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„59bis, de federalisering van het onderwijs. 
Een zaalc van 30 tot 300 miljard." 

(Hugo De Ridder, De Standaard, 28 aug. '85) 

Een handvol 
baronnen 

De Waalse CVP, een partijtje dat tweehonderdduizend 
kiezers minder heeft dan de Volksunie, is erin geslaagd 
het parlement naar huis te sturen („opgelost als een klontje 
suiker", zoals Kamervoorzitter Defraigne zegt), de grond
wetsherziening tegen te houden en haar veto tegen 59bis 
hard te maken. 

In een demokratie, zo mag men toch stellen, beslist de 
meerderheid. In het parlement was er een overweldigen
de meerderheid — alle Vlaamse partijen plus aan Waalse 
kant minstens de PS en zelfs de PRL — vóór grondwets
wijziging en vóór het opnemen van 59bis daarin. De meer
derheid werd monddood gemaakt en naar huis gestuurd. 
De regering Martens, verscheurd en niet bestand tegen de 
konfrontatie met het parlement, blijft gewoon voortrege-
ren: een supervolmachtenkliek zonder kontrole van de 
volksvertegenwoordiging. 

Hoe is de pietluttige Waalse CVP daarin geslaagd? Op 
dezelfde wijze als zij vier jaar lang erin geslaagd is, haar 
Happart- en Cockerill- en telex-wil op te dringen: met de 
schuldige medeplichtigheid van Martens en de Vlaamse 
CVP. Er was een waaier van mogelijkheden om ook zon
der de PSC de grondwet wijzigbaar te maken. Hugo Schiltz 
stelde Martens in de Kamer daarvoor reeds vier scenario's 
ter hand. Martens echter verkoos het PSC-veto te bekrach
tigen. De Vlaamse CVP heeft zich daarbij, zij het met de 
spreekwoordelijke dood in het hart, neergelegd. 

De on-Vlaamse houding van Martens kan slechts verba
zen wie een kort geheugen heeft. Wie zich de bokkespron-
gen in de zaak-Happart herinnert, het ridikule voorstel om 
Voeren bij Halle-Vilvoorde te voegen, wist dat deze man 
tot alles in staat was om V te blijven en VI te worden. Toen 
onlangs op de IJzerbedevaart geëist werd dat de grond
wetsherziening er zou komen, desnoods met wisselmeer
derheden, heeft Martens onmiddellijk de kaarten 
aangekondigd die hij zopas optafel heeft gegooid: in geen 
geval wisselmeerderheden. Vanaf dat ogenblik kon de 
Waalse PSC het spel grof spelen: ze had de toezegging dat 
ze de sleutel op de grondwetsherziening op zak mocht hou
den en gebruiken. 

Het behoort tot de geplogenheden van de kristen-
demokratie, telkens wanneer ze in verlegenheid geraakt, 
eenzelfde konijn uit de hoge hoed te toveren: de „schone 
ziel van het kind". Ditmaal zijn het de Waalse CVP'ers die 
verkiezingsgaren willen spinnen uit hun zogenaamde be
kommernis voor het vrij onderwijs. Maar de waarborgen 
die zij terzake konden krijgen, hebben zij bot genegeerd. 
Het waarom is duidelijk. De voorzitter van de Waalse CVP 
heeft het onomwonden gezegd: de federalizering van het 
onderwijs betekent tevens de herverdeling van de centen 
en dat zou het franstalig onderwijs zowat 9 miljard per jaar 
ofte 9.500 onderwijsjobs kosten. 

Dat is duidelijke taal: Depré vecht voor het behoud van 
9 miljard onrechtmatig verworven Vlaams geld en voor het 
voortgezette verlies van 9.500 jobs in Vlaanderen. Hij past 
met ijzeren logika de slogan van Martens toe. „Geen om
mekeer" : wat we gestolen hebben willen we houden. 

Martens-V eindigt zoals hij destijds met de F-16-bestelling 
begon: op een Vlaamse nederlaag. En wat minstens even 
erg is, op een politieke chaos tot ver na 13 oktober met al
le gevolgen voor onze ekonomie, voor de frank, onze in
ternationale faam en de schatkist. 

De Vlaamse kiezer kan voor een ommekeer zorgen. Het 
moet eens en voor goed onmogelijk worden dat een hand
vol Waalse baronnen onze toekomst belasten. Vlaanderen 
moet op eigen vleugels vliegen. tvo 
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De kleine diktator 
Martens misbruikt 
liet tv-sclierm 

Een aantal ministers met aan hun hoofd eerste mi
nister Wil f ried Martens, zijn druk doende om op kosten 
van de gemeenschap gauw-gauw nog wat propagan
da te maken in het vooruitzicht van 13 oktober Het mid
del dat ze daarbij hanteren is dat van de „regeringsme
dedeling" op radio en tv. 

DE wet voorziet dat ministers 
die aan de bevolking een 
mededeling te doen heb

ben — bvb. wijziging van het ver
keersreglement, verandering van 
de sociale wetgeving en noem 
maar op — daartoe over zendtijd 
op radio en tv kunnen beschikken. 

In deze voorverkiezingsperiode 
heeft een trits ministers plots belan
grijke „mededelingen" te doen. 
Zijn al aan de beurt geweest bij de 
BRT of staan daar nog op het 
wachtlijstje: Buchmann (PVV), 
twee keer Martens (CVP), Paul Ha-
try, Karel Poma, Mark Eyskens, Xa-
vier de Donnéa, Paul De Keers-
maeker, Frans Grootjans en Mark 
Galle. Op de socialistische Ge
meenschapsminister Mark Galle 
na zijn dat allemaal excellenties 
van de roemloos gevallen maar 
toch voortregerende meerderheid. 

' M t f l 

Bijzonder immoreel zijn de „me
dedelingen" waarmee eerste mi
nister Martens zich reeds twee
maal tot de bevolking heeft gericht. 
Deze door een Britse firma ge
maakte reklamespots kosten mil
joenen, te betalen door de be
lastingbetaler. De ,,mededelin
gen" van Martens zijn onverkapte 
propaganda voor zijn beleid en zijn 
persoon. Zij vertonen geen enkel 
karaktervan algemeen nut. Het zijn 
gewoon verkiezingsfilmpjes, op 
kosten van Jan-en-alleman. 

Een eerste minister die voortre-
geert zonder meerderheid, die het 
parlement monddood maakt en die 
op de koop toe de radio en tv degra
deert tot regeringszender pleegt 
niet alleen een aanslag op alle re
gels van fatsoen en fairplay, maar 
wordt een gevaar voor de demo
kratie. 

De BRT is zwak gewapend om 
zich tegen het misbruik van haar 
zenders en zendtijd te verzetten. Zij 
is in feite bij de wet gehouden om 
regeringsmededelingen uit te zen
den. De wet die de regeringsmede
delingen regelt is — zoals zoveel 
legislatief werk in België — uiterst 
gebrekkig. In de wijde mazen van 
dit slechtgebreide wettelijk net 
voelt dlktator-in-spe Martens zich 
als een vis in het water. Waar in het 
verleden de „regeringsmededelin
gen" vrij diskreet werden gehan
teerd en slechts een enkele keer tot 
betwistingen aanleiding gaven, 
heeft supervolmachtenman Mar
tens nu het startsein gegeven voor 
schaamteloos misbruik van de 
eter. 

Rond de ,,mededelingen" van 
Martens is zoveel heibel ontstaan 
dat de BRT er niet langer onderuit 
kan, dit als een belangrijk nieuws
feit te beschouwen. Het zou on
voorstelbaar zijn dat de BRT de 
eerste minister zijn schuine wegen 
laat gaan, terwijl de oppositie 
monddood wordt gehouden. Indien 
de Reyerslaan zich wettelijk onvol
doende gewapend acht om de drij
verijen van de eerste minister te be
letten en om recht van repliek in de 
geijkte vorm te geven, dan kan zij 
zich toch niet onttrekken aan de 
plicht, over het belangrijke nieuws
feit van de,,mededelingen" woord 
en vooral wederwoord te geven. 

Wie het ernstig meent met de de
mokratie, kan de gevaarlijke prak
tijken van Martens niet zomaar bij 
de akten leggen! 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in, evenals scheld- en smaadbrie-

ven. De andere publiceren wij naarge

lang er plaats beschikbaar is. Wi] 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 

is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

B E D R O G I S Z O N D E 

Het stond in de kranten: gedurende 
4 jaren Martens 5-regering: „Oproer in 
het te l iu i s " ; „Achtste zwarte woens-
dagaktie van gehandicapten"; „Kumu-
latie van inleveringen dupeert de ge
handicapten", enz. Waarom dit pro
test... of deed deze regering dan toch 
zoveel voor die mensen? 

De vraag blijft: gaat het om minder
validen of minderwaardigen? In mei 
1985 bleek uit een onderzoek dat er we
kelijks een 500-tal mindervaliden om 
hun inschrijving vragen bij het Rijks-
fonds voor sociale reklassering. Hoe

veel er recht kregen op steun of uitke
ring werd niet gezegd. 

Welnu, bij diverse gevallen die aan 
herziening toe waren, viel algauw op 
dat van 70 % naar 30 % invaliditeit ge
keurd werd, om de steun te verminde
ren of op de randaf de betalingen uit te 
schakelen in het raam van de besparin
gen. (Verkiezingen waren toen nog 
veraf!) 

Ook werden er resultaten vooropge
zet wat de tewerkstelling in de beschut
tende werkplaatsen betreft. Naast de 
15.000-tal tewerkgestelden, werden er 
een 1000-tal meer aan het werk gezet. 
Van drastische werktijdverkorting met 
behoud van huidige betalingen is er 

L̂  lustrerie 
25 jaar devfiese 

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

voor deze mensen nog altijd niets in 
huis gekomen. (Nog altijd 40-urenweek 
a.u.b.). Misschien om de kans te laten 
rond te komen. Schandalig! Zij verlan
gen ook naar meer vrije ti jd. Men moet 
daarbij nog zwijgen over aangepast 
werkritme volgens hun handicap. 

Straks zal je het wel terugvinden in de 
verkiezingsfoldertjes van vooral de 
CVP, PVV en SP, dat alweer aan de in
validen zal gedacht worden in de vol
gende 4 jaar. 

Gedacht ja... de rest kennen we al ve
le jaren. 

W.B. , Knokke-Heist 

VLAAMSE TROTS? 

Onlangs ben ik weer een ervaring rij
ker geworden. Bij een algemene 
bloedinzameling in Brussel heb ik terug 
ingezien dat de doorsnee Vlaming het 
in feite niet waard is dat wij ons in de 
partij zo uitsloven. De leiding en de 
voertaal waren natuurlijk weer in de 
,,Belgische taa l " . De weinige neder-
landstalige woorden waren op één 
hand te tellen, en de helft was dan nog 
een slechte, letterlijke vertaling uit de 
Franse teksten. 

Tamelijk vlug kwam ik in kontakt met 
werkmakkers en tot mijn spijt zag ik in 

dat ik, alléén, weer de koppige Vlaming 
was. Zonder reden begonnen mijn kol
lega's plots Frans te praten. Waarom? 
Alle vragen en opmerkingen van het 
verplegend personeel waren in het 
Frans. 

Koppig bleef ik mijn antwoorden in 
het Nederlands geven. Gevolg daarvan 
was dat ik als één van de laatsten aan 
de beurt kwam. Dank daarvoor... Inde 
bar naast het lokaal zaten de schijnhei
l ige,,Vlamingen" dan plots Nederlands 
te praten met elkaar. Zelfs een werk-
makker van mijn dienst zat daar de or-
ganizatie te verwensen; hijzelf was en
kele minuten geleden mak als een lam
metje uit het lokaal weggegaan. 
Mensen die zelfs alle bochten maakten 
om goed Frans te spreken, zaten terug 
in hun ,,boeretaaltje" te praten onder 
mekaar. 

Zijn de meeste Vlamingen het wel 
waard dat wij streven naar een zelfstan
dig Vlaanderen ? Ik betwijfel het sterk, 
doch als idealist en Vlaams-nationalist 
bijt ik door tot het bittere einde. 

D.O., Kortr i jk 

DE KLASSIEKE 
2 MATEN 

Onlangs lazen we in de pers dat (op 
advies van minister Tindemans) Zuid-
afrikaanse geleerden (op grond van het 
apartheidsregime in hun land) geen vi
sum kregen voor een technologisch 
kongres alhier. 

Wanneer weigert men Sovjetgeleer-
den wegens de gebeurtenissen in Af
ghanistan, en wegens koncentratie-
kampen in Siberië? Wanneer weigert 
men VSA-geleerden omdat men er de 
laatste rechtmatige bewoners van Ame
rika in reservaten doet uitsterven? 

S.E., Gent 

vrouw vind ik een zware vernedering. 
Ik voel me dan ook getroffen in mijn 
,,vrouw"-gevoel. 

M.S., Leuven 

WILLEM VERMANDERE 

Met belangstelling las ik het interview 
met Willem Vermandere, wiens werk en 
liedjes ik ten zeerste waardeer. 

Des te meer waren wij verrast toen 
Vermandere, twee jaar geleden op een 
11 juli-viering te Buggenhout, weiger
de de Vlaamse Leeuw te zingen of te 
begeleiden, maar bij het zingen ervan 
gewoon langs de zijkant in de zaal ging 
staan. 

Toch wel merkwaardig voor een man 
die met zoveel vuur, hartstocht en gloed 
kan zingen over zijn (ons) volk en volks
verbondenheid. 

K.U., Lebbeke 

VERNEDEREND 
Bij de prokureur-generaal te Leuven 

heb ik klacht neergelegd tegen Via 
Secura. 

Reeds enkele dagen wordt men 
langs de autowegen gekonfronteerd 
met een bord met volgende slogan: 
,,Snel rijen is even dom als snel vri jen". 

Hierbij staat dan een vrij onschuldig, 
provocerend meisje. Het publiceren 
van de slogan met de foto van een 
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Van 
Ooteghem: 
Vlaanderen 
bestolen 

Wegenfonds 

VU-senator Oswald Van Oote
ghem stelde halfweg juli een parle
mentaire vraag aan de minister van 
openbare werken. De Gentse se
nator wou o.m. de uitsplitsing van 
leningen, begroting en investerin
gen per gewest vernemen. De mi
nister antwoordt hierop dat de aan
gegane leningen tussen '55 en '85 
onmogelijk uit te splitsen zijn per 
regio, aangezien er slechts sinds 
enkele jaren een gewestelijke ver
deling per gewest wordt opge
maakt. 

Onthutsend is wel de vaststelling 
dat de verdeling per gewest van de 
eigenlijke wegenbouwinvesterin-
gen voor 1985 als volgt gepland is: 
Brussel 1871 miljoen fr. (10%), 
Vlaanderen 6843 miljoen fr. (35 %) 
en Wallonië 10 900 miljoen fr. (55 
%)! 

Wie zei daar alweer dat de lat ge
lijk moet worden gelegd ? In de we
genbouw, zo belangrijk voor de 
werkgelegenheid van duizenden 
arbeiders, is dit nog lang niet het 
geval en worden we jaarlijks voor 
miljarden opgelicht. 

Coens 
verzuimt 

Het nieuwe schooljaar is begon
nen met weinig ophefmakende be
richten. Zo bijvoorbeeld over de 
spektakulaire daling van de kleu
ters in onze scholen. 

Uit de analyses van de nationa
le cijfers blijkt evenwel andermaal 
dat vooral in het Franstalig onder
wijs de jonge gezinnen het laten af
weten. 

Inmiddels stelde de direkteur-
generaal van het Nationaal sekre-
tariaat van het Katoliek Onderwijs 
(NSKPO), mgr Daelemans, dat er 
onder meer te weinig geld beschik
baar wordt gesteld voor het waar
borgfonds voor schoolgebou-
wen,ten voordele van het katoliek 
onderwijs. 

Minder 
kleuters 

CVP-minister Coens heeft het tij
dens zijn ambtstermijn ook gran
dioos verzuimd te zorgen voor een 
effici'ente federalisering van het 
onderwijs. 

Waardoor de Vlaamse gemeen
schap telkenjare 9.000 miljoen ont
roofd wordt.Voor rekening van on
ze gemeenschap en ten nadele 
van onze jonge generaties. 

Precies 40 dagen voor de vooropgestelde datum van de parlements
verkiezingen liet Wilfried Martens met zijn regegering struikelen over het 
PSC-veto tegen de federalisering van het onderwijsbeleid; hij klampte 
zich vast aan de regeermacht maar stuurde inmiddels wel de vertegen
woordigers van het volk prompt naar huis. Daartegen protesteerden dins
dagnamiddag de VU-frakties in kamer en senaat. 

VU-voorzitter VicAnciaux laakte de „ongrondwettelijke staatsgreep" 
van Martens:,, Door de lakse kruiperij van de CVP wordt de uilbouw van 

_ het Vlaams zelfbestuur in de komende jaren veel moeilijker en ingewik
kelder gemaakt." 
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DEZE 

>MEEK PJTi: 
,,De Krankhoeve" in Bonheiden 
ronkte vorige vrijdag en 
zaterdag als een spinnende 
kater. Het bosrijk kader werd 
feestelijk gekleurd met geel 
pantone-123. De Volksunie 
organiseerde een 
tentoonstelling van 
propagandamateriaal. De 
blauwvoet klapwiekte in de 
rijzende zon op de verschillende 
borden. Fier en vrij. Als het 
symbool van het vrije 
Vlaanderen, waarvoor de 
Volksunie de kiezers van 
Vlaanderen oproept. Een drukke 
bedrijvigheid van komende en 
wegrijdende wagens, gekroond 
met een opgebouwde toren. 
Zes weken lang zullen ze 
rondtoeren om de boodschap 
van de Volksunie uit te dragen: 
Vlaanderen kèn het, als het op 
eigen vleugels vliegt! 
De tentoonstelling was tot in de 
puntjes verzorgd. Zelfs de 
prijslijst van de dranken en 
Breugelboterhammen was 
versierd met het motto dat heel 
onze verkiezingskampanje 
inspireert. De mensen van de 
nationale propagandaploeg en 
het algemeen sekretariaat 
hadden er werk van gemaakt. 
Ze hebben zich trouwens de 
jongste weken met hart en ziel 
ingezet. Van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat, zonder meten 
of rekenen. Boordevol 

kreativiteit en overgave, ik prijs 
me gelukkig te kunnen 
beschikken over zo'n stel 
medewerkers. Ze zijn goud 
waard. Voor heel de partij. Ik 
wil geen enkele naam naar voor 
halen. In één adem vernoem ik 
ze opdat al onze kaderleden 
zouden toejuichen.Zij verdienen 
een eresaluut. 

Thans is het de beurt aan de 
militanten en besturen van elke 
afdeling. Tot nu toe werden zij 
in de arrondissementen 
grotendeels opgeslorpt door de 
samenstelling van de 
verscheidene lijsten. Het politiek 
bedrijf is bij uitstek een 
menselijk bedrijf. 
Kandidatenlijsten opstellen gaat 
bovendien om mensen. Dus 
met alle subjektiviteit en 
onvolmaaktheid die ook Vlaams-
nationale mensen eigen is. Op 
elke plaats van de lijst kan 
maar één naam geplaatst 
worden. Een delikate opdracht. 
Thans is deze onvermijdbare 
zure appel doorgebeten. Ik 
dank alle kandidaten. Ik dank 
vooral al degenen die zich 
kandidaat hebben gesteld en 
niet de plaats bekomen hebben, 
waarop ze dachten recht te 
hebben. Vandaag is een nieuwe 
fase aangebroken. Allemaal 
samen hebben we nu de taak 
erin te vliegen. Erop en erover. 

Nu tellen de persoonlijke of 
afdelingsbelangen niet meer. 
Nu gaat het om veel 
belangrijker doeleinden: de 
toekomst van ons volk. 
Het brutale machtsmaneuver 
van Martens en zijn vazallen 
bewijst eens te meer hoezeer 
de Volksunie er broodnodig is. 
De Vlaamse meerderheid in dit 
onzalig land werd de jongste 
dagen de mond gesnoerd. Niet 
zozeer door het obstinaat en 
arrogant optreden van een 
eerder geringe groep unitaristen 
onder leiding van Nothomb, de 
beschermheer van Happart. 
Maar vooral door de lakse 
kruiperij van de Vlaamse 
machthebbers uit de CVP. Zij 
hebben nogmaals de moed 
gemist hun Waalse vriendjes af 
te stoten. Alleen de opgang van 
de Viaams-nationale idee, die 
de Volksunie bezielt, kan de 
funeste evolutie omkeren. 
Alleen dan kan de Vlaamse 
meerderheid aan bod komen. 
Dèt en dat alléén, is vanaf 
heden onze opdracht. 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Zware druk 

De niet-partijpolitieke Vlaamse 
Beweging liet zich de voorbije da
gen niet onbetuigd. Diverse orga
nisaties van uiteenlopende overtui
ging publiceerden hun mening 
over de politieke aktualiteit, vooral 
m.b.t. de diskussie omtrent de on-
derwijsfederalizering. 

Het Overlegcentrum van Vlaam
se Verenigingen -i- (OW), dit is de 
koepelorganisatie van de belang
rijkste strijdende Vlaamse vereni
gingen, verwacht van de regering 
dat zij aan het parlement een lijst 
van te herziene grondwetsartikelen 
voortegt, die een ruime en grondi
ge staatshervorming toelaat. Met 
uiteraard inbegrip van de federali-
zering van het onderwijs, gekop
peld aan de vrijwaring van de le
vensbeschouwelijke vrijheden. 

Indien de lijst van de regenng te 
beperkt zou uitvallen, dan rekent 
het bestuur van het O W erop dat 
de Vlaamse partijen de regerings
voorstellen zullen amenderen. De 
VlaSmse verenigingen achten het 
uitgesloten dat de regering een 

voorstel tot grondwetsherziening 
dat goedgekeurd wordt door een 
grondwettelijke meerderheid in het 
parlement niet zou aanvaarden. 

Tot slot stelt het Overlegcentrum 
vast dat ook een Waalse meerder
heid de herziening van artikele 
59bis voorstaat. ,,Indien door de 
halsstarrigheid van één Waalse 
partij (PSC) artikel 59bis met vat
baar zou verklaard worden voor 
herziening, dan waarschuwt het 
O W dat zulke ergerlijke sabotage 
van het partementaire werk een 
zware krisis zal veroorzaken in het 
land. (...) Een radikalisering van de 
Vlaamse standpunten wordt dan 
onvermijdelijk." 

Welke druk weegt voor CVP en 
P W het zwaarst: deze van de 
Vlaamse verenigingen, of de chan
tage van een dwergpartijtje? 

1 miljoen voor 
5 minuten TV 

Vorig weekend was premier Wil-
fned Martens andermaal de peper
dure gast op de beeldbuis in kij
kend Vlaanderen. 

Zijn tweede kommerci'eel opge
zette TV-spot was goed voor liefst 
1 miljoen frank. 

Er IS nog zo'n TV-onding voor de 
verkiezingen geprogrammeerd. 
Goedgelovige zielen zouden daar
bij onder meer moeten onthouden 
dat Martens V enorm heeft ge
presteerd ten gunste van de werk
gelegenheid. 

Daarbij moet dan wel vergeten 
worden dat door de blokkenng van 
de federalisering van het onderwijs 
elk jaar de Vlaamse gemeenschap 
voor maar liefst 9 miljard beroofd 
wordt Met 9.000 miljoen zouden 
elk jaar nagenoeg 10 000 (jonge) 
Vlamingen aan het werk kunnen 
geholpen worden... 

Martens' 
spot 
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Een prachtweekend in Bonheiden 

VU-kampagne zonning 
en energiek gestart 

De unieke tentoonstelling van propagandamateriaal 
in de Krankhoeve te Bonheiden genoot vorig weekein
de een uitgebreide belangstelling. Niet alleen van lijst
trekkers of andere kandidaten. Ook 'buitenstaanders' 
gaven te kennen dat ze verrast waren van de én snelle 
én puike kampanje die werd tentoongesteld. 

ONHEIDEN was duidelijk 
een professioneel startsein 
voor de VU-campagne. 

Twee dagen werden ervaringen rij
kelijk uitgewisseld. 

Felgewaardeerd werd vooral het 
handige boekje 'Vlaanderen in Vo
gelvlucht'. Ook de fotokiekjes wa
ren niet te miskennen, terwijl dank 
zij de goede zorgen van de afdeling 
Bonheiden vooral de gezelligheid 
troef was. 

Niet alleen de sfeer, maar ook de 
professionele kracht die de verkie
zingskampanje ondersteunt werd 
fel gewaardeerd. 

Kongres 
Na het VU-treffen in Bonheiden 

(vorig weekeinde) is de volgende 
belangrijke afspraak op 22 septem
ber (zondagnamiddag), voor het 
verkiezingskongres in 'De Singel' 
te Antwerpen. 

Map 
De aanwezigen te Bonheiden 

werden een map toegestopt boor
devol dokumentatie om op plaatse
lijk vlak een geslaagde en eenvor
mige campagne te voeren. Het al
gemeen VU-sekretariaat beschikt 

nog over een klein aantal van deze 
mappen. Ze kunnen, tot zolang de 
voorraad strekt, aangevraagd 
worden. 

Bij de foto's 
De Krankhoeve van Bonheiden 

en het prachtige weer leenden zich 

biezonder goed voor het treffen van 
VU-kaderleden en militanten Ge
zelligheid en diskussie over maten 
en gewichten van affiches, brochu
res, borden en... kandidaten waren 
niet uit de lucht. De folkgroep Zak
doek en het zaterdagavondorgel 
maakten de sfeer rond I 

Wateroorlog 
met grandioze allures 

De uittredende regering Martens V heeft het ge
presteerd, benevens het opstapelen van de rijksschul-
den en het aan het bewind houden van Happart, bo
venop de Vlaamse gemeenschap diskriminerend te 
brandschatten. Bijvoorbeeld 9 miljard broodroof inza
ke het onderwijs. 

Maar ook, onder meer, de extra-heffing op het ge
bruik van Waals water. Een watertaks die nochtans 
door toedoen van VU-EUROparlementslid Jaak Van-
demeulebroucke door de EG-kommissie werd veroor
deeld. 

DE Waalse wateroorlog is 
hoegenaamd geen pietlut
tige storm in een glas kom-

munautair water. Integendeel. In 
,,La Dernière Heure" werd zelfs 
gemeld dat tijdens de wateroorlog 
de Walen hoegenaamd geen duim
breed hebben toegegeven. 

Waarover gaat het, de zoveelste 
toegeving van Martens V? In het 

dekreet van de Waalse Raad dat 
werd goedgekeurd en hoege
naamd geen tegenwind kreeg van. 
Martens V wordt afgekondigd dat 
de Vlamingen vanaf volgend jaar 3 
frank surplus moeten betalen voor 
elke kubieke meter water die wij 
verbruiken. 

De Waalse gewestraad keurde 
dit dekreet eenparig goed. Voor re

kening van de Vlaamse gemeen
schap. En goed voor anderhalf mil
jard watertaks per jaar. Te begin
nen vanaf 1986. 

De wateroorlog is hoegenaamd 
nog niet beëindigd. Immers, zelfs 
de leefmilieuminister Lenssens 
van de Vlaamse regering sluit niet 
uit dat met de Waalse regering over 
die watertaks zou onderhandeld 
worden. 

,,Onderhandelen" dus over een 
aangelegenheid die niet alleen 
chantage-allures aanneemt, maar 
die inmiddels (na tussenkomst van 
EVA-parlementslid Jaak Vande-
meulebroucke) ook formeel werd 
veroordeeld door de EG-kommis-
sie. 

In de pers werd zelfs gewag ge
maakt van,,scenario's" waarbij de 
Vlamingen ertoe zouden verplicht 
worden een duur aankoopkontrakt 
op lange termijn af te sluiten met de 
Walen voor het gebruik van Waals 
water. 

Een zoveelste 'prestatie' op het 
palmares van Martens V. 
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Beknopt overicht van 4 jaar Martens V 

De Vlaamse vernederingen 
onder Martens V 

Alhoewel de regeringsverklaring stelde dat geen initiatieven van de regering 
moesten verwacht worden op kommunautair vlak, heeft de ontslagnemende CVP-
PVV regering een triest palmares van Vlaamse vernederingen. 

Het is inderdaad lang geleden dat de Waalse chantage en de Belgische unitaire 
kreativiteit zo fataal geweest zijn voor Vlaanderen. Bovendien werd nooit voorheen 
zoveel schade aangericht op kultureel, sociaal, ekonomisch en financieel vlak. Dit 
alles was uiteraard slechts mogelijk door de opeenvolgende kapitulaties van de 
Vlaamse regeringspartijen, CVP en PVV. 

Happart & Co: 
een vervolg
verhaal 

WANNEER het meer dan 
juist was en is dat Hap
part geen regeringskrisis 

waard was en is, dan is het even
zeer juist dat dergelijk individu 
nooit burgemeester had mogen 
worden; nooit zoveel aandacht had 
mogen krijgen. 

Wie herinnert zich nog de gekke 
kapriolen van de regering die op 29 
januari 1983 besliste dat Voeren 
zou losgemaakt worden van Lim
burg en administratief zou ingelijfd 
worden bij de provincie Brabant als 
zevende faciliteitengemeente... De 
Vlaamse reaktie tegen dit akkoord 
was vernietigend; zelfs het PVV-
maandblad „Vrij" schreef in janu
ari „Waar gaan we naartoe met 
een bendeleider tot burgemeester 
te benoemen?". Het CVP leden
blad „Zeg" blokletterde „CVP: 
Happart, geen sprake van". 

Maar even later, op 4 februari, 
werd een nieuw akkoord uitgedok
terd. Happart zou pas officieel be
noemd worden vanaf 1 januari 
1984. De CVP-verklaring van 
destijds zegt letterlijk o.m.,,Daar
uit volgt dat de benoeming van 
Happart slechts kan ingaan na een 
bepaalde termijn, die José Happart 
er toe moet brengen voldoende 
kennis van het Nederlands op te 
doen". 

Maar, Happart werd benoemd 
op 1 januari 1984 zonder één 
woord Nederlands te hebben ge
leerd en zonder zijn provokaties ten 
aanzien van de Vlamingen te 
staken. 

Het wetsvoorstel-Galle van 23 ja
nuari 1983, dat inhield dat de ge
meentelijke mandatarissen in 
Vlaanderen verplicht waren Neder
lands te kennen, werd niet bespro
ken. Nadat in januari 1984 de hoog
dringendheid van het voorstel werd 
aangenomen, kwam ook het ad
vies van de Raad van State dat on
dubbelzinnig stelde dat gemeente
lijke mandatarissen in Vlaanderen 
Nederlands moeten kennen, vol
gens de grondwet. Hierdoor was 
volgens de Raad van State het 
wetsvoorstel-Galle overbodig. De 
CVP zou dit argument gebruiken 
om het wetsvoorstel te kelderen, 
maar deed niets om de grondwet te 
doen naleven, noch in Voeren noch 
in Linkebeek. 

,,Waar het gaat om het lot van 
Happart en de burgemeesters in 

het Vlaamse grondgebied schijnt 
er telkens weer een f rankofone kol-
laboratie open te bloeien over alle 
reglementen en fatsoennormen 
heen. En de Vlaamse meerderheid 
heeft daar nog steeds geen moei
te mee" (Hugo Camps in Het Be
lang van Limburg 11 mei 1984). 

,,Hetisjuist dat de eedaflegging 
van Happart de grootste nederlaag 
is die Vlaanderen kent en waarvoor 
het niets in ruil heeft gekregen" 
(Pourquoi Pas? januari 1984). 

,,ln geen geval wil de Limburgse 
CVP deelachtig worden gemaakt 
aan eender welk vertragingsma-
neuver rond Happart. En vermits 
een tussenkomst van het Arbitra
gehof in het geval-Happart geen ju
ridische gronden heeft, verwerpen 
wij deze politieke zijsprong katego-
risch" (Theo Kelchtermans CVP-
volksvertegenwoordiger in Het Be
lang van Limburg 6.10.84). 

Ondertussen Is Happart nog 
steeds burgemeester en, ondanks 
alle grote verklaringen van de Lim
burgse CVP, wordt de definitieve 
uitspraak over de benoeming van 
Happart door de Raad van State af
hankelijk gemaakt van een uit
spraak van het Arbitragehof over 
het dekreet Lepaffe goedgekeurd 

door de Franse gemeenschaps
raad. 

Maar er gebeurde niets; Happart 
is nog steeds burgemeester en de 
CVP bleef zwijgen. 

Een gelijkaardig droef verhaal 
geldt voor burgemeester Thierry 
van Linkebeek. De klucht rond de 
franstalige OCMW-leden van 
Wezembeek-Oppem is zo mogelijk 
nog sterker; na vernietiging van 
hun benoeming door de Raad van 
State, werden zij eenvoudig her
kozen. 

De Vlaamse meerderheidspartij
en bleven zwijgen! 

Vlaamse 
autonomie 
onmogelijk 
gemaakt 

Het CVP programma van no
vember 1981 zegt letterlijk: 

,,De CVP blijft voorstander van 
een zo ruim mogelijke autonomie 
voor beide gemeenschappen en dit 
zowel op het vlak van het onderwijs 

als op sociaal en ekonomisch vlak, 
mits behoud van een nationale so
ciale zekerheid en van de monetai
re en ekonomsiche unie. Verrui
ming van de gemeenschapsbe
voegdheden moet echter gepaard 
gaan met een verruiming van de ei
gen financiële verantwoordelijk
heid, d.w.z. dat het beleid van iede
re gemeenschap in hoofdorde 
moet gefinancierd worden met ei
gen fiskale middelen." 

Investen 
De werkelijkheid was gans an

ders. Niettegenstaande de CVP de 
grootste regeringspartij was en de 
eersteminister mede-ontwerper 
van de halfslachtige staatshervor
ming van 1980, werd de financie
ring van de Gemeenschappen en 
Gewesten erg stiefmoederlijk gere
geld en de lasten uit het verleden 
grof onderschat. Door de dotatiere-
geling kreeg Vlaanderen 3000 fr. 
per inwoner minder van de centra
le regering dan Wallonië. De nati
onale sektoren werden unitair ge
houden en de hefbomen van het in
dustrieel beleid werden eveneens 
niet overgedragen zoals voorzien 
volgens de geest van de wetten 
van 1980. De beperkte uitzonderin
gen (totaal ong. 2,5 miljard), zoals 
de overdracht van de Dienst voor 
Nijverheidsbevordering, het 
IWONL (Landbouwfonds) en het 
Fonds voor Prototypen werd niet 
geregeld via het voorziene systeem 
van ristorno's, maar opnieuw door 
dotaties om de Waalse partijen ter 
wille te zijn. 

Ondertussen werden ingevolge 
het staaldossier, diverse ,,lnvest-
maatschappijen opgericht, tenein
de een nieuwe industriële politiek 

Martens V: 
een trieste 

balans. 

Eén van de onmiskenbaar beste prestaties van premier Wilfried Martens: een gulle handdruk met José 
Happart. 

mogelijk te maken - een bij uitstek 
door de wet voorziene aktiviteit 
voor de Gewesten. Toch werden 
met de Gewestelijke, (GIMV en 
SIRW) maar de Nationale Investe
ringsmaatschappij aandeelhouder 
in deez Investmaatschappijen. 

Een ander duidelijk voorbeeld 
van de CVP-PVV onwil om de regi
onalisering een eerlijke kans te ge
ven IS de in-werking-stelling van het 
Pancipatiefonds. 

Het Participatiefonds had als op
dracht de toegang van de KMO's, 
tot het risikodragend kapitaal te 
vereenvoudigen en uit te breiden 
Het fonds werd gespijsd door de 
sociale solidariteitsbijdragen van 
zelfstandigen, middenstanders en 
vrije beroepen. De middelen kwa
men voor 70 t.h. uit Vlaanderen 
Toch besliste de nationale regering 
dit fonds unitair te houden, en als 
toemaatje werden in het beheers-
komitee 8 franstaligen benoemd te
genover 7 nederlandstaligen. De 
administrateur-generaal m het 
Fonds werd eveneens een fransta
lige, en van de 3 regeringskommis-
sarissen was slechts één neder-
landstalig. 

Dit is vandaag nog mogelijk door 
de medeplichtigheid van de CVP 
en de PVV. 

Maar er is nog zoveel meer: de 
miljardenverspillende aankoop van 
de F16 om de Waalse vliegtuigbou
wers en FN ter wille te zijn, de aan
koop van de legerjeeps, de kombi-
natie in verband met de kerncen
trale van CHOOZ, ten nadele van 
de Limburgse steenkoolcentrale, 
de teleks-bestellingen waar zelfs 
de hogere prijsofferte van ACEC de 
voorkeur kreeg voor de modernste 
apparaten ten nadele van het in 
Limburg gelegen Siemens bedrijf. 

Chantage 
Allemaal beslissingen die Vlaan

deren bewust benadelen en die 
door de CVP-PW ministers wer
den verdedigd! 

Ondertussen liet men zonder 
verpinken grote Vlaamse bedrijven 
in faling gaan. Denk maar aan Fa-
belta, Cockerill Yards, De Booms 
Metaalwerken, Nobels Peelman, 
enz... 

De chantage van de Waalse mi
nisters bleef onophoudelijk in de 
aktualiteit; ook vandaag nog in ver
band met de verdere federalisering 
van het ondenwijs. Alle Vlaamse 
partijen zeggen dat ze de federali
sering willen, maar de franstalige 
zusterpartij van de CVP zegt neen. 
De gevolgen zijn bekend! Zelfs het 
parlement krijgt niet eens meer de 
kans zich uit te spreken. 

Bij dit alles hebben we dan nog 
niet gesproken over de grootste 
geldverspillingen in de nationale 
sektoren. 

André Geens, 
lid van het partijbestuur 

Volgende week 

De nationale 
sektoren 
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Niet voor teergevoeliger!... 

Hugo Schiltz daagt 
de Vlamingen uit 

Dinsdagavond werd het jongste boek van VU-
toppolitikus Hugo Schiltz voorgesteld door prof. dn Max 
Wildiers: „Uitdaging aan de Vlaamse meerderheid". Of 
het zijn bedoeling was weten wij niet, maar feit is dat 
deze publikatie ook door sommige teergevoelige na
tionalisten als een echte uitdaging zal ervaren worden. 

Een boek dat je inderdaad niet zomaar naast je 
neerlegt. 

UGO Schiltz vertrekt vanuit 
de eenvoudige stelling dat 
de Vlamingen in België de 

meerderheid uitmaken. Zijn zij ech
ter ook de sterksten ? Deze retori
sche vraag wordt gevolgd door een 
zoektocht naar het waarom van het 
feit dat deze numerieke sterkte zich 
niet evenredig uit in wezenlijke 
macht. 

Schiltz schetst de historische 
ontwikkeling van ons volk. Waarbij 
hij blijk geeft van een gedegen ken
nis van de recente geschiedschrij
ving en de myte verpulvert dat alle 
onheil de schuld zou zijn van de 
Walen. Het valt trouwens op dat de 
VU-minister soms bewondering 
opbrengt voor de onderhande
lingskracht en -taktiek van de 
franstaligen. Zonder uiteraard hun 
pogingen tot gebiedsroof en finan
ciële diefstal goed te praten. De 
Vlamingen zijn er tot op heden niet 
of onvoldoende in geslaagd die 
macht van het getal uit te baten. Dit 
doet sommigen spreken van een 
„machteloze meerderheid". Waar
tegen Schiltz fel ageert: „Wij moe
ten los van het (absurde) kompleks 
van de verdrukte meerderheid. Wij 
hebben er alle baat bij te streven 
naar een volwassen hanteren van 
de Vlaamse macht: ten bate van de 
Vlaamse mens en de Vlaamse ge
meenschap." 

De Groenen 
De Antwerpse jurist heeft het uit

gebreid over de typische dualiteit 
die bestaat tussen een basisge
richte beweging en de partijpolitie
ke uiting ervan. Probleem dat 
Schiltz ook vaststelt bij de Groe
nen: kiezen voor de zuivere 
heilsleer of ook de handen vuil ma
ken door te trachten een stuk ervan 
in de realiteit om te zetten. De 
Vlaamse Beweging weet nog 
steeds niet goed welke richting het 
nu uit moet. Schiltz haalt eventjes 
scherp uit naar een aantal kuituur-
fondsen „die niet ongevoelig zijn 
voor de samenstelling van de re
geringsmeerderheid " . . . 

Volgens deze Vlaamsnationale 
voorman moet dringend gewerkt 
aan een programma voor de 
Vlaamse meerderheid. Daartoe 
zijn een volwaardig nationaal be
sef, een afgewogen sociaal-
ekonomisch model en een nieuwe 
politieke kuituur onontbeerlijk. 
Goede afspraken met onze Waal
se buren en een betere verhouding 
met Nederland zijn nodig, samen 
met de Internationale identiteitsbe
vestiging van ons volk. 

Het unitarisme is duidelijk ach
terhaald en niet langer hanteerbaar 
als staatsvorm. Het wordt wel de 
hoogste tijd om, binnen de Vlaam

se meerderheid, het debat over 
waar we met deze staat heenwillen 
definitief te voeren. En af te sluiten. 
Schiltz pleit andermaal voor een 
Vlaams minimumprogramma 
waarvan niet kan noch mag afge
weken worden in onderhandelin
gen met de zuiderburen. De Vla
mingen durven schijnbaar de 
krachtproef niet aan uit vrees voor 
de Waalse dreiging van het land 
onregeerbaar te maken. 

Geen taboes 
Voor de auteur Is echter niets 

nog heilig. Zonder zichzelf als se
paratist te ontpoppen is Schiltz van 
oordeel dat bedreigingen van 
kroon, munt en kromstaf ons niet 
mogen afschrikken. Hij staaft deze 
stoute bewering met nuchtere en 
zakelijke feiten. In afwachting dat 
de Vlamingen onder elkaar in het 
reine komen met dit fundamentele 
debat over het Belgisch feit, drin

gen zich alleszins vier operatione
le streefdoelen op over de korte pe
riode: de aanwending van alle 
mogelijkheden van de staatsher
vorming van 1980, de loskoppe
ling van de besluitvorming op 
Vlaams niveau van het centrale 
beleid, de drastische wijziging 
van het financieringsmecha
nisme van de deelstaten en de 
goede bemanning van de Vlaam
se regering. 

r^aar met de afloop van het ge
vecht om een bepaalde staats-
struktuur is de kous niet af. Dan 
start pas het debat over de keuze 
van een eigen maatschappijdoel. 

Staatshervormingen zijn, aldus 
Schiltz, bewegingsmomenten die 
ook inhoudelijk een beleid met an
dere klemtonen mogelijk maken. 
Dit veronderstelt wel een nieuwe 
politieke kuituur, met als meest fun
damentele element de eerbied 
voor de menselijke vrijheid. Wat in 
schril kontrast staat met de politie
ke verloedering op vandaag en die 
zich uit in de kwaal van de partijpo
litieke benoemingen en de verstik
kende verzuiling. Ook de prille 
Vlaamse regering is jammer ge
noeg reeds in datzelfde bedje ziek. 

Dat Hugo Schiltz een man is met 
visie blijkt ten voeten uit wanneer 
hij de rol van de overheid, de Staat 
dus, omschrijft. De Staat als hoe
der van het algemeen belang moet 
in recht hersteld, daar waar hij nu 

Schrilikèiiy en 
diiordeiikeiii [ » « » 
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,,Watmijindiekomakstfelat0orf,ké0onmt^eftt^afe 
éteiSeVfamfffgan hné^nmtée^moaperiöéeatiitliung 
clem te verbmrf^im. Hiat $om mj^pl&atste tteimatfon 
merbilée brave ett v00rat'i^moe^tgeKmfpentipeat6 
tfeiriédiemn, Zodwtf^mmg^enrespekt&f, a^ettmea 
Mear i$ « # iHaarmae get>aat f* 

„tiet$t0f^3en wn iietinpuin va?feö van mzekatedrmr 
éenaer&tamdei^mium'kagGpi^èoctem vmiMNoerOz 
nen niet w^htentütpremfer 7stciheri}(i(an$ettef ket^trw 
intremm" 

j ^eeèm^e : een epen zaefwtven kti mn bpmSgendot 
het Pema0>n etmt fmn maken. Het iteeft vlotte en ékeiste 
éingenmetma^terfana. Mettóm/aBfgweréée Befgtsche 
marWame uttrmttng bier gekonoentreeró." 

„Hetifaflnen vm {kem)vimpen$ én ven cte nongerm <fe 
vommt{iefmsta0iiiektievm,<tieonzetnspmnin§en-^h( 
scttaiig ook—aa moeite waaté makm." 

ff000 samrz 
UITDAGING AAN DE 

S O E T H O Ü Ö T E S S A Y 

al te zeer wordt gereduceerd tot 
dienstverlener ten behoeve van in
dividuele machtscentra en groeps
belangen. Ook op sociaal-
ekonomisch vlak heeft de Staat 
een belangrijke rol te vervullen. De 
keuze tussen absolute vrijheid (on
gebreideld liberalisme) of absolu
te gelijkheid (verstikkend socia
lisme) is absurd. Alleen een sa-
menhorigheidsmodel met een 
flinke scheut gelijkheid én het her
stel van de betekenisvolle beloning 
voor wie meer of beter bijdraagt tot 
het algemeen belang is de oplos
sing. Een vernieuwde overlegeko-
nomie bijgevolg. De eenzijdige 
keuze voor ofwel arbeidsduurver
mindering ofwel ekonomische 
groei zal evenmin voor een oplos
sing zorgen. 

Schiltz zet nog even alle troeven 
op een rijtje waarover Vlaanderen 
beschikt om de uitdaging van nu en 
straks aan te kunnen. Voorts 
breekt hij een lans voor een ande
re kultuurpolitiek (,,inzake kunst 
moet men elitair durven zijn"), 
pleit hij voor een herwaardering 
van de onderwijzer (,,een her
waardering van de maatschap
pelijke f unktie van het onderwij
zend personeel is prioritair"), be
nadrukt hij het belang van een rijke 
talenschat (dus ook van de eigen 
moedertaal!) en eist hij een her
waardering van het geschiede-
nisonderricht (,,geschiedenis als 
spiegel van het verleden en zo 
mogelijk een stuk les voor het 
heden). 

Noord-Zuid 
belangrijker 

Het laatste hoofdstuk beslaat 
nog een ander typische Schiltz-
item: de internationale dimensie 
van Vlaanderen. ,,De wereld niet 
aleen ons dorp, de wereld ook 
onze markt." Schiltz oppert de 
mogelijkheid van een soort embry
onaal Nederiands gemenebest. 
Eén en ander vereist wel een eigen 
visie op het internationale gebeu
ren, ermee rekening houdend dat 
de Noord-Zuid-verhouding onein
dig veel belangrijker is dan het 
Oost-West-konflikt. Europa moet er 
komen, en snel., ,Ook al omdat wij 

weten dat de voornaamste 
milieu-problemen alleen op Eu
ropese schaal doeltreffend kun
nen aangepakt worden." 

De VU-minister analyseert op 
ontnuchterende wijze onze verhou
ding tot de Verenigde Staten en op
teert ook hier voor het vermijden 
van extremen. „Slaafs knecht
schap tegenover de NAVO of 
WEU zal ons daarbij niet voor-
uithetpen, de reputatie van onge
breideld kritikaster evenmin." 
Het komt er precies op aan als klein 
volk onze boodschap op een intel
ligente manier te vertolken, zoda^ 
nig dat in de eerste plaats West-
Europa weer zijn rol gaat vervullen 
in het streven naar een open, één-
gemaakt Europa. Het enige echte, 
waarin ook Praag en Boedapest 
niet ontbreken. 

Gouden eeuw 
Schiltz besluit dat de Vlaamse 

natie geen Bokrijk, maar evenmin 
een Manhattan mag zijn. Wat dan 
wel? ,,Een nieuwe, eigentijdse, 
meer sociaal gedragen gouden 
eeuw voor onze lage landen. Dat 
is onze opgave, het nastreven 
waard". 

Dit boek van Hugo Schiltz ver
rast. Door zijn optimistische blik op 
de toekomst, door zijn onwrikbaar 
geloof in het menselijk vernuft, 
door zijn bondige helderheid. Zoals 
gewoonlijk neemt de VU-er geen 
blad voor de mond en dit zal hem 
andermaal niet door iedereen in 
dank worden afgenomen. Mis
schien zal deze publikatie in de 
,,weldenkende" pers ook niet de 
aandacht krijgen die het in feite ver
dient, omdat het ten onrechte als 
verkiezingspropaganda zal afge
schreven worden. Het is integen
deel het krachtig credo van een 
groot Vlaams-nationaal politikus 
met 30 jaar ervaring. Een man met 
een visie die overtuigd is dat Vlaan
deren het kèn. Schiltz' slotzin laat 
geen twijfel bestaan; een aange
paste versie van het zelfbewuste 
en toch manende devies van 
Gruuthuse: ,,Plus est en nous". 

(pvdd) 

Hugo Schiltz, „Uitdaging aan de 
Vlaamse meerderheid", Antwerpen, 
uitg. Soethoudt en C°, 149 biz. (318 
fr.) 
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Nu de stier bif de 
horens vatfen! 

In het vooruitzicht van de verkiezin
gen van 8 december lanceerde de VU 
dit voorjaar de Aktie '85. Deze zoge
naamde varkentjesaktie werd eind ju
ni feestelijk afgesloten met een boni 
van zo'n tweemiljoenkwart fr. Door de 
politieke strubbelingen tijdens de va
kantiemaanden werd de stembusdag 
naar 13 oktober vooruitgeschoven. 
Ondertussen startte de VU haar ver
kiezingscampagne en het tweede luik 
van Winst '85. Tal van kaderleden en 
militanten pikten onmiddellijk in en zo 
kon de financiële dienst van het Bar-
rikadenplein op dinsdagmiddag 
2.371.730 fr. noteren. Hier de eerste 
lijst! 

M.D., Kessenich 1.000 fr. 
Wieers, Kinrooi 1.000 fr. 
Jan Zimmerman, Riemst 1.000 fr. 
Anoniem, Hulshout 1.000 fr. 
André Kinis, Zwevegem 600 fr. 
Anoniem 50 fr. 
Walter Luyten, Berlaar 3.000 fr. 
A.H., Staden 1.000 fr. 
Anoniem, Kermt 300 fr. 
Guido De Keuster, Bral<el 1.000 fr. 
Anoniem, Brussel 200 fr. 
Pieter Pot, Moorsel (2de maal) 1.000 fr. 
G.S., De Haan 500 fr. 
Anoniem, Antwerpen 300 fr. 
Ingenleurs-architekten, 
St.-Katelijne-Waver 1.000 fr. 
V., Grimbergen 1.000 fr. 
VU-Lennik 5.000 fr. 
Van Houcke-De Ridder, 
Ruisbroek 1.000 fr. 
Gaston Moortgat, Scf ioten... . 2.000 fr. 
Anoniem, Mortsel 1.000 fr. 

J. Proost, Geel 1.000 tr. 
Frans Teuwkens, Geel 1.000 fr. 
VU-Rijmenam 3.000 fr. 
Robert De Beil, Wondelgem.. 1.000 fr. 
Anoniem, Bierbeek 1.000 fr. 
Arnold Winckelmans, Puurs... 100 fr. 
V.R.J., Begijnendijk 1.000 fr. 
Anoniem, Antwerpen 2.000 fr. 
Jaak Vanden Bussche, Kerksken 1.000 fr. 
Emile Debout, Schaffen 1.000 fr. 
Kalixte Hermans, Kortenaken. 1.000 fr. 
Vanhonsebrouck, Gistel 1.000 fr. 
Vermassen-Aerts, Jette 1.000 fr. 
Anoniem, Bilzen 1.000 fr. 
Gaston Meirschaut, Gent 1.000 fr. 
Arnold Winckelmans, Puurs.. . 100 fr. 
Aerts-Scroyen, Brussel 1.000 fr. 
Andrea Durmez, Beselare.... 300 fr. 
Emiel Verwulgen, Temse 1.000 fr. 
Anoniem, Brugge 5.000 fr. 
Anoniem, Brugge 10.000 fr. 
De Bugaer, R a m s d o n k . . . . 5.000 fr. 
Anoniem, Kortrijk 5.000 fr. 
Anoniem, Westende 5.000 fr. 
Hendrickx pvba Bouwwerken, 
Berlaar 5.000 fr. 
Anoniem, Destelbergen 5.000 fr. 
Anoniem, Blankenberge 5.000 fr. 
Petronille Teuwen, Wemmei. . 1.000 fr. 
Asselman, Denderleeuw 1.000 fr. 
Georges Van Steenkiste, 
Knokke-Heist 1.000 fr. 
Anoniem, Waregem. . . . 1.000 fr. 

Denis Brans, Bilzen 500 fi 
Franciscus Pans, Genk . . . . 500 fi 
Anoniem, Tervuren 3.000 fi 
Marcel Van Huffel, Gent .. 3.000 fi 
Anoniem, Brugge . 2.000 fi 
G.S., Mechelen. . . . . 2.000 fi 
Pieter Leemans, 
Heist-op-den-Berg 2.000 f 
Albert Van Erps, Leefdaal. . . 2.000 fi 
Solange Verwaerde, De Pinte. 2.000 fi 
Latre, St.-Denijs 1.000 fi 
Anoniem, Bree 1.000 fi 
Fons De Sterke, Petegem . 1.000 f 
Robert Maes, Zaventem 1.000 fi 
Anoniem, Gent 1.000 fi 
Frans Van Bouwel, Lier. . . . 1.000 f 
Emiel Cocquyt, Landegem... 1.000 f 
W.B., Oudenaarde 1.000 f 
Anoniem, Gent 1.000 fi 
Anoniem, Hasselt 1.000 f 
Chretien Leyssen, Schoten. .. 1.000 f 
A.H., Beringen 1.000 fi 
Anoniem, Schilde 1.000 fi 
Jozef Verhaeghen, Kruibeke. . 1.000 fi 
Anoniem, Izegem 1.000 fi 
Anoniem, Wetteren 1.000 fi 
Georges De Moor, Antwerpen. 1.000 fi 
Helena Creemers, B russe l . . . 1.000 fi 
Raphael Cromheecke, 
Antwerpen 1 1.000 fi 
G.D.S., Brakel 1.000 fi 
Theophiel Ureel, Watou 1.000 fi 
Anoniem, Merchem 1.000 fi 
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8 IWj-
„Spionage is een stul( Duits-Duitse realiteit 

Spionnenkoorts 
in de Bondsrepubliek 

Terwijl Frankrijk internationaal een belachelijk figuur 
slaat met de aanslag op het Greenpeace-schip,,Rain
bow Warrior", waarbij agenten van zijn geheime dienst 
DGSE zouden betrokken zijn, is de Bondsrepubliek 
aan een veel erger spionnenkoorts ten prooi. 

j j 

H 
ET begon met de plotse 
verdwijning, drie wel<en 
geleden, van Sonja Lüne-

burg (60), sinds vele jaren de ver
trouwde sekretaresse van de hui
dige liberale minister van Ekono-
mie en FDP-voorzltter Martin Ban-
gemann. Kort daarop was ook een 
andere sekretaresse, Ursula Rich
ter, die voor de ,,Bund der Vertrie-
benen" (gevluchte Duitsers) werk
te, spoorloos. In tegenstelling tot 
Lüneburg had Richter bij de 
,,Bund" weinig gelegenheid tot in
zage van vertrouwelijke dokumen-
ten, maar tegen haar bestond het 
vermoeden dat zij een kontaktper-
soon was voor DDR-agenten in 
West-Duitsland. 

Hazepad 
Vorige week werd duidelijk waa

rom die twee vrouwen zo net op 
tijd hadden kunnen verdwijnen: de 
derde hoogste man uit het Bunde-
sambt für Verfassungsschutz 
(contraspionage), Hans-Joachim 
Tiedge, die uitgerekend met de 
bestrijding van de DDR-spionage 
belast was, verdween op zijn beurt 
en dook in Oost-Berlijn op. Aange
nomen wordt dat Tiedge de twee 
vrouwen, tegen wie verdenkingen 
waren gerezen, de raad had gege
ven tijdig het hazenpad te kiezen. 
Een andere vrouw kon niet tijdig 
vertrekken, Margarethe Höke, die 
op de diensten van de bondspre
sident werkte en o.m. inzage had 
in alle informatie over het recente 
Wintex-maneuver waardoor zij de 
DDR kon inlichten over de manier 
waarop de Bondsrepubliek en de 
NAVO in geval van krisis en kon-
flikt zouden reageren. Höke, die 
tot nog toe ontkent een spionne te 
zijn, werd aangehouden. 

Allerwegen wordt nu de vraag 
gesteld wat schort aan de 
veiligheid-„screenings" binnen en 
door de Westduitse con
traspionage. 

Lüneburg blijkt in 1966 de 
Bondsrepubliek binnen te zijn ge
komen met de identiteit van een 
kapster die zonder nalating van 
adres een jaar voordien uit West-
Berlijn was vertrokken, maar die 
(zeer zorgvuldig uitgevoerde) ver

valsing was in diverse onderzoe
ken naar haar verleden nooit aan 
het licht gekomen. Het geval Tied
ge was nog veel sterker. Al jaren 
gedroeg die man, die gescheiden 
was, en bekend stond als een rok
kenjager en een alkoholicus, zich 
zeer labiel. Zijn huishoudster ver
klaarde op de Westduitse TV dat 
ze vaak dokumenten waarop ,,ge
heim" stond, had zien rondslinge
ren, en zijn oversten daarvan op 
de hoogte had gebracht. Maar het 
hoofd van de contraspionage, Her-
ibert Hellenbroich, had Tiedge al
tijd de hand boven het hoofd ge
houden. Dat moest Hellenbroich, 
die in juli promoveerde tot baas 
van de spionagedienst BND, met 
zijn baan bekopen. Hij werd aan 
het hoofd van de Bundesnachrich-
tendienst opgevolgd door Hans-
Georg Wieck, sinds 1980 ambas
sadeur bij de NAVO en een man 
die een uitstekende reputatie 
geniet. 

Inmiddels vraagt heel de Bonds
republiek, en vragen alle bondge
noten van dat land, zich af hoeveel 
DDR-mollen zich nog in de West- Hans-Joachim Tiedge, „geheimen" slingerden in het huis rond...(foto upi) 

duitse contraspionage bevinden 
en wat de rapporten en aanbeve
lingen van zo'n lek gebleken 
dienst nog waard zijn. En in de 
eerste plaats de Amerikanen vra
gen zich af hoeveel NAVO-
geheimen zij nog aan één van hun 
belangrijkste Europese bondgeno
ten kunnen doorspelen zonder te 
moeten vrezen dat die in de DDR 
en dus bij het Pakt van Warschau 
belanden. 

Die bezorgdheid is niet nieuw, 
want spionage-schandalen duiken 
periodiek op in de Bondsrepubliek 
— het was bij voorbeeld omdat 
één van zijn naaste medewerkers, 

Günther Guillaume, als DDR-
spion ontmaskerd werd dat kanse
lier Willy Brandt in 1974 aftrad. 

Het probleem van DDR-agenten 
in de Bondsrepubliek is een heel 
specifiek en enorm probleem. De 
grondwet van de Bondsrepubliek 
bepaalt immers dat alle Duitsers, 
dus ook alle inwijkelingen uit de 
DDR, aanspraak kunnen maken 
op het Westduitse staatsbur
gerschap. 

Dat maakt het de DDR tamelijk 
gemakkelijk haar agenten, voor 
wie zich uiteraard geen taalproble
men stellen, de Bondsrepubliek 
binnen te sluizen, waarbij ze die 
spionnen soms jaren ,.slapend" 
laat tot ze tot voldoende interes
sante posten zijn opgeklommen. 
Voor Bonn is er geen sprake v ^ 
dat artikel van de grondwet te v^y-
zigen en de gastvrijheid voor Duit
sers van ,,drüben" of elders te be
perken. ,,Dit is de prijs die wij be
talen voor onze opvatting dat alle 
Duitsers hier hun vaderland kun
nen vinden," zo zei een hoge 
ambtenaar in Bonn over de steeds 
weer opduikende schandalen over 
DDR-agenten. En het weekblad 
,,Die Zeit" schreef: ,,Spionage is 
nu eenmaal een stuk Duits-Duitse 
realiteit." 

U. Oosterhuys 

Generaai „A/lischa" Woif, 
meesterspion van de DDR 

Hij ziet eruit als een geslaagde Duitse zakenman, 
heeft ook iets van een playboy, en is „de meest suk-
sesrijke spionnenbaas ter wereld". Dat zegt men in 
kringen van westerse geheime diensten over gene
raal Markus „Mischa" Wolf, die in 1958 de Oostduit-
se geheime dienst op poten zette en daar op 62-jarige 
leeftijd nog steeds de leiding van heeft. 

Günter Guillaume, de spion die 
Willy Brandt ten val bracht.floto UPI) 

B «OLGENS — uiteraard niet te 
m # kontroleren — berichten uit 
W die kringen heeft hij duizen

den agenten in de Bondsrepubliek 
en installeert hij er nu al de men
sen die pas in het jaar 2000 of la
ter aktief zullen worden. 

Simpelweg 
Wolfs mensen zitten op alle ni

veaus en één van zijn motto's is 
dat een vertrouwde sekretaresse 
een veel interessanter rekruut kan 
zijn dan haar baas, en minder ge
vaar loopt ontmaskerd te worden. 
Eén van zijn grote suksessen met 
dat motto boekte hij met Renate 
Lutz, die een topsekretaresse op 
het Westduitse ministerie van De
fensie was en tien jaar lang hon
derden geheime dossiers simpel
weg fotokopieerde en aan de DDR 
toespeelde voor ze ontmaskerd 
werd. 

Voor Wolf bestaan er trouwens 
geen onbelangrijke agenten en 
ook de bescheidenste sekretares
se, de bodes en koeriers die hij ge
duldig op belangrijke ,,luister
posten" in allerlei Westduitse mi
nisteries en politieke kantoren 
geplaatst heeft kunnen op een 
warm onthaal van de generaal 
rekenen. 

Een van de redenen van zijn 
sukses, zo zegt men in het 
Westen, is dat hij geen enkele 
agent als te verwaarlozen of af te 
schrijven beschouwt, en dat hij al 
zijn mensen die ontmaskerd wor
den binnen korte tijd naar de DDR 
terugkrijgt, gewoonlijk via uitwisse
ling voor westerse agenten die hij 
betrapt heeft. Ook Lutze en Guil
laume konden door zo'n spionnen-
ruil na een paar jaar gevangenis 
naar de DDR. Weinig mensen van 
Wolf brengen lange jaren in 
westerse gevangenissen door. 

en hun zekerheid dat Wolf hen 
,,naar huis" zal brengen maakt dat 
het moreel van zijn spionnen 
enorm hoog is, aldus de Wester
se geheime diensten. 

Zorro... 
Mischa Wolf, die als tienjarige in 

Moskou terechtkwam toen zijn va
der, een dokter met linkse simpa-
tieën die ook (slechte) toneelstuk
ken schreef, voor de aan de macht 
gekomen Hitler vluchtte, heeft 
niets van een KBG-apparatsjik en 
staat integendeel bekend als een 
nonkonformist. En dat niet alleen 
omdat hij een uitgesproken gevoel 
voor humor heeft, en samen met 
zijn knappe tweede vrouw zeer 
elegante feesten geeft in hun zeer 
stijlvolle, sjieke woning. Hij schep
te er jaren genoegen in de wereld 
rond te reizen om zelf zijn agen
ten te ontmoeten, een roekeloos
heid die, zo zegt men, geen CIA-
bazen of topmensen van andere 
westerse geheime diensten hem 
zouden durven nadoen. Wolf dreef 
het op één van die mantel- en de-
genreisjes zover dat hij zelfs een 
pornoklub in Stockholm ging be
zoeken. Pas in 1979 konden 
Westerse spionnen Wolf fotogra
feren, en pas nadien ontdekten de 
westerse geheime diensten dat de 
man die zij kenden als ,,dr. 

Kurt Werner", nadat hij al gesig
naleerd was in als ontmoe
tingsplaatsen van kommunistische 
spionnen gekende woningen in 
Stockholm en Helsinki, in feite Mi
scha Wolf was. Sindsdien heeft 
Wolf hen geen gelegenheid meer 
gegeven hem te „vangen" en zijn 
reizen zijn trouwens verminderd 
naarmate zijn belang en aanzien 
in Oost-Europa steeg. 

Aan zijn nonkonformisme en 
roekeloosheid paart Wolf geduld, 
briljante taktiek en uiterst zorgvul
dige planning en voorbereiding. 
Hij vergeleek het spionagebedrijf 
ooit met „een spel, zoals schaken, 
maar dan een spel waarin het er 
alleen op aankomt te winnen". 

Wolf wint niet altijd, zoals af en 
toe uit de ontmaskering van zijn 
spionnen blijkt. Maar in zijn ,,vak
gebied" geniet hij een enorme re
putatie, en door zijn toedoen was 
het dat vorige week politici in heel 
Bonn nerveuze blikken wierpen in 
het kantoor van hun sekretaresse 
om zeker te zijn dat ook hun me
dewerkster niet in rook was opge
gaan. Een situatie die het gevoel 
voor humor van ,,Mischa" Wolf 
erg moet hebben aangesproken, 
ondanks de ontmaskering van en
kele van zijn spionnen. 

H.0. 
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In een Zomers 
Gesprek met dit 
weekblad haaide 
kunstenaar Harold 
Van de Perre fors uit 
naar de zogenaamde 
specialisten en Iten-
ners. Zo vroeg hij zich 

^ ^ ^ < ^ - terecht af of een 
^ ^ P ^ ^ l sexuoloog met al zijn 

^ ^ ^ ^ ^ ^ kennis en weten-
^ ^ 1 ^ ^ ^ schap beter kan be-

r ^ ^ ^ minnen dan om het 
^ J even welk verliefd 
^ ^ ^ ^ mensenpaar... 

Ook wij gaan ons on
gemakkelijker voelen 

in een wereld waarin de -logert en de 
-aters het steeds meer en meer voor 
het zeggen hebben. 

Natuurlijk staat het vreselijk sjiek 
achter je naam -loog of -ater te kun
nen schrijven. Dat te kunnen moet de 
ijdelheid in hoogste mate strelen, 
denken we. Zeker is dat het indruk 
maakt op mensen met nog enig 
respekt voor titels. Die mensen ne
men ook niet dat je met titels lacht en 
bijten naar wie het zou durven. 

Dat overkwam een vriend van ons. 
De jonge man, het studeren beu, 
bouwde de welgelegen garage van 
zijn vader om tot fietsenbergplaats. 
Grapjas zoals hij is drukte hij op zijn 
naamkaartje veloloog. De grap lukte 
en de zaak floreerde tot de beetgeno
men pendelaars het door hadden en 
naar de konkurrentie aan de andere 
kant van het station overliepen. De 
gewraakte zaak diende opgedoekt. 
Het volk lacht niet met valse -logen en 
dito -aters. 

Veloloog 
En wij die dachten dat na het won-

derjaar 1968 alle hovaardigheidsbe-
kleders ontmaskerd waren. Nee hoor, 
de mijters (waar wij zotskappen van 
hadden gemaakt) en de toga's (waar
mee wij de kasseien hadden ged
weild) bleken van een steviger snit. 
Het ras van de specialisten sterft niet 
uit. Het verandert hoogstens van ge
laat want een nieuwe generatie dient 
zich aan: deze van de computerdes
kundigen. Zij die het latijn verdreven 
hebben ten bate van Engelstalige ko-
dewoorden. 

Specialisten zijn er van soorten. 
Neem nu de oenologen die de opper
vlakkige magazines teisteren met hun 
onsmakelijk jargon. Wij bekennen 
een te zwakke neus te hebben voor 
hun gekorseerde afdronk. Hoe des
kundig sommigen onder hen zijn 
bleek onlangs nog toen een groep 
Britse wijnkenners 11 Europese 
luchtvaartmaatschappijen op hun wij
nen testte. Austrian Airlines kwam als 
beste uit de slag. Kommentaar van de 
Oostenrijkers: ,,Nogal wiedes. Wij 
hebben slechts Oostenrijkse wijnen 
aan boord!" Een paar dagen later 
werd de wereld geschokt door het be
richt dat zowat alle Oostenrijkse wij
nen dietyleenglycol onder de stop 
hebben. Van specialisten gespro
ken... -logen en -aters? Voor ons 
hoeft het niet. Zeg nu zelf welke spe
cialist in bouwen en wonen kan beter 
dan het vijfjarig jongentje dat vertel
de hoe een huis er moet uitzien? 
„Een huis, zo verzon het baasje, is om 
in te gaan en de deuren te sluiten en 
bij jezelf te zijn of soms met je vriendje 
Jan. '• 

Dag lezer! • 

/?£ ^BKKIEZIliGSSTR'JP /S 
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Van dag 
tot dag 

Zat. 7 sept. 
D BRT1 16.00 
Oliekoorts, film 
D BRT 1 18.10 
Medina, serie 
D BRT 1 18.35 
De Edison tweeling, serie 
D BRT 1 19.00 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 20.20 
Terloops 
D BRT 121.05 
Zonen en dochters, nieuwe serie 
D BRT 1 22.15 
Sport op zaterdag 
D BRT 2 20.25 
Atletiek uit Rome, reportage 
D Ned. 1 15.30 
De kleine gevangene, familiefilm 
D Ned. 1 16.45 
Mika, serie 
D Ned. 1 18.06 
Nils Holgersson, strip 
O Ned. 1 18.55 
De Meerkoet klub, serie 
D Ned. 1 19.21 
Knock out show, Invis ook om 20u26 
enom21u58 
n Ned. 1 21.06 
Colditz, serie 
D Ned. 1 22.41 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 2 19.12 
Woody Woodpecker, strip 
D Ned 2 19.35 
Beestenboel, serie 
n Ned. 2 21.25 
Murder she wrote, serie 
D Ned, 2 23.10 
Turks fruit, film 

Zondag 8 sept. 
D BRT1 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 14.30 
Vruchtengelet, kooktips 
D BRT1 14.50 
De kinderen in de stad, jeugdfilm 
D BRT 1 16.05 
De viool ontsluierd 
D BRT 1 17.00 
De vorstinnen van Brugge, serie 
n BRT 1 18.00 
Liegebeest 
D BRT 1 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 20.35 
Mijn broer Jonattun, nieuwe serie 
D BRT 121.25 
Cinemanie, fllmkvns 
D Ned. 1 16 56 
De zwerver van Soutllé, fibn 
D Ned. 1 19.20 
Claire, serie 
D Ned. 120.10 
The young ones, serie 
D Ned. 121.00 
Fanny en Alexander, nieuwe serie 
D Ned. 1 22.32 
De glazen velden, landbouwdok. 
D Ned. 1 23.17 
Le Chemin du Nord Profond, dok. 
DNed2 18.00 
De Norway-cup, dok. over een jeugd-
voetbaltornool.D Ned. 218.45 
Sesamstraat 

Jack Lemmoa, Michael Douglas en Jane Fonda in de realistische film 
„The China Syndrome" van James Bridges (1979), waarin hij op het 
gevaar van atoomreaktors wijst en hi] de slaafse houding van de Ame
rikaanse TV-wereld aanklaagt. (Vrijdag 13 sept, om 20 u. 20 op BRT 2) 

D Ned. 2 20.10 
Hans, het leven voor de dood; dek. 

Maandag 9 sept. 
D BRT 1 18.05 
Kameleon 
D BRT 118.30 
Handel en wandel, info 
D BRT 1 20.10 
Maalstroom, serie 
D BRT 1 20.55 
Ommekaar, sociale info 
• BRT 121.50 
Verrassende vertellingen 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT 2 19.30 
Lieve plmtjes, tip 
D BRT22020 
Extra time 
D BRT 2 21.35 
Made in Belgium, over mode 
D Ned. 1 18.00 
DeminüMos 
n Ned. 119.00 
Sportpanorama 
D Ned. 1 1925 
Televizi» magazine 
D Ned. 1 2028 
Kodenaam: Intrepid, triller 
D Ned. 1 22.05 
Praatpait 
D Ned 2 19.27 
Nils Holgersson, serie 
D Ned.2 20.K 
Nimmer rust gegund, serie 
D Ned. 2 21 33 
De verbeelding, kunst-utfo 
D Ned 2 22.45 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 10 sept. 
D 8RT1 18.10 
Prikhallon^ nieuw kleiitermagazlrfe 
D » T r i 1825 
Candy, Candy; sene ^ 
D BRT1 19 10 
De blauwe planeet, dok 
D BRT 1 20.25 
I.Q., kwis 
n BRT1 21.00 
Manna uit de hemel, aktle 
„Overleven" 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20.25 
De kleine waarheid, serie 
D BRT 2 21.25 
De Octopus, serie 
D Ned. 1 16.30 

Het ne^uiken, serie 
D Ned. 1 17.46 
Alias Smith en Jones, serie 
D Ned. 1 19.00 
Roofvogels, dok. 
D Ned. 1 1 9 ^ 
Cijfers en letters, kvws 
D Ned. 1 20.28 
Waarom hebben ze het Evans niet ge
vraag?, serie 
D Ned. 121.20 
Brandpunt 
D Ned. 1 21.55 
Een verre opdracht, reportage 
D Ned. 2 19.12 
Met de leeuwendokter op visite, dok. 
D Ned. 2 19.37 
Vlucht naar de vrijheid, film 
D Ned. 2 20.50 
Taptoe Breda, reportage 
D Ned. 221.50 
Honger bij de buren, TV-flIm 

Woensd. 11 sept. 
D BRT1 17.30 
De trofee van de TV, basketballlnltlatle 
D BRT1 18.05 
ZeppeHn, kinderirrfo 
D BRT1 18.30 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT 120.15 
Namen noemen, kwis 
D BRT 121.00 
Allemaal beestjes, dierendok. 
D BRT1 21.30 
Zakenmensen, serie 
D BRT 1 21.55 
Wie schrijft die blijft, boekenmagazine 
D BRT 2 17.25 
Polen — België, reportage 
D BRT 2 19.20 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20.20 
Luke, de koude hand; film 
D Ned. 1 17 46 
Tros pop formule special 
D Ned. 1 19.05 
Knight rider, serie 
D Ned. 1 20.33 
S.O.S. Atoomonderzee'er gezonken; 
rampenfilm 
D Ned. 1 22.20 
Tros-aktua 
D Ned. 1 22.50 
Andy Williams in Carre, show 
D Ned. 1 23.45 
Simonskoop 
D Ned. 219.22 
Herstel van groenbeleid aan de Rijn, 
regionaal nieuws 
D Ned. 2 19.45 

Romeo en Julia, film 
D Ned. 2 21.20 
Op bezoek bij Julio Cortazar, film 

Dond. 12 sept. 
D BRT1 18.10 
De Freggels, serie 
D BRT1 18.35 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT1 19.00 
Varkensfricandeau, kooktip 
D BRT 1 20 25 
Hoger-lager, kwis 
D BRT 121.05 
Panorama, Info 
D BRT1 21.55 
Mistrals dochter, laatste aflevering 
D BRT 2 19.00 
De blauwe planeet, dok. 
D BRT 2 20.20 
Het Basileus-kwartet, film 
D Ned. 1 19.00 
Countdown, pop 
D Ned. 1 20.28 
Evening in Byzantium, serie 
D Ned. 1 21.15 
De heilige koe, over motoren 
D Ned. 121.45 
Reggie, serie 
D Ned. 1 22.10 
Een strijd voor de toekomst, over 
Greenpeace 
D Ned. 1 22.55 
Mike Hammer, serie 
D Ned. 219.12 
1985: Zomer in Amsterdam, serie 
D Ned. 2 20.25 
Beestenboel, serie 
D Ned. 2 21.15 
Murder she wrote, serie 
D Ned. 2 22.05 
Muziek uit wissels 

Vrijdag 13 sept. 
n BRT1 18.25 
Bassie en Adriaan, serie 
D BRT1 18.30 
Star trek, SF-serie ' 
D BRT 120.15 
De slag om de Ardennen, dok. reeks 
D BRT 121.05 1 
Ballet Jack Delsing, show i 
G BRT 121.50 1 
Fundamenten, debat 
D BRT 2 19.00 
1 Week sport 
D BRT 2 19.30 
Bollie in de ruimte, strip 
D BRT 2 20.20 
China syndroom, film 
n BRT 2 22.25 
Premiere, film-lnfo 
D Ned. 1 17.46 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 19.00 
Beestenboel, serie 
D Ned. 1 20.28 
Nederland kikkerland, show 
D Ned. 121.20 
Hier en nu. Info 
D Ned. 121.55 
Hill street blues, serie 
D Ned. 1 22.40 
Cheers, serie 
D Ned. 1 23.25 
Fast Charlie... the moonbeamrider, 
D Ned. 219.12 
Dierenmanieren, dok. 
Ned. 219.55 

De dochter van Mistral, serle 
D Ned. 2 21.35 
Hemd van je lijf, laatste afl. 
D Ned. 2 22.45 
De zee van geloof, dok. 

Een film 
per dag 

Zaterdag 7 sept. 
Le coup de Sirocco 

Film over de terugkeer naar het moe-
deriand en de aanpassingsmoellljkhe-
den van een Frans gezin na de Algerijn
se onafhankelijkheid... (RTBF1, om 20 
u.40) 

Zondag 8 sept. 
The bliss of Mrs. Blossom 

Britse film uit 1967 met o.a. Richard 
Attenborough en Shiriey MacLaine. 
Harriet, die zich verwaarloosd voelt 
door haar echtgenoot, een drukke za
kenman, voelt wat voor een avontuurt
je met een schuchtere man. (RTL, om 
20 u. 00) 

l\/laandag 9 sept. 
Sarah 

Franse film uit 1983 met o.a. Jacques 
Dutronc en Lea Massarl. 

Arnold wordt naar Spanje gestuurd 
om er een brand van een filmset te on
derzoeken. Onderweg ontmoet hij de 
hoofdrolspeelster... (RTBF 1, om 21 u. 
05) 

Dinsdag 10 sept. 
Léon Morin, prêtre 

Franse film van Jean-Plerre Melville 
uit 1961 met o.a. Jean-Paul Belmondo. 

Een gewezen kommunistlsche mili
tante ontmoet de plattelandspastoor 
Morin en gaat een gesprek aan met 
hem waarin zij haar kommunistlsche 
Ideeën verdedigt en de godsdienst aan
valt. Morin toont begrip voor haar stand
punt (20 u. 35) 

Woensd. 11 sept. 
Cool Hand Luke 

Amerikaanse film uit 1967 met o.a. 
Paul Newman en George Kennedy. 

Omdat hij in een dronken bui een par-
keermeter aan diggelen heeft geslagen 
wordt Luke door een strenge rechter 
voor twee jaar naar de gevangenis 
gestuurd maar ontsnapt... (BRT 2, om 
20 u. 20) 

Donderd. 12sept. 
Het Basileuskwartet 
Ital. TV-film uit 1982 

Tijdens het optreden van het Basi
leuskwartet sterft de oudste van de vier 
leden. De drie anderen ervaren zijn 
dood als het einde van het kwartet... 
(BRT 2, om 20 u. 20) 

Vrijdag 13 sept. 
The China Syndrome 

Amerikaanse rampenfilm uit 1979 
met o.a. Jane Fonda en Jack Lemmon. 

De verantwoordelijken willen een de-
fekt in een atoomreaktor In de doofpot 
stoppen. Een doordrijvend TV-
reportersteam brengt de zaak In het vol
le licht... (BRT 2, om 20 u. 20) 
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De meest voorkomende, typische wijnwoorden ken
nen we uiteraard, ze werden in dit rubriekje overigens 
herhaaldelijk gebruikt. Maar er zijn nog vele andere die, 
hoewel minder frekwent gebezigd, misschien toch nut
tig om kennen zijn. Hier volgt een eerste, lukrake greep. 

OKSHOOFD" is een Oudhol
landse wijnmaat die over
eenkomt met ongeveer 

232 liter. De naam wordt ook ge
bruikt voor een fust van ongeveer 
dezelfde inhoud. „Fust" is het in de 
wijnbouw en wijnhandel gangbare 
woord voor wijnvat, of voor het vat 
waarin ook andere, vooral sterk-
alkoholhoudende dranken tot rij
ping worden gebracht. 

Vreemd eigenlijk, maar ,,oeull de 
perdrix", letterlijk patrijze-oog, is 
de naam van een kleur. Met deze 
schilderachtige term bedoeld men 
doorgaans roze schuimwijnen, die 
vaak de kleur van het oog van een 
patrijs benaderen. Ook andere ro-
séwijnen krijgen die omschrijving 
mee, als hun kleur naar het bruin
achtig roze neigt. 

,,Mlnervois" is een nog niet zo 
bekende naam die men echter 
steeds meer op de flessen ont
moet. Het gaat dan om een wijn uit 
de streek ten westen van de zui
delijke Rhone. Tot voor kort waren 
dat zeer eenvoudige wijntjes zon
der veel allure. Tegenwoordig 
evenwel is de kwaliteit dusdanig 
verbeterd dat de Minervois wijnen 
het VDOS-zegel mogen dragen. 

Het zijn stevige, vriendelijke wijnen 
met een ook vriendelijke prijs. 

,,Hippocrates" is de naam die 
men in de middeleeuwen gaf aan 
gekruide wijn, en die in deze bete
kenis ook nog voortleeft. Hippocra
tes (460-377 V. Kr.) was een arts die 
op het Cycladen-elland Kos een 
medisch centrum oprichtte, en die 
wordt beschouwd als de grondleg
ger van de medische plichtenleer. 
Van hem is bekend dat hij gekrui
de wijn toepaste als geneesmiddel. 

En nu we er toch zijn.,,Vermout" 
(de welbekende aperitiefwijn uit Ita
lië en Zuid-Frankrijk) is in feite niets 
anders dan een verfijnde vorm van 
de ouderwetse kruidenwijnen die al 
eeuwenlang door de boerinnen 
van bepaalde wijnstreken als ge
neesmiddel bereid werden. De le
gende verhaalt dat het een dokter 
uit Piemont was, die een dergelijk 
recept in zijn geboortedorp ontdek
te en wiens zoon dat recept aan 
een wijnfirma in Turijn heeft ver
kocht. Nog steeds is Turijn trou
wens het centrum van de Italiaan
se vermout. Deze wordt gemaakt 
op basis van muskaatwijn, met toe
voeging van diverse zeer zoete 
wijnsoorten en wijnalkohol waarin 
ongeveer veertig kruiden zijn afge
trokken. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Dit was Martens V 
De koalitie van kristen-demokraten en liberalen, bekend 

als de regering-Martens V, heeft bijna vier jaar 
geregeerd. Denk aan de inlevering, de devaluatie, de 
raketten, Pégard, Flanders' Technology, Cockerill-

Sambre, José Happart en de Heizel. Knack blikt terug en 
maakt een balans op van Martens V. 

Al die spionnen 

De spionage-zaak die iiet Westen 
vorige week opschrikte, lijkt zo uit 
de romans van John Le Carré te 
zijn gegrepen. Knack stelt het wil
de verhaail over drank, vrouwen, 
mollen, spionage en contra
spionage opnieuw voor u samen. 

Garik Kasparov 

In februari van dit jaar werd het 
wereldkampioenschap schaken 
tussen Anatoy Karpov en Garik 
Kasparov bruusk afgebroken in 
een sfeer van schandalen. De 
wedstrijd begint deze maand op
nieuw. Zo krijgt de jonge Kaspa
rov een nieuwe kans. Een gesprek. 

Eutanasie 

Een Nederlandse regeringskom
missie heeft een rapport opgesteld 
over eutanasie, dat vooral bij de 
katolieke Nederlanders kritisch is 
onthaald. Eutanasie zou namelijk 

in bepaalde gevallen worden toe
gelaten. Wij vroegen de mening 
van de Vlaamse professor De 
Wachter, dietn Nederland werkt. 

Knack Weekend 
Ook dit is Belgisch 

De faam van Belgische ontwerpers 
gaat over de grenzen. Tijd dus om 
een paar van hen eens uitgebreid 
in het zonnetje te zetten. 

Dit wordt de wintermode 

Lut Buyck selekteerde uit het grote 
aanbod van de shows in Parijs en 
Milaan vier bruikbare tendensen 
voor de komende winter. 

De professionals 
achter het modebeeld 

Wat u in bladen en op defiles te 
zien krijgt, mode door een aantal 
professionelen uit de modewereld 
vertaald naar het draagbare. Inter
views met drie modemakers. 

^nikoud^a 
Socioscopie is geen nieuwe wetenschappelijke dis

cipline, maareen techniek om onder enquète-vorm een 
gemeenschap te profileren naar de waarden die er al 
dan niet belangrijk geacht worden. Zopas verscheen 
het socioscopisch verslag ,,De Belg doorgelicht", op
gesteld door de marketing afdeling van een groot Brits-
Belgisch reklamebureau. 

MET bureau ondervroeg daar
toe 2.000 Belgen van 15 
jaar en ouder naar hun op

vattingen, aankopen, mediage
bruik en politieke opinies. In verge
lijking met de eerste socioscopie, 
die in 1982 verricht werd, zijn enke
le belangrijke veranderingen op
vallend. 

Allereerst schijnt het ik-tijdperk 
op te houden en wint het gezin 
weer aan belang. Dit hoeft echter 
niet het traditionele gezin te zijn. 

Het is niet absoluut noodzakelijk 
dat de ouders gehuwd zijn. Dege
ne die de kinderen onder zijn hoe
de neemt wordt gezien als de va
der, ook al is hij niet de venwekker. 
De vergaande seksuele vrijheid is 
een afnemende tendens. Geen te
rugkeer naar het Victoriaanse, 
maar eerder een vermindering van 
interesse. 

Een tweede sterke tendens is het 
toenemend belang van informatie
ve cijfers. Men wil weten hoeveel 

kalorieën de gekochte etenswaren 
bevatten, hoeveel kleppen een mo
tor heeft, enz. Dit schijnt een na
tuurlijke reaktie te zijn op de groei
ende verwarring in onze maat
schappij. Daarentegen kent de 
statistische houding een opleving: 
men neemt de maatschpopij zoals 
ze is. Een zogenaamd ,,rustig 
egoïsme", met minder aandacht 
voor minderheidsgroepen en op
zien naar degenen die het ,,ge
maakt" hebben. 

Verandering wordt eerder als be-
dreigend ervaren, onder het eks-
kuus ,,de tijden zijn niet gemakke
lijk, maar wat er eventueel komt, 
kan nog moeilijker zijn' . Het tijd
perk waarin de geest van 1968 
voortleefde lijkt finaal voorbij. 

Nog een handvol andere trends 
die zich, hoewel minder uitgespro
ken aftekenden. Goed leven gaat 
voor, geld moet bij voorkeur aan 
plezierige dingen besteed worden. 
De integratie van de nieuwe tech
nologieën in het gezins- en be
roepsleven zet zich door. Aandacht 
voor gezonder leven, zin voor 
avontuur (exotisch eten, Paris-
Dakar) nemen toe. Afnemende 
trends: jeans dragen, aerobic dan
sen. Samengevat, aan kleinburger
lijkheid in dit landje geen tekort. 

GALLUS CAPO 

Op de toorens van Tweekercken craeyen haenen 
gesprooten uyt den eygensten stal, 
den Waelschen pikt al de graenen, 
den Vlaemschen is capoen, wy wisten 't al! 

f^ffeebpeLoTL^ 

In „Meespelen (93)" zochten wij In
derdaad de dokter Ernesto „Che" 
Guevara. Deze oplossing werd door 
slechts 23 WIJ-lezers Ingestuurd. 
Proficiat aan allen, en vooral aan de 
heer Geert Vanhaegendoren, Guido 
Gezellelaan 63 te 3030 Heverlee-
Leuven. Want hij ontvangt deze week 
onze prijsboeken. 

Onderstaande opgave zal enig 
speurwerk vergen, maar dat Is pre
cies de bedoeling van onze puzzel. 
Voer dus voor echte speurders, boe
kenwurmen en geïnteresseerden In 
de geschiedenis van ons volk. 

Stuur uw oplossing onverwijld 
naar het bekende adres: WIJ, 
„Meespelen (CS)", Barrtkadenplein 
12, }000Srusse/. Tot uiterlijk maan
dag 16 september. 

DE auteur van volgend citaat 
was bisschop op het einde 
van de 19de eeuw. Hij ant

woordde toen op een vertoogschrift 
van de Oud-Hoogstudentenbond 
van West-Vlaanderen. Hoe heette 
die man? 

,,ln de pensionaten voor meisjes 
Is het een vereiste, (in de huidige 
staat der samenleving), zeer wel en 
deugdelijk Frans te leren spreken. 
Indien men in de huidige maat
schappij wil aanvaard worden. 

Wat onze colleges aangaat: Het 
programma der studies is overbe
last, meest door het onderwijs der 
dode talen, en het is niet mogelijk 
het nog meer te belasten met de tijd 
aan het Vlaams leren besteed, nog 

uit te breiden; van een andere kant 
is door de vervlaamsing van leer
gangen die nu in het Frans gege
ven worden, zoveel tijd aan de stu
die van het Frans ontnomen, en 
men weet dat de studie van het 
Frans nog ontoereikend is en dus 
niet mag ingekort worden... 

Voor wat aangaat de invloed van 
het vertranst onderwijs op de zede
lijkheid, is zijn hoogwaardigheid 
van oordeel dat de zeden van ons 
volk daardoor niet geleden hebben 
en dat sommige pensionaten o.a. 
waar zogezegd verfransend onder
wijs gegeven wordt, nochtans ve
le voortreffelijke huisvrouwen aan 
Vlaanderen gegeven hebben... In 
zake Vlaams spreken (men vroeg 
dat de jongstudenten op zon- en 
feestdagen zouden mogen Vlaams 
spreken in de colleges): dat er aan 
die wens, uit hoofde van de nood
zakelijke oefening van het Frans, 
moeilijk kan toegegeven worden... 

In zake prijsboeken: dat er zo 
weinig deugdelijke vlaamse voor 
handen zijn en de prijzen wat hoog 
zijn... 
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Nu zondag te Wingene 

De schaterlach 
van Breugel 

schouwers lachen mee. 

Er zijn heel wat toeschouwers, 
die beweren dat de grootse Breu-
gelmaaltijd, die onmiddellijk na de 
stoet op het Kerkplein plaats vindt, 
alleen al de verplaatsing naar Wirf-
gene rechtvaardigt. In elk geval 

\n het Westvlaamse Wingene werd in 1954 (nu meer 
dan 30 jaar geleden!) een nieuw soort volksfeest inge
richt, dat in enkele jaren wereldfaam verwierf. Origina
liteit, kleur, pittige humor en verfijnde afwerking zorg
den er voor dat de Breugelstoet en feesten zo vlug be
kendheid oogstten. Vooral de rechstreekse 
Eurovisie-uitzending van 1981 zorgde vooreen wereld
wijde uitstraling. Nu zondag is het weer zover! 

LANG voor de eerste we
reldoorlog, werden in de 
Tieltstraat te Wingene volks

feesten georganiseerd die later ver
loren gingen. Pas in 1950 werd met 
die traditie weer aangeknoopt. Na 
een korte tijd breidden die feesten 
zich uit en werden ze een groots 
dorpsfeest. 

Buitengaats bekend 

Toen in 1954 het eerste lustrum 
werd gevierd, ontwierp de Wingen-
se kunsthistorikus Frans Vromman 
een stoet, waarin talrijke spreek
woorden, kinderspelen en schilde
rijen van Pieter Breugel als het wa
re opnieuw op straat geschilderd 
werden. De Breugelfeesten van 
Wingene waren geboren en wer
den zeer vlug een groot sukses. 
Sindsdien groeiden ze uit tot een 
befaamd volksfeest bekend tot in 
Amerika en Japan. 

Als de Breugelfeesten te Winge
ne een opvallende bekendheid 
hebben verworven, is dat ongetwij
feld te danken aan de ontwerper
regisseur, Frans Vromman. Door 
zijn bekwaamheid en ervaring wist 
hij met een ploeg medewerkers het 
wonder van de Wingense Breugel
feesten waar te maken. Vromman 
is ook ontwerper-regisseur en/of 
organisator van een honderdder
tigtal stoeten en volksfeesten. Zo 
leidde hij dit jaar o.a. ook de 
Praalstoet van de Gouden Boom te 
Brugge. Voor de uitgave van 1985 
zorgde hij echter voor een ver
nieuwde Breugelstoet. 

Spreekwoorden 

Voor het eerst dit jaar kan men 
vanaf 12u. in het Breugelcentrum 
langs de Oude Bruggestraat, eten 
en drinken in een echte Breugel-
sfeer: Westvlaamse stamppot en 
ham aan 't spit. 

Vanaf 14u. kan men in het hele 
dorpscentrum genieten van wa
genspelen en optredens van mu
ziekkorpsen, dansgroepen en ven
delballetten. Om 16u. start de 
Breugelstoet, gespeeld door hon
derden amateurtoneelspelers. Zo 
is de Breugelstoet een geheel van 
kleurrijke en geestige toneeltjes, 
meestal vol,,verve" uitgebeeld, zo
als ze zijn afgebeeld op de schilde
rijen van Breughel zelf. Tientallen 
spreekwoorden en zegswijzen. 

waarvan dit jaar heel wat nieuwe, 
worden met kleur en pittigheid 
weergegeven. Een greep uit de 
spreekwoorden die dit jaar voor het 
eerst werden uitgebeeld: ,,Hi] ligt 
in 't bovenste schof", ,,ln zijn 
schelp kruipen", ,,Hij doet de we
reld om zijn duim draaien", ,,Ie
mand in 't harnas jagen", enz... In 
feite lacht Breughel met de vele ge
breken en hebbelijkheden van de 
mensen rondom zich en de toe

schuiven de duizend deelnemers 
onmiddellijk na de stoet de voeten 
onder tafel en genieten samen van 
boerenbrood, worst, pannekoe-
ken, kaas en rijstpap. Tijdens de 
maaltijd spelen verschillende fan
fares, tenwijl de deelnemers en toe
schouwers zingen en vieren. Voor 

Breugel in Wingene: eten en pilaarbijten. 

(Jóandtdaat 
Oswald Van Ooteghem is uittredend 

parlementslid en lijstaanvoerder van de 
VU-senaatslijst in het arrondissement 
Gent-Eeklo. En het moet gezegd: zowel 
de antwoorden als de foto zijn knap. 
Oordeelt U zelf. 

VRAAG: Veronderstel dat er een teletijdma-
chine bestaat waarover U kunt beschikken. 
Naar welke tijd zou U zich dan laten terug-

flitsen en in de huid van welk personage? 
Antwoord: ,,//c zou mij voor een periode van vier 

jaar terugflitsen naarnovember 1981 in de tiuid van 
Wilfried Martens. Il( zou Happart niet benoemen, 
maar Nottromb ontslaan. Ik zou geen bonder miljard 
aan Cockerill-Sambre schenken, maar de RTT-
bestellingen aan Vlaamse bedrijven gunnen. Ik zou 
het probleem van de werkloosheid in het algemeen 
en dat van de jeugdwerkloosheid in het bijzonder ein
delijk aanpakken. 

Ik zou geen wapens vragen maar mijn ideaal als 
jeugdspreker op de IJzerbedevaart trouw blijven, al
gemene amnestie verlenen en voor Vlaanderen zelf

bestuur afdwingen. Uiteindelijk zou ik overstappen 
naar de Volksunie, de enige partij die de Vlaamse be
langen verdedigt." 

Vraag: U bent chef-kok van een Brussels restau
rant in de buurt van het parlement. Welke politici 
zou u graag eens in uw eethuis ontvangen en wel
ke maaltijd zou u hen voorschotelen? 

Antwoord -.„Ik zou graag de senatoren ontvangen 
die in het parlement gezegd hebben dat Van Ooteg
hem van onschuldige zaken als hormonen moderne 
spoken maakt. Ik zou hen ossehaas met een smake
lijke hormonensaus voorschotelen en daarbij een 
heerlijke fles glycolwijn serveren. Ik zou hen natuur
lijk informeren over de kwaliteit van spijs en drank en 
ik zou de heren met veel leedvermaak observeren tij
dens de lunch." 

Vraag: Een buitenlandse televisiezender biedt 
u drie minuten zendtijd aan. Wat zou u de buiten
landse kijkers vertellen over Vlaanderen? 

Antwoord: „Ik zou aan de buitenlandse kijkers 
zeggen: 

- dat Vlaanderen een nederlandstalig land is met 
een gastvrije en taalvaardige bevolking. 

- dat wij een mild klimaat hebben en dat men zich 
bij regenweer nooit verveelt omdat er zoveel beziens
waardigheden zijn en zoveel gezellige eethuisjes en 
dito herbergen met meer dan honderd soorten bier; 

- dat wij een vlijtige en geschoolde bevolking heb
ben, dat wij over drie wereldhavens beschikken en op 
het kruispunt van de grote Europese handelswegen 
liggen; dat investeren in Vlaanderen dan ook een pri
ma zaak is; 

- tenslotte dat de Vlaams-Nationale partij, de Volk
sunie, na 13 oktober een belangrijke rol zal spelen in 
de vreedzame omvorming van België tot een welva
rende Bondstaat waardoor de Vlamingen een eigen 
plaats zullen veroveren in het federale Europa." 

Vraag: Van welke muziek houdt u het meest? 
Waarom? 

Antwoord:,,Het lachen en schateren, het praten 
en tateren, het gillen en ratelen van mijn tweejarige 
kleinzoon is voor mij de mooiste muziek die er op de 
wereld bestaat. Omdat ik nu eenmaal een grote fan 
ben van de kleine Henk!" 

het eerst mogen ook de toeschou
wers, mits betaling natuurlijk, deel
nemen aan de maaltijd. 

Glimworm 

Om 20 u. 30 vertrekt dan vanuit 
de Nieuwstraat de traditionele fak
keltocht waarin een tiental blaaska
pellen mee opstappen. De fakkel in 
de hand wordt zingend door de 
straten getrokken. Een waar spek
takel. Luister maar eens wat de Ja
panner Oghi Masagiro, die de 

flH|9 Wingene 
M wordt bereikt 

^^^m • via de E5, uit-

M M mmtm Beernem-
^ ^ ^ K ~ Wingene). 
^^^ w Langs de weg 

Brugge-Kortrijk, aan Zwevezele-De 
Hille richting Wingene. 

Langs de weg Lichtervelde-Deinze 
te Tielt, richting Wingene. 

Wie echter alles wil weten over 
stoet, eten, drinken, kan nog vlug 
kontakt opnemen met het sekretari-
aat van de Breugelfeesten 
051/65.70.71. 

Oh ja, vergeet de fakkeltocht niet, 
de fakkel wordt gratis aangeboden. 

feesten in 1979 bijwoonde, daaro
ver schreef:,,...en de eetlust wordt 
wakker als een brullend dier. Daar
na, in de late avond, trekken lan
taarns in rijen door de smalle 
straatjes van de stad, als glim-
wormpjes in het donker. En wat zo 
bewonderenswaardig is, is dat 
geen enkele dronkaard overblijft. 
De mensen worden opeens weer 
zoals ze zijn: nederig, verlegen, 
landelijk, vriendelijk, ernstig." Als 
dat geen kompliment is! 
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Joop Zoetemelk blameert de cracks 

Wereldkampioen 
wielrennen 
pensioengerechtigd 

Er werden geen lofzangen aangeheven na afloop van 
het wereldkampioenschap wielrennen voor beroeps
renners. Zeker niet in het Belgische kamp. Onze cracks 
zakten in Giavera del Montello weer eens door het 
(glooiend) asfalt. 

ERIC Vanderaerden en ande
re voorbestemde regenboog-
truidragers haalden de eind

streep met. Enkel Claudy Criquie-
lion reed met het hoofd rechtop on
der het spandoek door. Hij had zijn 
titel tenminste verdedigd en achter
af moet ook worden toegegeven 
dat htj jeker geen onwaardig we-
reldkaif pioen is geweest. Hij heeft 
niet ve§ gewonnen maar hij heeft 
zich wel vaak getoond. De tevre
denheid om Cnquielion woog ech
ter niet op tegen het ongenoegen 
om de kollektieve wanprestatie van 
onze andere vertegenwoordigers, 
Vandenbrande, Haghedooren en 
Dhaenens uitgezonderd. 

Pijnlijk oordeel 
Goed rijden in het voor- en (vroe

ge) najaar blijkt een levensgroot 
probleem te worden voor onze cou
reurs. Missen zij dan allen ambitie 
en karakter? Walter Godefroot, 
voor de gelegenheid ploegleider, 
zegde het proper ingekleed voor de 
mikro van de na al die jaren nog 
steeds meer dan behoorlijke Sport-
marathon: ,,We hebben geen ren
ners meer zoals Merckx. En mis
schien zelfs geen renners meer zo
als die van de generatie Merckx" 

Een pijnlijk oordeel, zelfs voot 
Eric Vanderaerden die toch eens 
zou moeten proberen te begrijpen 
dat een toprenner zich ook in een 
wereldkampioenschap moet willen 
en kunnen laten zien. Maar er was 
niet enkel treurnis om de Belgen. 

Verwondering, bewondering 
en... verbijstering beving de miljoe
nen televisiekijkers (zo veron
derstellen we tenminste) toen ene 
Joop Zoetemelk zegevierend de ar
men ten hemel hief op de drempel 
van de pensioengerechtigde leef

tijd. De meeste van zijn tegenstan
ders bereidden zich voor op hun 
eerste kommunie toen Jopie al een 
toprenner was... We willen Zoete-
melks verdiensten zeker niet mini-
malizeren maar zijn belevenissen 
zeggen wel wat over de kwaliteit 
van het huidige beroepsrenners-
korps. Zoetemelk werd, in zijn 
beste jaren, geregeld in de vernie
ling gereden door de kannibaal uit 
Meensel-Kiezegem. Merckx speel
de met hem kat en muis. Zoete
melk heerste (kortstondig) en won 
wanneer de schaduwfiguren rond 
Merckx waren teruggetreden... 
Met zuinig en gevoelloos rijden 
bouwde Jopie desondanks aan 
een merkwaardige erelijst. Zonder 
zich echt te laten zien won hij in vijf
tien jaar eigenlijk... alles. 

Schaamte 
We vragen ons dan ook af hoe de 

,,aanvoerders" van het peloton 
zich zondagavond gevoeld heb
ben. Werden zij bevangen door 
(gerechtvaardigde) schaamte of is 
dat soort gevoelens de heren 
vreemd ? Zullen zij nooit begrijpen 
dat het hun eerste taak is het presti
ge van de wielersport op peil te 
houden om daardoor ook de werk
gelegenheid voor minder begaafde 
kollega's te helpen verzekeren? 
Het is inderdaad ver gekomen als 
een renner op leeftijd (om het be
leefd te zeggen) zichzelf mag over
leven en wereldkampioen worden. 

We zouden zowaar begrip gaan 
opbrengen voor de geldschieters 
achter de Safir-groep die na vele ja
ren totaal zijn uitgekeken op het 
wielergebeuren en dan ook beslui
ten zich terug te trekken. Te veel 
renners, groot en klein, zijn werk
nemers geworden zonder enig 
plichts- of eergevoel. Dat moet uit

eindelijk zwaar opbreken. Overi
gens wonnen onze renners in Ita-
liè één bronzen medaille: Frank 
Van de Vijver in de wegrit voor 
amateurs. Daarmee klasseerden 
we ons in de medaillerangschik-
king van de gemundializeerde wie
lersport zestiende. Na Zwitserland 
en Australië maar toch nog net voor 
Liechtenstein, Andorra en 
Monaco... 

Memorial: feestelijk 
maar geen rekords 

Wereldrekords kunnen niet besteld worden. Zelfs 
niet op de Memorial Van Damme. Het Heizelstadion 
was nochtans voorbereid op feestelijke gebeurtenis
sen. Sire had er zowaar zijn paleis voor verlaten. 

H ' 
; 

ANDJES voor Carl Lewis, 
die bij het verspringen toch 
nog een aërodynamische 

helm zou moeten opzetten, Mary 
Decker en de vele anderen. 

We begrijpen overigens ,,kul-
tuur"-minister Karel Poma met. 
Waarom geen regeringsverklaring 
vanuit het Heizelstadion tussen het 
nieuws en het begin van de 
rechtstreekse uitzending? Wat 
voor PR-mensen heeft die man in 
zijn kabinet dat daar niet eens aan 
gedacht werd ? 

Gouden eieren 
Maar de bestelde wereldrekords 

bleven dus uit. Er was volk en sfeer 

maar de begeestenng bleef uit. Er 
werd te weinig,,strijd" geleverd en 
tegen de tijd lopen krijgt enkel be
tekenis wanneer nieuwe rekords 
worden gevestigd. Ook in het over-
betaalde Grand Prix-circuit stellen 
de cracks eisen. Zo weinig moge
lijk tegen elkaar lopen om prestige
verlies te vermijden. Zoveel moge
lijk hazen aan de start om de 
wedstrijd tegen het uurwerk te win
nen. Ook hier bestaat het gevaar 
dat men vroeg of laat de kip van de 
gouden eieren wurgt Voorlopig 
speelt het publiek nog mee maar 
de betalende toeschouwer is ver
standiger dan men denkt. De bar-
numreklame in Het Laatste Nieuws 
ten spijt. 

Beilof: 
de zoveelste in de rij 

Francorchamps beleeft zijn beste jaar niet. Na de af
gelaste formule 1-race nu de dood van Stefan Bellof in 
een af gevlagde 1.000 km van Spa. De Duitser reed in 
de Raidilonbocht tegen Jacky Ickx aan en overleefde 
slechts korte tijd de fatale klap. 

WE willen niet opnieuw de 
diskussie openen over zin 
en onzin van soortgelijke 

races. We weten immers dat men 

er toch nooit zal mee ophouden. 
Bellof was enkel de zoveelste, en 
zeker met de laatste, in de rij. De 
schuldvraag stellen heeft evenmin 

zin. Omdat ze beantwoorden hoog
uit licht kan werpen op een detail. 
Het kernprobleem ligt elders. 

Vreemd 
Maar goed, even terug naar de 

ongelukkige Bellof Zijn carrière 
verliep kenschetsend voor snel
heidsduivels. HIJ kwam uit het na

tionale go-cartkampioenschap, 
stapte over naar het nationale 
Ford-kampioenschap en mocht 
vandaar naar de formule 2. Daar
uit filtert men dan de uitverkorenen 
voor de formule 1. Bellof werd tus
sendoor ook nog wereldkampioen 
uithouding. Dit maar ter illustratie 

De auto-sport blijft de vreemdste 
van alle sport-werelden. Maandag
ochtend in de krant boven het do
delijke wedstrijdverslag een acht 
kolom brede publiciteitsband van 
Rothmans Porsche team en Jacky 
Ickx. Precies de piloot die in het do
delijke gebeuren was betrokken. 
De kommercie en het geld staan nu 
eenmaal voor niets. Zelfs niet voor 
doden. The show must go on. 
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Zevende internationale stage voor volicsmuzielc 

„Volksmuziek" geeft 
stand van zaken 

GALMAARDEN — Gedurende de laatste week van 
de oogstmaand had in het provinciaal tref centrum Bal-
juwhuis te Galmaarden in het Pajottenland de zeven
de internationale stage voor volksmuziek plaats. 

EER dan tweehonderd 
deelnemers — de 
meesten uit ons taalge

bied (Vlaanderen, Nederland, 
Frans-Vlaanderen), maar ook nog
al wat stagiairs uit Wailoniè, Duits
land, Frankrijk... — bekwaamden 
zich een ganse week in de 
volksmuziek. Sommigen beleef
den er voor het eerst de vreugde 
van het zelf musiceren, anderen 
schoolden zich bij, nog anderen 
leerden zelf een volksmuzie
kinstrument bouwen of trachtten 
de knepen van de volksdanskunst 
over de knie te krijgen. 

Organizator Herman De Wit ('t 
Kliekske) had eens te meer ge
zorgd voor een stel gerenommeer
de kursusleiders als een Wannes 
Van de Velde, een Johan Smits 
e.a. Het resultaat kon beoordeeld 
worden tijdens de slotavcnd, waar 

de stagiairs hun kunnen de
monstreerden. Leerlingen en leer
meesters konden terecht trots zijn 
op hun prestaties. 

Was het om het Europees jaar 
van de muziek eer aan te doen, wij 
weten het niet, maar Herman De 
Wit had dit jaar biezondere zorg 
besteed aan de avondprogram
ma's. HIJ had een aantal groepen 
uitgenodigd die het amateurisme 
ruimschoots overstegen hebben. 
Het Italiaanse kwartet La Ciapa Ru-
sa en de Indiaanse groep Los Ru-
pay uit Bolivië vormden de hoogte
punten van dit volksmuziekfestijn. 
Zij brachten dit publiek, dat van toe
ten en blazen toch een en ander af
weet, in vervoering. 

,,Volksmuziek" 
Naar aanleiding van het jaar van 

de muziek werd de stage ingezet 

met de voorstelling van een fonkel
nieuwe langspeelplaat met de pro
zaïsche titel ,,Volksmuziek". Be
doeling ervan is een beeld op te 
hangen van de huidige volksmu
ziek in Vlaanderen. Er werkten een 
aantal groepen aan mee die de re
vue van het Galmaardse Baljuw-
huis gepasseerd hebben de afge
lopen jaren. Namen als Het Bra
bants Volksorkest, 't Kliekske en 
Wannes Van de Velde komen op 
de hoes vanzelfsprekend voor, zij 
het dat Wannes met de groep Wa
ter en Wijn zuiver traditionele 
volksmuziek ten gehore brengt. 

Daarnaast vind je enkele namen 
van groepen die zich een vaste 
plaats hetjben veroverd, zoals Zak
doek, en enkele nieuwe formaties 
als Forsondet uit West-
Vlaanderen, Kadril uit Oost-
Vlaanderen en Het Limburgs Dan
sorkest. De LP bevat uitsluitend 
nummers die nog nooit op plaat 
werden gezet, is uitgegeven door 
Phonic en wordt verdeeld in Bene
lux, Japan, het Verre Oosten en de 
Verenigde Staten. Verkrijgbaar in 
de platenwinkels en in het Baljuw-
hüis. Kostprijs: 450 fr. 

Ar~i^v 

MIJN BEWOGEN JAREN, memoires (1920-1958) 

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

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

FRANS 
VAN 
DER 

ELST 
ssst 

Frans van der Eist (Neder-over-Heembeek, \ 920), advocaat, was één der oprichters van de 
Volksunie en was lange tijd parti|voorzitter en ook volksvertegenwoordiger Is sedert 1974 
senator Werd in 1983 minister van staat benoemd 
In dit eerste deel van de memoires van Frans van der Eist (1920-1958) schrijft hij zo 
objectief mogelijk, over zijn kinderjaren, zijn jeugd, zijn studententijd, de naoorlogse 
periode met de repressie en de belangrijke politieke processen, de moeizame §tri|d voor de 
herleving van het Vlaams-nationalisme, de stichting van de Volksunie, tot en met zijn 
verkiezing in het parlement in 1958 
Frans ran der Eist - De bewogen jaren, mijn memoires (1920-1958) 
Formaat 170 x 240 mm - 256 blz tekst en 32 hlz illustraties 
Paperback - 790 fr en 950 fr na 1 januau 1986 

HET BOEK VERSCHIJNT IN OKTOBER 1985 
WIE INSCHRIJFT VÓÓR 1 OKTOBER 1985 ONTVANGT EEN DOOR DE AUTEUR 
GEHANDTEKEND EN GENUMMERD EXEMPLAAR 

INSCHRIJVINGSSTROOK 
Terugsturen aan REDACTIE WIJ 

BARRIKADENPLEIN 12 
1000 BRUSSEL 

naam 
straat en huisnummer, 
gemeente en postcode -, ' . ,/-/•' ,j ,;..., ' ,'T.i.,.T.';.i,,-L^l.BAi,'-.-^'~^ 
bestelt hierbij exempl van'De bewogen jaren'aan 790 fr per ex. 
(na 1.1 1986: 950 fr.). Verzendkosten inbegrepen 

datum handtekening 

Al de/e mtizkJt Is te verknlijen 'm ds? muziekhaisdel 

Sse-KatbeHJ!ïevest, VA, Aütwerps.'fs. lel. 229,06 
ALsook alle ,soortt-« ma/iekisHrr?Hner.U^n. 

Illustratie bij,, Twee eeuwen marktzangerstraditie in Vlaanderen"in het 
derde jaarboek. 

Derde jaarboek 
Te zelfder tijd werd ook het der

de jaarboek van het volksmuzieka-
telier van Herman De Wit aan de 
pers voorgesteld. Het bevat o.m. 
een bijdrage van prof. Top over 
„Twee eeuwen marktzangerstradi
tie in Vlaanderen", een aantal ar
tikels over marktzangers en -

liederen, een inventaris van de 
volksmuziek in Vlaanderen. Het 
marktlied is trouwens ook het on
derwerp van de tentoonstelling die 
nog loopt in het Galmaardse Bal-
juwhuis. Het Jaarboek kan verkre
gen worden tegen 350 f r. (+ 40 f r. 
verzendingskosten) in het Baljuw-
huis, Kammeersweg 2, 1570 Gal
maarden. KVR 

Zevende Will Ferdy Prijs: 

Talent gezocht 
Reeds voor de zevende keer kunnen jongeren tus

sen 16 en 30 jaar meedoen aan de bekende wedstrijd 
ingericht met en onder de naam van Will Ferdy, één van 
Vlaanderens eerste kleinkunstenaars. 

VORIGE winnaars van de 
wedstrijd waren Ron Davis, 
Steven Goovaerts, Frank 

Dingenen, Jan Puimège, Rik Go
rissen en het duo Mare en Frank, 
tenwijl bij de finalisten namen terug 
te vinden zijn als Yvette Ravel en 
Cecile Van Dijck. Allen zijn hun ei
gen weg vrij suksesvol opgegaan. 

Inschrijven kan tot en met zaterdag 
13 september e. k. en op aanvraag 
wordt een folder met alle gegevens 
en het reglement verstuurd. Het 
adres is Grote Prijs Will Ferdy, St.-
Bernardse Steenweg, 989, bus 8, 
te 2710 Hoboken-Antwerpen, en 
een briefje van 50 fr. of tegenwaar
de in postzegels dienen bijge
voegd. 

In eigen taal 
Jongeren met vokaal talent wor

den verwacht (na inschrijving) op 
zondag 15 september om 15 u. in 
de Taverne Sint-Joris, Hof ter Loo, 
aan de Noorder Singel te Borger
hout, waar een algemene voorse-
lektie wordt gehouden. De geselek-
teerde deelnemers (er zijn nu reeds 
een zeventig inschrijvingen!) zul
len dan langs vier kwartfinales om 
het tegen mekaar opnemen. De 
eerste gaat door op vrijdag 20 sep

tember om 20 u. 30 in Taverne De 
Kroon (bij Cecile Van Dijck) te Vier-
sel (Antw.). De galafinale zelf heeft 
plaats in de Rode Zaal van het Kul-
tureel Centrum De Singel aan de 
Desguinlei te Antwerpen op zater
dag 23 november om 20 u. 

De winnaar van de Trofee '85 
kan rekenen op een speciale prijs 
van het Vlaamse ministerie van 
Kuituur, daar de bedoeling van de
ze wedstrijd vooral IS jongeren aan 
te moedigen in eigen taal te zingen. 
Sabam kent een prijs toe voor het 
beste en meest originele Neder
landstalig lied van inlandse au-
teur(s) dat tijdens de wedstrijd 
wordt vertolkt. Aan het galapro
gramma verlenen naast Willy Fer
dy, Cecile van Dijck en ook de Ed
dy House Selection en Rik Goris
sen hun medewerking terwijl Jean 
Monnet het geheel presenteert. Na 
liefst achtendertig jaar aktief blijft 
Will het Vlaamse betere lied steu
nen, en de pionier geeft op zijn ma
nier de vlag door. Jongeren met ta
lent een eerste grote kans geven is 
een grote opdracht die Ferdy zo 
verdienstelijk maakt. Het Vlaamse 
lied en de kleinkunst zijn in deze 
krisistijd niet meer aan kentering 
maar aan echte heropleving toe 

S.D. 
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Minister Steyaert iiandiiaaft 
Franl(of one artsen 
in Viaamse Kinderlcribben 
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„De CVP heeft van niemand lessen in Vlaamsgezindheid te ont
vangen !". Hoe vaak hebben wij die slogan met gehoord uit de mond 
van de kristen-demokraten? Toch blijkt telkens weer hoe de CVP 
voortdurend door de knieën gaat voor Waalse eisen De arrogantie 
waarmee een dwergpartij als de PSC veto's stelt tegen de door alle 
Vlamingen geëiste regionalisering van het onderwijs steekt schril af 
tegen de lamentabele houding van de CVP op dit vlak. De kristen-
demokratische pers bereidt de Vlamingen reeds vor op de zoveelste 
kapitulatie met als excuus „Wij willen wel maar wat kunnen wij doen 
als de PSC dwars gaat liggen". 

Zelfs op het terrein van de eigen 
Vlaamse instellingen waar de Vlamin
gen zogezegd zelf kunnen beslissen 
bestaan nog vernederende toestanden 

Neem nu het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn recent omgevormd tot 
,Kind en Gezin ' 

„Geen vuiltje"? 
In deze sektor hebben franskiljonse 

„dames des bonnes oeuvres" en dito 
verpleegsters jarenlang de plak ge
zwaaid Op 30juni 1975 stemde de Ne
derlandse Kultuurraad een dekreet op 
het taalgebruik in het NWK Alle perso
neel dat in dienst is van het NWK en in 
kontakt komt met het publiek moet 
sindsdien beschikken over een neder-
landstalig diploma ofwel over een ge-
tuigschnft inzake grondige kennis van 
het Nederlands, afgeleverd door het 
Vast Wervingssekretariaat Jarenlang 

ZO€K^BC}6 

• 23-jarige dame, bediende, grondige 
kennisvan Ned en Fr .noties van Eng 
Beheersing van alles aangaande soci 
ale wetgeving, wedden en lonen gezien 
haar 8 jaar ervanng, zoekt een gepaste 
betrekking 

Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator, A Lonquestraat 
131, 9219 Gentbrugge 
tel 091-30 72 87 

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

• Jongedame, 21 22 jaar diploma ge
gradueerde in de logopedie, zoek een 
gepaste betrekking in of polikliniek, re
validatiecentra psychiatrische instellin
gen of diverse takken voor buitenge
woon onderwijs 

Voor nadere inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, A Lon
questraat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091 30 72 87 

heeft de Volksunie aangedrongen op 
de korrekle toepassing van dit dekreet 
Vooral senator Rob Vandezande was 
op dit vlak aktief Telkens weer kreeg hij 
van de, bevoegde ministers" te horen 
dat er geen vuiltje aan de lucht was 

Antwoordend op een schriftelijke 
vraag van VU-kamerlid Vic Anciaux 
moest gemeenschapsminister Rika 
Steyaert op 23 augustus 1983 toegeven 
dat op dat ogenblik met alleen in de een
talig Nederlands kinderknbben te Brus
sel maar zelfs m Vlaanderen (i) het 
medsch toezicht uitgeoefend wordt 
door franstalige artsen Die dokters 
worden dus betaald door de Vlaamse 
Gemeenschap en dit op een moment 
waarop talloze jonge Vlaamse afgestu
deerden klaar staan om die taak waar 
te nemen Vlaamse ouders en kinderen 
krijgen te maken met dokters die uiterst 
gebrekkig Nederlands spreken wat na
tuurlijk de relatie arts patient met ten 
goede komt 

Gebuisd... 
Verscheidene malen hebben Vlaam

se instanties zoals de Volksunie van An-
derlecht, de Nederlandse Kultuurkom 
missie en het Vlaams Komitee voor 
Brussel bij Rika Steyaert (CVP) aange
drongen op de naleving van het taaide
kreet Maar de minister wringt zich in al
le mogelijke bochten om de franstalige 
artsen hun winstgevend postje te laten 
behouden Ofschoon die frankofone 
dokters reeds sinds 1975 in orde 
moesten zijn met het taaidekreet toch 
krijgen zij nog de gelegenheid om voor
alsnog een getuigschrift inzake grondi
ge kennis van het Nederlands te beha
len Artsen die mislukken in dit taaiexa
men krijgen zelfs nog een tweede 
kans Ondertussen strijken zij echter 
verder de vergoedingen op en ronselen 
ook klienten voor hun eigen praktijk 
(De arts van de kribbe waar een kind tij
dens de week verblijft wordt vaak door 
de ouders ok opgeroepen wanneer hun 
kind thuis ziek wordt wat andermaal ge
beurt ten koste van de Vlaamse artsen) 

Toen VU-kamerlid Jef Valkeniers on
langs aan de hand van een zeer kon-
kreet voorbeeld deze misbruiken aan-
kloeg, poogde Steyaert dit alles af te 
doen als ,,verkiezingskoorts" De ge

meenschapsminister durfde zelfs be 
weren dat de artsen met franstalig di
ploma eigenlijk Vlamingen zouden 
zijn 

... con brio! 
Slecht bekwam het haar Dr Jef Val 

keniers wreef haar inderdaad een kon 
kreet voorbeeld onder de neus Ineen 
eentalig Vlaamse kinderknbbe (gesusi-
dieerd door de Nederlandse Kultuur-
kommissie) in de Willemijnsstraat te An 
derlecht wordt het medisch toezicht 
reeds jarenlang uitgeoefend door een 
franstalig kinderarts Die man werd met 
brio gebuids in zijn examen Nederlands 
voor het Vast Wervingssekretariaat 
Voorwaar een merkwaardig Vlaming i 
Toppunt hierbij is dat een Vlaams arts 
die aan alle wettelijke voorschriften 
beantwoordt, afgewezen werd om de 
franstalige dokter zijn post te laten be
houden Dat alles met de zegen van 
Rika Steyaert' Op hetzelfde ogenblik 
reserveren de Walen tot het absurde 
toe hun eigen overheidsbestellingen 
uitsluitend en alleen voor Waalse bedrij
ven en aannemers Voor het overige 
heeft de CVP van niemand lessen in 
Vlaamsgezindheid te ontvangen 

TAK-film 
over Pausbezoek 

De TAK-filmploeg heeft een unieke 
film opgenomen over de verschillende 
akties rond het pauselijk bezoek 

Een overzicht 
— een volledig gefilmd verslag over 

de pauselijke audiëntie in november 
1984, 

— een prachtige impressie over de 
Rome-reis van 100 Taktivisten met 
Kerstmis 1984 en de amnestie-
aanwezigheid op het St -Pietersplein, 
de middernachtmis in de oudste kerk 
van Rome, de imposante nachtelijke 
fakkeltocht doorheen het Romeinse 
centrum 

— de voettocht leper-Diksmuide, 
— de volksvergadering van maart 

1985 ,Nu de Paus naar Vlaanderen 

komt" met aktie aan de leeuwekooien 
in de Antwerpse Dierentuin 

— de stille kruistocht voor amnestie 
doorheen het centrum van Mechelen 
op Goede Vrijdag, 

— de amnestie rede op het jongste 
Zangfeest, 

— de euchanstievienng van mei 
1985 m de Antwerpse katedraal, 

— de akties voor amnestie in Brussel, 
Antwerpen Mechelen en Leuven tij
dens het pauselijk bezoek 

Samen met een spreker kan het TAK 
voor een avondvullend programma zor
gen TAK zorgt voor alle projektiemate-
naal 

Hebt u belangstelling' Voor alle in
lichtingen Erwin Brentjens Edegem-
sesteenweg 2 bus 5 te 2550 Kontich, 
tel 03-457 72 40 

Tien jaar volkshogesclioolreizen 
Het was deze zomer weer prachtig in Sardinië én in Occitanie Na reizen naar het Baskenland, naar Katalo-

nie, Wales, Tirol, Korsika, Frans-Vlaanderen en Friesland wordt volgend jaar andermaal uitgepakt met een 
,,dubbel-programma" Een bezoek aan Sardinië en Katalonie 

Op de foto de entoesiaste groep Vlamingen die zopas te gast was in Sardinië Volgende week, een uitge
breid verslag in „ WIJ" (Foto Jan Devyver) 

SIEMENS 
Liefde voor het leven! 
Met de nieuwe Siemens WV 2760 wasmachine wordt 't 
beslist een langdunge liefde Hij wordt een trouwe 
partner voor u, vele jaren lang, dag na dag Hij heeft 
dan ook alles méé 
• roestvrij stalen trommel en kuip, uw garantie voor 

een lange levensduur 
• grote kapaciteit (5 kg) 
• centnfugeren op 350,600 of 800 t/min 
• veel programma's waarvan 2 spaarprogramma's, 

toets kleine was en temperatuur naar believen 
instelbaar 

Vergelijk... en kies Siemens! Raadpleeg deC 

Neiiy iVlaes op 
GOiioquium 

Neeriandicum 
Van 26 tot en met 31 augustus ging 

aan de Katolieke Universiteit Nijmegen 
de" driejaarlijkse konferentie door van 
docenten in de neerlandistiek aan bui
tenlandse universiteiten 

Een tweehonderdtal professoren uit 
alle delen van de wereld kwamen er sa
men om te diskussieren over de proble
men die rijzen bij de studie van onze 
taal in het buitenland 

In het programma werd ook een fo-
rumdiskussie voorzien over „De Neder
landen in de laatste twintig jaar " 

Voor Vlaanderen werden senator 
Nelly Maes en Standaardredakteur 
Gaston Durnez uitgenodigd 
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VU-Sinaai-VU-St.-Niklaas: 4-1 

Prachtige wedstrijd vanwege de Si-
naainaren, die hun tegenstanders goed 
in de greep hielden Reeds na 10 mm 
schampte een schot van Sinaai af tegen 
de lat 

Vooral Franky De Vleesschauwer in
filtreerde regelmatig diep in de Sint-
Niklase verdediging Het was dan ook 
geen toeval dat hij de openingstreffer 
scoorde Kort nadien zorgde Theo Van 
Landeghem met twee prachtige vlucht-

schoten voor een 3—0 stand Dit was 
dan ook de stand bij de rust 

De tweede helft bood Sint-Niklaas 
iets meer weerwerk Het was Ronald 
Lombaert, Sinaainaar, uitgeleend aan 
Sint-Niklaas, die de eer redde (3—1) 

Naar het einde toe kwam er steeds 
meer ruimte De vermoeidheid begon 
duidelijk mee te spelen Toch slaagde 
Sinaai erin via Joel Van Pottelberghe 
nog een vierde doelpunt te maken 

Hugo Coppieters 

Ledenfeest te Lede 
VU-Lede jaarlijks ledenfeest in zaal 

„Hofsmeer" in Impe In aanwezigheid 
van VU-voorzitter Vic Anciaux 

Een etentje, muziek, een gezellige 
babbel en een verrassing Inschrijven 
bij Wilfried Van Eetvelde, Acaciastraat 
6, 9310 Lede, tel 053-78 52 18 

Werkaanbieding 
Voor op te richten poetsdienst zie

kenfonds Flandria 

— 1 voltijdse poetsvrouw 
— 4 halftijdse poetsvrouwen 
— 1 halftijdse opsteller 

Voorwaarden woonachtig Groot Gent 
2 jaar uitkeringsgerechtigd zijn (BTK en 
DAC eventueel inbegrepen) 

Aanvraag richten vóór 15 sept aan 
Voorzitter Flandna, Holstraat 21 te 9000 
Gent 

TONISSTEINER SPRUDEL, IN BREMEN ERKEND ALS HET BESTE 
MINERAAL WATER, KREEG TE MADRID DE GOUDEN MEDAILLE 

^lonjSïteiner 

In Duitsland 
werden de 
mineraalwaters 
aan een 
bijzondere 
waardetest 
onderworpen 
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GEZONDHEID 
IS 

LEVENSGELUK 
Men vroeg zich terecht af waarom mensen die 
normaal wijnen proeven en codifiëren, dit ook niet 
eens zouden doen voor mineraalwaters, wat zonder 
twijfel meer dan gemotiveerd is, nu er jaar na jaar 
meer water gedronken wordt. De verbruiker wenst 
trouwens te weten welk soort water het beste is. 
Autorijden is wel de grootste hinder voor de verkoop 
van alkoholhoudende dranken, zodat de consument 
er een vervanging voor zoekt. Wegens de dikwijls 
slechte smaak van leidingswater, wordt meer mine- • 
raalwater gedronken en wordt vanzelfsprekend ge
zocht naar zuivere, gezonde en verkwikkende bron
waters. Als er wordt aangenomen dat er bij de 
gewone mineraalwaters geen werkelijk slecht sma
kende zijn.kan dit niet altijd gezegd worden van de 
gezondhe'dswaters. Ten einde het beste, zeer goed 
smakende, efficiënte gezondheidswater uit een ganse 
reeks te onderscheiden, werd een ploeg van gekende 
« proevers > aangesteld, nl. Max Kirschner, Gert v. 
Paczenski, Heinz Gert Woschek, Angelika Jahr en 
Jürgen Schmidt. De plechtigheid had plaats op 
9 maart 1984 in het Bremer Hotel « Columbus >. 

1,8, waarbij .TÖNISSTEINER SPRUDEL ALS HET 
ALLERBESTE GEZONDHEIDSWATER. werd aangeduid. 
Het is vanzelfsprekend dat de verschillende firma's 
geenszins verantwoordelijk zijn voor de « smaak >. 
Zij « brouwen • het water n iet : het wordt geleverd 
door de onderaardse bronnen. Zij kunnen er koolzuur 
aan toevoegen, waardoor liet meer kriebelt in mond 
en keel, maar daar houdt alle manipulatie 'op als de 
producent zijn water als • mineraal > wil erkend 
zien. In Duitsland bestaan er ongeveer driehonderd 
bronnen. De smaak van het water hangt af van de 
aard van de verschillende grondlagen waarlangs het 
naar de oppervlakte wordt gestuwd. Die grondlagen 
geven de perfekte smaak,- vol gezondheid,- aan 
• TÖNISSTEINER SPRUDEL .. 
De uitbater van een drank- of eetgelegenheid hecht 
zeer dikwijls geen belang noch aan de kwaliteit, 
noch aan de verscheidenheid van de minerale wa
ters waarvan hij er toevallig 2 of drie ter beschikking 
heeft. De klant die een . TÖNISSTEINER SPRUDEL . 
vraagt, krijgt dan dikwijls een minderwaardig water
tje voorgezet. Maar de klant is nog steeds koning 
en heeft recht op de waar die hij bestelt. 

Daarom vraagt u ook bij uw winkelier, 
in de drankendiscount, als in café of 
restaurant dit beste mineraal gezond
heidswater. U KUNT HET EISEN, 
WANT U HEBT ER RECHT OP! 

. TÖNISSTEINER SPRUDEL • werd door fijne proe
vers op de eerste plaats gekozen als het beste; 
wanneer de klant dit • BESTE • vraagt, dient de 
uitbater dit water ter beschikking te hebben. Wie 
het nog niet in zijn kelder heeft, wie het thuis nog 
niet in zijn frigo bezit, zette zich in verbinding met 
de « FIRMA ABTS » Tiense steenweg 63, 
3040 BIERBEEK (Korbeek-Lo) - S " 016 / 46 03 11 : 
er zal u worden medegedeeld waar u het gezond
heidswater nr. 1 -TÖNISSTEINER SPRUDEL. kunt 
bekomen. 

T Ö N I S S T E I N E R 
het levende water 

in 1 kg Mineraiwasser sind folgende feste, geloste 

Het puntensysteem was anders dan bij de wijnproef. 
Het is als op school: het gaat van 1 tot 5, code 
telkens door elke proever gegeven bij 't drinken van 
het zelfde water uit een fles waarop geen naam of 
aanduiding te vinden is, nummer 1 zijnde voor 't 
allerbeste en dan in dalende lijn tot 5. voor • TÖNIS
STEINER SPRUDEL» gaven de proevers respectie
vel i jk : Jahr 1,50 - Woschek 1,50 - Schmidt 2 -
Kirschner 2 - v. Paczensky 2, samen 9 of gemiddeld 

Kationen : 
Natrium 
Kalium 
Ammonium 
Magnesium-
Calcium 

Stoffe in mg enthalter 
Anionen : 
Chlorid 18.5 
Nitrat 3,3 
Sulfat 24,4 
Nitrit 0,0 
Hydrogencarbonat 1392 

138,1 
22,5 
0,1 

171,9 
208,0 

Kieselsaure (meta) 451 
Analyse des Chem. Laboratoriums Fresenius. 

Wiesbaden, vom 29 8.1969 
Deze analyse van « 't Levende Water » 

doorgeven aan uw dokter. 

OOST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

8 IMPE-LEDE: Jaarlijks vnendenfeest van de D M /Z B -vnendenknng 
,,Snel-Rede" Om 11 u eucharistievienng indeSint-Denijskerkte Im
pe voor onze overleden vrienden Na de mis eetmaal in zaal ,,Edel-
weis". Steenstraat 38te Lede Deelnameprijseetmaal 380fr Tafel
rede door Daan Vervaet Inschrijvingen Baeyens Marcel 
(053/21 22 65) en Galle Jan (053/21 95 98) 

8 GENT: BerkenkruisonthullingStefaan DeZitter Verzameleningang 
kerkhof Brugse Poort (Palmgshuizen) om 10u45 Org Vnendenknng 
Sneyssens-Gent 

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

14 ERTVELDE: Tentoonstelling van foto's landschappen uit Zeeuws-
Vlaanderen en Noorwegen van Arthur Blewanus, m , ,De Veldbloem, 
Hoge Avrijestraat 5 Open op woensdag, donderdag, vrijdag vanaf 
17 uur Op zaterdag vanaf 14 uur en op zondag vanaf 10 uur Deze 
tentoonstelling loopt tot 22 september 

13 KRUIBEKE: Viering 20 jaar Vu-Scheldekant met apentief en koud buf
fet Deelname kost 425 fr Inschrijven v'o'or 7 september bijéen van 
de bestuursleden Plaats GildenhuisRupelmonde Feestredenaar 
Frans Baert Vanaf 22 uur discobar Marcello 

15 KRUIBEKE: Poppenkast om 15 uur in de grote zaal van de ,,Een
hoorn" te Bazel, doorjeugdtoneelknng EJAmet ,,De reus is boos" 
Inkom gratis Org VU-Kruibeke 

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

20 GENTBRUGGE: Informatie- en gespreksavond ,,Zuid-Afnka - Land 
van tegenspraak" in het Dienstcentrum, Braemkasteelstraat 35 te 
Gentbrugge Aanvang 20 uur Org VOS-IJzerbedevaartwerkgroep 
Gentbrugge-Ledeberg 

20 DEINZE: 3de familiefeest VU, het reeds goed aangeschreven menu, 
Bretoense hesp in groentenkrans Om 20 uur in de Volksknng, Markt 
te Deinze Inschrijven bij de bestuursleden 

Feestprogramma in de maak f 

2d jaar 
VU-Scheldekant 

tn 1965 staken enkele voortrekkers in de Hoilestraat 24 de hoof
den bi jeen. Deze pioniers waren Alfons Van Raemdonck, jaren voor
zitter van VU Kruibeke en huidig ere-voorzitter; Gustaaf Ghys, Raf De 
Paep, Erik Verschraegen, Walter Ciaessens, ere-voorzitter van de af
del ing Bazel en Kris Van Herck. De st icht ingsvergadering werd bi j 
gewoond door arrondissementeel afgevaardigde Jan-Pieter IMaes. 

Deze pioniers hadden in die ,,kata-
kombentijd" wellicht met vermoed dat 
nu, in 1985, de fusiegemeente Kruibe
ke zou bestuurd worden door VU-
mandatarissen van formaat De VU-SP-
koalitie werd gevormd onmiddellijk na 
de gemeenteraadsverkiezingen van '82 
met aan het hoofd burgemeester Antoi-
ne Denert Met vaste hand, maar met 
een hart voor al zijn medeburgers 
bestuurt hij de gemeente Kruibeke zo
als een verstandig huisvader dat doet 

Door de jarenlange onafgebroken 
werking van de VU-afdelingen in Rupel-
monde. Bazel en Kruibeke werkte de 
VU zich op als volwaardige oppositie
partij in de gemeentebesturen van de 
onderscheiden gemeenten en vanaf 
1976, jaar van de opgedrongen samen
voeging van gemeenten, als één geza
menlijke fraktie in de fusiegemeente 
Kruibeke De polarizatie tijdens de ge
meenteraadsverkiezingen van '82 had 

VUJO-straatfuif 
te Bazel 

De VUJO- van Groot-Kruibeke orga
niseert op 13 september een straatfuif 
op het kerkplein te Bazel vanaf 19 30 u 

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

De meisjes van de Katolieke Lande
lijke Jeugd van Bazel zetten hun 
mooiste beentjes voor bij het zwaaien 
met kleurige vendels 

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

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

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

de VU-overwinning tot gevolg, waarbij 
de CVP naar de oppositie werd ver
wezen 

De VU-doelstelling, een partij te zijn 
voor Vlaanderen, start aan de basis, 
dichtbij het Vlaamse volk Dat hadden 
de wroede stichters en hun opvolgers 
begrepen, want door hun inzet en strijd 
van elke dag, optornend tegen vele 
vooroordelen en verdenkingen, konden 
ZIJ uiteindelijk de fakkel doorgeven aan 
de jongere generatie Dit resulteerde in 
een op dit ogenblik aktief werkende 
VUJO-groep 

Feestprogramma 
Om nu 20 jaar VU op een passende wij
ze te vieren werd besloten tijdens het 
weekend van 13,14 en 15 september 
een aantal manifestaties in te richten 

Zo start op vrijdagavond de VUJO 
met een grootse straatfuif op het kerk
plein van Bazel en dit in het kader van 
het internationale jaar van de jeugd 
Van 19 u 30 tot 22 u is er ondermeer 
muziek en volksdans door,,Krabbeke 
Steur'', een volksdansgroep van Tem
se, vendelzwaaien door de KLJ-Bazel 
en een optreden van de fanfare van de 
Vlaams Nationale Jeugd Vanaf 22 u 
zorgt discobar Marcello voor verder ge
zellig samenzijn 

Zaterdag 14 september is er om 19 u 
een feestmaaltijd met voorafgaandelijk 
een aperitief Feestredenaar is onder 
meer Frans Baert, volksvertegenwoor
diger en vooraanstaand junst Vanaf 
22 u IS er dan bal met discobar Dit al
les heeft plaats in het Gildenhuiste Ru-
pelmonde 

Zondag 15 september heeft voor de 
jongeren, en voor hen die zich nog 
steeds jong voelen een poppenkastop-
voering plaats in de grote zaal van de 
Eenhoorn, doorjeugdtoneelknng EJA 
met,,De reus IS boos" Toegang hier
voor is gratis Aanvang om 15 u 

De VU van Groot-Kruibeke venwacht 
zijn leden en sympatizanten op één van 
deze aktiviteiten 

Sekretanaat van Volksunie-
Kruibeke Broekdam-Noord 18, tel 
774 47 42 
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Mooie uitvaart 
voor vader Luyten 

Een oude flamingant die op de begra-
fenisplechtigheid was van René Luy
ten, vader van onze senator, zei ons' 
,,Dit was inhoudelijk een van de 
mooiste Vlaamse uitvaarten die ik al 
meemaakte" Wij menen dit ook en wil
len via ons blad dan ook onze dank uit
drukken aan Lode Dieltiens, de organist 
van de Sint-Pietersparochie. 

Berlaar weet het reeds lang, maar ve
len van verderop hebben zijn muzikaal 
kunstenaarschap kunnen vaststellen. 

Dank ook aan pastoor Van Geet die, 
eindigend met de aanhef van de doods-
bnef ,,Mijn schild ende betrouwen", zelf 
gevraagd had ons oude Wilhelmuspnn-
senlied te spelen voor zijn homilie Het 
was toen muisstil in de bomvolle kerk 

BIJ de vraag van de redaktie voor de
ze bijdrage citeren wij graag een zinne
tje over vader Luyten uit het boek 
,,Zwart en geel van de driekleur" (Da-
vidsfonds) waar Walter zelf beschrijft 
hoe na september '44 vader René voor 

Walter met moeder en vader-zaliger 

Volksunie Schoten 
viert 30-jarig Jubiieum 

Hier het programma. 

Om13u 30 :jubileummis met vaan
delwijding, opgeluisterd door het be
kende Arthur Verhoevenkoor uit Bras-
schaat dat de meerstemmige Arthur 
Verhoeven-mis zal uitvoeren in de St.-
Cordulakerk. Homilie door pater J. Luy
ten, kapucijn. 

Rond 15 u.: feestelijke optocht door 
de gemeente met de Vlaamse Volks-
harmonie. 

16 u.: akademische zitting in het 
Kasteel van Schoten met als feestrede
naar algemeen voorzitter Vic Anciaux. 

Rond 17 u : receptie aangeboden 
door de afdeling. 

Rond 18 u.. uitgebreide barbecue in 
de feesttent, opgesteld in het Gemeen
telijk Park aan de sportvelden 

Rond 20 u. • Vlaamse zang- en dan
savond met rond middernacht de apo-
teose van onze grootse viering 

Inschrijven voor de barbecue vóór 7 
september, op het sekretariaat Anita 
Villez-Verresen, Fortbaan 34. Prijs. vol
wassenen 450 fr., kinderen tot 12jaar 
150 f r., of door overschrijving op reke
ning 416-3134841 -86 ten name van VU-
Schoten, met vermelding ,,Feestbarbe-
cue volwassenen kinderen" 

de zondagsmis, de Belgische stnkjes 
van de kinderjasjes trok nadat in de za
terdagnacht een bende patriottisch ge
peupel het vijf huizen verder liggende 
,,Vlaams Huis" had geplunderd 

Voetvolk... 
Diezelfde vader Luyten had nochtans 

op zijn garagezolder mensen verstopt 
die door de gestapo werden gezocht 
En sinds hij ,,geen commerce meer 
deed", vlagde hijzelf met de leeuwe-
vlag ,,Voelvolk van Vlaanderen" heet 
een rubnek m 't Pallieterke en wellicht 
IS het hier de plaats om in hennnering 
te brengen wat Walter ons onlangs ver
telde en wat wij met ons VU-bestuur wel 
jarenlang hebben vermoed In de be
ginjaren zestig toen Walter vrijgestelde 
werd voor de partij en later voor het Dos-
felmstituut heeft vader Luyten hem 
eensgezegd ,,lkzalin 't vervolg uw au
to wel gratis arrangeren Ik kan zo wat 
helpen, want die Borms, waar gij zoveel 
over vertelt, die hebben ze ervoor dood 
geschoten" 

,,Voetvolk voor Vlaanderen" Het is 
o a dank zij zulke,,stillen" die mee aan 
Vlaanderen bouwen dat vrijgestelden, 
zoals Walter m dit geval, konden rond-
rotsen met het beruchte Volkswagen
tje WIJ overdrijven met als wij vermoe
den dat gedurende twintig jaar vader 
Rene Luyten een van de mildste geld
schieters van de Volksunie is geweest 
WIJ vonden dat het bij deze gelegenheid 
wel eens mocht gezegd worden Wij 
verheugden ons dan ook dat wij Walter 
in 1981 konden vieren als nieuwe sena
tor van de VU Zowel WimJorissen als 
Ludo Sels en onze afdeling hebben de 
beide ouders van Walter tenvolle in de 
huldiging betrokken Zij hadden het 
meer dan verdiend Moge nu voor eeu
wig waar worden wat op het doodsbe-
ncht van René Luyten stond' ,,Mijn 
schild ende betrouwen zijt Gij, O God 
mijn Heer Op U zo wil ik bouwen, ver
laat mij nimmer meer" 

ir. Luc Dewllde, 
Voorzitter VU-Berlaar. 

ZO^K^BCje 
n 23 1. tweetalige jongeman, vrn 
van militaire dienst op 30.10.1985 
met graduaat informatica-
systeemanalyse, zoekt een ge
paste betrekking bij voorkeur in net 
Brusselse of op de as Brussel-
Aaist. 
D 22 j . regentes L.O. en biologie 
zoekt een betrekking In het Brus
selse, eventueel als studiemeeste
res. Heeft brevet van monitrice en 
reddersbrevet, ook 12 j . ervaring 
balletschool en 3 j . bij leiding van 
vakantiekampen. 
D 22 j . ongehuw/de sociaal as
sistente met brevet van monitrice 
en kursus alfabetiseringsprojekt 
zoekt een betrekking bij voorkeur 
in het Brusselse of Vlaams-
Brabant. Heeft ervaring in sociale 
en psychiatrische sektor en werk
te reeds voor NCC en VOC, 
scoutsleiding. 
D 39 j . gescheiden tweetalige 
man met vele jaren ervaring als 
handelsvertegenwoordiger zoekt 
opnieuw eenlDetrekking als han
delsvertegenwoordiger bij voor
keur in het Brusselse of vlaams-
Brabant. 
D 211. jongeman met graduaat in
formatica, bij het leger tot 
31.10.1985, zoekt een betrekking 
in het Brusselse, ten westen van 
Brussel of in het Aalsterse. 
D 20 j . kleuterleidster met diplo
ma van een Rijksschool zoekt een 
betrekking m het Brusselse, 
Vlaams-Brabant of Oost-Vlaan-
deren. 
Voor ml. zich wenden tot volksver
tegenwoordiger Dr. J. Valkeniers, 
ter 02-569.16.04. 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 107 
9110 Gent (St.-Amandsberg) 
Tel. 091-28.28.32 en 28.36.23. Telex 12.581. 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN (Adv 110) 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

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

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

13 WOMMELGEM: VUJO-bal in dezaal Familia, A fVlortlemanstraat 
Aanvang 20u30 Inkom 60 fr 

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

15 EKEREN: Boekenbeurs In zaal „De Boterham", Veltwycklaan 23. 
Van 11 tot 20 uur. Inkom gratis. Iedereen welkom! Org.: VU-
Ekeren. 

19 TONGERLO-WESTERLO: TAK-avond, om 20u30 in de ,,Kapellekes-
hoef" Erwin Brentjens en Fik Meulenberghs onderhouden ons over 
hun reis naar Rome - Pausbezoek - en over hun aktie voor Amnestie 
tijdens het Pausbezoek aan Vlaanderen 

20 GEEL: Lezing,,De Bevrijding" metvideofilmfoor JanNeckerslBRT-
joernalist) om 20 uur in het ..Molenhof", WildersedijkS Org FVK, 
arr Turnhout, VI Vrienden Geel 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Antwerpen 

GENEESKUNDIG PERSONEEL 

Volgende bedieningen worden openverklaard, tegen 1-1-1986 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM 
Dienst voor Gynaecologie en Verloskunde (Dr Corthout) 
— twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds, 
Dienst voor Radiodiagnose (Dr Mortelmans) 
— één plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds, 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Prof Dr Parizel) 
— éen plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) kwarttijds, 
— twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds (af

deling neurologie). 

Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr Alleman) 
— eén plaats van adjunct-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) voltijds. 
Dienst voor Algemene Heelkunde (Dr Fornhoff) 
— één plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds (cardio

vasculaire heelkunde), 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds (afde

ling neurochirurgie). 

Dienst voor Kerngeneeskunde (Prof Dr Van Den Bogaert) 
— eén plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds, 

— één plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds, 

Dienst voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie (Prof Dr Mortier) 
— één plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds, 
Labo voor Bacteriologie (Dr Friedenreich) - Labo voor Haematologie (Dr 
Hermans) 
— één plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds; 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS STUIVENBERG 
Dienst voor Radiodiagnose (Dr Van Herreweghe) 
— twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds, 
Dienst voor Algemene Heelkunde (Prof Dr Rubens) 
— één plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds, 
Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr Baute) 
— één plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds, 
Dienst voor Urologie (Prof Dr Van Camp) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds; 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr Standaert) 
— één plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds Qong-

ziekten). 

Dienst voor Huidziekten (Dr Dement) 

— één plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds, 

Dienst voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie (Dr Gunzburg) 
— één plaats van adjunct-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) halftijds, 
— één plaats van bijgevoegd geneesheerspeciahst (rang 4) halftijds (dienst 

Fysische Geneeskunde), 

ALGEMEEN KINDERZIEKENHUIS ANTWERPEN 
Dienst voor Kinderziekten (Prof Dr Clara) 
— drie plaatsen van bijgevoegd geneesheerspeciahst (rang 4) halftijds (spe

cialisatie pediatrie met belangstelling voor neonatologie), 

BEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST 
— éen plaats van adjunct diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) voltijds 

De aanvragen dienen op het secretariaat. Lange Gasthuisstraat 32 te Ant
werpen toegekoipen te zijn uiterlijk op 30-91985 

Inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te bekomen op de 7de 
Directie/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39 te Antwerpen, tel 
22 35 711 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr (voor bepaald benoemde perso
neelsleden nihil) 

(Adv. 146) 

5 SEPTEMBER 1985 



18 VWj 
VOLKSUNIE HALLE 
organiseert de BREUGELROUTE 

PER FIETS 

op ZATERDAG 7 SEPTEMBER '85 

vertrek : 09.00 u. 's morgens op het 
Oudstrijdersplein te Halle. 

inlichtingen en Inschrijvingen : 
- Jan Camlal CORNELIS, ^wg . nr. Ninove 558, 1500 Halle 
- Mario VAN WIJNSBERGHE, Quetstro«yelaan 1, 1500 Halle 
• Op de dag zelf vanaf 08.00 u. 's morgens tot met het vertrek: 

hertMrg " 'i Rustig Hoekje", Minderbroedersstraat 1,1500Halle 

ER ZkiN TALRIJKE PRACHTIGE PRIJZEN AAN VERBONDEN I 

KANTOOR 
WILLY MICHIELS 

Torleylaan 51-1511 Huizingen. 

Omrf Copd CcnUr - t<1. : 02/380.35.78 

VERZEKEREN 
LENEN-SPAREN 
BANKSERVICE 

Wandelzoektocht te 
Meise-Wolvertem-Oppem 

Het Karel Bulsfonds zet de traditie 
van de sul<sesrijl<e zoektochten in Mei-
se voort 1 

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

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

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

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

Op 14 september bekomt u van 11 tot 
13 u , de laatste formulieren in het Van 

den Berghecentrum, Meise, begin- en 
eindpunt van onze zoektocht. Prijsui
treiking op die dag in hetzelfde centrum 
om 19 u. 

ZO€K€R(;]€ 
• 28 j . gehuwde dame, met diploma 
van lager secundaire bureelwerken, 
zoekt een betrekking in het Brusselse 
of ten westen van Brussel. Ze is ook te
vreden met enig ander werk. Voor inl. 
zich wenden tot volksvertegenwoordi
ger Dr. J, Valkeniers, Ninoofsesteen-
weg 11, 1750 Schepdaal, tel. 
02-569.16.04. 
• Man, 20 jaar en wonendein het Me-
chelse zoekt werk. Diploma A3 mecha
nica, A2 bouwkundig tekenen. Aan
vaardt alle werk. Ref. nr. 0759. 
Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams Nationaal 
Centrum, Ontvoeringsplein 1 te 2800 
Mechelen. tel. 015-20.95.14. Gelieve 
het ref.nr. te vermelden. 

M E U B E L E N ~ D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di., woe., vri). van 13 tot lOu. 30 
Do., zat. van 10 tot 19u.30 
Zondag van M tot 18 u. 

Zaakvoerder KEIZL'iSTRAAT 2 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Slaf K ie sekoms (op stethts is km van Brussel centrum) 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

13 MUNSTERBILZEN: Feestavond in lokaal 
20 uur. Organisatie: VU-Munsterbilzen. 

.Bloemenhof". Aanvang 

Rouw te Vlijtingen 
Op 22 augustus II. overleed te Bilzen 

dhr. Christiaan Vanherf. De afgestorve
ne werd op 14 juni 1897 te Vlijtingen ge
boren en was de echtgenoot van me
vrouw Ida Moermans en de vader van 
onz^ plaatselijke medewerker Harry 
Varthert. ' ,- ' _ - . _ _ . 

'.JC-J^ 

De overledene werd op dinsdag 27 
augustus te Vlijtingen ten grave ge
dragen. 

De redgktfe biedt tje familie blijken 
van majéleven Irrxte rouw die haar treft. 

25 Jaar Volksunie te 
Meise-Wolvertem-
Oppem 

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

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

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

Zaterdag 14 september: Ten
toonstelling toegankelijk van 10 tot 12 
uuren van 14 tot 20 uur in het W. Van-
denberghecentrum te Meise. 

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

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

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

BRABANT 
SEPTEMBER 

6 BRUSSEL: Ter gelegenheid van zijn 12-jarig bestaan, mosselfestijn 
bij Guldo, ,,ln de Viking", Arduinkaai 5,1000 Brussel. Ook op zater
dag 7 en zondag 8 september. Telkens vanaf 12 uur. Reuze tombola 
ten voordele van het Vlaams kiesfonds ,,Brussel onze hoofdstad". 

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

7 HALLE: Breugelroute per fiets (ong. 50 km). Inschrijvingen bij Jan Ca-
miel Cornells (02/356.58.14), Mario Van Wijnsberghe (02/356.53.13) 
en op de dag zelf: herberg ,,'t Rustig Hoekje", Minderbroedersstraat 
1, Halle vanaf 8 uur. Vertrek om 9 uur op het Oudstrijdersplein, voor 
politiebureel. Deelnameprijs: 20 fr. per persoon, groepen krijgen ver
mindering. Org: VU-Halle-Vilvoorde. 

7 TIELT-WINGER: Ledeninstuif in ,,'t Wit Huis". Aanvang 20 uur. 
13 MEISE: Tentoonstelling 25 jaar VU-Meise-Wolvertem-Oppem, in de 

overdekte speelplaats van het W. Vandenberghecentrum, Brussel
sesteenweg, Meise. Gelegenheidsrede door kamerlid P. Van Grem
bergen. Koud buffet aan 350 fr. p.p. Inschrijven voor 7 september op 
rekeningnummer 423-9101641-75. Aanvang: 20 uur. 

14 MEISE: Tentoonstelling 25 jaar VU-Meise-Wolvertem-Oppem in het 
Willy Vandenberghecentrum. Open van 10 tot 12 en van 14 tof 20 uur. 

14 BOUTERSEM: Feestavond van de VU-afdeling met optreden van de 
Ierse Folk-groep ,,Cuchulain". Vanaf 19 uur. In Buurthuis,,Bosveld", 
Kerkstraat 3, Kerkom. 

15 TIELT-WINGER: Prijsuitreiking van wandelzoektocht Vlaamse Kring 
om 20 u. 30 in ,,'t Wit Huis". 

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

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

Zaterdag 7 september vanuit Halle 

Breugelroute per Uet^ 
Op zaterdag 7 september richt VU-

Halle een fietstocht in doorheen een 
deel van het prachtige landschap van 
het Pajottenland en de Zennevallei dat 
door Breugel werekJvermaard gemaakt 
werd met zijn schilderijen. We leggen 
een afstand af van om en bij de 50 km. 
Iedereen die over een degelijke fiets be
schikt kan mee. Als vertrekpunt kiezen 
we het Oud-Strijdersplein te Halle. De 
heenrit voert ons langs Buizingen, Lot, 
St.-Pieters-Leeuw, Vlezenbeek, Gaas
beek, om zo rond het middaguur St.-
Kwintens-Lennik te bereiken. In Lennik 
worden wij ontvangen door VU-
burgemeester Etienne Van Vaeren-
bergh en het plaatselijk VU-bestuur. 
Deze mensen zorgen voor de nodige 
drank en eetgelegenheid. 

Achteraf is er ook animatie. 
Tal van prijzen zullen aan de deelne

mers geschonken worden door VU-
mandatarissen, o.a. een prijs voor de 
jongste en oudste deelnemer, de groot
ste groep e.a. 

Na de prijsuitreiking vatten we de te
rugtocht aan die ons van Lennik, over 
Pepingen en Lembeek, weer naar Halle 
voert. 

Men kan inschrijven op ons sekreta-
riaat: Quetstroeyelaan 1, Halle (met 
vermelding van geboortedatum), of de 
dag zelf vanaf 8 u. in herberg ,,'t Rustig 
Hoekske", Minderbroederstraat 1, na
bij Oud-Strijdersplein te Halle. De deel
nameprijs bedraagt 20 fr. per persoon. 
Groepen vanaf 30 deelnemers betalen 
slechts 500 fr. voorde hele groep. Wie 
vooraf inschrijft stort zijn bijdrage op 
rek. nr. 068-2041342-04 van VU-Halle 
met vermelding ,,Breugelroute". 

Gevraagd 
Het VU-afdelingsbestuur van Menen 

vraagt kandidaten voor de opening van 
een Vlaams café, gelegen in de Rijsel-
sestraat te Menen. Voor inlichtingen, 
tel. 51.27.33 na 18 uur. 
n Wie kan om het even welk werk be
zorgen aan zeer toffe jonge man? Hij is 
licentiaat lichamelijke opvoeding, 26 
jaar en gehuwd. Omdat hij geen werk 
vindt studeert hij ook nog kinesiterapie 
te Gent. Voor meer inlichtingen, zich 
wenden: G. De Kegel, Outer, tel. 
054-33.43.47. 

BELGROMA 
RAADGEVENDE INGENIEURS 

PLANNING - ONTWERP 
CONTROLE - BEHEER 

Voor een beter leefmilieu: 
bodemsanering, alternatieve of tradi
tionele afvalwaterzuivering, beheers
plannen voor afvalstorten, winnen van 
biogas uit zuiveringsslib of afvalstor
ten, hoogwaterbescherming door 
flood-routing-programma, milieu-ef
fect-rapporten, verkeersstudies, herin
richting van straten en pleinen, fiets- en 
wandelpadentracés 

Landinrichting: 
uitwerken van sectoriële scenario's, 
structuurplanning, recreatieve en toe
ristische planning .^ ̂ -^^ .ïffc^s^^ 

# Management: 
adviezen aangaande 
aanschaffing van computers, 
randapparatuur en 
programma's, opmaken van 
organisatiestudies 

I N L I C H T I N G E N 

Gachardstraat 88 - 1050 Brussel 
02-648.65.20 

Brugge 050-33.54.66 
Hasselt 011-21.13.90 
Mechelen 015 -41M.69 

l^^-is^irC-vf--- *i.f «A-j^,- Adv. 156 
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Tijdens Wieltjensfeesten te Menen 

Feestelijke inliuldiging van liet 
ïïefcentrum West-Flandria 

Tijdens de Wieltjesfeesten van zater
dag 7 september tot en met dinsdag 10 
september zijn er telkens van 9 tot 12 
en van 14 tot 18 u (op maandag en 
dinsdag enkel m de namiddag) open
deurdagen Er IS mogelijkheid tot be
zoek aan de nieuw ingenchte lokalen 
van het Trefcentrum, leperstraat 65 

— doorlopend visuele voorstelling 

van het Vlaams Ziekenfonds West-
Flandria en haar uitgebreide dienstver
lening 

— allerlei verenigingen stellen zich
zelf voor 

— kunsttentoonstelling werken van 
de Menense kunstschilders Johan 
Messely en Dirk Steppe 

- * M r 
— tentoonstelling „Menen m oude 

prentkaarten" een verzameling van 
Freddy Develter uit Menen 

— poppenteater „Tuurke ' uit Mar-
ke Voorstellingen om 14 u 30en 17 u 
(enkel op zaterdag) Vrolijk en modern 
volksvermaak voor jong en oud 

— barbecue vanaf 18 u (tot uitput
ting voorraad) Ter plaatse in te schrij
ven tegen 250 f r per persoon (enkel op 
zaterdag) 

—- Wieltjesavondfeesten met mu
ziek gepresenteerd door Freddy Van 
der Haeghen (radio Pallieter) 

Iedereen is welkom De toegang is 
gratis De cafetaria is doorlopend open 

19 

U, als 

VLAIVIING 
slui t aan bi j het V.V.Z.-z iekenfonds van u w st reek! 

V V Z -doelstel l ingen 
— u i tbouw van een Vlaams met part i j pol i t iek gebonden, z iekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— medewerk ing aan de u i tbouw van een Vlaams sociaal f ron t 

V laamse z ieken fondsen aanges lo ten bi j de V .V Z. 
Provincie Antwerpen 

1 Cllc Dien-Mechelen F de Merodestraat 30 2800 Mechelen tel 015 206613 
2. Ie Dien-Turnhout, Turnhoutsebaan 15 2400 Mol tel 014 312716 
3 Vlamat Amenkalei 137 2000 Antwerpen tel 03 237 7778 

Provincie Brabant 
4 V Z éen, Schapenweg 2 1900 Ovenjse tel 02 687 95 42 
5 Brabant, Groeningenveld 15 1684 Gooik tel 02 532 03 29 
6 Brabantia, Ninoofsesteenweg 288 1080 Brussel tel 02 523 87 77 
7 Cembel, Leuvensebaan 43 3300 Tienen tel 016-8134 35 
8 Leda, Markt 15 1680 Lennik tel 02 532 01 72 
9. Vlaamse Ziekenzorg, Kaaistraat 41c 1760 Roosdaal tel 054-33 45 81 

Provincie Limburg 
10 A V Z Limburg, Centrumlaan 11 bus 6 3600 Genk tel 011-35 67 53 
Provincie Oost-Vlaanderen 
11 Flandna, Holstraat 21 9000 Gent, tel 091 23 52 27 

Flandria Land van Rode, Poelstraat 40 9220 Merelbeke tel 091 30 79 09 
Flandria Meetjesland, Leopoldlaan 40 9900 Eekio tel 091 77 23 51 
Schelde-Dender-Durme, Lokerenbaan 16 9140 Zele tel 052 44 83 03 
Vlaamse Ardennen, Veldeman 1 9660 Brakel tel 055 42 50 30 
V M Waasland, Oude Zandstraal 14 2750 Beveren tel 03-775 66 66 

Provincie West-Vlaanderen 
17 Het Brugse Vrije, Suveestraat 2 8000 Brugge tel 050 33 22 24 
18 West-Flandria-Kortrijk, Graaf Gw van Namenstr 7 8500 Kortrijk 
19 West-Flandria-Roeselare, Zuidstraat 18 8800 Roeselare tel 051-20 83 45 

12 
13 
14 
15 
16 

m 
Vereniging van W/^^ Ziekenfondsen 

V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056-22.56.98) 

WEST-VLAANDEREN 

SEPTEMBER 

6 SINT-ELOOIS-WINKEL. Vic Anciaux om 20u in zaal De Kring -i- voor
stelling VU-kandidaten komende verkiezingen Organisatie VUJO 

7 MENEN Opendeurdagen in het Trefcentrum West-Flandria Tot 
en met dinsdag 10 september Org VU Kortrijk 

Onze deelneming 
Gisteren w êrd mevrouw Yvonne 

Declerck, weduwe van de heer 
Odiel Martens, in de Sint-Vedas-
tuskerk te Menen ten grave gedra
gen De overledene was de moe
der van Rosa Lernout-Martens, 
schepen te Wervik en hd van het 
Volksunie-partijbestuur 

De redaktie van dit weekblad 
sluit zich aan bij de blijken van deel
neming die aan de familie werden 
overgemaakt 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

van Wevelgem 
Het OCMW heeft drie halftijdse 

betrekkingen van sanitaire 
help(st)er of gelijkgestelde openver 
klaard 

Deze betrekkingen zijn te bege 
ven in kontraktueel verband De 
kandidaturen dienen gericht te wor 
den aan de heer voorzitter van het 
OCMW, Deken Jonckheerestraat 
18 8610 Wevelgem, en uiterlijk toe 
te komen, bij aangetekend schrij 
ven en voorzien van de nodige be 
wijsstukken, op 30 september 1985 

Verdere mlichtmgen zijn te beko 
men op het sekretariaat van het 
OCMW (tel 056 41 06 91) tijdens de 
kantooruren 

(Adv 148) 

ZO€K€K3? 
• 20 j ongehuwd meisje van geaggre
geerde voor het lager secundair onder
wijs afdeling Mode-Kledinr zoekt een 
gepaste betrekking m het Brusselse of 
eender waar in Vlaanderen 

• 23 j gehuwde tweetalige dame met 
d ip lomaSj hande lenSj sociaaltech-
nische, zoekt een betrekking in het 
Brusselse of op de as Brussel-Ninove 

• 18 j juffrouw met diploma hoger se
cundair onderwijs kantoorwerken, 
zoekt een gepaste betrekking in het 
Brusselse of ten westen van Brussel 
Voor ml zich wenden tot volksvertegen 
woordiger Dr J Valkeniers, tel 
02-569 16 04 

• Dame, 23 jaar en wonende in de om
geving van Lier, zoekt werkt Diploma 
hoger secundair onderwijs ekono-
misch en noties van informatica Ref nr 
nr 0776 

• Schoonmaakster zoekt werk tijdens 
de weekends Voor inlichtingen zich 
wenden O VanOoteghem senator A 
Lonquestraat 3 1 , 9219 Gent brugge 
tel 091-30 72 87 

• Heer, 53 jaar wonende te Waregem 
bediende zoekt plaats als bediende 
boek- of hulpboekhouder eventueel als 
magazijnier Plaatsaanbiedingen en in
lichtingen bij Volksvertegenwoordiger 
Franz Van Steenkiste, Zeger van Heu-
lestraat 40 te 8710 Heule, tel 
056-35 79 92 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie te r 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswe rken 

ALPANROOF 
Tel 

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

na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

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

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

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAIVtEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 Mo l 
014-31 1376 

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

F R A N S V A N M O O R T E R 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-781009 en 053-2127 57 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356475. 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101. Ternat 
Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

q z r \ STUDIO 
J - A ^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— IVIode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorsiraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

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

m i g r o s t r a a t 128 , 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
tel 052-42 3304 - 423916 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126 1090 Brussel 
Tel 4261939 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

Verzeker u goed 
en toch. . . 
goedkoper* 

nXf ND V»ZtKERÎ »CSMANELAU 

8REDABAAN161 BUS2 2130BRASSCHAAT TEL oa/óSl 48 17 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gcntsestraal 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 

Wi) bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

^ Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

H o u t z a g e r i j 
D E R O O S E N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-331751 

054 3311 49 
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Fruitkweker Fons Olemans: 

„Alleen In de politiek 
kunt ge 
zure en rotte appels verkopen» 

WILLEBRINGEN (Boutersem) — Hij heeft in zijn val< 
een roemruchte l<ollega: José Happart. Maar, Fons 
Olemans zou nooit dulden dat diens fruit naast het zij
ne zou prijken. Niet alleen omdat hij die herrieschop
per om zijn ongehoorde politieke arrogantie verfoeit. 
Nog véél meer omdat de kwekerij van Happart alles 
behalve een toonbeeld is van liefde voor het vak van 
fruitkweker 

IOE kom je ertoe appels en 
peren te gaan kweken? 
Fons Olemans: „Bij mij 

was dat eerder toevallig. Ik l<en-
de vroeger niets van fruitkweek. 
Nadat ik afzwaaide als soldaat (in 
'59), was zowat alles mogelijk. Ik 
had geen duidelijk idee. Het had 
evengoed een militaire loopbaan 
kunnen worden. Als jongeman 
heb ik er ook wel van gedroomd 
om als 'zwaantje' over onze we
gen te toeren Maar het is dan 
toch met allemaal zo erg avon
tuurlijk verlopen. 

Jonge boompjes 
Ik zou, zo werd mij van de fami

lie ingefluisterd, kunnen starten 
met een fruitkwekerij Het was 
nochtans een enorm probleem 
om voldoende grond te ver
werven. 
Maar, ik heb er nog immer geen 

spijt van 'klem' gestart te zijn. Te 
beginnen met 1 hectare boom
gaarden in '61. Fruitkweek is een 
zeer arbeidsintensieve bedrijvig
heid, en ik heb er achteraf beke
ken best aan gedaan slechts 
langzaam uit te breiden. 
Nu moet je wel weten dat het 

destijds in ons dorp een kleine 
beroering veroorzaakte: dat 
'Fonske' zou gaan leven van dt 
fruitkweek... Er was veel scepsis 
Zo van: hij zal het wel niet lang 
volhouden. Maar, ik heb meteeri 
gekozen voor de 'politiek van de 
zekerheid' Klein beginnen, en 
vooral trachten ervoor te zorgen 
dat er goede kwaliteit uit de pluk 
komt." 

Mettertijd is uw fruitkwekerij 
dan behoorlijk uitgebreid; ten 
koste van de kwaliteit..? 
Fons Olemans: „Hetprobleem 

van fruitkwekers (zeker voor ap
pelen en peren) is vooral op tijd 
nieuwe aanplantingen te verrich
ten Jonge boompjes kweken. 
Het zijn de nieuwe, de jonge 
boompjes die mettertijd mooi en 
gezonder fruit opleveren. 

Doordat mijn plantages lang
zaam uitgebreid werden, heb ik 
vanzelfsprekend een 'jonge 
kweek'. Nu ben ik wel zo ver ge
komen dat ik gans het jaar door 
de handen meer dan vol heb. Ze
ker voor een klein familiebedrijf 
als het onze. 
Acht hectare fruitbomen; in to

taal 12.000 stammen. Ik heb 
geen enkele dag problemen om 
werk te vinden. 

een José Happart. Een verwaar
loosde plantage. Niet tijdig ver
nieuwen van de fruitbomen. 
Behalve het financiële aspekt, is 

er vooral de voortdurende dage
lijkse zorg voor de goede kweek. 
Ik ben zeker geen grote fruitkwe
ker. Precies daarom is er een 
zware belasting. Met weinig han
den veel werk verzetten. 

Zeker geen vaste uren 'klop
pen'. En ook: in weer en wind. 

Maar het is een mooie stiel; een 
boeiende stiel. 
Ook al omdat ge sterk meeleeft 

met de natuur. Regent het, is het 
hondeweer, dan hebt ge er bij uw 
werk de miserie van. Maar is het 
prachtig weer (en zulks kan in elk 
jaargetijde) dan geniet ge er met 
volle teugen van als weinig ande
ren op hun werk. Mensen op het 
veld: de beloning voor het labeur 
blijft zo wispelturig als jaren 
geleden. 

Fons Olemans uit Willebringen is kandidaat voor de Brabantse provincieraad in het kanton Tienen. 

Tijdig vernieuwen 
Een fruitkweker moet 'vooruit

ziend' zijn. Op tijd zorgen voor 
een vernieuwde aanplanting. Kan 
zulks (ook financieel) volgehou
den worden? 

Fons Olemans: „Het belan
grijkste is een goede kweekplan-
ning,gespreid over verscheidene 
jaren. Jonge boompjes vergen 
drie tot vier jaren vooraleer zij be
hoorlijke vruchten afwerpen. Zo'n 
uitgebreide levering fruitboomp-
jes vergt inderdaad een enorme 
inspanning. 

Vooral ook financieel. Maar, 
veel wordt goedgemaakt door 
een beheerste kweekwijze. Niet 
te hard van stapel lopen is de 
boodschap, want anders heb je 
de kweek met behoorlijk in de 
hand. 

Dan kom je tot situaties zoals bij 

Ge moet het echt graag doen, 
anders houdt ge het zeker niet 
vol. Want, er is niet alleen de pe
riode van de fruitpluk; het mo
ment dat er echt koortsachtig 
moet gewerkt worden. Vooral 
wanneer het gure weer nog voor 
het einde van de zomer zuur op
breekt. 

Op zo'n momenten kan het al
lemaal niet snel genoeg gaan. Af
gewaaide vruchten zijn immers 
voor de veiling verloren. 

Boeiende stiel 
Maar een fruitkweker heeft dus 

nogal wat meer om handen dan 
alleen de pluk. Er is het onder
houd, een gans jaar door. Om 
een idee te geven: het snoeiwerk 
aan 12.000 fruitbomen stemt ons 
gans die periode zoet als er geen 
bladeren aan de bomen staan. 

Maar aan de klaagpaal gaan 
staan, telkens de weerman te
genspeelt is ook geen oplossing. 
In feite heb ik toch gekozen voor 
het avontuur; dat van een 
zelfstandige die een gans jaar 

door werkt om dan te zien of het 
uiteindelijk ook nog iets behoor-
lijks oplevert." 

Onze kinderen weten het maar 
al te goed: een appel gekocht 
in de winkel eet je niet zonder 
die te wassen. Wordt de fruit
kweek met de jaren geen op
en-top ongezonde bedoening 
door dat hardnekkig sproei-
werk van jullie..? 

Fons Olemans: „Al dat sproei-
werk heeft natuurlijk te maken 
met het kommerciële opbod on
der de fruittelers. Het zal wel zo 
zijn dat de verkopers met die door 
sommigen gelaakte praktijk be
gonnen zijn. Omwille van den 
brode. 
Maar mettertijd zijn het de ver

bruikers, de fruiteters, zelf die het 
sproeiwerk hebben gestimuleerd. 
Het is net zoals met zoveel ande
re landbouwprodukten, of zoals 
met de biefstuk die vies bekeken 
wordt als die met rood genoeg er
uit ziet. Zelf heb ik met het sproei-
werk geen enkel probleem. Ik be
doel maar dat op het gebied van 
de wetgeving terzake ons land in 
de Europese Gemeenschap een 
voor de konsumenten 'veilige po
sitie' inneemt. Maar, het blijft een 
feit dat ook de fruitkoper koopt 
'met zijn ogen'. Mettertijd zijn wij 
als het ware gedwongen om ze
ker niet in mindere mate Ie blij
ven sproeien. Ikzelf zou het liever 
anders willen, maar ge moet uw 
produkt ook kunnen verkopen. 
Jaar na jaar is de verbruiker 
'mooier fruit' gaan eisen. Er werd 
en wordt steeds meer 'met de 
ogen gekocht'. Ik hoop dat ik mijn 
plantage 'jong'kan houden; dan 
is overdreven spoeiwerk hoege
naamd echt niet nodig. Maar an
derzijds IS het toch mijn ervaring 
dat de meeste fruittelers liefde 
hebben voor hun werk, er op uit 
zijn gezonde vruchten op de 
markt te brengen. Behalve dan 
die grote uitzonderingen die te 
weinig tijd blijken te maken voor 
hun telerswerk. Mocht ik Euro
parlementslid zijn, ik zou zeker 
ook tijd tekort hebben om behoor
lijke vruchten te kweken. 

Misschien dat een man als Hap
part superkapaciteiten heeft?... 
Het best is hij nochtans bekend 
als de rotte appel van de Belgi
sche politiek." (hds) 

vliENSEN 
ISJONS 
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