of volk
gen te Brussel met goeds heten moedigende woorden gesproken vermijden Nochtans is dit het
verwachten Zij zouden voor de te Eupen Maar steeds heeft zij enige wat deze streek van het
zoveelste maal aantonen dat de verstek laten gaan wanneer de overige België doet verschillen
zo vaak verkondigde solidariteit VU-wetsvoorstelllen en amendevan Vlaanderen met Oost-Belgie menten indiende ten gunste van
De Vlaams-nationalisten zijn
(SIC) ophoudt zodra daarvoor
meer zelfstandigheid en bescher- solidair
met andere volksmoet betaald worden (in dit geval ming der Duitse Belgen
nationalisten, buiten en a fortiori
geld voor bijkomend Frans onbinnen België Ook wanneer het
derncht en de houding van Onmet om een Hoogduitse maar bv
In feite is de VU de enige

W

Schiet Vlaanderen
te kort?

Welk Oost-België?

om een Slavische volksgroep zou
gaan zouden zij opkomen voor
hun rechten Zij beschouwen het
ook als hun morele plicht als
sterkere op te komen voor een
zwakkere, die zich bovendien m
een vergelijkbare situatie bevindt Solidanteit dus met Belgische Duitsers, met met OostBelgen

Welke solidariteit?
Tenslotte, over welke solidariteit gaat h e f
WIJ weigeren solidariteit die
strekt tot vlottere verfransing van
een verwante volksgroep ook al
zou die daar zelf om vragen Eigenaardige socialisten zijn dat
daar, die de sociale bevordering
van hun mensen alleen via
franstalige universiteiten willen
zien gebeuren (aan nederlandstalige denken ze met eens)
Helemaal de houding van de 19e
eeuwse socialisten tegenover de
Daensisten die sociale opgang in
de eigen kuituur wilden'
Van nationalisten financiële solidariteit vragen om zich te laten
denationalizeren dat is toch wat
teveel gevraagd Vooral als het
moet gebeuren ten gunste van
een groep waar diezelfde nationalisten al zoveel la&t mee
hebben
En zeggen dat de volksnationale oplossing kosteloos is en tevens die van het gezond verstand de erkenning van Duitse
hogeschooldiploma s Het hardnekkig verzwijgen van dit alternatief wijst er op dat het argument
van de in België ontbrekende
Duitse universiteiten met meer is
dan een voorwendsel De ware
bedoeling daarachter
ruggegraatloze aanpassing aan het
Waalse Gewest en als het even
kan op andermans kosten
Voor zulke , solidariteit' passen WIJ inderdaad
Kerel Jansegers

w^
Wat met
de tomaten?
Q N Z E tomaten staan er buiten
en binnen mooi bij. Dat mooi
staan buiten zal er allicht vlug afgaan indien wij ze niet spoedig gaan
beschutten tegen kille regen en nevel.
Eigenlijk dekt men de tomaat buiten
liefst zo vlug mogelijk en ten laatste
per einde juni.
Het heeft geen zin om nu nog aangetaste tomaten te beschutten tegen
regen en wind; de aantasting gaat
toch onverbiddellijk verder.
Onder glas hebben wi] weinig tot
geen last met de ziekte die de buitentomaten aantast. Indien men echter
met tijden en voldoende lucht, of vergeet slechts in de zeer vroege morgen
te voorzien van vocht, kan men last
krijgen van bladvlekziekte.
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Voor deze ziekte is er een rassengevoeligheid, zodat wij veilig zitten
met bv. een goed gekend en resistent
ras als de Bonset.
Wat nu weer met zeggen wil dat ons
alles en nog wat toegelaten is indien
wij het juiste ras maar telen...
In de oksels van die bladeren verschijnen dieven, die men slechts om
en om, en de grootste eerst, mag
wegnemen.
Dit zijn de saptrel<l<ers, waarvan
er altijd één moet blijven staan.
Strooi nu veel oude kompost, liefst
grof gezeefd, tussen de tomaten. Zo
kan men later, onmiddellijk na het
rooien van de tomaten en andere
zomergewassen, onmiddellijk volgteelten zaaien of planten.

Spinazie
I N D I E N wij in de late herfst en tot
even in de winter, naargelang
het weer, spinazie willen oogsten,
is het nu wel de beste tijd om, vrij
dringend, te zaaien.
Wie hiervoor nu eens echt een
goed ras wil, kan zich het ras
Hiverna aanschaffen. Dit ras heeft
een niet te dik, maar vrij groot blad en
doet het best bij alle mogelijke weertypen. De spinazie die wij in septemberoktober oogsten bevat heel wat minder nitraten dan de lentespinazie.
Toch is het goed, althans in de kleine
tuin, geregeld te plukken. Dit omdat
het tenslotte de te oud geworden
bladeren zijn die meest nitraten bevatten. Wat gezeefde kompost mag; rijke
meststoffen, vooral dan stikstof, liefst
met.

Aardbeien
C E N van onze vrienden vertelde
ons dat hij in het voorbije seizoen aardbeien plukte bij zijn
zoon, die beroepsteler is. Hij was
toch op pensioen en wou de jongen graag helpen. Het ergste van
al was wel dat die aarbeien er zo
mooi uitzagen, maar dat hij ze
niet durfde eten omdat ze geregeld gespoten werden...
Nu heeft zoonlief beloofd volgend
jaar een klein hoekje afzonderlijk onbespoten te laten, opdat vader daar
toch zou kunnen van snoepen. Toch
mooi van die jongen.
Wat de andere aardbeien betreft,
die gaan toch maar naar de veiling.
Daar is de klant allicht geen koning.
Rik Dedapper

...Ook bij Bulo's opbergkasten. Hun mogelijkheden, hun kwaliteit en afwerking
zijn onvolprezen. Zij kunnen best een stootje verdragen. En praktisch !
Met één enkele vingertip rollen beide luiken probleemloos en geruisloos
open. En wat een plaatsbesparing, want er zijn geen draaideuren.
Kop op dus bij het opruimen en klasseren, want het gamma opbergmogelijkheden is oneindig. Er is dus een oplossing. Bij BULO. Omdat orde een goede
investering is.
Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting.
Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aan een
betere prijs.
U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het kantoor van de
21ste eeuw.

BUL f
kantoormeubelen n.v.
Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel.: (015) 2110 00 (30 I.)
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59
Filiaal: Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 9918
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Z Ned 1 - 17 00
Family Ties, komische reeks
Z Ned 1 - 18 15
Magnum, sene
Z Ned 1 - 19 00
Countdown, popmuziek
^ Ned 1 - 22 02
Veronica film, info
Z Ned 1 - 22 30
First Blood, film
Z Ned 2 - 15 40
Mijn leven als hond, kinderfilm
Z Ned 2 - 18 30
Sesamstraat, voor de kleintjes
Z Ned 2 - 20 20
Userbits: de verbeelding van de videoclip, dok
G Ned 2 - 21 00
Het Paul Van Kemenade Kwintet,
koncertregistratie

tof dag
Zaterdag 29 aug.
Z BRT 1 - 16 00
Allen op 't toneel, film
Z BRT 1 - 18 05
De jonge Sherlock, jeugdserie
C BRT 1 - 18 30
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
Z BRT 1 - 20 20
Toorn der engelen, mini-serie
Z BRT 1 - 21 50
Sport op zaterdag
Z BRT 1 - 22 05
Toorn der engelen, vervolg
Z BRT 1 - 23 35
Poolshoogte, info
Z BRT2 - 17 20
W.K. Atletiek, reportage uit Rome
Z BRT 2 - 21 50
Wielrennen W K in Wenen
Z Ned 1 - 15 45
Jagers van het luchtruim, info/dok
Z Ned 1 - 16 10
100 jaar auto, dok
Z Ned 1 - 16 55
En ik ben Christian Hahn, jeugdserie
Z Ned 1 - 20 28
Hart van het hoge land, serie
Z Ned 1 - 23 00
Daar heb je hem weer!, komische
reeks
Z Ned 1 • 23 25
Gore Vidal in Venetië II, portret
Z Ned 2 - 18 30
Sesamstraat, voor de kleintjes
Z Ned 2 - 19 12
Special George Baker Selection,
Z Ned 2 - 19 45
Amazing Graceland, dok
Z Ned 2 - 20 45
Loving you, film
Z Ned 2 - 23 15
Jailhouse Rock, film

Zondag 30 aug.
Z BRT 1 - 15 15
Twee jongens en een mus,
jeugdfilm
Z BRT 1 - 16 30
Ons eigen zonnestelsel, dok
Z BRT1 - 18 20
Friesland, toeristische dok
Z BRT1 - 19 10
Zonen en dochters, sene
Z BRT 1 - 19 35
Bloemetjes buiten, info
Z BRT 1 - 20 35
Firestarter, film
Z BRT 1 - 22 45
W.K. Wielrennen op de baan, reportage
Z BRT2 - 16 25
W.K. Atletiek, reportage
Z Ned 1 - 15 30
De andere kant van de grot,
jeugdfilm
Z Ned 1 - 16 30
Simon de witte walvis, Deense tekenfilm
Z Ned 1 - 17 35
De gummiberen, tekenfilmsene
Z Ned 1 - 18 00
In het spoor van de regengod, dok
Z Ned 1 - 19 05
De Carsons, serie
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Elvis Presley,

10 jaar dood,

zaterdag 29 augustus

maar springlevend

in ,,Jailhouse

Z Ned 1 - 20 20
Gevecht voor een leven, film
Z Ned 1 - 22 25
St. Elsewhere, serie
Z Ned 2 - 18 20
Sesamstraat, voor de kleintjes
Z Ned 2 - 2010
Monty Python's Flying Circus,^ absurde Britse humor
Z Ned 2 - 20 42
Het interview, Andr-82- Van Duin
Z Ned 2 - 21 32
Humor and the presidency, dok
Z Ned 2 - 22 23
Richard Pryor live on Sunset Strip,
one-man-show

Maandag 31 aug.
Z BRT 1 - 18.10
Avonturenbaai, jeugdserie
Z BRT 1 - 18 35
Kameleon, doe-programma voor kinderen
Z BRT 1 - 19 00
De aarde is bewoond, tekenfilm
Z BRT 1 - 20 20
Om je dood te lachen, Brits TV-spel
G BRT 1 - 21 10
De planeet Aarde, dok
D BRT 1 - 22 00
Extra-ttme, sportmagazine
Z BRT 1 • 22 30
Blikvanger, modemagazine
G BRT2 - 16 25
W.K. Atletiek, reportage
G Ned 1 - 14 30
Eastenders, serie
G Ned 1 - 15 00
Op weg, dramasene
G Ned 1 - 15 50
De film van Ome Willem, voor de
kleintjes
G Ned 1 - 16 13
In de toekomst verzeild, jeugdfilm
G Ned 1 - 17 01
Nooit eens rust, tekenfilm
G Ned 1 - 17 41
Super-Oma, serie
G Ned 1 - 18 06
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
G Ned 1 - 19 00
De baas in huls?, komische reeks
G Ned 1 - 20 28
De vliegende dokters, serie
G Ned 1 - 21 53
Golden Girls, serie
G Ned 1 - 22 22
Bergerac, politieserie
G Ned 2 - 19 27
Veronica — Feestavond

Dinsdag 1 sept.
G BRT 1 - 18 30
De zevensprong, serie over aerobicturnen
G BRT 1 - 18 50
Onbekende wereld, dok
G BRT 1 - 19 15
Zonen en dochters, serie
G BRT 1 - 20 20
Mike, praatshow
Z BRT 1 - 22 25
Michael Jackson special, muziek
Z BRT 1 - 22 55
W.K. Atletiek te Rome
Z BRT2 - 15 00
W.K. Atletiek te Rome
Z Ned 1 - 15 32
Beloved enemy, film
Z Ned 1 - 19 00
Johan & Pierewiet, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 20 28
Marjon Lambriks in Burgenland,
TV-show
Z Ned 1 - 2215
A Song is Born, musical
Z Ned 2 - 18 40
Sesamstraat, voor de kleintjes
G Ned 2 - 21 00
Wat zeggen die oude films?, serie
over de geschiedenis v d film

Woensd. 2 sept.
C BRT 1 - 16 00
Oom Ferdinand en de toverdrank,
Ned jeugdfilm
G BRT 1 - 18 10
Nils Holgersson, tekenfilmserie
G BRT 1 - 18 35
De terugkeer van de Antelope,
jeugdsene
G BRT 1 - 19 00
Comedy Capers, komische filmpjes
G BRT 1 - 1915
Allemaal beestjes, natuurmagazine
C BRT 1 - 2010
Fawlty Towers, serie
G BRT 1 - 20 40
Voice-dance, uniek en humonstisch
samengaan van dans en gezang
G BRT 1 - 21 10
Wie schrijft die blijft, info
G BRT 1 - 22 40
Sport extra
G Ned 1 - 15 00
Seabert, tekenfilmsene
G Ned 1 - 1510
Ghostbusters, tekenfilmserie
G Ned 1 - 15 35
Club Veronica Clips, muziek

Zaterdag 29 aug.
Jailhouse Rock
Amenk film uit 1957 met o a Elvis
Presley, Judy Tyler en Dean Jones
De jonge Vince Everett werd wegens
moord tot een lange gevangenisstraf
veroordeeld Maar ook daar blijft hij
zich bezighouden met zijn grote liefhebberij de rockmuziek
(Ned. 2,
om 23U.15)

Zondag 30 aug.

Rock",

op Ned 2, om 23u 15

Een film
per dag

Donderd. 3 sept.
G BRT1 - 18 10
Fame, sene
G BRT 1 - 20 20
Matlock, sene
G BRT 1 - 21 10
Panorama, info
" BRT 1 - 22 00
Chateauvallon, franse serie
G BRT 1 - 22 40
W.K. Atletiek te Rome
~ BRT2 - 16 25
W.K. Atletiek te Rome
Z Ned 1 - 15 30
Honing uit je woning, jeugdsene
Z Ned 1 - 15 50
De man m de bergen, film
Z Ned 1 - 19 00
Vancouver diepzee aquarium, serie
G Ned 1 - 21 35
IJzeren mannen met houten schepen, dok
G Ned 2 - 18 30
Sesamstraat, voor de kleintjes
Z Ned 2 - 20 00
Drank: onwijs lekker, info

Vrijdag 4 sept.
G BRT 1 - 18 10
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
G BRT 1 - 18 35
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie
Z BRT 1 - 18 50
Onbekende wereld, dok
Z BRT 1 - 20 20
Premiere, filmnieuws
G BRT 1 - 20 50
Superman II, film
C BRT 1 - 22 55
Fllmspot, filmaktualiteit
G BRT 1 - 23 15
W.K. Atletiek te Rome
G BRT2 - 16 25
W.K. Atletiek te Rome
G Ned 1 - 16 00
Dit is dus New York, film
G Ned 1 - 18 30
Andr-82- Van Duin op dolle toeren,
show
G Ned 1 - 20 28
Evergreen, mini-serie
G Ned 1 - 22 40
The Wicker Man, film
G Ned 2 - 18 30
Sesamstraat, voor de kleintjes
G Ned 2 - 19 46
De vliegende dokters, serie
G Ned 2 - 20 31
Blue Collar, film
G Ned 2 - 22 45
Vanuit de wortels gezien, zwarte
kunstenaars en hun werk
G Ned 2 - 23 35
Een schijn van twijfel, film

Firestarter
Andy McGee (David Keith) werkte
vroeger als proefkonijn mee aan dubieuze experimenten van de ,SHOP',
een regeringsorganisatie Amenk
thnller uit 1984 (BRT 1, om 20u.35)

IVIaandag 31 aug.
Gas-oil
Franse film uit 1955 met o a Jean
Gabin en Jeanne Moreau Jean
Chape, een vrachtwagenchauffeur
overrijdt op een avond een man Het
slachtoffer bleek reeds overleden
voor de aanrijding Voor Jean is de
zaak dus rond
(RTBF 1, om
20U.05)

Dinsdag 1 sept.
A Song Is Born
Amenk film uit 1948 met o a
Danny Kaye Virginia Mayo en Benny
Goodman Howard Frisbee, een professor muziekgeschiedenis is bezig
aan het laatste hoofdstuk van zijn jazzencyclopedie Zo komt hij m kontakt
met het liefje van een gangster die
opgespoord wordt wegens moord
(Ned. 1, om22u.15)

Woensd. 2 sept.
First Blood
John Rambo, een Vietnamveteraan, wordt voortdurend lastiggevallen door de plaatselijke sheriff Op
een dag wordt het hem allemaal teveel en hij vlucht de bossen in en
wacht op zijn achtervolgers, een hele
groep politiemannen die werden aangevuld met leden van de nationale
garde Amenk film uit 1982 met o a
Sylvester Stallone (Ned. 1, om
22U.30)

Donderd. 3 sept.
Mountain Man
Amerik film van David 0'Malley uit
1976 oer de Amenkaan Galan Clarke,
die omstreeks 1879 in de wildernis
leefde temidden van de dieren (Ned.
1, om 15U.50)

Vrijdag 4 sept.
Superman II
Amerik SF-film van Richard Lester
uit 1980 met o a Chnstopher Reeve
en Margot Kidder Dne Krytonse
schurken hebben een duivels plan
uitgewerkt om de aarde helemaal te
verwoesten (BRT 1 , om 20u.50)

—vt^i—
Wie
terugkeert
van vakantie ziet
de wereld anders.
Niet alleen heeft
hij besloten voor
eeuwig en altijd
langs de kant van
de zon te staan
maar alles is ook
werkelijk veranderd.
't Begint al bij
het zien van de hagebeuken
heg
voor het huis. Met
een ietwat verwijtende blik kijkt die
hem aan.
„Heb ik niet
mijn best gedaan tijdens je afwezigheid met zo uitbundig te groeien?
Jij die mij altijd venweten hebt dat ik
zo'n luie groeier ben?" Hij streelt
eventjes het groene geweld.
Dan naar de brievenbus. Waar is
de brievenbus? Verdrongen door
een opdringerige vlier die reeds gebukt staat onder de bessen. Wat
puilt de bus uit van de betalingsaanmaningen. Telefoon, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen.
En de rotzooi van krantjes, foldertjes.

Terug van
weggeweest
En dan het gras? Oh wat is de
zomer mild geweest voor het gras.
Gelukkig was er de buurjongen die
met het oog op een sneetje zakgeld
voor de septemberfoor de grasmachiene in het perk heeft gezet.
Buurjongen zij geloofd.
Dan maar naar het huis. Het voordeurslot piept een beetje meer, de
deur kraakt wat hardnekkiger. Binnen ruikt het naar raar en hoe nauw
is het er en laag, bekrompen als een
duivenkeef.
Voor wie wekenlang in het open
huis van de natuur heeft geleefd is
het stenen huis een enge stulp, een
amechtige kooi.
Staat het fornuis wel nog op dezelfde plaats? Zijn de kasten gegroeid of hangt de zoldering lager?
Wie zal het zeggen...
Boven is het al niet veel beter. De
kamers lijken sardienenblikjes, de
bedden vreemde tuigen. In de kasten — wat zijn dat muffe hokjes —
hangen broeken met lange pijpen
en hemden met dito mouwen en
een donkere regenfrak als de mantel van een vampier. En godbeterthet een wollen winterjas.
Uit de overgordijnen dansen spinnen een langgerekt welkom en het
anders zo zeepwitte bad is niet
meer dan een waskuip uit een aftands Gesticht.
Is dat het geliefde huis dat je drie
weken terug hebt verlaten of het
dekor voor een huiverroman?
Wie terugkeert van vakantie loopt
als een kind met nieuwsgierige vingers langs de meubels en schrijft
een lijn in het stof.
Dan maar de ramen open. Om uit
te kijken op de moestuin waar de
zonnebloemen als op stelten
staan...
Even bij de buur binnenlopen. Je
kat zit er in een streepje flauwe zon
te slapen en springt op als je zijn
naam roept. Het beest wrijft de kop
tegen je benen en spint van kattevreugd. Bij de buur zwemt je goudvis op de beste kast, het beest ziet
er goed uit.
Buur is dringend naar het korenveld vertrokken, zegt de boerin,
want een minuutje droog weer is
een lukse in deze zomer.
Het klinkt een beetje als een verwijt. Plots is het alsof je drie weken
lang iedereen en alles in de steek
hebt gelaten...
•

Wie nu al uit zijn zuiders val<antieoord terug is,
heeft daar zeiker i<.ennis gemaakt met anijs. Wie zal
de volgende maanden niet met heimwee terugdenken aan het zonnige terrasje, met daar voor zich —
uiteraard met 'n klomje ijs en een flinke scheut water
erin — het glaasje sterke anijslikeur: anisette of pernod (Frankrijk), ouzo of mastika (Griekenland), raki
(Turkije) of de wat mildere Italiaanse en Spaanse varianten. Anijs is een vanouds bekend kruid met een
rijke geschiedenis en nog vele hedendaagse toepassingen.
NIJS stamt uit Egypte,
Kreta en de Levantijnse
landen waar liet op
ruime schaal gekweekt werd voor
eigen gebruik en uitvoer In de
oudheid was het kruid trouwens
zo duur dat men er belasting mee
kon betalen De blaadjes en zaden werden in drank, voedsel en
medicijnen gebruikt

A

De Romeinen importeerden
het kostbare kruid en beplanten
er de Toskaanse akkers mee Zij
maakten er parfums van en introduceerden het m hun overdadige
keuken vooral op het einde van
de feesten om indigestie af te
remmen Plinius de Oude schreef
al over de kalmerende eigenschappen van anijs ,,Speld een
takje op uw kussen Het voorkomt boze dromen en 's ochtends ontwaak je met een jeugdig
gelaat " Karel de Grote, een kruidenliefhebber bij uitstek, beval
dat het op de keizerlijke akkers

Nu wordt anijs vooral kommercieel geteelt in Frankrijk, Duitsland, Rusland en op Rhodos
Anijs IS gemengd met pepermunt
vaak de smaakgever van tandpasta Hete anijslee schijnt heilzaam te zijn bij verkoudheden en
heeft ook antiseptische karakteristieken Verse anijsstengels
worden verwerkt in slaatjes, soepen en stamppotten, anijsblaadjes als smaakmakers bij gekookte schaaldieren Anijstabletten zijn in de handel verkrijgbaar
met hete melk oergoten worden
ZIJ dan anijsmelk, gewoon lekker
en verzachtend bij keelpijn Anijsolie, gewonnen uit gekneusde
zaden, vindt vooral toepassing m
de banket- en suikerbakkerij, in
hoestdranken en als smaakstof

De uitslag en winnaars van de twee overige vakantiepuzzels, leest U in onze volgende editie. Deze
week toch al de oplossing van twee keer
,,Meespelen".
Met als winnaressen Greet Polfliet en Hilde Coremans, respektievelijk uit Sint-Niklaas en Molenstede.
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Afloop
/A' TOCH

verbouwd moest worden In de
14de eeuw vonden we anijs m
onze kloostertuinen, vooral voor
medicinale doeleinden

^eeifielen

IJ ontvangen eerstdaags
een boekenpakket voor
hun korrekte antwoord op
onze 186ste en 187ste opgave
,,Zwerversliefde" van Adriaan
Roland Holst en ,,Liefde" van
J C Bloem Proficiat
In afwachting van een nieuw
spelletje, gaan we ondertussen
door WIJ vragen aan U uit te zoeken wie onderstaande verzen
(speciaal
voor
uit-vakantiekomende lezers) schreef en
welke titel hij daarboven plaatste
Het leven
je zou het je moeten kunnen
herinneren
als een buitenlandse reis
en er met vrienden of
vriendinnen

ffAM M

over na moeten praten
en zeggen
het was toch wel aardig,
het leven,
en flarden zien van vrouwen, geheimen
en landschappen
en dan tevreden achteroverleunen
maar doden kunnen met achteroverleunen
En ook verder kunnen ze mets
U hebt tijd tot maandag 7. september om uw antwoord op de
bus te doen Het adres is voldoende bekend WIJ, ,,Meespelen (188)", Barrikadenplein 12,
1 000 Brussel
Veel sukses.

onthouden.
Tot 25 september houdt in het Antwerpse Torengebouw de Kredietbank, i.s.m. het Provinciaal
Tekstielmuseum Vrieselhof (Ranst-Oelegem), de
tentoonstelling ,,Uit tule, draad en kralen, 160 jaar
borduurwerk uit Lier". Deze expositie behandelt de
ontwikkeling van de Lierse borduurnijverheid in de
19de en 20ste eeuw. Vooral omdat de,,Lierse kant",
fijn borduurwerk op tule, de laatste jaren — nu vooral
als vrijetijdsbesteding — een herofDleving kent, verdient dit opmerkelijke ambacht uit onze kontreien
een nadere kennismaking.
E industriële pretenties
van het begin der vorige
eeuw gingen zover dat
men ernaar streefde op mechanische wijze kant na te maken Zo
vond in 1808 de Brit Heathcoat
de tule uit, een nieuwe tekstielsoort die meteen enorme bijal
kende Overal ontstonden tulefabrieken, ook hier in Brussel, Dendermonde en andere steden
Meteen na de uitvinding volgde
de idee om op tule met zijn zeshoekige mazen te borduren
Kostbare klos- en naaldkant werden alzo relatief goedkoop geïmiteerd
In 1804 woonde in Antwerpen
de uit Nottingham uitgeweken
William Wood, die Engelse tule
door borduursters liet bewerken
In 1827 bereikte die bedrijvigheid
een geweldige omvang Zowat
15 000 thuiswerksters en tussenhandelaars werkten voor hem, in
zijn blekerij m Borgerhout nog
eens 1 200 mensen Lier bleef
met achter In de tweede helft
van de 19de eeuw was het borduurraam er in nagenoeg elk gezin aanwezig, waarbij perioden

D

van koortsachtige aktiviteit en bittere werkloosheid elkaar afwisselden
De tentoonstelling brengt voorwerpen die elk hun verhaal vertellen van wisselende modebeelden en een techniek waarbij het
handwerk geleidelijk door de borduurmachine werd aangevuld
Vanaf 1850 kreeg het Lierse werk
een heel eigen stijl Uiteindelijk
had de produktie nog weinig gemeen met het oorspronkelijke
kunstambacht Toch bleef het
handwerk aanwezig, zeker toen
men vanaf 1880 lovertjes en kralen tussen het borduursel verwerkte Produkten werden over
de hele wereld uitgevoerd In de
opvallende charlestonjurken van
de 20-er jaren en de fraaie handtassen uit de 50- en 60-er jaren
bereikten ontwerpers en werksters het toppunt van hun kunnen Nu het borderen als nijverheid bijna uit de stad verdwenen
IS, brengt de expositie een hulde
aan de duizenden raamwerksters
en fabrikanten die ruim een eeuw
Lier grote faam als tekstielstad
bezorgden
27 AUGUSTUS 1S97

w&

rlO

„Boom in pot"

ADVERTENTIE

'n Dringende aankoop?
Met mijn lening
loopt alles op wieltjes.

Bonsaitentoonstelling
De Vlaamse Bonsai Vereniging viert dit jaar haar
tweede lustrum en dit wordt gevierd met een inderdaad merkwaardige tentoonstelling in Brugge.
Nog tot zondagavond pronken de Bonsai-vrienden
er met hun mooiste stukken.
ONSAI betekent „boom in
pot" en hoeft, aldus de
Vlaamse vereniging, geen
chinees te zijn. Ook al is het in
China ontstaan. Het kweken en
verzorgen van deze kleine
boompjes is niet zo ingewikkeld
als men meestal denkt. Het heeft
iets te maken met een levensstijl.

B

Zelf kweken
Het wezenlijke van bonsai
wordt zo omschreven: ,,één of

Hoe moet het als u snel
met een pak geld op tafel
moet komen ? Voor een
nieuwe auto bijvoorbeeld.
Of voor een andere dure,
maar noodzakelijke investering. Een lening brengt
dan uitkomst. Maar niet
elke lening schikt u goed.
Want niet elke interest is
redelijk. En niet elke voor-waarde is aannemelijk.
Dus kiest u het beste voor
een lening bij de ASLK. Bij
de ASLK leent u immers
op duidelijke condities.
Tegen een aantrekkelijk
lage interest. Laat uw
ASLK-agentschap u even
uw voordeel voorrekenen.
Dan loopt straks alles op
wieltjes.

meerdere planten die op een zodanige wijze in een schaal gekweekt zijn dat het geheel een
geminiaturiseerde en gestilleerde
impressie oproept van die volwassen tegenhangers in de vrije
natuur, welke zich harmonisch
konden ontwikkelen."
De norm schoonheid is natuurlijk van groot belang, maar tevens erg subjektiefr De Bonsaivrienden benadrukken echter dat
de enige goeie metode voor hen

*" we doen met u mee
<l^«AW«^B*,««W*i**>*'*"^ ••'"•'

die zich ooit laten verleiden tot de
bonsaikultuur, erin bestaat zélf
een bonsai te gaan kweken. Elke
andere benadering is kitsch en
staat diametraal tegenover het
koncept zelf van de bonsai.
De technieken, vrij eenvoudig
in feite, worden de liefhebber bijgebracht in een vereniging zoals
de Vlaamse Bonsai Vereniging,
en stellen hem in staat (mits
enige volharding) om in een

Een zuurbes van 36 cm noog.

at EN filmrecensent is eigenlijk

tijdspanne van enkele jaren, te
kunnen bogen op enkele bonsai
die naam waardig.

Internationaal
kongiires
In afwachting daarvan, gaat U
best even kijken naar de mooie
tentoonstelling in het Koncertgebouwte Brugge, vlakbij de Markt.
Nog tot en met zondag en dage-

lijks van 10 tot 18 uur. Zaterdag
wordt daar zelfs een internationaal bonsai-kongres gehouden
onder de titels ,,Vijf maal Vlaanderen" en ,,Dennen als Bonsai".
Wie naderhand nog meer
wenst te vernemen, kan kontakt
opnemen met het nationaal sekretariaat van de vereniging.
Klerkenstraat 27 te 8310 Brugge
3 (050/36.06.53).

nms
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Net alles verwachten voor de liefheb- Shelly Long (Cheers) en Peter Coyber die een goeie 1 en een betere 2 ote (opmerkelijk in Jagged Edge
had gezien, maar deze gaat weer in naast Jeff Bridges) Zo langzaam
dalende lijn. Trouwens bloederig blij- maar zeker is Bette Midler bezig de
Lethal Weapon van Richard Ban- ven ze.
Doris Day van deze dagen te worden.
ner met Mel Gibson en Danny Glover
Uiteraard véél pikanter en met iets
Somthing Wild van Jonathan meer overtuiging vertolkte rollen (die
als witte en zwarte agent, in een keiharde, op het randje wrede film over Demme, met Melanie Griffith en Jefzo voor het teater van de lach kunnen
een schijnbare zelfmoord, gevolgd Daniels is een pikante, vrij aardige dienen), maar een leuke brok ontdoor moord en doodslag, waarin alles avontuurlijke film voor al wie After spanning voor iedereen die van een
om een grote lading drugs draait. Hours kon smaken. De muziek van gekruide saus houdt en die er met
Voor de fans van Mei Gibson een John Cale is zéér goed.
van schrikt onder het nuttigen ervan,
Project X Top Secret van Jonamust. Eric Clapton's muziek is geOutrageous Fortune van Arthur plots overvallen te worden door pijl en
than Kaplan en met Matthew Brodewoon goed.
Miller
is de derde komische film voor boog schietende Indianen per
Attention
Bandits
van
Claude
Leriek is een goeie film voor de jeugd
Bette
Midler,
deze maal bijgestaan brommer...
A nightmare on Elm Street 3:
(vanaf 12 jaar) en voor alle volwasse- louch en met Jean Yanne heeft alle
Willem Sneer
nen die van dieren (in dit geval apen) gebreken en eigenschappen van ie- Dream Warriors van Chuck Russell door een even goed presterende

een pretentieus baasje, die
zijn zeg wil hebben over bet
werk van anderen, tenwijl hij er
meestal zelf niet in slaagt ook maar
één geslaagde foto te maken. Na
deze zelfbeschouwing toch vlug dus
op een rijtje wat we hebben gemist
met James Bond en daarna WIJ in
vakantie.

L
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houden. Ontroerende akteurprestaties van een stel chimpansees, die
trouwens ook eerst in de rolverdeling
worden genoemd. De film zelf is een
zwak protest tegen het gebruik van
dieren als proefkonijnen (apen).

dere Leiouchfilm. Een sublieme akteursprestatie van Yanne in een
nogal oppen/lakkige film.

NIEUW
IN DE BIOS

••••••••

nnnnnm

••••••••••••••I

mj

11

Zonder geld van buitenuit kan het niet meer

Zonder spektakel geen
toeschouwers rond de voetbalvelden
met hernieuwd vertrouwen tegemoet Het wondermiddel heet
Georg Kessler De klub zou sportief en organisatorisch worden
geherstruktureerd door de meester en op de lange termijn moet
dit vruchten afwerpen Het kan
Op voorwaarde dat klub, trainer
en speler het samen kunnen volhouden

Het voetbalkampioenschap '87-'88 is al volop aan
gang. De eerste speeldag was goed voor méér dan
honderd duizend toeschouwers en... welgeteld dertien doelpunten in negen matchen. Soortgelijke getallen zullen zich niet lang met elkaar laten verzoenen. Gelukkig werd er tijdens het weekend al wat vaker gescoord.
IERT het voetbal m de komende maanden zi)n wederopstanding'' WIJ blijven daaromtrent sceptisch We
zien weinig redenen tot optimisme De som aan individueel
talent is zeker met groter dan in
de voorbije jaren Topvoetballers
vertrokken zonder dat er nieuwe
bijkwamen De nivellering, die
onmiskenbaar is, voltrekt zich
eerder naar beneden dan naar
boven
Beenhard
Wellicht wordt het daardoor
spannender maar met noodzakelijk beter Bovendren zal de arbitrage de spelkwaliteit rechtstreeks beïnvloeden Op de eerste speeldag bijvoorbeeld ging
men er beenhard tegenaan Wilskracht, inzet, karakter en verbetenheid op overschot Dat verwekte bij ons eerder verwondering dan bewondering en we zullen er ons zeker met wekenlang
kunnen over opwinden Om de
aandacht vast te houden zal er
ook wat moeten te zien zijn De
scheidsrechters zullen (de weinig
overgebleven) betere voetballers
dan ook meer dan ooit moeten
beschermen Positief was wel dat
er weinig signalen van geweld
achter de omheining en buiten
het stadion werden verstuurd De
nieuwe bondsvoorzitter wil er alles aan doen om de herrieschoppers uit de stadions te bannen
Indien hij dit opzet op korte termijn kan verwezenlijkren zal hij
ons voetbal een eerste grote
dienst hebben bewezen De
schrik voor de stadions van ouders en kinderen moet er uit om
de populairste sport opnieuw te
laten bloeien

V

In het zwart
Welke zijn de sportieve verwachtingen voor het kampioenschap'? Wie zijn de favorieten en
waarom rukt de nivellering op''
Algemeen wordt aangenomen
dat Anderlecht, Club Brugge en
KV Mechelen voor de titel zullen
spelen Meerdere klubs ambiëren een outsidersrol Standard en
Gent bijvoorbeeld Luik, Lokeren
en zelf Antwerp Onderaan kijkt
men vooral richting Limburg
Sint-Truiden zal zich misschien
kunnen redden Omtrent Winterslag fronst nagenoeg iedereen
de wenkbrauwen En daarnaast
zullen nog wel een paar klubs totaal ondermaats en beneden de

verwachtingen presteren Zodat
niemand nu al hoeft te wanhopen
Het optimisme omtrent Anderlecht — m een rondvraag voor
het kampioenschapsbegm verklaarden de meeste trainers dat
de Brusselaars wellicht opnieuw
kampioen zullen worden — kunnen WIJ met delen Sporting heeft
in de voorbije jaren systematisch
veel talent ingeleverd Vroeg of
laat moet dit opbreken Natuurlijk
werden nieuwe spelers aangevoerd Karakterjongens meestal
die de aard en de stijl van de
ploeg dreigen te veranderen
Wanneer het atletisch vermogen
van een team belangrijker wordt
dan de globale aanleg en de kollektieve technische vaardigheid
wordt de kwetsbaarheid groter
Lopen met gebalde vuisten kan
iedereen leren Anderlecht beschikt natuurlijk nog steeds over
de ruimste kern, de stevigste organisatie en het meeste geld
Maar daarom wordt het nog geen
vierde keer op rij kampioen
Club Brugge ging voorzichtig
te werk Het verkocht weinig en
kocht misschien net genoeg om
weer volop mee te tellen Goyvaerts en Kimoni zijn versterkingen Indien de jongeren (De
Gryse bijvoorbeeld) echt doorbreken en de ploeg blijft van tegenslagen (Ceulemans ) gespaard
kan Club opnieuw bovenaan eindigen De tijd IS er wellicht rijp
voor
KV
Mechelen
investeerde
vooral in de breedte De spelerskern werd nog verruimd en vooral
ook verjongd Met 0'Hana en De
Wilde werden misschien klasbakken aangetrokken die de ploeg
een aantrekkelijker en meer
spektakülair uitzicht kunnen geven KV moet m de komende
maanden proberen bevestigen
als topploeg Het kan daarin slagen En dil zonder kleurlingen,
zonder Afrikanen Want zwart is
opnieuw mode Bijna alle eerste
klassers proberen hun supporters zoet te houden met een of
meer kleurlingen We hebben m
ons voetbal op dit vlak al alles
meegemaakt Het begon al in de
jaren vijftig met de Kongolezen
Daarna kwamen de Ollanders, de
Joegoslaven, de Zweden, de Denen en tussendoor ook nog wat
Duitsers Hongaren en Brazilianen Nu IS Afrika de grote leverancier Men moet er mets achter

Onze voetbalkompetitie wordt opvallend gekleurd door negerspelers
Een andere spektakeltruuk'^
{foto Photonews)
zoeken Het heeft alles met geld
te maken De Europese markt is
(voorlopig'') voor onze klubs onhaalbaar geworden Financieel
worden we zonder pardon opzij
gezet door de Italianen, de Spanjaarden, de Fransen en de
Duitsers
Achter de zogeheten grote drie
melden zich een resem klubs met

groeiende ambities Standard bij
voorbeeld dat alle heil verwacht
van Mandaric, de Amerikaanse
miljonair van Joegoslavische oorsprong HIJ ZOU de Rouches hun
zelfrespekt willen terugschenken Dat schijnt met onmogelijk
want Luik blijft vruchtbare voetbalboden
Ook Antwerp ziet de toekomst

Andere klubs kunnen natuurlijk
ook voor verrassingen zorgen
Lokeren misschien dat na de
rooftocht van Anderlecht en Standerd vervangers voor Ukkonen,
Keshi en M'Buyu heeft aangetrokken Luik, dat onder Wasseige veel automatismen en ambities kweekt Charleroi, dat met
zijn kleurrijk supporterslegioen
voor de top schijnt voorbestemd
maar (voorlopig'') nog altijd meer
in zijn stadion dan in zijn spelers
investeert Beveren, dat ook al m
stilte met de afbouw bezig is en
de klub bovenal financieel gezond wil houden Wat met onbegrijpelijk is Beerschot, dat zijn
boegbeeld (Patje Vervoert) moest
laten vertrekken maar toch de
eerste klub van Antwerpen wil
blijven Cercle Brugge, dat tijdens de voorbereidingsperiode
indruk maakte en eindelijk van
onder de brede vleugels van rivaal Club weg wil Waregem, dat
met heimwee zal toekijken wanneer de bal over enkele weken
Europees zal gaan rollen En AA
Gent dat met Martens, Voordeckers en Verheyen ervaring en
klasse aantrok en toch ook een
voetbalstad bij uitstek blijft Er
zijn er dus weer velen die zich geroepen mogen voelen

Met ouderwetse middelen...

Het verdriet van Limburg
In de pas begonnen kompetitie is Limburg, de
sportiefste provmcie van het land, dus weer in de
hoogste klasse vertegenwoordigd Sint-Truiden en
Winterslag voeden evenwel bescheiden ambities.

Trutden was al gelukkig dat Wtlmots nog even witde blijven en
het promoverende Winterslag
kon Teppers niet eens vasthouden toen Waregem dat zelf
toch ook geen overschot heeft
zich meldde

ANNEER beide ploegen het behoud kunnen
verzekeren zuilen ze
dtt als een triomf beschouwen
Om m dit opzet te slagen schijnen de Haspengouwers beter
gewapend dan de Vteze Mannen uit de mijnstreek Voetbal
btijft inderdaad tiet verdriet van
Limburg

Het zegt vee! zoniet alles De
Limburgse klubs voetbalten nog
met natuurlijke middelen van ,
voor twtntig jaar Indien ztj
daarin geen verandering kunnen brengen, blijven zij veroordeeld om h,u4i bestaant te slijters
m de Itff tussen eerste en
tweede klasse Andere klubs
verkeren elders ook in een
moeilyke situatie

Op geen plek in dit land zijn
er méér en betere voetballers
voor handen en toch kan geen
klub blijvend aanzien verwerven in de hoogste klasse Voetbal fS immers zoveel meer dan
spelers trainers en supporters
Het kan niet meer zonder geld
en sponsors Het is overgeleverd aan geldschieters ~ onder
welke vorm dan ook — van buitenaf Loges en busmess-seats
Investeringsmaatschappijen ö\e

Racing Jet dat bij momenten
subitem takttsch voetbalt produceert tn zijn leeg stadion en telkens tot etgen verwondering
met verliest Kortrijk dat ai jaren
tegen de rode cijfers vecht in
een provincie met teveel eerste
Wassers en RWDM dat nu toch
hoopt dat onder Van HimstVanden Daeie eindelijk naar de
bevrijdende middenmoot zal
kunnen worden opgerukt

W

Haspengouwer Wilmots net
niet weg bij STW
(foto Het Nieuwsblad)

spelers aankopen en uitlenen
aan ktubs Limburg btijft op dit
vlak een arme provtncte De
Wubs blijven verstoken van
soortgelijke hulpmiddelen Sint-
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Het partllbestuur deelt mee...
Na afloop van het partijbestuur van maandag 24 augustus 1987 heeft
algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers.

Rechtbank
De vaststelling dat een Waalse
rechtbank een uitspraak doet over
een aangelegenheid die betrekking
heeft op de Vlaamse gemeente Voeren, tart elke verbeelding. Elke metgezakte tweedejaarsstudent in de
rechten weet dat het de Waalse rechtbanken met toekomt te oordelen over
de manier waarop de openbare besturen in Vlaamse gemeenten moeten
funktioneren
Dit vonnis illustreert zeer duidelijk
hoe de franstaligen de faciliteiten interpreteren. De VU herneemt daarom
de oude eis tot volledige afschaffing
van de faciliteiten.
Bovendien leert dit Luikse vonnis
ook veel over de toch wel noodzakelijke onpartijdigheid van de magistratuur- zo'n uitspraak kan immers
slechts het gevolg zijn van de benoeming van partijkreaturen tot rechters'

Overwinning
De recente uitspraken van de voor-

zitter van de Waalse regering inzake
de resultaten van het jongste begrotmgskonklaaf, en meer in het bijzonder inzake de beslissing m.b.t. het
RTT-kontrakt en de legerbestellingen,
bevestigen de VU-reaktie
Ook in deze kwesties, waar het
behalve om geld vooral ook om arbeidsplaatsen draaide, heten de
Vlaamse regeringsleden na de belangen van de Vlaamse nijverheid te
verdedigen. De lobby rond WatheletGol-Maystadt heeft haar slag volkomen thuis gehaald: op kosten van de
nationale overheid (dus met 60%
Vlaamse middelen) presteerden zij
het om de Waalse industrie zeer nadrukkelijke steun te geven.
Het IS voor de Volksunie onbegrijpelijk dat de Vlaamse Eksekutieve in
deze heel erg belangrijke dossiers,
totaal afwezig bleef. Het heeft er alle
schijn van dat de ploeg Geens II sinds
maanden en schijnbaar permanent op
vakantie was en blijft.

Nu zondag vanuit Zeebrugge:

Fietsen tegen
wapenhandel
Halfweg september hernemen de biezondere parlementaire
kommissies, die een onderzoek instellen naar de illegale wapenen munitiehandel vanuit België, hun werkzaamheden. Tijdens de
voorbije maanden brachten deze onderzoekskommissies reeds
een aantal onverkwikkelijke zaken aan het licht en werd de
bewering, als zou de haven van Zeebrugge een belangrijke
draaischijf zijn van en voor zulke trafieken, bevestigd door dokumenten en verklaringen van eersterangsgetuigen.

Volledige klaarheid
Sommige politieke frakties, die zich
als pleitbezorgers van de wapen- en
munitielobby ontpoppen, zijn helemaal met gelukkig met de voorzetting
van dit parlementaire onderzoek Zij
vinden dat het al lang meer dan welletjes IS geweest en dat de militaire
industrie al veel te veel schade heeft
geleden door deze enquête
De Volksunie daarentegen eist terzake volledige klaarheid, zelfs als
daardoor bepaalde politici in erg nauwe schoentjes zouden komen te
staan .
Er moet een einde worden gemaakt
aan de levenng van wapens en munitie vanuit ons land naar landen die
oorlog voeren De recente resolutie
van de VN-Veiligheidsraad onderstreept trouwens dat de geïndustrialiseerde landen uit West én Oost, precies door het geven van oorlogstuig,
mee verantwoordelijk zijn voor het
aanslepende en mensenverslindende
konflikt in het Golfgebied (voorlopige
balans meer dan één miljoen doden).

Nelly Maes
Daarom bevestigt de Volksunie
haar protest en organiseert het arrondissementsbestuur van Brugge-Oostkust-Torhout op zondagnamiddag 30
augustus een fietstocht tegen de wapenhandel Met vertrek vanuit Zee-

Kataionië
Voor de Kataloniereis van 21 september tot 2 oktober zijn er nog enkele plaatsen vrij'
Maar dan moet je je wel reppen'
Bel vandaag nog naar het nummer
015/71.24 80 (na 18 uur) dan ontvang
je alle mogelijke inlichtingen
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brugge, onder de motto's: stop de
wapenhandel, omschakeling militaire
nijverheid, nooit meer oorlog
Iedereen die het daarmee eens is
(dus ook VU-sympalisanten van buiten het arrondissement'), wordt nu
zondag om 15 uur per fiets verwacht
langsheen de Zeebrugse havendam
(de zg ,,oude muur") Vanop deze
meer dan symbolische plaats (vlakbij
de bewust laad- en loskade) wordt dan
naar Brugge gereden, waar op de
Burg omstreeks 16.30 uur een korte
slottoespraak wordt gehouden door
volksvertegenwoordiger Nelly Maes,
lid van de biezonder kamerkommissie
Meer inlichtingen kunnen bekomen
worden bij arr voorzitter Luc Grootaerdt (tel 050/36 29.31) of Pol Van
Den Driessche (050/35.63 47).
Aanbevolen

Bauloy
De onthullingen m de zaak Bauloy
zijn evenmin van aard om het politiek
gezag van de roomsblauwe regering
te verstevigen. Terzake eist de Volksunie volledige opheldenng en bepleit
ZIJ een systeem van parlementaire
kontrole op de ministeriele kabinetten

Zaterdag 29 augustus in Leuvense Sportkot

5de vu-sport en gezinsdag
Diskussie „Gemeentelijk

sportbeleid"

Joggen met Jaak Gabriels
Historisch wandelen met Willy Kuijpers
Natuurwandelen met Vic Anciaux
Zaterdag is het weer zover I Met z' n
allen worden wij verwacht op de vijfde
VU-sport- en gezinsdag Dit keer opnieuw in het fraaie Leuvense Sportkot
Het zgn Sportkot van Leuven biedt
voor de aktieve en passieve sportbeoefenaar zowat alle mogelijkheden
die te bedenken zijn Bovendien stelt
de VU-sportkommissie ook dit jaar
een uitgebreid en boeiend programma voor waarbij ook aandacht wordt
besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober '88 En dat is
toch maar meegenomen'

Programma
Hier het uitgebreide en aantrekkelijke programma en U zult merken dat er
naar ieders zin en mogelijkheden wat
IS

9u Samenkomst verantwoordelijken in de grote hall (sekretariaat)
9u 30 Opening sekretariaat, begin
inschrijvingen deelnemers diskussie
,,Gemeentelijke Sportbeleid"
Begin inschrijvingen op sekretariaat van sportbeoefenaars, kompetitiesporten enz
9u 55 Projektiezaal (zelfde gebouw). Verwelkoming deelnemers
,,Gemeentelijk Sportbeleid" door Johan Sauwens
Voorstelling gesprekspanel (vzt
Geert Goubert) door Jan Gaudron
lOu Begin voorselekties kompetitiesporten.
11 u Koffiepauze
llu.15. Eindresultaten diskussie
12u. Toespraak door algemeen VUvoorzitter Jaak Gabriels
Gelegenheid tot middagmalen picknikken enz.
•"•"•«"'«^.«w.

Voetbal

Volley
13u Verdere selekties kompetitiesporten
Begin alle andere sportaktiviteiten
Vijfkamp
Tennissen (vier terreinen)
Volkssporten
Jogging (met Jaak Gabnels)
Historische wandeling (met Willy
Kuijpers)
Natuurwandeling (met Vic Anciaux)
Boogschieten (initiatie materiaal
gratis ter beschikking)
Petanque
Tafeltennis
Enz , enz
Alle materialen zijn gratis ter beschikking
16u 30 Finale voetbal
17u Finale volley
18u Toespraak Jaak Gabnels en
prijsuitreiking (bekers)
Wie meer inlichtingen wenst of nog
wil inschrijven kan dat nog altijd door
kontaktname met de voorzitter van de

VU-sportkommissie Stan Philips, Panorama 36 te 1810 Wemmei,
02/460 68.93
Dit wordt voor uw familie, voor uw
afdeling, voor uw Vlaamse Kring een
prachtige onspannende en gezellige
uitstap'

Hoe het
Sportkot
bereiken?
Wie met de wagen komt rijdt
de ring rond Leuven op richting
Centrum, onmiddellijk rechts tegenoer het Thlerbrauhof.
Wie met het openbaar vervoer
komt neemt aan het station van
Leuven bus 2 naar Heverlee tot
de Naamse Poort, van daar ±
400 m. wandelen.
Er worden speciale VU-wegwijzers geplaatst.

13
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Swaelen tweede Happart?
„Hove breekt in bij bewoners: Swaelen als kop van Jut" —
„Gemeente zet tanden in acinterstallige betaling — Hove verkoopt
Inwoners openbaar" — „Deurwaarder legt beslag op inboedels te
Hove" — „Schandaal en dringende oproep na monsteractie
schepencollege" — „Burgemeester Swaelen na „legale inbraak"
in Hove: „Ik wist nergens v a n " . "
Zo haalde Hove begin deze maand sitie, op verzoek van de wijkbewoners
de frontpaginas van de Antwerpse en van het comité Beukenlaan zich
steeds afzijdig hadden gehouden,
kranten en weekbladen.
De betwisting rond een verhaalbe- vooral om de zaak niet te politiseren,
lasting over bestratings- en riolerings- dan kon dit nu niet langer. Nochtans
werken uitgevoerd anno 1976 en 1977 wisten zij heel goed dat de zaak stonk,
in de Beukenlaan, Parklaan en Geel- maar in een gezamenlijke fair-play
handlaan was al acht jaar bezig, toen had de oppositie hierover nooit geïndie plots, vrij onvenwacht een hoogte- terpelleerd.
Samen met mevr. Nelly D'haenepunt bereikte in een beslaglegging
door een deurwaarder op 27 juli jl... Bellens, fraktieleidster van de VolksDezelfde avond kwamen twee be- unie, gingen wij de dossiers en kohiewoners uit de Parklaan bij mij thuis ren opvragen op het gemeentesekrehun verhaal doen, krijtwit van woede tariaat en bij de ontvanger. De inzage
over het brutaal optreden van de ge- werd ons echter geweigerd. We legrechtsdeurwaarder. Bij vijf afwezige den dan ook onmiddellijk klacht neer
bewoners was gewoon ingebroken — bij de goeverneur en roepen dringend
onder politietoezicht — en was gans de gemeenteraad samen om verantde inboedel opgeschreven. ,,Als woording te eisen van Swaelen en zijn
Swaelen oorlog wil, dan kan hij die schepencollege.
krijgen" zei één van hen.

Mijn naam is haas

VU-fraktie
Omdat de raadsleden van de oppo-

ii<^^i^'''iJi<iJ^^'l
SEPTEMBER
11 STABROEK: Bart Staes in
Paul's club. Markt 2 te Hoevenen,
aanvang 20u. over strukturen, werking en jaartema van VU-jongeren.
Org.: VUJO-Kapellen en Stabroek.
18 TONGERLO-WESTERLO: VNJavond met film, zang en voordracht in
Kapellekeshoef om 20u.30. Verbondsleidster L. Broeckx is de gast.
Org.: SMF-Kempen-Limburg.
19 ANTWERPEN:
Tweede
Scheepshal met m/s Flandria. Inscheping vanaf 19u.15. Afvaart om 20u.
stipt. Londonbrug-Londonkaai (parking voorzien). Toegangskaarten tijdig en op voorhand kopen bij bestuursleden of via sekretariaat Wetstraat 12, 2008 Antwerpen (03/
236.84.65). Org.: VU-Antwerpen Stad
en Vlaamse Aktie en Kultuurgemeenschap.
27 WIJNEGEM: Gezellig samenzijn
in het Kultureel Centrum, Turnhoutsebaan 199, om 20u. In een gezellige
sfeer, een lekker stuk vlaai, optreden
van het duo Elly en Pat. Inkom gratis.Org.: VU-Wijnegem.

De uitleg van de burgemeester over
het gebeuren was bepaald zwak. Zonder een spier te vertrekken werd alle
schuld op de ontvanger geschoven,
die volledig autonoom zou gehandeld
hebben. Toen zowel de woordvoerders van de SP, de PVV en ikzelf het
deurwaardersexploot voorlazen, luidend als volgt: ,,Uitvoerend Beslag.
Op verzoek van: De Gemeente Hoe,
vertegenwoordigd door haar College
van Burgemeester en Schepenen,
vervolging en benaarstiging van de
heer W. Oliviers, gemeenteontvanger
te Hove,..." deed Swaelen alsof zijn
neus bloedde.
Toen ik vroeg waarom de uitleg van
voetpaden in de Mortselse steenweg
,,Over Uw deur. Mr. de Voorzitter!" en

het herstel van betonplaten in de J. Fr.
Gellyncklaan (waar ikzelf woon) als
bijwerken werden goedgekeurd aan
de verbeteringswerken van de Beukenlaan en of die kosten werden aangerekend bleef Swaelen het antwoord
schuldig en kon hij het tegendeel met
aantonen.

Happartltls
Swaelen kon evenmin een zinnig
antwoord geven op mijn vraag waarom hij een administratief vonnis van
de Bestendige Deputatie van 9 september 1982 niet uitvoerde ,,Gij lijdt
aan Happartltls, Mr. Swaelen!".
In dit vonnis lezen we o.m. op biz.
11: ,,Overwegende dat aldus aan de
boordeigenaars in de Parklaan geen
verhaalbeslasting voor de rijweg mag
worden gerekend, dat daarenboven
het totaal van de aangerekende uitgaven als volgt dient verminderd:
4.067.468 fr. teveel aangerekend voor
de Parklaan; 13.800 fr. teveel aangerekend voor onteigeningskosten;
89.084 fr. teveel aangerekend voor de
inrij van het gemeentehuis; 1.244.249
fr. teveel aangerekend voor aanleg
van Natopipelline." Er veranderde
echter weinig of niets.
Het Schepencollege bleef vrolijk
belastingen invorderen en even vrolijk
verklaarde de Bestendige Óeputatie
ze uitvoerbaar.

26 bezwaarschriften
Het komitee van de Beukenlaan,
dat in de afgelopen jaren na meer dan
20 bezwaarschriften slechts op één
hiervan een uitspraak bekam van de
Bestendige Deputatie, besloot einde
1986 zelf een behoorlijke en juiste
verrekening op te stellen van de verschillende annuïteiten (Twee ingenieurs en een accountant werkten
hieraan mee).
De bewoners betekenden die verre-

Bord bij het huis van afdelingsvoorzitter Didier Thys.
kening aan de gemeenteontvanger en
het provinciebestuur en besloten de 7
annuïteiten van het dienstjaar 1979 tot
en met 1985 onmiddellijk te vereffenen, onder voorbehoud van hun latere
rechten en eisen.
Het provinciebestuur noch de ontvanger reageerden hierop. Ze vroegen zelfs de berekeningen niet op.

Dwangbevel en uitvoerend
beslag
Begin maart 1987 verstuurt de ont-

O.C.M.W.
VAN WIJNEGEM
Aanwerving van een geschoold arbeider B, onderhoudswerkman
(man of vrouw) voor Rustoord Rustenborg. Inlichtingen en voorwaarden Tel. 03/353.91.61
Kandidaturen dienen bij aangetekend schrijven ten laatste op
18.9.1987 op het OCMW toe te komen.

Bilzen in rouw

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Kartuizerinnenstraat 4
8000 BRUGGE
Openverklaring van een voltijdse betrekking van
geneesheer-specialist in de dienst Neurochirurgie
Vereiste voorwaarden;
1. De Belgische nationaliteit bezitten.
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
3. Voldoen aan de militiewetten.
4. Van onberispelijk gedrag zijn.
5. Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
6. Houder zijn van het diploma van doctor in de genees- heel- en
verloskunde.
7. Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
8. In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheerspeciaüst in de neurochirurgie.
9. De voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen
(specialisatie, ervaring, erkenning als geneesheer-specialist in de neurochirurgie) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
10. De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van
de proefperiode van een jaar.
/
Inschrijvingsgeld:
1.000 fr. te storten op postrekening nr. 000-0099581-59 van het AZ Sint Jan
van het OCMW-Brugge, Ruddershove 10 te Brugge voor 30.09.1987 met
de vermelding geneesheer-specialist neurochirurgie.
De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend worden
uiterlijk op 30.09.1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge.

In een volgende editie komen we
terug met nog meer details over de
aanleiding tot deze vulgaire affaire,
waarbij zelfs een echte ridder en een
rijke industrieel aan de basis van liggen.
J. Meulepas,
gemeenteraadslid

Leningen

In memoriam Laurent Wirix
Op 31 juli 1987 overleed in het
ziekenhuis Santa Chiara te Trento
(Italië) Laurent Wirix, terwijl hij daar
samen met zijn echtgenote, kinderen
en kleinkinderen met vakantie was.
De aflijvige werd geboren te Bilzen

vanger dan maar een dwangbevel
naar alle zogezegde wanbetalers.
Wanneer 16 bewoners hierop niet willen ingaan volgt op 27 juli het uitvoerend beslag met een openbare verkoop op 19 augustus in volle vakantieperiode! Verschillende bewoners komen terug uit verlof, teneinde hun
have en goed te vrijwaren. Een knsiskomitee komt bijeen, advokaten worden geraadpleegd, borden en zwarte
vlaggen verschijnen in de ganse
buurt. Het gemeentebestuur, de ontvanger, de Bestendige Deputatie, de
Ministers Michel en Pede worden aangeschreven. Het onrechtmatig en onwettelijk optreden van de deunwaarder wordt aangeklaagd. Een procedure in kortgeding wordt ingeleid waarbij
de beslagrechter een uitspraak in beraad houdt. In afwachting wordt de
openbare verkoop stopgezet Aan de
monsteraktie is voorlopig een einde
gekomen.

op 31 maart 1923 en is daar steeds
blijen wonen. Overigens baatte hij
gedurende gans zijn leven een bloeiende handelszaak in zijn geboorteplaats uit.
Laurent Wirix, die in een Vlaamsnationaal milieu opgroeide, was de
Limburgse VU-militant met de langste
onafgebroken staat van dienst. In
1949 ronselde hij in het Bilzerse handtekens voor de peterslijst van de
Vlaamse Concentratie. In 1950 en
1954 stond hij de toenmalige VUvoorman, wijlen Wim Jorissen, op allerhande wijzen bij. In 1961 en 1965
konden de toenmalige lijsttrekkers
voor Kamer, Senaat en Provincieraad
evenzeer op zijn volledige steun en
inzet rekenen.
Vanaf 1965 heb ik persoonlijk met
Laurent Wirix samengewerkt. De aflijvige hielp mij bij het zoeken van
kandidaten voor onze lijsten, hetgeen
in die tijd geen sinecure was; hij
maakte gedurende vele jaren onafgebroken deel uit van het arrondissementsbestuur van de Volksunie Tongeren-Maaseik, steeds in de hoedanigheid van penningmeester; hij ondersteunde op allerhande wijzen de
financiële mobilisatie in gans het arrondissement; hij vervulde de funktie
van hoofdgetuige bij de provincieraadsverkiezingen. Deze laatste funktie is hij blijen uitoefenten tot en met
de verkiezingen van 1985, toen hij van
een aantal van zijn andere partijfunkties vrijwillig afstand had gedaan.
Laurent Wirix was ook aktief op
zuiver plaatselijk vlak. In feite was hij
de stichter van de VU-Bilzen. Jaren en
jaren maakte hij deel uit van het
afdelingsbestuur. En in 1970 fungeerde hij — op een onverkiesbare plaats
— op de VU-lijst voor de gemeenteverkiezingen.
Wanneer bij gelegenheid van de
gemeenteverkiezingen van 1982 de
gemeentelijke groep Vernieuwing
werd opgericht, was de overledene
opnieuw van de partij. Hij trad toe tot

de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur. Onmiddellijk werd hij
belast met het beheer der financiën,
hetgeen hij tot voor een tweetal jaren
is blijven doen. Ook was hij namens
Vernieuwing — en dit tot aan zijn dood
— bestuurslid van de Gemeentelijke
Kulturele Raad.
Het was voor Laurent Wirix een
bijzondere grote vreugde dat Vernieuwing de verkiezingen van 1982 te
Bilzen won en opnieuw een Vlaamsnationale burgemeester, in de persoon van Johan Sauwens, kreeg.

voor nieuwbouw, aankoop woning en
verbouwingen
Intrest 7,75 % zonder vijfjaarlijks^ tierziening
Persoonlijke leningen en financieringen voor elk doel.
Neem vrijblijvend kontakt of schrijf
aan:
Antoine Van Baelen
Broeseinderdijk 28
3580 Neerpelt - tel. 011/64.50.22

UIVIBURG
LIMBURG
SEPTEMBER

De aflijvige was ook op het niet
zuiver-partijpolitieke terrein aktief. Hij
mlliteerde en wroette in tal van organisaties en verenigingen, o.m. in de
plaatselijke afdeling van VTB-VAB,
waarvan hij sedert jaar en dag penningmeester was, in het gemeentelijk
11-juli-Komitee, enz.
Laurent Wirix was een geestelijk
kind van wijlen deken J.B. Paquay, de
grondlegger van het Vlaams-nationalisme in het Bilzerse. Hij was de initiatiefnemer en de motor van de grootse
herdenkingsfeesten, die in 1978 te
Bilzeen werden georganiseerd.

11 ROTEM: Louis De Lentdecker in
zaal De Kommel om 20u. Inkom gratis. Org.: IJzerbedevaartkomitee gewest Maaseik.

Gemeentebestuur
BILZEN

Onder impuls van de overledene
kwamen twee heruitgaven van werken van J.B. Paquay tot stand, nl.
,,Bilzen Voorheen" en ,,De Katholieke
Vlaamsche Studentenbeweging in
Limburg tijdens de XlXe eeuw" Zelf
schreef hij een biografie van de voornoemde deken, waarin uitvoerig aandacht werd besteed aan diens diverse
relaties en waarin tal van dokumenten, die verloren dreigden te gaan,
werden afgedrukt.
Laurent Wirix was een trouw
Vlaams-nationalist, een harde werker,
een onbaatzuchtig en geëngageerd
man.

Er wordt de belanghebbenden ter
kennis gebracht dat het Gemeentebestuur van Bilzen zal overgaan
tot aanwerving van de hiernavolgende betrekking met werfreserve:
1 bureauchef
Wedde aan 100 "o minimum
273 480 - maximum 448.880
Aanwervingsvoorwaarden en andere inlichtingen zijn te bekomen
op de Personeelsdienst, Klokkestraat l te 3740 Bilzen, alle werk^
dagen tussen 9 en 12 uur.
De sollicitaties dienen voor 1 september 1987 aangetekend te worden gezonden aan het College van
Burgemeester en Schepenen.

De Volksunie van Groot-Bilzen lijdt
door zijn overlijden een groot verlies.
E. Raskin,
Oud-senator

Namens het Gemeentebestuur.
De Gemeentesecretaris, J. Jackers
De Burgemeester, J. Sauwens
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Nog tot 20 september

Op zoek in
Bachten de Kupe
De toerismediensten van de Westkust hebben een dergelijke
waaier van animatie voorzien, dat de toerist en de streekbewoner
wel altijd ergens hun gading kunnen vinden.
Eén van de hoofdschotels is de elfde Bachten de Kupe auto- en
fietshappening, een doorlopende zoektocht, tot en met zondag
20 september. Een prijzentafel van 175.000 fr. totaalwaarde is
klaargezet om de beste zoekers te belonen.
Dit rekreatieve sportevenement
maakt ieder jaar een flinke sprong
voorwaarts. De lustrumuitgave kreeg
verleden jaar eventjes 714 ingevulde
antwoordformulieren te verwerken en
het Koksijdse kasino bleek toen reeds
te klein voor de prijsuitreiking. Dit jaar
willen de inrichiters het onderste uit de
kan en met de slogan „Bachten de
Kupe — een must voor elke toerist"
pogen ze liefst duizend deelnemers
naar de Westhoek te lokken voor deze
zoektocht-klassieker.

Paardevissers
Traditiegetrouw vangt de tocht aan
op het museumplein te Oostduinkerke, waar men elke dag tot 20 september het volledige deelname-pakket
kan afhalen in de vissersherberg ,,Estaminet — in de Peerdenvisscher".
Eén van de zeven overgebleven gaarnaalvissers-te-paard, Maurice Denecker staat er achter de tapkast.
's Zomers is het één van de drukst
bezochte toeristische plaatsen aan de
Westkust. Vooral 's vrijdags (n.a.v. de
wekelijkse folkloremarkten) kan het er
erg druk zijn. Naast een breed bierassortiment bezit het estaminet zijn
eigen streekbier: 'n peerdevisscher.
In Oostduinkerke hebben zowel de
overheid als de inwoners bewezen dat
de kustgemeenten niet helemaal te
grabbel hoeven gegooid te worden
aan de kommerciële drijverijen, die
tegen het einde van deze eeuw de
gehele kuststrook dreigen te verstikken. O.m. door de inplanting van het
visserijmuseum in een stemmig plekje
midden het dorpscentrum en door de
andere elementen (zoals het erepark
met gedenkstenen van honderden namen van Vlaamse vissers die op zee
zijn omgekomen), het autentiek vissershuisje, en het estaminet uit de
jaren 1900 heeft de instandhouding
van het oude ambachtelijk beroep van
paardevisser er een bijzondere betekenis gekregen, die de allures van
toeristische brochures ver overstijgt.

Naar Geren
De zoektocht loopt volledig over
rustige landelijke wegen waar vooral
de toerist die rust en stille zoekt, het
naar zijn zin zal hebben. Praktisch
heel de route doorkruist een gebied
dat in vroeger eeuwen door de zee
werd overspoeld, één vierde van de
wegen ligt langs waterlopen, die aan
het pollutiekwaal van onze eeuw ontsnapt zijn. De route-ingrediënten zijn:
kronkelende smalle wegen tussen rijke velden, omzoomd met diepe rietgrachten en beken, bewaakt door grillige knotwilgen. Een diep en breed
zicht op de horizon — in een oase van
stilte — en een voelbaar briesje wind
brengen de zang of het geroep van
menig onerstoorbare vogel dichterbij.
Je ontmoet er een schakering van
kleuren, gaande van lichtgroen oer de
veld- en waterkantbloemen tot de donkerbruine poldergrond van een land
dat het onze is.
Na een uitstapje van 37 km met als
rustpunten Wulpen, Booitshoeke,
Zoutenaaie, eens 's lands kleinste
dorpje, Lampernisse bereik je het Cyriel Verschaeve-dorp Alverlngem. Op
een boogscheut daar andaan ligt de
aankomstplaats Oeren. Oeren, een
speldekop in de omgeving van Alverlngem ligt centraal in Bachten de
Kupe. Op enkele kilometers van Diksmuide en nog minder van Veurne,
parelt in ,,le plat pays" de kleinste
Alveringemse deelgemeente.
Tine en Yvan, twee ,,oerbewoners"
die hun intrek hebben genomen in het
oud-gemeentehuis en de raadszaal
hebben omgebouwd tot gelagzaal.
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staan reeds klaar om alle deelnemers
te vergasten op een ,,boerestute" (boterham) met zelfgemaakt hoofdvlees
of boerepaté.

Praktika
Wie wil inschrijven kan formulieren
bekomen bij de bureaus van toerisme
in Middelkerke, Westende, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Koksijde, St.
Idesbald en De Panne, de ASLKkantoren van de streek, café Flandria
— Grote Markt — Veurne, café ,,De
Leute" in Oeren alsook in de vissersherberg ,,Estaminet — in de Peerdevisscher". Wie zich thuis vanuit z'n
zetel al terdege wil voorbereiden, en
de reisroute wil instuderen, kan mits
overschrijving van 300 fr. + 30 fr.
porlkosten op rek. nr. 001-1385166-82
,,inschrijving BDK", Fazantenparkstraat 31, Koksijde, met vermelding
Auto- en Fiets '87" het volledige deelname-pakket voorafgaandelijk thuis
ontvangen.
De deelnameprijs bedraagt 300 fr.
en goed nieuws is er voor VTB-leden
en lezeressen van ,,Het Rijk der
Vrouw", die van 30 fr. korting kunnen
genieten. Naast het inschrijvingsformulier, het vragen- en antwoordenblad, de routebeschrijving, bevat de
mat ook nog een herinneringskaart
ontworpen door zegeltekenaar O.
Bonneval met een speciale dagafstempeling.
De Westhoek is niet dood! Tot
straks in Bachten de Kupe!
Luc Vanmassenhove

WEST-VL.
AUGUSTUS
28 IZEGEM: Tweede Vlaams Zomerfeest op het domein De Gussem
te Kachtem. Opening om 19u. door P.
Van Grembergen. Org.: alle verenigingen an het Vlaams Huis. Ook op 29
en 30 aug.
29 WAREGEM: Derde tuinfeest
voorzitter Erik Derooze. Ideale aanloop naar de ,,Steeple Chase" van
Vlaanderen voor alle simpathisanten.
Inkom: 100 fr.
30 ZEEBRUGGE: Fietstocht tegen
de wapenhandel. Vertrek om 15u. aan
de havendam. Org.: VU-arr. bestuur.
SEPTEMBER
5 HOOGLEDE: Vlaams Feest in de
gemeentelijke jongensschool vanaf
18u. Kip aan 't spit met groentenkrans
en consumatie (200 fr.). Familiekaart:
600 fr. Inschrijven bij H. Nollet (051/
20.40.25). Org.: VU-arr. RoeselareTielt.
6 ZUIENKERKE: 2de Nazomerfeest
in 't Vagevuur, Vagevuurhoeve, Vagevuurstraat 18, Zuienkerke. Org.: VUZuienkerke.
11 IZEGEM: Zevende kaarting in
het Vlaams Huis. Org. Kaartersclub.
Ook op 12 en 13/9.
13 IZEGEM: Wandeling op de
Scherpenberg. Org. Wandelklub
Vlaams Huis. Samenkomst Vlaams
Huis.
15 IZEGEM: Betty Hoste over Adoptie in het Vlaams Huis. Org.: FVVIzegem.
17 IZEGEM: Prof. J. Billiet over ontzuiling en verzuiling in de bar van het
Auditorium. Org.: VSVK-lzegem.
20 ZWEVEGEM: Gezins- en natuurfietstocht. Org. VU-Groot-Zwevegem.
Inschrijving: Lokaal VU, café Sportwereld, Otegemstraat te Zwevegem.
Vertrek om 14u.
21 IZEGEM: Palmer Ruysschaert
over auteurs uit de Westhoek in het
Oud Stadhuis. Org.: VVVG-lzegem.
25 SINT-ELOOIS-WINKEL: In zaal
De Kring praatavond met voorzitter
Jaak Gabriels en Jean-Pierre Pillaert.
Toegang gratis. Om 20u. Org.: VULedegem.

In memoriam Raoul Caenen

Afscheid van 'n ieeuw
Donderdag 6 oogst l.l. hebben de
intimi in het kerkje van Maria-Assumpta te Assebroek-Brugge afscheid genomen van Raoul Caenen.
Als uitgeweken Bruggeling telde
Raoul in 1941 12 jaar onberispelijke
dienst bij het Antwerpse politiekorps.
Erg ontgoocheld door de handel en
wandel van dit korps deed Raoul enkele afgewezen pogingen om van het
,,oorlogskollege" verlof zonder wedde te krijgen. Uiteindelijk verantwoordde Raoul een derde vraag door

STAD IZEGEM
Stedelijke Elektriciteitsbedrijf.
Openstaande betrekkingen
Aanwerving van:
één opsteller
twee geschoolde werklieden B
De aanvragen op het daartoe speciaal bestemd „Inschrijvingsformulier", vergezeld van een afschrift van de vereiste bekwaamheidsgetuigschriften of diplomas,
moeten bij een ter post aangetekend schrijven, ten laatste op
7.9.87 aan het College van Burgemeester en Schepenen van Izegem
toegestuurd worden.
De aanwervingsvoorwaarden, het
inschrijvingsformulier en alle nuttige inlichtingen kunnen bekomen
worden op de personeelsdienst
van het Stadhuis, Korenmarrkt 10,
8700 Izegem.
Namens het College
van Burgemeester en Schepenen,
ns De Stadssecretaris, afw,
De Afdelingschef. De Burgemeester,
R. Vanlerberghe
A. Demeurisse

een melding voor het Oostfront. Deze
keer werd het verlof wel toegestaan
en gaf het Antwerps schepenkollege
zelfs toelating om de pensioenloopbaan aan te vullen.
Toen Raoul zich na de oorlog voor
de Krijgsraad moest verantwoorden,
stelde hij vast dat de kollege-besluiten
die de gewone vragen naar verlof
zonder wedde hadden afgewezen,
zich niet in de straf bundel bevonden.
Ook werden de pensioen-betalingen
met terugwerkende kracht ongedaan
gemaakt.
Tot in het beenmerg geraakt door
de vlijm van onrecht, misprijzen of
hooghartig stilzwijgen heeft Raoul
Caenen sedertdien niemand en allerminst zichzelf gespaard om niet enkel
tegen de uitwassen van de repressie
maar ook tegen elke vorm van betutteling woest te keer te gaan: het Hof, de
Kardinaal, de ministeries en meer bepaald de geschreven pers heeft hij,
steeds beleefd en pijnlijk nauwkeurig,
meegedeeld wat het betekent haast
onschuldig verwezen te worden naar
de Vierde Wereld. Daarbij moest het
opvallen dat Raoul voor zichzelf enkel
een morele vorm van rechtsherstel
wenste terwijl hij ten gerieve van anderen, en speciaal voor zijn echtgenote, dochters en kleinkinderen, even
scherp uit de hoek kwam om hen aan
materiële voldoening te helpen.
Senioren in Brugge en in heel
Vlaanderen kunnen van Raoul Caenen leren dat bij-de-hand en strijdvaardig zijn een uitstekend middel is
om zich niet te laten afschrijven.
Nu aan de oude leeuw rust en
voldoening werd gegeven, zullen anderen zich iets moeten eigen maken
van de zo moeilijk te omschrijven
Vlaamse Magie die mensen zoals
Raoul Caenen diep en onuitwisbaar
heeft bewogen.
Guldo Van In

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Kartuizerinnenstraat 4
8000 BRUGGE
Openverklaring van een voltijdse betrekking van
geneesheer-specialist in de dienst Orthopedie
Vereiste voorwaarden:
1. De Belgische nationaliteit bezitten.
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
3. Voldoen aan de militiewetten.
4. Van onberispelijk gedrag zijn.
5. Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
6. Houder zijn an het diploma van doctor in de genees-, heel- en
verloskunde.
7. Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
8. In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheerspeciaUst in de orthopedie met een bijzondere opleiding en ervaring in
de dynamische en structurele beoordeling en behandeling van de
wervelzuil.
9. De voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen
(specialisatie, ervaring, erkenning als geneesheer-specialist in de orthopedie) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, erkenning
bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
10. De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van
de proefperiode van een jaar.
Inschrijvingsgeld:
1.000 fr. te storten op postrekening nr. 000-0099581-59 van het AZ Sint Jan
van het OCMW-Brugge, Ruddershove 10 te Brugge voor 30.09.1987 met
de vermelding geneesheer-specialist orthopedie.
De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend worden
uiterlijk op 30.09.1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge.

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Kartuizerinnenstraat 4
8000 BRUGGE
Openverklaring van een voltijdse betrekking van
geneesheer-specialist in de dienst Endocrinologie
Vereiste voorwaarden:
1. De Belgische nationaliteit bezitten.
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
3. Voldoen aan de militiewetten.
4. Van onberispelijk gedrag zijn.
5. Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
6. Houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en
verloskunde.
7. Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
8. In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheerspecialist in de inwendige geneeskunde met een specifieke opleiding en
ervaring in de endocrinologie, stofwisselingsziekten en voeding.
9. De voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen
(specialisatie, ervaring, erkenning als geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering.
10. De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van
de proefperiode van een jaar.
Inschrijvingsgeld:
1.000 fr. te storten op postrekening nr. 000-0099581-59 van het AZ Sint Jan
van het OCMW-Brugge, Ruddershove 10 te Brugge voor 30.09.1987 met
de vermelding geneesheer-specialist endocrinologie.
De aanvragen samen met de bev«jsstukken moeten ingediend worden
uiterlijk op 30.09.1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge.

Afdeling VIdkKen in rouw
Woensdag 29 juli is ons bestuurslid
Robert Declerck ptotseling overleden.
De hele dorpsgemeenschap wist het
in de kortste tijd iedereen vertelde het
aan iedereen: een bewijs hoezeer hij
alom gekend eih gewaardeerd was.
Hij was iemand van weinig woorden, maar altijd bereid om een helpende hand toe te steken. Voor ons
was Robert vooal een stipt en aktief
bestuurslid, die het hele partijleveh,
zowel nationaal als plaatselijk, van
nabij olgde.
Hoewel hij sedert een paar jaar op
pensioen was, stond hij nog dagelijks,
zoals hij het zijn hele leven had gedaan, tussen zijn bloemen en planten.
Het rouwprentje, met AVV-VVK bovenaan, vermeldt o.m. ,,Mensen, hun

dagen zijn als het gras, zij bloeien als
bloemen in het open veld; dan waait
de wind en zij zijn verdwenen..."
Wij zullen hem evenwel blijven gedenken en hem steeds voor ogen
houden zoals hij was: een vriend, een
hulpvaardig iemand, een overtuigd
Vlaming...
Toen we een paar maanden geleden bij hem thuis binnenvielen voor
een traditionele babbel, zei hij plots:
,,Als ik ooit kom te sterven, dan moet
de Leeuwenvlag op mijn kist liggen en
moet ons Vlaamse Volkslied in de
kerk worden gespeeld."
We hebben nooit gedacht, dat we
die wens zo snel zouden moeten vervullen...
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BRABANT
AUGUSTUS
29 LIEDEKERKE:
7e
Barbecue
Vlaamse Kring Pajotteniand Sport
schuur Daatmet, Houtmarktstraat
31 J E T T E : Jetse jaarmarkt optreden in het Garcetpark van de dansgroep Die goeie t i j d " van de Vlaam
se Bond van Gepensioneerden Jette
SEPTEMBER
4 L E U V E N : Tweede
Herfstsalon
Leuvense Kunstenaars FVK Opening
van 19 tot 21 u Tentoonstelling van 5
tot 20 s e p t , De Blauwe Schuit Vismarkt Leuven
4 BRUSSEL: Jaarlijks mosselfestijn, Viking, Arduinkaai 5 te Brussel
Reuze tombola Ook op 5 en 6 september
5 LIEDEKERKE: Om 20u in ,,den

A p p e l " Warandestraat 13 (rechtover
St Niklaaskerk) I e laamse Jongerenfuif met discobar Org VU-Liedekerke
7 J E T T E : Algemene vergadering
VU in het lokaal om 20u

Volksunie
Kruibeke in
rouw

17 J E T T E : Dagreis naar Nederland
Rondreis met bezoek aan de Deltawerken Vertrek om 7u 30 Prijs leden
350 f r , met-leden 370 fr Org VBGJette
19 J E T T E : Wandeling naar de Kinderboerderij Vertrek om 14u aan de
H Hartschool Op de kinderboerderij
kan men genieten van de hoevefees
tèn Org Vlaamse Wandelklub Jette
19 GROOT-BIJGAARDEN
Jaar
lijks eetfeest van VU-Groot-Bijgaarden in zaal Collegium Brusselstraat
Vanaf 18u Ook op 20/9 vanaf 11 u 30

Te Grimbergen

Politiek-toeristische
1 S-Owaasheden-Zoektocht
Op zondag 30 augustus 1987 organiseert Volksunie Grimbergen een
eerste politiek-loenstische zoektocht
Vertrekken kan (en moet) tussen
12u e n 1 5 u in zaal Wauxhall aan het
gemeentehuis van Grimbergen
Deze zoektocht leidt U met de fiets
of de auto doorheen heel Gnmbergen,
vanuit Gnmbergen over StrombeekBever, Humbeek en Beigem terug
naar Gnmbergen Want de aankomst
IS voorzien voor IBu in dezelfde zaal
Wauxhall
De zoektocht is toeristisch omdat
de deelnemer zo kennis maakt met
enkele mooie stukjes Grimbergen De
zoektocht is ook politiek omdat heel
even de aandacht van de deelnemer
wordt gevraagd voor enkele belangrijke situaties
Wie voor het vertrek of na zijn

terugkeer, in afwachting van de prijsuitreiking omstreeks 19u ook nog wat
wil eten kan alweer in de Wauxhall
terecht waar men vanaf 11 u 30 aan
een Bruegeliaanse tafel kan aanzitten

Op 9 augustus overleed Omer Laureys, oudste verkozen bestuurslid van
de afdeling Kruibeke
Naast bestuurslid was hij ook lid
van de arrondissementsraad, van het
IJzerbedevaartkomitee, van de Gebroeders Van Raemdonckkring, van
de Amedee Verbnjggenkring en van
het VVVG
Omer was geen man van veel of
grote woorden, maar elke opdracht
werd uitgevoerd Hij werd bestuurslid
in de tijd dat er nog geen vooruitzichten waren op mandaten of deelname
aan het bestuur der gemeente en er
amper 5 a 6 mensen bereid gevonden
werden om de kar te trekken Omer
was er een van
Het IS dan ook een an zijn gelukkigste dagen geweest wanneer in 1982,
met Denert de burgemeesterszetel
werd veroverd
Ondanks een pijnlijke en slepende
ziekte bleef Omer tot de laatste dag
op zijn post Op de laatste bestuursvergadenng juist voor de vakantie was
hij nog in ons midden, mets kon het
vermoeden wekken dat het einde zo
nabij was

Kijk in de krant De weerman voorspelt voor het laatste weekend van
augustus terug mooi weer Geniet
ervan en kom zondag 30 augustus
1987 naar de Wauxhall te Grimbergen
De Zoektocht vertrek tussen 12 en
15u in zaal Wauxhall te Gnmbergen
Aankomst voor 18u in dezelfde zaal,
prijsuitdeling omstreeks 19u
Bruegeliaanse tafel vanaf 11 u 30
in dezelfde zaal Wauxhall
Info Stephane Rammens, VU-gemeenteraadslid, Vilvoordsesteenweg
23A
te
1850
Gnmbergen
(02/269 91 47)

Namens de hele afdeling betuigt
het bestuur hiermede zijn oprechte
deelneming en medeleven m de rouw
en het verlies dat zijn echtgenote
Gnselda De Keersmaeker en zijn familie treft Het moge een troost zijn te
weten dat, in onze^herinnenn Omer
blijft leven als een voorbeeld van onvoorwaardelijke en belangloze inzet
v o o r d e o n t v o o g d i n g van ons volk Als
de man die onder de Leeuwenvlag
streed en onder die vlag werd begraven
„Vaarwel mijn broeder, mijn goede
broeder"
Namens het a f d . b e s t u u r K r u i b e k e ,
Fons Van R a e m d o n c k

Aanbevolen huizen
Etn. BERT pvba

DEVRIESE

OOST-VL.
SEPTEMBER
5 KRUIBEKE
Tweede VU-houtskoolfestijn in Gasthof Sctielderust
Keuze tussen een grote en kleine
maaltijd (320 en 220 f r ) Inschrijven
bij bestuursleden of op tel
03/
774 20 01
5 MALDEGEM:
Pallieterfeesten
Tumfeest met barbecue in de hovingen van Mare Debbaut, Vliegplein 1 E
te Maldegem Aanvang 17u Deelname barbecue 275 fr Kaarten te verkrijgen bij Wilfned De Metsenaere
(050/71 56 94) en Robert Boute (050/
71 39 42) Org
VU-Maldegem
6 GENT-SINT-PIETERS:
Jaarlijks
visfestijn van VU-Gent-St-Pieters te
Vurste Akkerlos 3 van 12 tot 16u 30
Eregast Hugo Coveliers Deelname
250 fr Kaarten te verkrijgen bij Denise
Goethyn (091/84 21 61)
8 BELZELE:
Open-deur-dag
ter
kennismaking met de werking van
FVV Hobby Club In de zaal bij Lescrauwaet (rechtover de kerk) vanaf
13u30 Indien U wenst kan U uw eigen
handwerk meebrengen
11 NINOVE:
Milieu-avond
Arr
Aalst In „ B e r g en D a l " , Brusselstraat
84 te Ninove om 20u Leefmilieu in
het algemeen en de noodzaak er wat
aan te doen Org VU-arr Aalst
13 I M P E : Kameraden- en familiedag van oud Z B Kameraden Om
11 u plechtige eucharistieviering in de
parochiekerk van Impe m m v zangkoor „ S n o e r k e " Nadien eetmaal in
zaal Edelweis te Lede

ZOeKêftC]^
n Uitbater gevraagd voor Vlaamse
herberg in de hoofdstad Kandidaturen schriftelijk indienen bij redaktie
„ W I J " , Barnkadenplein 12 te 1000
Brussel

Werkaanbledlng

Guide NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

Cr--\

STUDIO

JLJJ

DANN

Onmiddellijk te bekomen bij

02-428 69 84

FRANS VAN MOORTER
Vijfhulzen 6, Erpe
Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock

A s s e s t e e n w e g 240, Ternat
Tel 582 29.15

Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 03-321 08 96

Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

Kerkstraat 44, A n t w e r p e n
Tel. 03-235 64 75

ti.v. de winneuyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128

9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16
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Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK
Tel.: 014/21.12.07

DE P R I J S B R E K E R
van het goede meubel

— Industriële fotografie
— IVlode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon T h e o d o r s t r a a t 36
1090 Brussel

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 W e m m e i

Groenstraet 84, 2000 A n t w e r p e n
Tel 03-236 45 31
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING LENDERS

Export

Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem

Tel. 03-353 70.39

Dames

heren en kinderkleding

PVBA

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Zondag en maandag gesloten

FERAUTO
Auto-onderdelen

Tel 02-460 68 93
Import

Vlaams-Nationaal
Weekblad

De kandidaten moeten uitkenngsgerechtigd zijn Kandidaturen schriftelijk indienen met curnculum vitae
naar Welzijnszorg West-Vlaanderen,
Graaf Gwijde van Namenstraat 7 te
8500 Kortrijk

baron ruzettelaan 78
8320 brugge 4
vbaan brugge - Oostkamp.
'^i^ 050/35 74 04
/

GELD

Deze uitgave — kostprijs 280 fr —
kan bekomen worden op het arrondissementeel
VU-sekretanaat,
Pontstraat 27, 9300 Aalst (tel
053/
21 14 97)

Verantw. uitgever:

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944
Diensten verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
korte termijn AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

Van de hand van Reinoud D'Haese
verscheen bij het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme ter gelegenheid van het in
bruikleen geven van het bronzen
borstbeeld van pnester Daens door
het ADVN aan het stadsbestuur van
Aalst en het Daensmuseum een 84bladzijde tellende brochure onder de
titel ,,Daens in b r o n s "

Welzijnszorg
West-Vlaanderen
zoekt voor BTK-projekt (1 jaar)
1 licentiaat(e) Menswetenschappen
1 maatschappelijk assistent(e)
1 g r a f i c u s A l of A2

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT

OAENS IN BRONS

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

Ferenczl Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50
Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
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Henri Vandenberghe koncertorganisator:

,,Orgaiiiseren?
Ik kan het niet laten!"
Brussel — Wat voor de HORECA-sektor aan de
kust niet opgaat gaat wel op voor de Vlaamse
koncert- en festival-organisatoren: het was een
geslaagd seizoen!
Torhout-Werchter, Mallemunt en Piazza te Brussel, Marktrock in Leuven maar ook het folkfestival
van Dranouter en de Folk-Jazzhappening Brosella
kunnen terugblikken op een massale belangstelling,
al dan niet onder een stralende zon.

blad bij het drinken van een pint
maar men kocht het met Zo is
een blad natuurlijk met leefbaar "
WIJ: Terug naar ,,Tsleutelgat". Een maand geleden werd
een punt achter de werking
gezet?
H. Vandenberghe: ,,Ja en
neen De ploeg die jaren onder
voorzitterschap van Herman Pint
aan de kar trok heeft zich het
voorbije jaar al op de achtergrond
gehouden Een groepje entoesi-

grote namen zoals de Schotse
Tannahill Weavers en Zakdoek
uit Vlaanderen staan op de affiche "
WIJ: Is zoiets nog leefbaar in
1987?
H. Vandenberghe: ,,Dat er
geen interesse meer zou zijn voor
volksmuziek is volgens mij een
valse indruk Het is geen modeverschijnsel meer zoals vroeger
Er IS duidelijk behoefte aan zulke
muziek Hoe verklaar ie anders

IE stralende zon is in ieder
geval wel van de partij
wanneer wij samen met
Henri Vandenberghe, animatorkoordmator aan de stad Brussel,
en sinds 1977 in die hoedanigheid
organisator van het Brosella Polken Jazzfestival in het Brusselse
Groenteater aan de voet van het
Atomium, wat schaduw opzoeken
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Als ik dan, zonder mijn Vlaming zijn te verloochenen, een
manifestatie kan organiseren met
internationale allures, waar iedereen zich thuis voelt, dan heb ik
daar een grote voldoening aan "

Tsleutelgat
en Tliedboek
WIJ: De rechtstreekse aanleiding van dit gesprek is het
feit dat jij na de zomer, in oktober, van start gaat met een okselfrisse ,,Folkklub". Jneens,
zomaar?
H. Vandenberghe: ,,Dit gebeurt helemaal met onerwachts,
hier gaat een hele voorgeschiedenis aan vooraf Het is voor een
groot stuk de geschiedenis van
het
Harense
,,Tsleutelgat"
,,Tsleutelgat" was een jeugdhuis
door verschillende instanties gesubsidieerd Het was gehuisvest
in een gebouw van de stad Brussel maar wij hebben nooit precies
geweten of we officieel een Brussels jeugdhuis waren IVIet onze
aktiviteiten had de stad mets te
maken "
WIJ: Wat was uw rol in
,,Tsleutelgat"?
H. Vandenberghe: ,,De initiatiefnemer Herman Pint heeft mij
er specifiek voor de muziekprogrammatie bijgehaald. Sinds
1974 heb ik dat gedaan Ik had
een voorliefde voor volksmuziek
in de ruimste zin van het woord
Het IS maar normaal dat je dan
zo'n beetje je eigen stempel op
de affiche drukt De folk is het
handelsmerk van het ,,Tsleutelgat" geweest, ver buiten Brussel
Het was erg plezierig te ervaren
dat je dit toch met zo populaire
muziekgenre aan een vrij groot
publiek kenbaar kon maken
Toen na de grote rage van de jaren '60-70 de folkkroegen even
snel verdwenen als ze gekomen
waren, bleef ,,Tsleutelgat" een
eiland voor de liefhebbers van
volksmuziek en andere mindere
gangbare muziekvormen."
WIJ: Vanwaar die passie
voor volksmuziek?
H. Vandenberghe: ,,lk heb altijd al een passie voor deze muziek gehad, lang voor het een
modeverschijnsel was Daardoor
ben ik ook nauw betrokken geweest bij het muziektijdschrift
,,Tliedboek" Ik ben er zelfs een
tijdje hoofdredakteur van geweest, het ,.Tsleutelgat" was het
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mium Dit amfiteater werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1935 Sindsdien
IS er met veel meer mee gebeurd
In 1976 organiseerden we er
een eerste folkfestival, daar
kwam toen vijfhonderd man naartoe Nu tien jaar later is Brosella
uitgegroeid tot een folk- en jazzmeeting met twaalfduizend toeschouwers "
WIJ: Als Vlaming werken aan
de Brusselse stadsdiensten
schept dat geen problemen?
H. Vandenberghe: ,.lk ben
Vlaming, maar wanneer ik voor
de stad Brussel werk moet ik
tweetalig organiseren en dat is
feitelijk moeilijker dan een zuiver
Vlaamse aktiviteit op poten te zetten Organiseer een Nederlandstalige aktiviteit en je zal de
volledige steun krijgen van alle
Vlaamse verenigingen, met Brosella ligt dat ietwat moeilijker omwille van die tweetaligheid Nochtans heeft de Vlaamse Gemeenschap. Volksontwikkeling, ons
een aanzienlijk steuntje gegeven
Ik werk aan Brosella als beëdigd
ambtenaar die zijn taaleksamen
met sukses heeft doorstaan en
dus m orde is met de administratie (wat in Brussel met lang met
alle ambtenaren het geval is

Humo

Henri Vandenberghe in druk gesprek met Johan Vermmnen op Brosella '86
redaktieadres Aan ,.Tliedboek"
hebben heel wat mensen meegewerkt wiens naam je nu nog regelmatig terugvindt m BRTmiddens Johan Thielemans. die
nu op TV ,,Eiland" presenteert.
Edwin Brys van Omroep Brabant.
Dree Peremans, Karel Devijver
en Frans leven alledrie producers
van BRT-1. Jon Misselyn van
BRT West-Vlaanderen. enz "
WIJ: Wat was er zo bijzonder
aan ,,Tliedboek"?
H. Vandenberghe: ,,Het was
het stoute blad Buiten folk en
kleinkunst kwamen ook andere
muziek- en kunstvormen aan bod
zoals eksperimenteel teater We
benaderden deze dingen veel kritischer dan de gevestigde bladen
(als dezen dan al aandacht
besteedden aan de ,,marginale"
kunstgenres) Er werd rekening
met onze mening gehouden "
WIJ: Maar jullie gingen toch
over kop?
H. Vandenberghe: ..Het was
allemaal vrijwilligerswerk en we
hadden geen sponsors, dus "
WIJ: Het had niets te maken
met afnemende interesse voor
de volksmuziek en kleinkunst
na de grote bloeiperiode in de
jaren '60 en '70?
H. Vandenberghe: ..Neen,
maar waar werd dit blad verkocht? In platenwinkels en jeugdcafes In die cafés las men het
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aste jongeren diende zich aan
ZIJ vormden al gauw een nieuw
bestuur met eigen ideeën die
soms wel eens afweken van die
van de oudere garde Een nieuwe
periode is ingezet, dus opteerden
ZIJ ook voor een andere naam.
deze naam werd ..Toogenblik"
Een gezonde evolutie me dunkt "
WIJ: En jij begint nu met een
kersverse vzw, ,,Goevolk" genaamd.
H. Vandenberghe: ..Tja, ik
kan me dat met laten De meeste
mensen waarmee ik samenwerkte in ,,Tsleutelgat" hebben
reeds hun steun toegezegd Eenmaal per maand huren wij ,.De
Tommenmolen" in het Brabantse
Grimbergen af om een optreden
te organiseren op 3 oktober zal
de Schotse bard Dick Gaughan
de reeks openen In de loop van
het jaar zijn ook Hongaarse. Russische. Bretonse en Waalse
groepen geprogrammeerd Ook

De vzw GOEVOLK organiseert optredens in de Tommenmolen te Grimbergen
Kontaktadres Henri Vandenberghe.
Onze
Lieve
Vrouwstraat 15, 1850 Gnmbergen
Steunfonds
035-1046445-50
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het enorme sukses dat bv Herman Dewit van 't Kliekske boekt
met zijn muziekdagen in het Brabantse Galmaarden
Ik geef toe dat het voor beginnende groepen moeilijker is dan
vroeger De kwaliteitsnormen liggen veel hoger Vroeger mocht iedereen die een gitaar kon vasthouden op een podium kruipen,
dat IS nu veranderd De jonge
groepen worden ook onmiddellijk
getoetst aan en vergeleken met
monumenten als De Snaar. Rum.
Wannes Vandevelde "

Brussel 'k zit ik
je binnenzak
WIJ: ,,Goevolk" zal in Grimbergen werkzaam zijn. Weg uit
Brussel, genoeg van de stad?
H. Vandenberghe: ,,lk ben
Brussel met beu. Ik heb er mijn
hart verloren en ik werk er. Trouwens ik organiseer er ieder jaar
beroepshalve het Brosella Polken Jazzfestival
Toen men
destijds vanuit het Brusselse gemeentebestuur de evolutie van
..Tsleutelgat" gadesloeg dacht
men dat het interessant kon zijn
een groter publiek van dit muziekaanbod te laten profiteren Ik
werd aangeworven door de
jeugddienst van de stad Brussel
Mijn baas liet me het Groenteater
zien. een openluchtteater in het
park aan de voet van het Ato-

WIJ: Door dik en dun propageer jij de volksmuziek. Word jij
in bepaalde kringen niet als een
kuriosum beschouwd?
H. Vandenberghe: ,,Er is volgens mij geen vaste omschrijving
van de term volksmuziek Als je
onder volksmuziek of folk enkel
het opsporen en archiveren van
oude melodieën en instrumenten
verstaat, dan zit je snel vast Je
moet het veel ruimer zien, wat bv
Paul Simon momenteel doet is
volgens mij ook folk Bepaalde
mensen weigeren m folk iets anders te zien dat traditionele, reaktionaire. rechtse kak Het weekblad HUMO bijt hierin de spits af
Als het al eens iets schrijft over
een folkfestival dan is het alleen
in termen van baard, lang haar
en geitewollen sokken
Het sfinksfestival in Boechout
dat IS dan weeral O K voor
HUMO omdat er enkel Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse
(volks)muziek gespeeld wordt,
dat IS mode, dat is m Het is begrijpelijk dat een blad dat zes
maanden schrijft over TorhoutWerchter dat m aantocht is en
zes maanden over TorhoutWerchter dat voorbij is met verder kijkt dan zijn neus lang is
Diep graven doen ze met die jongens van HUMO'"
WIJ: Maar al dat geschrijf
laat je koud?
H. Vandenberghe: ,.lk heb altijd al enorm veel van deze muziek gehouden Niets is zo prettig
dan andere mensen deelgenoot
te maken van positieve ervaringen. Ik heb het geluk dit zowel
beroepshalve als in mijn vrije tijd
te kunnen doen "
(T.S.)
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