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De dansende 
Dehaene 

Minister Jean-Luc Dehaene is een zwaargewicht in zijn partij en 
in de Belgische politieli. Deze 45-jarlge kristendemokraat van ACV-
signatuur is een produkt van de kabinetten. Hij kent het Wetstraat-
milieu door en door. Geregeld wordt zijn naam genoemd als nieu
we premier of voorzitter van Vlaanderens vooralsnog grootste par
ti j . Zijn inzichten omtrent de politieke evolutie verdienen bijgevolg 
aandacht. 

In een recent vraaggesprek met „De Standaard" blikt Dehaene te
rug op de afwikkeling van de politieke krisis. En geeft hij zijn visie 
over hoe hij de toekomst ziet. Zijn belangrijkste, opmerkelijke ver
klaring betreft de relatie tussen de CVP en de Waalse zusterpartij, 
de PSC. 

De PSC î an Nothomb en Deprez is de eerste verantwoordelijke 
voor het politiek debacle van de voorbije maanden. Maar bovenal 
slaagde deze partij in haar helse opzet om elke kans op een grond-
wetsherz ening te verbrijzelen. Door haar veto én door de laksheid 
van de overige regeringspartijen kan het volgende parlement geen 
jota wijzigen aan de grondwet. Kan er dus geen sprake zijn van de 
federalizering van het onderwijs, laat staan van een goede Vlaam
se staatsvorming. 

De weerzin in Vlaanderen tegen de Waalse kristendemokraten is 
door dit jongste anti-Vlaamse maneuver nog vergroot. Het waren 
trouwens eveneens gekozenen van de PSC die bendeleider Happart 
in funktie hielden en houden, die Limburg de teleksbestelling ont
namen, die ons de F-16's opdrongen en die vermoedelijk straks ook 
nog het RTT-kontrakt aan Vlaanderen ontfutselen. Dit kleine Waal
se partijtje kon deze overwinningen op Vlaanderen slechts behalen 
dankzij de onvergeeflijke medeplichtigheid van haar Vlaamse 
zusterpartij, de CVP. 

Even leek het erop dat de CVP het eindelijk meer dan welletjes 
vond en de band met de PSC nu zou verzwakken. Omdat Deprez met 
zijn njet tegen de onderwijsfederalizering in wezen ook de CVP een 
elektorale hak zet. Swaelen, Martens en Coens hebben in het recente 
verleden bij herhaling verkondigd dat zij ervoor zouden zorgen dat 
in het onderwijs straks de lat tussen Vlaanderen en Wallonië zou 
gelijk gelegd worden. Want, zo rekende onderwijsminister Coens 
ons eind augustus voor, de niet-federalizering kost Vlaanderen jaar
lijks ruim 9 miljard, of pakweg 10.000 arbeidsplaatsen. Dat de CVP 
hiervan niet echt werk wilde maken bleek vorige week nochtans dui
delijk, aangezien deze partij kollegiaal met de PSC instemde om het 
parlement te ontbinden. En dit v'o'or een verklaring tot grondwets
herziening kon goedgekeurd worden door een overgrote meerder
heid van parlementsleden. 

Jean-Luc Dehaene zegt het nog nadrukkelijker. Voor hem moet de 
CVP de relatie met de PSC in elk geval behouden. Een revanchepo-
litiek zou, aldus Dehaene, „niet goed zijn en niet begrepen worden". 
Deze CVP-topman blijft dus kiezen voor zijn Waalse vrienden, té
gen de terechte eisen van de Vlaamse gemeenschap. Ook in de toe
komst komt daarin geen ommekeer. Dit betekent noch min noch 
meer dat met de CVP de miljardenstroom naar Wallonië moet blij
ven doorgaan. Enige verandering aan de manke staatshervorming 
van '80 is met de CVP uitgesloten, want ook daartegen kant de PSC 
zich. 

Uitsluitend omwille van enge partijpolitieke belangen en de zie
kelijke begeerte om in heel België de macht te behouden, verloochent 
de CVP de belangen van het eigen volk. Gisteren, vandaag en ook 
morgen. Dat is de ware inhoud van de CVP-verkiezingsslogan. 

Als besluit van het Dehaene-interview verneemt de lezer dat de
ze minister tijdens zijn vakantie het onbekende boek „The dancing 
Wu-Ll Masters" doorgenomen heeft, over het evenwicht van de nieu
we fysika. Misschien schrijft Dehaene ooit zelf wel eens een boek 
over het evenwicht in het nieuwe België. Voor hem en de CVP zal 
dit evenwicht er dan nog steeds in bestaan dat Vlaanderen boven 
matig opdraait voor alle moeilijkheden van Wallonië. 

De dansende Dehaene op de slappe, versleten koord van het uni 
^ taire België. Ipvdd) 
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SP-alternatief: 
lapmiddelen 

De Vlaamse socialisten hebben vorige zondag op 
hun verkiezingskongres het ekonomisch beleid van de 
opeenvolgende regeringen Martens afgekraakt. Zij 
pakten uit met hun ,,enig redelijke alternatief". Rede
lijk zijn sommige SP-voorstellen wel, maar gewagen 
van een alternatief plan voor het sociaal-ekonomisch 
beleid is slechte elektorale koek voor de Vlaamse 
kiezer. 

HET is duidelijk: alleen reeds 
door het klaar te spelen vol
gend parlement geen be

voegdheid te geven de grondwet te 
veranderen, en dus de Vlamingen 
onder meer op het gebied van on
derwijs elk jaar van miljarden (9 mil
jard) te beroven, heeft Marlens 1 tot 
Martens V bis het gepresteerd on
ze gemeenschap nog jaren te 
brandschatten. Dit is echter niet dé 
grote zorg van de SP. 

De Vlaamse socialisten spreken 
meer algemene termen over in 

IS werkgelegenheid. (9 miljard 
nochtans goed voor meteen 9.500 
nieuwe vaste banen in het Vlaams 
onderwijs) 

De SP pleit voor verdere ingrij
pende arbeidstijdverkorting, en 
voor een herstel van de koop
kracht. Het moet er ook mee ge
daan zijn dat het regeerbeleid op 
de eerste plaats en het hardst de 
zwaksten in onze gemeenschap 
treft. 

Ook werd gewezen op de be
lastingvermeerdering die mede 
door toedoen van de liberalen on
der Martens V werd gepresteerd. 

Om een en ander te bereiken 
stellen de socialisten tegenover het 
uitzichtloos Martens' beleid onder 
meer voor de kapitaalkrachtige 
kringen zwaar te belasten. Zulks 

klinkt natuurlijk in socialistische 
kringen mooi en levert goedkoop 
applaus op. Maar het is geen for
mele belofte van de SP om ,,het 
roer om te gooien" door ernstig te 
snoeien in de overheidsuitgaven. 
Het is precies de kwaal van de 
overdreven staatsuitgaven die nu 
nog belet uit de krisis te geraken. 

Het vergooien van staatsgelden 
blijft mogelijk doordat In dit land 
diegene die de miljarden uitgeeft 
niet meteen duidelijke financiële 
verantwoordelijkheid draagt voor 
de bijhorende inkomsten. 

En dan zitten we meteen op het 
kommunautaire vlak: het is vooral 
door de massale transferts van gel
den in de diverse sektoren, van 
Vlaanderen naar Wallonië, dat de 
Vlamingen blijvend meegesleurd 
worden in de krisisstroom. Dit wil
len de Vlaamse socialisten nog al
tijd niet inzien. 

Hun ,,redelijk alternatief" is dan 
ook niet veel meer waard dan lap-
middelenwerk. 

Nog een VU-gIds? 
Elke Vlaming ontving deze week de eerste 
«VU-gIds». De reakties op dit originele, voh 
rossende boekie zl|n ronduit positief. Help 
ons ook zo'n tweede VU-gIds te betalen. 
Het Is Immers de hoogste tl|d deze stier bil 
de borens te vatten. Stort vandaag nog! 

Lees biz. 7 
hl n i ' i i - H E t m i i 
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... en WIJ 
l̂ ;y ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

ZOVEEL STEMMEN, ZOVEEL 
ZETELS? 

Bij de Kamerverkiezingen van 1981 
bekwamen de Vlaamse socialisten 
744.585 stemmen, hetgeen hun 26 ze
tels opleverde. De Franstalige socia
listen met 765.055 stemmen behaalden 
35 zetels. Zij hadden slechts 20.000 
stemmen méér, maar kregen daarmee 
negen zetels méér. 

Nog ongelooflijker is de volgende ver
geli jking. De Volksunie die 588.431 
stemmen behaalde, kon daarmee 20 
zetels bezetten. Maar de PRL behaal
de met 516.050 stemmen, 24 zetels. Al
hoewel die frankofone partij 7.200 
stemmen minder haalde dan de Volks
unie, verwierf zij toch vier zetels méér! 

Zoals met de overheidsbetrekkingen, 
waar naast de 9.000 betrekkingen in de 
onderwijssektor, nog eens 80.000 jobs 
in andere diensten, die aan Vlamingen 
toekomen, nu door Walen bezet wor
den, zo gaat het ook met de parlements
zetels. Zelfs hier wordt de ,,Vlaamse 
meerderheid" bij de bok gezet. Door 
een typisch Belgische knoeiboel en 
wanorde worden ons bij iedere verkie
zing minstens vijf Vlaamse zetels ont
futseld. De Waalse uitgebrachte stem

men wegen altijd zwaarder door. Kijk en 
vergelijk en hou u vast. 

Voor het behalen van 1 zetel heeft de 
PRL nodig; 21.512 stemmen, de PS 
21.858 stemmen en de PSC 23.928. Nu 
de Vlaamse parti jen: voor 1 zetel moet 
de PVV 27.745 stemmen halen, de SP 
28.637 en de Volksunie zelfs 29.421 
stemmen! 

Indien het de Walen zouden zijn die 
door deze ongerijmde zetelverdeling 
benadeeld werden, dan zou de balans 
al lang in evenwicht gebracht zijn. Maar 
het zijn (alweer) de Vlamingen die 
schandelijk gediskrimineerd worden, 
dus zal het na 13 oktober 1985 niet ver
anderen (,,geen ommekeer"?.. . ) , ook 
niet in 1989 of 1993. Tenzij... 

Tenzij wij eindelijk België omvormen 
tot een Tweestatenbond, waarin wij Vla
mingen op geen enkel gebied nog af
hankelijk zijn van onze Waalse zuider
buren. Een staatshervorming dus, die 
definitief een einde maakt aan de 
150-jarige achteruitstelling van ons 
volk. 

J .G. , Maasmechelen 

WIELERSPORT 

In de sportrubriek van uw blad van 5 
sept. I.l. brengt U terecht, hulde aan de 

nieuwe wereldkampioen Joop Zoete
melk. In uw oordeel over de onverwach
te minderwaardige prestaties van onze 
renners lees ik o.m. ,,We hebben geen 
renners meer zoals E. Merckx". 

Ik voeg daar ook aan toe: „Er zijn hier 
ook geen klimmers meer zoals Lucien 
Van Impe. De verdiensten van deze ve
teraan mogen toch ook eens vernoemd 
worden, a) 15 keer de Tour met sukses 
(behalve dit jaar) voluit gereden, niette
genstaande hij in 1982 en 1984 niet de 
gelegenheid gehad heeft eraan meet te 
doen door het afhaken van zi)n Italiaan
se broodheren. 

b) 4 keer de Giro met sukses 
beëindigd. 

c) Bergkoning: 6 keer in de Tour en 
2 keer in de Giro. 

d) Belgisch kampioen op 36 jarige 
leeftijd. 

L. Van Impe heeft dit jaar, niettte-
genstaande al z'n optimisme, in z'n 
specialiteit ontgoocheld, maar een ge
wezen kampioen zoals Briek Schotte 
verklaarde op 24 juni 1985 in een 
Vlaams dagblad: „Luc ien zal en mag 
er niet mee stoppen", alhoewel hij er op 
20 oktober a.s. 39 wordt, dus nog wat 
ouder is dan Zoetemelk.J.D.D.,Ereni-
bodegem. 

NIETtNKRUIBEKE! 

Bijna elke week, als ik , ,WIJ" door
lees, is het opvallend hoeveel afdelin
gen hun zoveel jarig bestaan her
denken. 

In ,,Wij" van 5 september I.l. stelt VU-
Schoten haar feestprogramma voor, 
naast dat van Kruibeke. Niets speciaal 
dus. Op een detail na, namelijk dat on
ze vrienden van Schoten hun viering 
aanvatten met een jubileummis en met 
vaandelwijding. Zoiets is in Kruibeke 
onmogelijk. 

Een vraag aan de geestelijkheid om 
een dank-, herdenking- of juli leummis 
op te dragen zonder vaandels of ander 
vertoon werd gewoon geweigerd. Zelfs 
onder de Amedee Verbruggenkring 
mocht geen genade vinden. 

U ziet alle gelovigen zijn niet gelijk 
voor sommige e. heren. Wie leerde ons 
ook weer met verdraagzaamheid, 
deugdzaamheid en naastenliefde te le
ven? Ik kan echt niet meer volgen. 

Het verheugt mij echter te kunnen 
vaststellen dat er in Vlaanderen nog 
veel geestelijken zijn met een ruimere 
kijk op de wereld. 

J . C , Kruibeke. 

SANERINGSGROEP 

Een der grootste politici die België 
ooit gehad heeft, heeft mij eens ge
zegd: ,,Als je ooit eens van de macht 
geproefd hebt..." 

Michel Vandekerckhove heeft ge
zegd ,,Dat is als iemand die zeewater 
drinkt om zijn dorst te lessen. Hoe meer 
hij drinkt hoe meer dorst hij kri jgt." Ei
genlijk zegde Schopenhauer dat nog 
vroeger in zijn ,,Aphorismen zur Le-
bensweisheit." 

Churchill zegde dat de demokratie de 
minst slechte van alle staatsvormen is. 

Lord Actan zi ,,dat macht leidt tot kor-
rupt ie" . 

Wij stellen vast dat na 40 jaar demo
kratie de korruptie van hoog tot laag 
(meest van hoog) z'o algemeen is ge
worden dat er geen weg terug is. 

Zou het daarom niet mogelijk zijn in 
de verbeterde nieuwe uitgave van de 
grondwet, prioritair te bepalen, dat na 
elke twintig jaar demokratisch korrum-
perend regiem, een regering van on
kreukbare technokraten, aan geen en
kel partij gebonden, en verkozen door 
het volk, gedurende 4 jaar, beschik
kend over autoritaire macht, zou aan
treden, om alles weer recht te zetten 
wat scheef liep? 

De politici zouden verlof met wedde 
kunnen genieten en zodoende tijd vin
den, om een kulturele en moreel-
politieke recyclage te doen. Het perso
neel uit andere machtsgroepen zoals 
de sindikaten bv, die eigenlijk niet 
bestaan, zouden gemakkelijk kunnen 
leven, én omdat ze niet bestaan, én uit 
wel degelijk bestaande reserves. Ze 
zouden evenens een recyclage kunnen 
doormaken. 

Op 4 jaar tijd zou zeer veel kunnen 
worden recht gezet. 

Opdat deze autoritaire sanerings-
groep, niet in dezelfde en steeds weer
kerende euvels zou vervallen, zou ze na 
4 jaar moeten verdwijnen. Daarna zou 
het gewone demokratische politieke 
feest opnieuw kunnen beginnen... voor 
20 jaren. 

Op deze wijze zou een revolutie ,,uit 
welke hoek ook" kunnen vermeden 
worden. dr . J .H. , Gent. 
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^ lepel & vork... 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

Kom eens bil ons! 

Dortmnndn Ihiar-Bnii-liovai 
Tenmursev. 60, Leuven. • 016-22.86.72. 
Kon. Astridl 86, Kontich. • 03.467.30.32. 
Bru|68 Baan 1, Hulste. - 066-7L15.36. 
Nieuw Bru^str. 28, Brussel • 02-218.74.89. 

Grote parkeertarreinon, zalen vrij voor 
feesten, banketten e.a. Duitse speciali
teiten: Dortmunder Tbier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten. 

R E S T A U R A N T 

t / 5 5 B M Hoek 
^ ^ ^ j Woivengracht 

JfJclhS^TSfSTT Leopoldstraat 
Tel. 217.91.53 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Sedert 1910 
J A N ' PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die T^: 
Wynkroeg 

V' 
KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van I9u to t midde rnach t 

ZATERDAG vanaf Uu 
Z O N D A G 

van Uu • 13u / ISu 19u 

W O E N S D A G G E S L O T E N 

G d l t r i J " U t ; O A t P A K R T 

M O L E N S T R A A T 45 9300 A A L S T 0 5 3 - 7 8 36 95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

(adv 23J 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr. Van De Perrelel 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel. 053-2135.33 Tel. 03-236.56.54 
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Anciaux: 
stop 
de spots 

Reklamespots 

De regering heeft dan toch zelf 
begrepen dat het zo niet langer 
kan. Of was het onder druk van de 
oppositie ? Ook VU-voorzitter Anci
aux liet andermaal zijn ongenoe
gen blijken en schreef in dat ver
band een brief naar de 
administrateur-generaal van de 
BRT. Feit is dat de reklamespots na 
het nieuws, die officieel betiteld 
werden als regeringsmededelin
gen, ophouden. Alhoewel veel 
kwaad reeds was geschied. 

Op kosten van de brave burger 
teisterden verscheidene leden van 
de regering onze beeldbuis. Welis
waar goedgemaakte, publicitaire 
flitsen moesten de kijkers ervan 
overtuigen hoe knap Martens V ge
werkt had. Niet gehinderd door eni
ge skrupule of eerbied voor de ob-
jektiviteit verkondigden Martens, 
Coens, Hatry, e.a. hun waardheid. 
Minister Coens durfde het zelfs aan 
te beweren dat hij de lat tussen 
Vlaanderen en Walloni'e had gelijk 
gelegd I Het leek er op dat ze zich
zelf als het beste wasprodukt 
moesten verkopen. 

Toch moet gezegd dat men 
eventjes aan de kijkers gedacht 
heeft. Het optreden van de Brussel
se minister Hatry (PRL) kon de ver
gelijking met een kabaretstuk best 
doorstaan. In erbarmelijk neder-
lands gaf deze excellentie ant
woord op zogezegd onvenwachte 
vragen. Maar heel televisiekijkend 
Vlaanderen kon overduidelijk 
vaststellen dat Hatry stuntelig de 
misschien wel fonetisch geschre
ven tekstjes aflas. 

je dagen hun groot ongenoegen 
blijken over de afloop van de poli
tieke krisis. Het feit dat het volgen
de parlement de grondwet niet zal 
kunnen wijzigen wekt ergernis en 
verbijstering. Volkomen terecht 
trouwens. 

Het IJzerbedevaartkomitee pu
bliceerde een vlijmscherpe motie 
tegen allen die verantwoordelijk
heid dragen bij deze regeringskri-
sis. ,,De houding van de rege
ringspartijen is volstrekt in tegen
strijd met hun programma's en met 
de regeringsverklaring van 18 juli 
jl. De huidige krisis heeft echter een 
diepgaande betekenis. Het gaat 
immers niet enkel om de federali-
zering van het onderwijs, doch om 
de Vlaamse staatsvorming. Deze 
Vlaamse staatsvorming wordt an
dermaal verdaagd." 

Het Verbond der Vlaamse Aca
demici (WA) protesteert met klem 
tegen het feit dat de Vlaamse rege
ringspartijen zich neerleggen bij 
het,,Diktat" van een kleine Waal
se partij. „De Vlaamse partijen die 
dit politieke spel hebben mee
gespeeld moeten beseffen dat zij 
de Vlaamse gemeenschap op on
aanvaardbare wijze hypotekeren." 

De Federatie van Vlaamse Krin
gen (FVK) op haar beurt betreurt, 
bij monde van voorzitter Etienne 
Van Vaerenbergh, hartsgrondig de 
wending die het debat over de 
grondwetsherziening heeft geno
men :,,Martens V is als een zeep-

DEZE 
VJEEK DÜK 

Van 
Vaerenbergh: 
kaakslag aan 
Vlaanderen 

Dit is de tijd waarin de oudere 
militanten heroïsche verhalen 
vertellen over hun plaktochten 
van de eerste jaren. Nü is er bij 
de Volksunie veel te weinig geld. 
Vroeger hadden we haast geen 
financiën. Toen mochten we het 
roeien met de centjes die de 
bestuursleden bijeenbedelden 
met steunkaarten van 10, 50 of 
100 frank. Ik luister graag naar 
die herinneringen. Zij zijn een 
stuk geschiedenis. Want er is 
intussen veel veranderd. 

Twintig en dertig jaar geleden 
werd ons wild enthoesiasme niet 
geremd door coalitieafspraken, 
gemeentereglementen of 
argumenten van 
milieubescherming. De straat 
was gedurende enkele weken 
ons verblijf. We werden 
nachtridders. We leerden naast 
het plakken ook de hoeken en 
kanten kennen waarachter we 
konden wegkruipen. We 
hanteerden niet alleen de 
papborstel en de ladder, ook de 
straatstenen kregen hun beurt. 
Met helderwitte kalk. In ons 
mooiste schoonschrift 
verschenen allerhande slogans. 
Vroege auto's smeerden vaak de 
letters open, zodat al onze 
moeite naar de bliksem ging. 
Een heerlijke tijd. Afmattend 
maar plezierig. Vol 
kameraadschap. Schouder aan 
schouder. Eén tegen allen. 

Elke tijd heeft zijn waarde. Hoe 
gezellig de kiesstrijd in het 
nabije verleden ook was, het is 
goed dat er thans meer orde is. 
We mogen tevreden zijn dat er 
meer respekt gegroeid is voor de 
bezittingen van privé-personen 
en de gemeenschap. De tram- of 
bushokjes zijn inderdaad geen 
aanplakborden. De propaganda 
mag het straatbeeld niet 
ontsieren. Dit zou heden anti-
reklame zijn. De aanpak van de 
propaganda is ook totaal 
gewijzigd. Het amateurisme 
heeft de plaats geruimd voor de 
professionele opmaak. De 
uniformiteit van kleur en 
afmeting, de telkens 
weerkerende en dus gemakkelijk 
herkenbare beelden, vergroten 
de impakt en de 
aantrekkelijkheid. Ook daarover 
mogen we ons gelukkig prijzen. 
Vooral omdat de kreativiteit en 
de inspiratie van onze 
ontwerpers op een hoog peil 
staan. 

Het soort propaganda is 
eveneens gewijzigd. Zeker in 
deze verkiezingskampanje kan 
"de Volksunie het met stellen met 
enkele slogans langs de muren. 
Het grootste gewicht dient 
gelegd op de folders en 
advertenties. De informatie moet 
argumenten bevatten. Onze 
politieke standpunten zijn zonder 
enige twijfel juist. Maar ze zijn 
niet te vatten in enkele 

slagzinnen. Zij vereisen een 
redenering. De mensen 
begrijpen de complexe en vaak 
technische toestand niet, 
waardoor hun welzijn wordt 
verhinderd. Slagen we erin 
genoeg uitleg te verschaffen, 
dan zullen de kiezers ons gelijk 
geven. Dit staat vast als een paal 
boven water, want we hébben 
gelijk. 

Eén element blijft vandaag nog 
hetzelfde als de vorige jaren. We 
kunnen niet optornen tegen de 
Bornum-reklame van de 
traditionele partijen die er 
tientallen miljoenen tegen 
aangooien. De Volksunie moet 
nog altijd in de grootste mate 
rekenen op de arbeid van de 
militanten. 
Vandaag durf ik je vragen erin te 
vliegen. Plakken, rondrijden met 
de affichage, afdelings-, 
kantonale en arrondissementele 
bladen opstellen, boekjes 
uitdelen, bussen enzovoorts. Er 
is werk op de winkel. Ik draag 
mijn verantwoordelijkheid, leder 
moet de zijne of de hare dragen. 
We staan aan eikaars zijde. Nu: 
erop en erover! 

Vic ANCIAUX 

MENSEN 
HETNIEUVtfö 

Zondag namen ruim 7000 sportminnende Vlamingen deel aan de 
eerste lustrum-editie van de Gordel rond Brussel. Op sportieve wijze werd 
hierdoor duidelijk gemaakt dat de rand van Brussel Vlaams is en moet 
blijven. 

Onder de sportievelingen uiteraard talrijke VU-vooraanstaanden. Op 
'de foto bemerkt U ongetwijfeld kamerlid Jef Valkeniers, in eerder onge
woon plunje. Ook voorzitter Anciaux ontbrak niet op tiet Vlaams appel. 

' Of tiad U daaraan getwijfeld ? (foto: studio oann) 

Oittgoocheld 

Heel wat Vlaamse strijd- en kul-
tuurverenigingen lieten de voorbi-

bel uiteen gespat". Het FVK ver
oordeelt de CVP en PVV omdat zij 
het akkoord, dat door de grote 
Vlaamse partijen was gesloten, 
zonder meer verloochenen: ,,De 
CVP IS blijkbaar verknocht aan 
haar liefde voor de zusterpartij. De 

PVV toont eens te meer haar ware 
gezicht; niet de Vlaamse maar de 
eigen belangen worden ver
dedigd". 

De knieval van CVP en PVV zet 
inderdaad een domper op de toe
komst van Vlaanderen. Hopelijk 
beseffen de Vlamingen dit op 13 
oktober. 

Verscheurd 
De tijd van de eendrachtige Bel

gische socialistische familie schijnt 
definitief voorbij. Daags na het 
overigens matte SP-kongres liet 
PS-voorzitter Spitaels weten dat hij 
helemaal niet instemt met alle 
standpunten van zijn neder-
landstalige kameraden. 

Voor Spitaels is de hele raketten-
historie geen prioriteit. Integen
deel. De PS-voorzitter is zelfs van 
oordeel dat de nu reeds ge'instal-
leerde kruisvluchtwapens rustig in 
Florennes mogen blijven. Dit staat 
diametraal tegenover de erg dema
gogische getinte uitroepen van 
Tobback en Van Miert. 

Het IS zeer de vraag of de SP, 
eenmaal voor de keuze gesteld, 
konsekwent zal handelen. De keu-

4 ze tussen deelname aan de macht 
enerzijds of m de oppositie blijven 
omwille van de atoomwapens an

derzijds. Zeker wanneer de 
franstalige socialisten zouden 
beslissen om tot een regering toe 
te treden. In andere Westeuropese 
landen waar socialisten de dienst 
uitmaken werden alle harde raket-
tenstandpunten immers vlug in
geslikt. Natuurlijk pas na de verkie
zingen. 

CVP-vaten 

Het Taal Aktie Komitee (TAK) zit 
nooit om een stunt verlegen. 
Meestal slaan zij op ludieke wijze 
de nagel op de kop. Net zoals vori
ge zaterdag. 

Voor de woning van CVP-
voorzitter Frank Swaelen werden 
15 vaten gestort en aan de muur 
werd een spandoek gehangen: 
,,Holle CVP-vaten klinken het 
hardst." 

Met deze blitz-aktie wou TAK er
aan herinneren dat vooral de CVP 
de schuldige is voor het feit dat het 
volgende parlement de grondwet 
niet zal kunnen wijzigen, en bijge
volg ook geen werk kan maken van 
de federalizering van het onder
wijs. TAK somde nog eens de 
waslijst van Vlaamse vernederin
gen op. Ons toegebracht door 
schuldige medeplichtigheid van 
vooral de CVP. 

Zelfs het ACV 

Tot veler verrassing vernamen 
ook wij vorige week dat het Alge
meen Christelijk Vakverbond 
(ACV) nog bestaat. 

Tijdens de voorbije vier jaar hield 
deze organisatie zich opvallend 
stil. Al die tijd ontpopte ACV-
voorzitter Houthuys zich als de be
schermheer van de roomsblauwe 
regering. Ondanks het toenemend 
aantal werklozen, ondanks de bui-
tensponge inleveringen, ondanks 
het feit dat duizenden mensen naar 
de armoede werden gedreven,... 

Kritische vakbondsleden werden 
het zwijgen opgelegd of buiten ge
pest. Want slechts één credo werd 
en wordt toegestaan, nl. het geloof 
in de ene en heilige band tussen 
het ACV en de CVP. 

Ook dit pas gepubliceerde doku-
ment bevat niks wereldschok-
kends. Dezelfde lauwe standpun
ten worden herkauwd, dezelfde 
holle f razen herhaald en over de rol 
van de vakbeweging in de toe
komst leert men evenmin iets. Wel 
gaat het ACV, net zoals de beide 
andere vakbonden, door met de 
uitbetaling van werkloosheidsver
goedingen. Waarvoor ze trouwens 
veel te rijkelijk vergoed worden! 

Houthuys 
leeft nog 
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... en WIJ 
IV// ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

ZOVEEL STEMMEN, ZOVEEL 
ZETELS? 

Bij de Kamerverkiezingen van 1981 
bekwamen de Vlaamse socialisten 
744.585stemmen, hetgeen hun 26 ze
tels opleverde. De Franstalige socia
listen met 765.055 stemmen behaalden 
35 zetels. Zij hadden slechts 20.000 
stemmen méér, maar kregen daarmee 
negen zetels méér. 

Nog ongelooflijker is de volgende ver
geli jking. De Volksunie die 588.431 
stemmen behaalde, kon daarmee 20 
zetels bezetten. Maar de PRL behaal
de met 516.050 stemmen, 24 zetels. Al
hoewel die frankofone partij 7.200 
stemmen minder haalde dan de Volks
unie, verwierf zij toch vier zetels méér! 

Zoals met de overheidsbetrekkingen, 
waar naast de 9.000 betrekkingen in de 
onderwijssekfor, nog eens 80.000 jobs 
in andere diensten, die aan Vlamingen 
toekomen, nu door Walen bezet wor
den, zo gaat het ook met de parlements
zetels. Zelfs hier wordt de ,,Vlaamse 
meerderheid" bij de bok gezet. Door 
een typisch Belgische knoeiboel en 
wanorde worden ons bij iedere verkie
zing minstens vijf Vlaamse zetels ont
futseld. De Waalse uitgebrachte stem

men wegen altijd zwaarder door. Kijk en 
vergelijk en hou u vast. 

Voor het behalen van 1 zetel heeft de 
PRL nodig: 21.512 stemmen, de PS 
21.858 stemmen en de PSC 23.928. Nu 
de Vlaamse parti jen: voor 1 zetel moet 
de PVV 27.745 stemmen halen, de SP 
28.637 en de Volksunie zelfs 29.421 
stemmen! 

Indien het de Walen zouden zijn die 
door deze ongerijmde zetelverdeling 
benadeeld werden, dan zou de balans 
al lang in evenwicht gebracht zijn. Maar 
het zijn (alweer) de Vlamingen die 
schandelijk gediskrimineerd worden, 
dus zal het na 13 oktober 1985 niet ver
anderen (,,geen ommekeer"?.. . ) , ook 
niet in 1989 of 1993. Tenzij... 

Tenzij wij eindelijk België omvormen 
tot een Tweestatenbond, waarin wij Vla
mingen op geen enkel gebied nog af
hankelijk zijn van onze Waalse zuider
buren. Een staatshervorming dus, die 
definitief een einde maakt aan de 
150-jarige achteruitstelling van ons 
volk. 

J .G. , Maasmechelen 

WIELERSPORT 

In de sportrubriek van uw blad van 5 
sept. I.l. brengt U terecht, hulde aan de 

nieuwe wereldkampioen Joop Zoete
melk. In uw oordeel over de onverwach
te minderwaardige prestaties van onze 
renners lees ik o.m. ,,We hebben geen 
renners meer zoals E. Merckx". 

Ik voeg daar ook aan toe: ,,Er zijn hier 
ook geen klimmers meer zoals Lucien 
Van Impe. De verdiensten van deze ve
teraan mogen toch ook eens vernoemd 
worden, a) 15 keer de Tour met sukses 
(behalve dit jaar) voluit gereden, niette
genstaande hij in 1982 en 1984 niet de 
gelegenheid gehad heeft eraan meet te 
doen door het afhaken van zijn Italiaan
se broodheren. 

b) 4 keer de Giro met sukses 
beëindigd. 

c) Bergkoning: 6 keer in de Tour en 
2 keer in de Giro. 

d) Belgisch kampioen op 36 jarige 
leeftijd. 

L. Van Impe heeft dit jaar, niettte-
gensfaande al z'n optimisme, in z'n 
specialiteit ontgoocheld, maar een ge
wezen kampioen zoals Briek Schotte 
verklaarde op 24 juni 1985 in een 
Vlaams dagblad: ,,Lucien zal en mag 
er niet mee stoppen", alhoewel hij erop 
20 oktober a.s. 39 wordt, dus nog wat 
ouder is dan Zoetemelk.J.D.D.,Erem-
bodegem. 

NIETINKRUIBEKE! 

Bijna elke week, als ik , ,WIJ" door
lees, is het opvallend hoeveel afdelin
gen hun zoveel jarig bestaan her
denken. 

In ,,Wij" van 5 september I.l. stelt VU-
Schoten haar feestprogramma voor, 
naast dat van Kruibeke. Niets speciaal 
dus. Op een detail na, namelijk dat on
ze vrienden van Schoten hun viering 
aanvatten meteenjubi leummisen met 
vaandelwijding. Zoiets is in Kruibeke 
onmogelijk. 

Een vraag aan de geestelijkheid om 
een dank-, herdenking-of juli leummis 
op te dragen zonder vaandels of ander 
vertoon werd gewoon geweigerd. Zelfs 
onder de Amedee Verbruggenkring 
mocht geen genade vinden. 

U ziet alle gelovigen zijn niet gelijk 
voor sommige e. heren. Wie leerde ons 
ook weer met verdraagzaamheid, 
deugdzaamheid en naastenliefde te le
ven? Ik kan echt niet meer volgen. 

Het verheugt mij echter te kunnen 
vaststellen dat er in Vlaanderen nog 
veel geestelijken zijn met een ruimere 
kijk op de wereld. 

J . C , Kru ibeke. 

SANERINGSGROEP 

Een der grootste politici die België 
ooit gehad heeft, heeft mij eens ge
zegd: ,,Als je ooit eens van de macht 
geproefd hebt..." 

Michel Vandekerckhove heeft ge
zegd ,,Dat is als iemand die zeewater 
drinkt om zijn dorstte lessen. Hoe meer 
hi jdr inkt hoe meer dorst hij kri jgt." Ei
genlijk zegde Schopenhauer dat nog 
vroeger in zijn ,,Aphorismen zur Le-
bensweisheit." 

Churchill zegde dat de demokratie de 
minst slechte van alle staatsvormen is. 

Lord Actan zi ,,dat macht leidt tot kor-
rupt ie" . 

Wij stellen vast dat na 40 jaar demo
kratie de korruptie van hoog tot laag 
(meest van hoog) z'o algemeen is ge
worden dat er geen weg terug is. 

Zou het daarom niet mogelijk zijn in 
de verbeterde nieuwe uitgave van de 
grondwet, prioritair te bepalen, dat na 
elke twintig jaar demokratisch korrum-
perend regiem, een regering van on
kreukbare technokraten, aan geen en
kel partij gebonden, en verkozen door 
het volk, gedurende 4 jaar, beschik
kend over autoritaire macht, zou aan
treden, om alles weer recht te zetten 
wat scheef l iep? 

De politici zouden verlof met wedde 
kunnen genieten en zodoende tijd vin
den, om een kulturele en moreel-
politieke recyclage te doen. Het perso
neel uit andere machtsgroepen zoals 
de sindikaten bv, die eigenlijk niet 
bestaan, zouden gemakkelijk kunnen 
leven, én omdat ze niet bestaan, én uit 
wel degelijk bestaande reserves. Ze 
zouden evenens een recyclage kunnen 
doormaken. 

Op 4 jaar tijd zou zeer veel kunnen 
worden recht gezet. 

Opdat deze autoritaire sanerings-
groep, niet in dezelfde en steeds weer
kerende euvels zou vervallen, zou ze na 
4 jaar moeten verdwijnen. Daarna zou 
het gewone demokratische politieke 
feest opnieuw kunnen beginnen... voor 
20 jaren. 

Op deze wijze zou een revolutie ,,uit 
welke hoek ook" kunnen vermeden 
worden. dr. J .H. , Gent. 
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lepel & vork... 
7\.estautant „ KzfCassattbat^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

Kom eens bij ons! 

Dortmnnder Thier-Brafi-lioven 
Tervuursev. 60, Leuven. - 016-22.86.72. 
Kon. AetridL 85, Kontich. • 03.457.30.32. 
Brugse Baan 1, Hulst». - 056-71.15.36. 
Nieuw Brugstr. 28, Brussel - 02-218.74.89. 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e.a. Duitse speciali
teiten : Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten. 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisl 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Fioomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die >f . 
Wynkrocg 

>f 
KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u to t midde rnach t 

ZATERDAG vanaf Uu 
ZONDAG 

van Uu 13U / lüu 19u 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij "Ut! (.AtPAtRT 

M O L E N S T R A A T 45 9300 A A L S T 0 5 3 - 7 8 36 95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

t / ^ J j N i Hoek 
l ^ ^ l Wolvengracht 

^<T^^^7 Leopoldstraat 
Tel 217.91.53 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 
De familiezaak met traditie 

B a n k e t b a k k e r i j 

tadv. 23J 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr. Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel. 053-21.35.33 Tel. 03-^36.56.54 
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Anciaux: 
stop 
de spots 

Reklamespots 

De regering heeft dan toch zelf 
begrepen dat het zo niet langer 
kan. Of was het onder druk van de 
oppositie ? Ook VU-voorzltter Anci
aux liet andermaal zijn ongenoe
gen blijken en schreef in dat ver
band een brief naar de 
administrateur-generaal van de 
BRT. Feit is dat de reklamespots na 
het nieuws, die officieel betiteld 
werden als regeringsmededelin
gen, ophouden. Alhoewel veel 
kwaad reeds was geschied. 

Op kosten van de brave burger 
teisterden verscheidene leden van 
de regering onze beeldbuis. Welis
waar goedgemaakte, publicitaire 
flitsen moesten de kijkers ervan 
overtuigen hoe knap Martens V ge
werkt had. Niet gehinderd door eni
ge skrupule of eerbied voor de ob-
jektiviteit verkondigden Martens, 
Coens, Hatry, e.a. hun waardheid. 
Minister Coens durfde het zelfs aan 
te beweren dat hij de lat tussen 
Vlaanderen en Walloni'e had gelijk 
gelegd! Het leek er op dat ze zich
zelf als het beste wasprodukt 
moesten verkopen. 

Toch moet gezegd dat men 
eventjes aan de kijkers gedacht 
heeft. Het optreden van de Brussel
se minister Hatry (PRL) kon de ver
gelijking met een kabaretstuk best 
doorstaan. In erbarmelijk neder-
lands gaf deze excellentie ant
woord op zogezegd onverwachte 
vragen. Maar heel televisiekijkend 
Vlaanderen kon overduidelijk 
vaststellen dat Hatry stuntelig de 
misschien wel fonetisch geschre
ven tekstjes aflas. 

je dagen hun groot ongenoegen 
blijken over de afloop van de poli
tieke krisis. Het feit dat het volgen
de parlement de grondwet niet zal 
kunnen wijzigen wekt ergernis en 
verbijstering. Volkomen terecht 
trouwens. 

Het IJzerbedevaartkomitee pu
bliceerde een vlijmscherpe motie 
tegen allen die verantwoordelijk
heid dragen bij deze regeringskri-
sis. „De houding van de rege
ringspartijen IS volstrekt in tegen
strijd met hun programma's en met 
de regeringsverklaring van 18 juli 
jl. De huidige krisis heeft echter een 
diepgaande betekenis. Het gaat 
immers niet enkel om de federali-
zering van het onderwijs, doch om 
de Vlaamse staatsvorming. Deze 
Vlaamse staatsvorming wordt an
dermaal verdaagd." 

Het Verbond der Vlaamse Aca
demici (WA) protesteert met klem 
tegen het feit dat de Vlaamse rege
ringspartijen zich neerleggen bij 
het,,Diktat" van een kleine Waal
se partij. „De Vlaamse partijen die 
dit politieke spel hebben mee
gespeeld moeten beseffen dat zij 
de Vlaamse gemeenschap op on
aanvaardbare wijze hypotekeren." 

De Federatie van Vlaamse Krin
gen (FVK) op haar beurt betreurt, 
bij monde van voorzitter Etienne 
Van Vaerenbergh, hartsgrondig de 
wending die het debat over de 
grondwetsherziening heeft geno
men :,,Martens V Is als een zeep-

DEZE 
>NEEK D J T ^ 

Van 
Vaerenbergh: 
kaakslag aan 
Vlaanderen 

Dit is de tijd waarin de oudere 
militanten heroïsche verhalen 
vertellen over hun plaktochten 
van de eerste jaren. Nü is er bij 
de Volksunie veel te weinig geld. 
Vroeger hadden we haast geen 
financiën. Toen mochten we het 
roeien met de centjes die de 
bestuursleden bijeenbedelden 
met steunkaarten van 10, 50 of 
100 frank. Ik luister graag naar 
die herinneringen. Zij zijn een 
stuk geschiedenis. Want er is 
intussen veel veranderd. 

Twintig en dertig jaar geleden 
werd ons wild enthoesiasme niet 
geremd door coalitieafspraken, 
gemeentereglementen of 
argumenten van 
milieubescherming. De straat 
was gedurende enkele weken 
ons verblijf. We werden 
nachtridders. We leerden naast 
het plakken ook de hoeken en 
kanten kennen waarachter we 
konden wegkruipen. We 
hanteerden niet alleen de 
papborstel en de ladder, ook de 
straatstenen kregen hun beurt. 
Met helderwitte kalk. In ons 
mooiste schoonschrlft 
verschenen allerhande slogans. 
Vroege auto's smeerden vaak de 
letters open, zodat al onze 
moeite naar de bliksem ging. 
Een heerlijke tijd. Afmattend 
maar plezierig. Vol 
kameraadschap. Schouder aan 
schouder. Eén tegen allen. 

Elke tijd heeft zijn waarde. Hoe 
gezellig de kiesstrijd in het 
nabije verieden ook was, het is 
goed dat er thans meer orde is. 
We mogen tevreden zijn dat er 
meer respekt gegroeid is voor de 
bezittingen van privé-personen 
en de gemeenschap. De tram- of 
bushokjes zijn inderdaad geen 
aanplakborden. De propaganda 
mag het straatbeeld niet 
ontsieren. Dit zou heden anti-
reklame zijn. De aanpak van de 
propaganda is ook totaal 
gewijzigd. Het amateurisme 
heeft de plaats geruimd voor de 
professionele opmaak. De 
uniformiteit van kleur en 
afmeting, de telkens 
weerkerende en dus gemakkelijk 
herkenbare beelden, vergroten 
de impakt en de 
aantrekkelijkheid. Ook daarover 
mogen we ons gelukkig prijzen. 
Vooral omdat de kreativiteit en 
de inspiratie van onze 
ontwerpers op een hoog peil 
staan. 

Het soort propaganda is 
eveneens gewijzigd. Zeker in 
deze verkiezingskampanje kan 
'de Volksunie het niet stellen met 
enkele slogans langs de muren. 
Het grootste gewicht dient 
gelegd op de folders en 
advertenties. De informatie moet 
argumenten bevatten. Onze 
politieke standpunten zijn zonder 
enige twijfel juist. Maar ze zijn 
niet te vatten in enkele 

slagzinnen. Zij vereisen een 
redenering. De mensen 
begrijpen de complexe en vaak 
technische toestand niet, 
waardoor hun welzijn wordt 
verhinderd. Slagen we erin 
genoeg uitleg te verschaffen, 
dan zullen de kiezers ons gelijk 
geven. Dit staat vast als een paal 
boven water, want we hébben 
gelijk. 

Eén element blijft vandaag nog 
hetzelfde als de vorige jaren. We 
kunnen niet optornen tegen de 
Bornum-reklame van de 
traditionele partijen die er 
tientallen miljoenen tegen 
aangooien. De Volksunie moet 
nog altijd in de grootste mate 
rekenen op de arbeid van de 
militanten. 

Vandaag durf ik je vragen erin te 
vliegen. Plakken, rondrijden met 
de affichage, afdelings-, 
kantonale en arrondissementele 
bladen opstellen, boekjes 
uitdelen, bussen enzovoorts. Er 
is werk op de winkel. Ik draag 
mijn verantwoordelijkheid, leder 
moet de zijne of de hare dragen. 
We staan aan eikaars zijde. Nu: 
erop en erover! 

VIc ANCIAUX 

VMENSEN IN 
HET NIEUWS 

Zondag namen ruim 7000 sportminnende Vlamingen deel aan de 
eerste lustrum-edltie van de Gordel rond Brussel. Op sportieve wijze werd 
hierdoor duidelijk gemaakt dat de rand van Brussel Vlaams is en moet 
blijven. 

Onder de sportievelingen uiteraard talrijke VU-vooraanstaanden. Op 
'cfe foto bemerkt U ongetwijfeld kamerlid Jef Valkeniers, in eerder onge
woon plunje. Ook voorzitter Anciaux ontbrak niet op het Vlaams appel. 

' Of had U daaraan getwijfeld ? (foto: studio Dann) 

Ontgoocheld 

Heel wat Vlaamse strijd- en kul-
tuurverenigingen lieten de voorbi-

bel uiteen gespat". Het FVK ver
oordeelt de CVP en PVV omdat zij 
het akkoord, dat door de grote 
Vlaamse partijen was gesloten, 
zonder meer verioochenen; ,,De 
CVP is blijkbaar verknocht aan 
haar liefde voor de zusterpartij. De 

P W toont eens te meer haar ware 
gezicht; niet de Vlaamse maar de 
eigen belangen worden ver
dedigd". 

De knieval van CVP en PVV zet 
inderdaad een domper op de toe
komst van Vlaanderen. Hopelijk 
beseffen de Vlamingen dit op 13 
oktober. 

Verscheurd 
De tijd van de eendrachtige Bel

gische socialistische familie schijnt 
definitief voorbij. Daags na het 
overigens matte SP-kongres liet 
PS-voorzitter Spitaels weten dat hij 
helemaal niet instemt met alle 
standpunten van zijn neder-
landstalige kameraden. 

Voor Spitaels is de hele raketten-
historie geen prioriteit. Integen
deel. De PS-voorzitter is zelfs van 
oordeel dat de nu reeds ge'instal-
leerde kruisvluchtwapens rustig in 
Florennes mogen blijven. Dit staat 
diametraal tegenover de erg dema
gogische getinte uitroepen van 
Tobback en Van Miert. 

Het is zeer de vraag of de SP, 
eenmaal voor de keuze gesteld, 
konsekwent zal handelen. De keu-

,ze tussen deelname aan de macht 
enerzijds of m de oppositie blijven 
omwille van de atoomwapens an

derzijds. Zeker wanneer de 
franstalige socialisten zouden 
beslissen om tot een regering toe 
te treden. In andere Westeuropese 
landen waar socialisten de dienst 
uitmaken werden alle harde raket-
tenstandpunten immers vlug in
geslikt. Natuurlijk pas na de verkie
zingen. 

CVP-vaten 

Het Taal Aktle Komitee (TAK) zit 
nooit om een stunt veriegen. 
Meestal slaan zij op ludieke wijze 
de nagel op de kop. Net zoals vori
ge zaterdag. 

Voor de woning van CVP-
voorzitter Frank Swaelen werden 
15 vaten gestort en aan de muur 
werd een spandoek gehangen: 
,,Holle CVP-vaten klinken het 
hardst." 

Met deze blitz-aktie wou TAK er
aan herinneren dat vooral de CVP 
de schuldige is voor het feit dat het 
volgende pariement de grondwet 
niet zal kunnen wijzigen, en bijge
volg ook geen werk kan maken van 
de federalizering van het onder
wijs. TAK somde nog eens de 
waslijst van Vlaamse vernederin
gen op. Ons toegebracht door 
schuldige medeplichtigheid van 
vooral de CVP. 

Zelfs het ACV 

Tot veler verrassing vernamen 
ook wij vorige week dat het Alge
meen Christelijk Vakverbond 
(ACV) nog bestaat. 

Tijdens de voorbije vier jaar hield 
deze organisatie zich opvallend 
stil. Al die tijd ontpopte ACV-
voorzitter Houthuys zich als de be
schermheer van de roomsblauwe 
regering. Ondanks het toenemend 
aantal werklozen, ondanks de bui
tensporige inleveringen, ondanks 
het feit dat duizenden mensen naar 
de armoede werden gedreven,... 

Kritische vakbondsleden werden 
het zwijgen opgelegd of buiten ge
pest. Want slechts één credo werd 
en wordt toegestaan, nl. het geloof 
in de ene en heilige band tussen 
het ACV en de CVP. 

Ook dit pas gepubliceerde doku-
ment bevat niks wereldschok-
kends. Dezelfde lauwe standpun
ten worden herkauwd, dezelfde 
holle frazen herhaald en over de rol 
van de vakbeweging in de toe
komst leert men evenmin iets. Wel 
gaat het ACV, net zoals de beide 
andere vakbonden, door met de 
uitbetaling van werkloosheidsver
goedingen. Waarvoor ze trouwens 
veel te rijkelijk vergoed worden! 

Houthuys 
leeft nog 
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Cijfers, feiten en statistielcen 

In deze verkiezingsstrijd speelt de taal van de cijfers 
een doorslaggevende rol. Cijfers, statistieken en uit
spraken die nuttig zijn om in het verkiezingsdebat men
sen te overtuigen van ons gelijk. Ten gerieve van ka
derleden en kandidaten brengen wij een greep van de 
markantste cijfers, feiten en statistieken waar niemand 
om heen kan, uitspraken van politici en politieke kom-
mentatoren die toelaten een eigen oordeel te vormen 
over de noodzaak van een vrij Vlaanderen. 

Armoede 
De nieuwe armoede neemt toe, het snelst in Vlaanderen. Het 

aantal mensen dat leeft van het wettelijk bestaansminimum of van 
het minimuminkomen voor bejaarden, was begin 1980 in Vlaan
deren 33.773, hetzij 53,82 % van de Belgische armengroep. Be
gin 1985 was dit gestegen tot 44.727 en 59,58 %. Op een schaal 
van 100 bedroeg de stijging in Vlaanderen 32 en in Wallonië 12 
punten; te Brussel was er een daling met 3 punten. 

Belastingen 
Op de Zweden en de Noren na betalen de Belgen de hoogste 

belastingen.De hoogte van de belastingen (rechtstreekse en on
rechtstreekse samen) wordt gemeten in procenten van het bruto 
binnenlands produkt. 

In 1982: Zweden 50,3%, Noonwegen 47,8%, België 46,6%, De
nemarken 45,5%, Frankrijk 43,7%, Oostenrijk 41,1 %. De 16 over
ige geïndustrialiseerde landen lagen beneden 40 %, 6 daarvan 
beneden 30%. 

$ nm^-rt^mm «f ^^' 
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Belastingbetalers 
De Vlamingen betalen 60 % van de belastingen. De opbrengst 

van de personen- en vennootschapsbelasting in 1983 bedroeg sa
men 650 miljard. Vlaanderen betaalde daarvan 359 miljard (55,24 
%) , Wallonië 188 miljard (28,92 %) en Brussel 103 miljard (15,84 
%) . Deze verhouding is onjuist, daar veel vennootschappen met 
Vlaamse of Waalse vestigingen hun zetel te Brussel hebben. Een 
juister beeld geven de 577 miljard van de personenbelasting apart: 
Vlaanderen 325 miljard (56,33 %) , Wallonië 180 miljard (31,20 %), 
Brussel 72 miljard (12,47 %) . Voegt men het aandeel van de Brus
sels Vlamingen (éénvierde van 12,47 %) bij dat van Vlaanderen, 
dan wordt het totale Vlaamse aandeel 59,45 %, afgerond tot de 
vuistregel 60 % tegen 40 %. 

Bevolking 
De Vlamingen vormen 60 % van de Belgische bevolking. Be

gin 1984 telde België 9.853.023 inwoners. Daarvan woonden er 
982.434 te Brussel (9,97 %) , 5.662.336 in Vlaanderen (57,47 %) 
en 3.208.253 in Wallonië (32,56 %) . 

In feite zou het Waals bevolkingsaandeel moeten verminderd 
worden met de 66.191 inwoners van het Duits taalgebied (0,67 %). 
Met inbegrip van de Brusselse Vlamingen (éénvierde van 9,97 %) 
bedraagt het Vlaams bevolkingsaandeel 59,96 %, wat afgerond 
neerkomt op de vuistregel 60 % tegen 40 %. 

_-?^ 
Lees door biz. 5 

VOLKSUNIE 
voot een vrij Vlaanderen 

mt 
Beknopt overzicht van 4 jaar Martens V 

Het Staal en 
Nationale 
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Bij de start van de regering Martens V werden stoutmoedige verklaringen afge
legd. De regering zou een nieuwe politiek voeren inzake de ondernemingen in moei
lijkheden. 

De overheid zou enkel nog geld uittrekken voor ondernemingen waar ook de werk
nemers bereid waren een belangrijke inspanning te doen. 

Vooral in de zogenaamde nationale sektoren (staal, tekstiel, scheepsbouw, steen
kool en holglas) zou de overheidshulp afhankelijk gemaakt worden van een reële 
inlevering op het individuele loon van 5 t.h. voor arbeiders en bedienden en 10 t.h. 
voor de kaders, plus de helft van de dertiende maand voor alle werknemers. 

Cockerill-Yards 
en Fabelta: 
voorproef 

DE moeilijkheden van de 
scheepswerf Cockerill-
Yards in Hoboken waren en

kel oplosbaar mits herstrukturering 
en overheidssteun. De werkne
mers hadden een inlevering van 
106 miljoen aangenomen, doch de 
regering eiste 140 miljoen. In een 
referendum werd dit strenge inle-
veringsplan venworpen, en zonder 
verdere onderhandeling of nieuwe 

Midden juli 1983 l<eurde de rege
ring het plan-Gandois goed. Het 
l<wam neer op een l<ostprijs van 
107 miljard. Maar dat was maar 
een begin, zo werden in 1985 de 
CS-schulden aan de staat door de 
regering kwijt gescholden. Neutra
le waarnemers waren het er over 
eens: de regering had in de zaak 
Cockerill-Sambre op een ergerlijke 

wijze bakzeil gehaald! 

wel alle inleveringen en herstruktu-
reringen geslikt, zonder al te veel 
protest. Nu was het echter de rege
ring die bleef dralen met de toege
zegde overheidshulp waardoor het 
bedrijf eveneens over kop ging, en 
de 800 Vlaamse werknemers op 
straat stonden ondanks hun inleve
ringen. 

Cockerill-
Sambre: grote 
ommekeer 

Cockerill-Sambre was reeds ja
ren in het nieuws, met steeds nieu
we staalplannen. Eind 1982 ver-

Ondanks de niet aflatende 
geldstroom naar Wallonië waren 
de Waalse politici maar weinig 
vriendelijk voor Vlaanderen. Zo 
verklaarde PS-kamerlid André 
Cools op 17januari 1984: ,,lk ver
zeker u dat er in Wallonië geen en
kel werkuur meer te rapen zal val
len voorde Vlaamse arbeiders. De 
drieduizend Vlamingen die in Luik 

werken moeten eruit!" 

voorstellen liet de regering 
Cockerill-Yards in faling gaan. De 
1.400 arbeiders en bedienden wer
den naar het stempellokaal ver
wezen. 

De werknemers van Fabelta-
Zwijnaarde hadden op hun beurt 

klaarde Minister Eyskens dat C-S 
het laatste anderhalfjaar met min
der dan 48 miljard vers geld had 
gekregen. Hiermee werd de over
heidshulp (voorzien in het staalplan 
van 1981) ruim overschreden, zon
der dat het sociaal pakt en de inle
veringen werden gerealiseerd. Op 

26 juli 1983 werd het plan-Gandois 
door de regering goedgekeurd. Het 
kwam neer op een kostprijs van 
107 miljard. De uitvoering van de
ze nooit eerder geziene kapi-
taalstransfert werd verbonden aan 
een referendum onder de werkne
mers inzake de voorziene inleve
ring van 10th. Het sociaal pakt en 
de inlevering waren bindende voor
waarden. 

De werkelijkheid was anders: 
het plan van 107 miljard werd uit
gevoerd, doch het referendum 
heeft nooit plaats gehad. Er kwa
men geen afdankingen; enkel ver
vroegd brugpensioen vanaf 55 jaar 
en in sommige gevallen zelfs vanaf 
52 jaar. De arbeidstijd werd inge-

Gerard Deprez, PSC-voorzitter: 
,,Over het staalakkoord en de 
lasten van het verleden van de ge
westen voorziet het gesloten ak
koord, voor een periode van acht 
jaar, een verdeelsleutel die zeer 
voordelig is voor Wallonië. Het 
systeem van de toegewezen ont
vangsten geeft 44,6 miljard aan 
Vlaanderen en 28,3 miljard aan 
Wallonië. Maar bij het Waalse aan
deel moeten we 29 miljard schul
den uit het verleden van Cockerill-
Sambre toevoegen, zodat we een 
verdeelsleutel krijgen van 56 t h 
voor Wallonië en slechts 441 h voor 
Vlaanderen." 

(LeSoir, 30 juli 1983) 

kort tot 35 uur en het loonniveau 
bleef onaangetast. Nadien werd 
het plan van 26 juli 1983 nog her
haaldelijk aangepast en in juni 
1985 besliste de regering nog voor 
86 miljard schulden van Cockerill-
Sambre aan de staat (zogenaam
de ,.Voorwaardelijke Deelnemen
de Konverteerbare obligaties) ge
woon met één pennetrek kwijt te 
schelden. Het is niet overdreven te 
stellen dat deze regering zowat 200 
miljard (60.000 fr. per gezin) over
heidsgeld transfereerde naar één 
enkel Waals bedrijf. 

In het akkoord van 26 juli 1983 
werd ook de feitelijke regionalise
ring van de nationale sektoren in
geschreven. In feite kwam ook hier 
niets van het oorspronkelijke opzet 
terecht: de feitelijke regionalisering 
werd steeds minimaal en de natio
nale verbintenissen maximaal 
geïnterpreteerd. Reeds eind 1983 
besliste de CVP-PVV regering de 
staatswaarborg op de kredieten 
van de staalfinanciergsmaatschap-
pij Belfin met 8 miljard te verhogen. 
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de andere 
Sektoren 

Begin 1984 werden enkele mil
jarden nationaal gefinancierd inge
volge de aan China verkochte 
draadtrekkerij Valfil. In april '84 
werd de overeenkomst opnieuw 
overtreden ten gunste van het 
staalbedrijf VTM via de schulden 
gewaarborgd door de Staat. 

Verder was er de oprichting van 
het galvanisatiebedrijf SEGAL met 
nationale middelen, de omzetting 
van 6 miljard voor investeringen in 
de „koude sektor", enz... 

ten dat de KS ertoe verbond binnen 
de vastgestelde financiële envelop
pe te blijven. Deze te indexeren en
veloppe werd door de regering voor 
de jaren 1983 tot en met 1987 vast
gelegd op 34,4 miljard fr, waarvan 
2,5 miljard voor investeringen. 

In het akkoord van 26 juli 1983 
over de feitelijke regionalisering 
werd onder druk van de franstalige 
ministers evenwel afgesproken dat. 
de enveloppe voor de ,,cash 
drains" niet zou geïndexeerd wor-

Martens V: 
een trieste 

balans. 

Hieruit mag duidelijk blijken dat 
de Vlaamse meerderheidspartijen 
de Limburgse KS aan hun lot heb
ben overgelaten en de Vlaamse ge
meenschap laten betalen, eerst 
voor Cockerill-Sambre en nadien 
nog eens voor de KS. 

Tekstielplan en 
Het tekstielplan dat oorspronke

lijk als kompensatie voor het staal-

Op 8juni 1985 betoogden enkele duizenden VU-militanten in de Limburgse hoofdstad voor werk in een Vlaamse 
staat en tegen de afbouw van de Kempense steenkoolmijnen. De partij stond vrijwel alleen in deze strijd wat 
Het Belang van Limburg eerder tot volgende uitspraak fiad geïnspireerd: „De CVP zal in de kiesfolders geen 
grote slogans over de Limburgse kolencentrale meer kunnen afdrukken. Zwijgen in sctiaamte is haar lot." 

Om de gewestelijk aanrekenba-
re financiering niet te moeten toe
passen werden in mei '85 nieuwe 
verbintenissen aangegaan onder 
een vorm die neerkomt op minder-
ontvangsten voor de overheid. 

Wanneer het om Waalse belan
gen gaat is de CVP-PVV meerder
heid blijkbaar zeer kreatief. 

In de periode 1979-85 werden in 
de vijf nationale sektoren in het to
taal voor niet minder dan 450 mil
jard (135.000 fr. per gezin) verbin
tenissen door de overheid aange
gaan zonder rekening te houden 
met de toegekende staatswaarbor
gen. Ruim 57 procent hiervan werd 
door de huidige CVP-PVV regering 
verrekend ten nadele van Vlaande
ren, zoals duidelijk kan afgeleid 
worden uit het rapport Matthijs van 
juni 1985. 

Kempische 
Steenkoolmijnen 
verwaarloosd! 

In het eerste jaar van de legisla
tuur werd tussen de overheid en de 
KS een beheerskontrakt afgeslo-

den. enkel op het bedrag van 2,5 
miljard voor de investeringen zou 
de index toegepast worden. De 
niet-indexering heeft voor gevolg 
dat de cash drain-enveloppe wel
licht reeds in de loop van volgend 
jaar zal opgebruikt zijn. 

Alle middelen die bovenop deze 
enveloppe in KS gestopt worden 
moeten volgens het akkoord over 
de feitelijke regionalisering gefi-
nancieerd worden met de op
brengst van de suksessierechten 
in Vlaanderen. Als die niet volstaat 
moeten bijkomende middelen ge
vonden worden door schrapping 
van nationale investeringen in 
Vlaanderen. 

De opbrengst van de erfenis-
rechten in Vlaanderen bedraagt 
om en bij 5,6 miljard per jaar. Met 
deze opbrengst moeten eerst de 
lasten van het verleden van het 
Vlaamse gewest worden gedekt 
Enkel het saldo kan aangewend 
worden voor de financiering van de 
nationale sektoren. Volgens de re
gering volstaat dit saldo om een 
(gedebudgetteerde) regionaal aan-
rekenbare enveloppe van 40 mil
jard mee te financieren. (Het Waal
se saldo is goed voor een envelop
pe van 27 miljard). Hiertegenover 
staat een jaarlijks verlies van de KS 
van 8 tot 11 miljard 

plan was opgevat kwam veel trager 
op gang en ondervond heel wat 
moeilijkheden met de EG. De tota
le enveloppe voor dit plan bedroeg 
echter slechts 20 miljard, wat een 
peulschil is tegenover de investe
ringen in het staal. Dit terwijl de 
hoofdzakelijk in Vlaanderen werk
zame tekstielsektor meer dan 
100.000 arbeidsplaatsen zag teloor 
gaan. 

... Veriipack 
Vermelden we tenslotte nog de 

komedie die werd opgevoerd rond 
de NV Vertipack waarbij opnieuw 
alle Waalse vestigingen gered wer
den, terwijl de vestiging van Merk-
sem gesloten werd. Ook in dit ge
val werden de lasten uit het verle
den beschouwd als nationaal 
aanrekenbare verbintenissen. 

André Geens, 
lid van het partijbestuur 

Volgende week 

De balans van het 
sociaal-ekonomisch 
beleid. 

Cijfers, feiten en statistieken 

Bevolkingsdichtheid 
De bevolkingsdichtheid bedraagt in Vlaanderen 420 inwoners 

per vierkante kilometer, te Brussel 6.100, in Wallonië 190 waar
van 78 per vierkante kilometer in Duitstalig gebied. 

Bootjes 
De 41 Waalse ambtenaren van de Administratie van het Mijn

wezen op het ministerie van Ekonomische Zaken kunnen rustig 
de hele dag bootjes vouwen: er is in Wallonië geen enkele kool
mijn meer. Vlaanderen met zijn Kempense koolmijnen heeft op 
dezelfde dienst maar 21 mensen. 

Broeksriem 
De verbruiker trekt de broeksriem aan. Hij bezuinigt immers 

vooral bij de aankoop van voedingswaren. In 1970 besteedde een 
gezin 36 % van zijn budget aan voeding. In 1980 was dat terug
gelopen tot 27,6 % en dit jaar verwacht men een verdere daling 
tot 26 %. Ook op kleding wordt bezuinigd: van 8,6 % in 1970 naar 
7,4 o/o in 1985. Aan de andere kant geeft een gezin steeds meer 
uit aan wonen. Deze post slorpt ruim 30 % van het gezinsbudget 
op. In 1970 was dat 28 %. Vooral de huurkosten en de kosten voor 
verwarming, verlichting en water gaan met een grotere koek van 
het budget lopen. Eveneens gestegen zijn de uitgaven voor ver
voer en kommunikatie van 10,3 % van het budget in 1970 tot 12,6 
o/oin 1985. 

Cockerill-Sambre 
Vijf ekonomische sektoren vallen nog steeds onder de bevoegd

heid van de nationale regering: staal, scheepsbouw, tekstiel, hol
glas en steenkool. 

Vanaf 1979 tot eind 1984 kostten deze sektoren 382 miljard aan 
de gemeenschap. Deze 382 miljard moet nationaal afgelost wor
den, dus voor 60 % door de Vlamingen. Het leeuwenaandeel van 
de hulpverlening ging naar het Waalse staalbedrijf Cockerill-
Sambre : 184 miljard of 48,1 %. Dit is zoveel als de hele Vlaamse 
begroting voor twee jaar. 

Demokratlsering 
Tijdens het schooljaar 1983-1984 volgden 1.281.830 leerlingen 

nederlandstalig onderwijs. Dit was 57 % van de totale Belgische 
schoolbevolking. De zo geroemde demokratlsering van het onder
wijs kon evenwel nog steeds niet beletten dat de deelname van 
de Vlamingen aan het onderwijs afnam van 58,2 % in het kleute
ronderwijs tot slechts 50,1 % in het universitair onderwijs. 

Dinamiek 
Aan dinamiek ontbreekt het Vlaanderen niet. In de zeventiger 

jaren groeide z'n bruto regionaal produkt jaarlijks met gemiddeld 
4,8 %. De Waalse ekonomie groeide met 3,5 % en de Brusselse 
met 2,2 %. 

Ook tijdens de jongste jaren en ondanks de krisis kent Vlaan
deren een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,3 %. Brussel houdt 
stand met 1,2 %. Wallonië is echter teruggevallen tot 0>4 %. 

vervolgt 

VOIKSUNIE 
vooreen vrij Vlaanderen 
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Twee boeiende Europese Volkshogeschoolreizen 

Te gast in 
Occitanië en Sardinië 

Begeleid door een puike gids, de leraar en vertaler Diego Corraine, brachten zo
pas een paar tientallen Vlamingen een tegelijk instruktief én ontspannend bezoek 
op het eiland Sardinië. 

Inmiddels was tegelijkertijd een andere groep, op initiatief van de Vlaamse Euro
pese Volkshogeschoolreizen, te gast in Les Vignes (Occitanië). Volgend jaar wor
den andermaal twee reizen georganiseerd; naar Sardinië en Katalonië. 

Andermaal onder bezielende voorbereiding en begeleiding van Europees kamerlid 
Willy Kuijpers, die blijft verhopen dat deze formule van verrijkende én betaalbare 
gezins- en groepsreizen stijgende belangstelling zou krijgen. 

Door dit soort reizen worden de 
deelnemers én op aangename wij
ze én indringend gekonfronteerd 
met de problemen en levenswijze 
van andere volkeren. 

Misschien dat mettertijd deze 
'studie- en reisformule' nog méér 
uitstraling krijgt..? 

Alvast ook de deelnemers aan 
de tweede Occitanië-reis.onder lei
ding van Frans Kuijpers, waren erg 
entoesiast. 

A LLESZINS de deelnemers 
aan de twee volkshoge
schoolreizen (Sardinië en 

Occitanië) van de voorbije zomer
weken zijn op hun beurt bijzonder 
entoesiast teruggekeerd. Telkens 
zitten dit soort reizen vol verrassin
gen. Telkens ook weten de deelne
mers vooraf dat het niet zomaar om 
een komfortabel plezierreisje gaat. 

De voorbereidende kontakten 
worden gelegd met volksgroepen 
uit andere Europese streken. Zo 
werden reeds bezoeken gebracht 
aan het Baskenland, Katalonië, 
Wales, Tirol, Korsika, Friesland en 
Frans-Vlaanderen. 

Zulks zorgt niet alleen voor een 
spontane vriendschappelijke band 
vanaf de eerste verblijfsdagen in de 
'vreemde streek'. Het zijn reizen 
waarbij de deelnemers veel 'opste
ken'. Een uitstekend middel om de 
volksgroepen in Europa beter en 
hechter tot mekaar te laten 
groeien. 

Het ware gelaat 
Soms zijn er ware 'vakantiekur-

sussen' mee gemoeid: tussen de 
leute en de uitstappen door worden 
inderdaad frekwent verschillende 
getuigenissen gehoord van men
sen ter plekke. Een leraar, een 
kunstenaar, een wijnboer, scha
penhoeder,...en zovele anderen. 

Deze reisformule is bijzonder 
aantrekkelijk omdat de deelnemers 
in de kortste keren als het ware 'on
dergedompeld' worden in de leefs

feer van het gastvolk. Men komt op 
pitoreske en boetende plekjes waar 
een reisbureau-toerist geen weet 
van krijgt. Het echte gelaat van het 
volk in de streek die bezocht wordt 
krijgen de deelnemers te zien. 

Met vanzelfsprekend de verma
kelijke aspekten erbij. Avondfeest
jes, musiceren, dansen en zin
gen... Zoals bijvoorbeeld dit jaar in 
Sardinië het bezoek aan een pr
achtig klein museum, gehouden 
door de geestelijke Giovanne Do-
re, die een merkwaardige kollektie 
muziekinstrumenten intakt 
bespeelbaar bijeenhoudt. Een Pif-
fero, hetzij kleine herdersfluil. Een 
Launedda, driepijpige schalmei, 
bespeeld met de tongslag. Een Fis-
harmonika, of nog een Chitarra of 
kleine gitaar. 

Voor de aanwezige Vlaamse mu
sici is zoiets onmiskenbaar een 
festijn. Zoals dus nog tal van ande
re konfrontaties met de rijkdom, de 
verscheidenheid, van het gastvolk. 

Niet bij elke reis gaat het er het
zelfde aan toe.Een reis naar Sardi
nië bijvoorbeeld, kreeg dit jaar 
aparte allures door toedoen van het 
Europees parlementslid Michele 
Columbu, die meewerkt in de EVA-
fraktie. Om maarte zeggen dat hij 
bijvoorbeeld voorzitter is van de 
Sardische Vereniging van Herders 
en Schapenfokkers. Terwijl de gids 
Diego Dorraine als medewerker 
aan het tijdschrift Su Populu Sardu, 
aan de hand van tal van voorbeel
den, het levensverhaal van het Sar
dische volk kon uiteenzetten. 

Eén van de boelende verbroederingsavonden met de Sardische profes
sor, Leonardo Sole, de direkteur van de Sardische school, J-P Maras, en 
gids Diego Corraine. Wllly Kuijpers, lid van het Europees parlement trekt 

een parallel tussen Vlaanderen en Sardinië. 

Aangename 
konfrontatie 

Daarover brengen we hier een 
apart verhaal. Een bemoedigende 
vaststelling hadden de deelnemers 
van deze Volkshogeschoolreis an
dermaal: ook op dit verre eiland 
wordt er blijvend gestreden voor 
meer autonomie bij de beleid-
voering. 

Don Giovanni Doré, een Sardisch pastoor-van-ten-lande verzamelde een 
250-tal volksinstrumenten. 

(Foto's Jan Devyver) 

Op bezoek bij EVA-partner Columbu 

Sardinië: veei boeren, 
scliapen, Icazen... 
en werlciooslieid 

De Sarden hebben zich door de eeuwen heen afge
zet tegen mogelijke voogden en zelfs piraten. 

Ze zijn erin geslaagd ,als eilandbewoners, hun eigen
heid te bewaren. Alleen rond Alghero heeft een 'Kata-
laanse kolonie' haar taal en kuituur kunnen opdringen. 
Het is merkwaardig vast te stellen dat, hoewel er nog 
geen eenheidgeschrift voor het Sardisch bestaat, na
genoeg 60procent van de Sarden hun moedertaalge
bruiken. Op het platteland vooral is de volksgetrouwheid 
enorm. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot Occitanië. 

H ET heet dat het Sardisch 
de oudste Romaanse taal 
is. Maar, om te illustre

ren hoever de 'eenheid' van taal te 
zoeken is: in het Noorden van dit 
eiland heet het Sardisch in feite Nu-
rees, in het bergland is het Barba-
ricinees en in het midden spreekt 
men Loqudorisch, terwijl in het 
Zuiden dan weer Campidanisch 
wordt gesproken. 

(Tijdens de reis werd een verge
lijkende 'Vlaamse proef' gedaan: 
een deelnemer van leper en één uit 
de Maaskant mochten proberen in 
hun eigen dialekt met mekaar te 
praten...) 

Reeds in de dertiende eeuw 
werd het Sardisch als officiële taal 
genoteerd. Maar, men kreeg er ver
volgens af te rekenen met de 

Spaanse bezetting (vandaar bij
voorbeeld het ingeburgerde woord 
adiós), er is verwantschap met de 
Basken, Katalanen kwamen op be
zoek, ook de Italiaanse pausen. Zo 
was bijvoorbeeld paus Bonifatius 
de achtste, koning van Aragon 
maar tevens ook van Sardinië. 

Italiaans 
monopoliespel 

De Sarden hebben altijd fel geï
soleerd geleefd; dat is allicht de 
verklaring voor het merkwaardig 
behoud van hun eigenheid. 

Tijdens en na de eerste werel
doorlog werd het nationaal bewust
zijn nog enorm versterkt: een Sar
dische brigade vocht in het Italiaan
se leger maar werd er door 'het 

moederland' hoegenaamd met 
voor beloond. 

De autonomistische refleks werd 
erdoor versterkt. Bijvoorbeeld: tij
dens de jongste verkiezingen no
teerde de Union Valdotain liefst 25 
procent van de stemmen in Val d' 
Aoste. 

De Sarden zijn in het Europees 
parlement vertegenwoordigd door 
M Columbu die de VU-ers m de 
EVA-fraktie vervoegt. 

Sardinië telt 1,6 miljoen inwo
ners, verspreid over de vier provin
cies. De schapenkweek is er 
enorm. Er zijn veel boeren. Er is de 
verkoop van talrijke soorten kazen. 
(Hoewel de Sardische melk- en 
kaashandel door het Italiaanse mo
nopoliesysteem wordt gewurgd). 
Vanzelfsprekend is ook het toe
risme hier belangrijk. 

Maar er is vooral veel werkloos
heid. Bij een raffinaderij in Portu 
Torres bijvoorbeeld werden in één 
klap 10.000 mensen afgedankt. 

Op ekonomisch gebied is er nog 
enorme diskriminatie van de Sar
den binnen de Europese gemeen
schap weg te werken. Vandaar de 
inspanningen van de VU-ers bin
nen de EVA-fraktie in het Europees 
parlement om een behoorlijk ont
wikkelingsprogramma voor de Eu
ropese regio's in het Middenlands 
Zeegebied te ontwikkelen. 

(hds) 
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Nu de stier bij de 
horens vatfen! 

Ook in de voorbije weel< grepen VU-
simpatisanten naar het overschrij
vingsboekje zodat wij deze week een 
tweede lijst met stortingen kunnen pu
bliceren. Het is nu wel duidelijk dat 
steeds meer en meer mensen de stier 
bij de horens vatten en Winst '85 
naar een nooit gezien resultaat bren
gen. Dinsdagmorgen wees de reke-
ningwijzer op 2.611.180 fr. De wijzer 
gaat dus resoluut naar de drie miljoen 
en dat zou toch wel een enorm sukses 
betekenen. 

Op aanvraag brengen wij nogmaals 
het rekeningnummer van VU, Barrika-
denplein 12,1000 Brussel (Winst '85): 
435-0271521-01. Nogmaals hartelijk 
dank! 

Marcel Vanderghote, Alveringem 1.000 fr. 
J.D., Schilde 5.000 fr. 
Erik Swertvaegher, 

Houtem-Veurne 5.000 fr. 
Petrus Stockbroeckx, Geraardsbergen. . 

1.000 fr. 
L.D.M., Waarschoot 1.000 fr. 
Albert Garreyn, Harelbeke 1.000 fr. 
Anoniem, leper 1.000 fr. 
Wim Duys, Broechem 1.000 fr. 
Urbain Van Boven, 

Dendermonde 1.000 fr. 
Jozef Rinkes, Peer 1.000 fr. 
Janssens, Begijnendijk 1.000 fr. 
Omer Burm, Gent 1.000 fr. 
Anoniem, Gent 1.000 fr. 
Herman Govaert, Gent 1.000 fr. 
Jan Boutsen, Houthalen 1.000 fr. 
Willy Vancraeynest, Halle 1.000 fr. 
Joannes Rogiers, Asse 1.000 fr. 
Roger Dewulf, Gent 1.000 fr. 
De Schrijver, Affligem. . . . 1.000 fr. 

Anoniem, Ledeberg 1.000 fr. 
vu-Assenede 1.000 fr. 
B.A., Herenthout 1.000 fr. 
Eduard De Jonghe, Ekeren.. 1.000 fr. 
Anoniem, Nieuwkerke-Waas. . 1.000 fr. 
Anoniem, Antwerpen 1.000 fr. 
Anoniem, Schoten 1.000 fr. 
G.D., Oostende 1.000 fr. 
Anoniem, Ingelmunster 500 fr. 
Simona Janssens, Mechelen.. 500 fr. 
Fredy Vanderhaeghe, Menen. 100 fr. 
Anoniem 100 fr. 
Anoniem, Beveren-Waas 1.000 fr. 
Germain Goussement, Anzegem 1.000 fr. 
Bert-Meert, Ternat 1.000 fr. 
Walter L.A. Ancolet, Ternat... 1.000 fr. 
Marcel Dassaert, Merksem... 1.000 fr. 
Remi Carton, Deinze 1.000 fr. 
Edmond Bardyn-Duthoit, 

Diksmuide 1.000 fr. 
Maria Leuridan, Poperinge. .. 500 fr. 
Anoniem, Lennik 200 fr. 
Amahd Vanderdonckt, Berchem 100 fr. 
Broes-Suis, Aartselaar 100 fr. 
Anoniem, Antwerpen 5.000 fr. 
Marcel Lambrechts, Mechelen 2.000 fr. 
Anoniem, Ternat 2.000 fr. 
Reginald Vanloock, Mortsel. . . 2.000 fr. 
Omer-Jozef Schoofs, Beersel. 1.000 fr. 
Prosper Daneels, Zwijndrecht. 1.000 fr. 
Luk Vanhagendoren, Werchter 1.000 fr. 
Anoniem, St.-Truiden 1.000 fr. 
Anoniem, Koksijde 1.000 fr. 

Willem Van Belle, Asse 1.000 fr. 
Roger Vandewattyne, Kortrijk. 5.000 fr. 
Anoniem, Affligem 5.000 fr. 
Anoniem, Vilvoorde. . . . 3.000 fr. 
Anoniem, Eekio 2.000 fr. 
Ward Hellemans, O.L.V.-Waver 2.000 fr. 
Marianne Vandevelde 1.500 fr. 
Antoon Malfait, Kortrijk 1.000 fr. 
E.V., Hofstade 1.000 fr. 
Willem Janssens, Berchem. . . 1.000 fr. 
Jan Vandenbriele, Brugge. . . 500 fr. 
Willem Werckx, Wemmei 1.000 fr. 
Leon Lippens, Gent 1.000 fr. 
Jozef Sneyders, Kapellen.... 1.000 fr. 
Baickmans-Vercammen, Berg. 1.000fr. 
J.C., Berlaar 1.000 fr. 
Regina Vranken, Merksem... 1.000 fr. 
Raphael Sonneville, 

Destelbergen 1.000 fr. 
Willy Devrlendt, Nieuwpoort... 1.000 fr. 
Marchetti-Vlassaert, Aalst 1.000 fr. 
Herman Keersmaekers, 

Boechout 1.000 fr. 
Anoniem, Deurne 500 fr. 
Anoniem, Erpe-Mere 1.000 fr. 
Buelen-Vrancken, Hasse l t . . . 1.000 fr. 
M.B., leper 1.000 fr. 
Theo Pauwels, Evere 1.000 fr. 
Anoniem, Hamme 1.000 fr. 
J. Blommaert, Brussel 1.000 fr. 
C.-V., Brussel 1.000 fr. 
G.B., Berchem 1.000 fr. 
J. Suetens, Berchem 20.000 fr. 
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Zóboailhrï 
Kwalitatief hoogstaande produkten en aktuele 
vornngeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 m^ toonzalen te Edegem en te Brussel 
bent U van harte welkonn. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeën en 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

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

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 

12 SEPTEMBER 1985 



M»f% m n 

I. 
„Schrijft ge nog ge-

dichtekes? vroeg de 
burgemeester plots en 
veegde wat schuim van 
de lippen. 

Een weinig schaam
rood steeg de jongeman 

^^ _ - _ naar de kaken. Aan de 
^ ^ A ^ W A toog vond hij elk onder-
^ ^ ^ ^ ^ p werp bespreekbaar maar 
^ ^ ^ L ^ over zijn eigen poëtische 

^ ^ ^ ^ ^ probeersels had hij het 
^ ^ ^ k hier liever niet. 
^ ^ ^ ^ „O, zo van tijd tot 

^ ^ ^ tijd..." Het leek haast 
een verontschuldiging. 

„Tuttuttut. Ik heb gelezen in De Galm dat 
gij een belofte zijt en rijp voor een of an
dere prijs!" 

„Iedereen doet zijn best, burgemeester. 
De een verzamelt postzegels, de andere 
speelt met de duiven...". 

„Allemaal gemakkelijk gezegd, onder
brak de burgemeester hem, maar met de 
pen jongleren kan niet iedereen. Pak nu 
onze sekretaris. Op d'hoogte van alle wet
ten en reglementen maar een brief schrij
ven die de gewone man verstaat zie ik hem 
nog niet doen. Onze ontvanger, geleerd
heid genoeg, maar schrijven. Dag Jan I De 
kommissaris van 't eigenste." De aange
brachte voorbeelden schenen de jonge
man niet te bevredigen. „Dat moogt ge 
met mekaar niet vergelijken, burge
meester, 't Een is 't een en 't ander is 't an
der." 

Kriekenlambiek 
„Misschien, kom we bestellen nog ne 

kriek en dan zal ik je wat vertellen". De bur
gemeester riep naar de bazin van De Groe
ne Schuur: „Roza, nog 2 kriekskes!" 

En na een poos: ,,ln mijnen tijd leerde 
men nog gedichten voordragen. Échte ge
dichten op alle soorten rijmen en wel 25 
strofen lang. En als wij voordroegen kwam 
daar volk naar kijken en de mensen zaten 
muisstil te genieten. Nu zijn de gedichten 
gekapt stro die geen mens begrijpt." 

Roza bracht de volle glazen. Van de blin
kende dieprode buiken gleden parels ge
zondheid naar het bierviltje. 

„Poëzie komt maar tot haar recht als ze 
voorgedragen wordt met gevoel en met 
overtuiging. In poëzie moet iets inzitten, 
een boodschap brengen. Allé skol!" 

De kriek liep zacht binnen. De burge
meester likte zich de lippen en genoot na. 

, ,lk zal je eens wat zeggen. Soms peins 
ik dat een glas kriekenlambiek een gedicht 
opzijneigen is." 

De jongeman keek de burgemeester on
gelovig aan. 

„Daar verschiet ge van, hé? In een glas 
kriek zit evenveel poëzie als in Guido Ge-
zelle. Gij nu? " 

De burgemeester leek zelf ook een beet
je geschrokken van zijn uitspraak maar liet 
het niet merken. Hij boog zich naar de jon
geman en zei op fluistertoon: „Ik zal je nog 
eens wat anders zeggen, maar ge moet het 
niet aan het klokzeel hangen. Als 't mij al
lemaal tegengaat en als iedereen tegen mij 
is dan durf ik ook al eens een gedicht 
schrijven...". 

„'t Is niet waar, burgemeester!" riep de 
jongeman uit. Roza klapte haar Rijk der 
Vrouw dicht en vroeg of ze nog iets moest 
brengen. De burgemeester schudde neen. 
Pas nu besefte hij een diep geheim te heb
ben prijsgegeven. Hij pakte zijn pint vast 
en dronk die tot op de bodem leeg. Zijn ka
ken kleurden een beetje... • 
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: : L 

/ ^̂ -̂ -u/̂ ,̂ ^ 

^£7J£S /5 PAT / 

rr^rf) 
WMIS WATCfi OP 

VLAAMS£ 30D£M ' 

HU ZOU m ONS I^DG PÜ/iViN ^ ' 
won LATEH 3£r/j/S/V OOK ! 

e e j ' 



Van dag 
tot dag 

Zaterdag 14 sept. 
D BRT 1 16.00 
Aan de baai bij maanlicht, film 
D BRT1 18.05 
Stad op stelten 
D BRT1 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 20.20 
Wie wil er van mijn kinderen hou
den?, film 
D BRT 121.50 
Zanger zonder meer, show van Jo-
han Verminnen 
D BRT 1 22.30 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 22.45 
So what?, serie over jazzmuziek 
D Ned. 1 15.30 
Popeye, en andere strips 
D Ned. 1 18.30 
Coronation street, serie 
D Ned. 1 19.01 
De grote zes, nieuwe serie 
D Ned. 1 19.27 
Knock out show, kwis 
D Ned. 121.07 
Liefde op het land, nieuwe serie 
D Ned. 1 22.30 
Achter het nieuws 
D Ned. 2 19.12 
Domenico Scarlatti, dok. 
D Ned. 2 20.10 
„Apple" Baantjer en De Cock, dok 
D Ned. 2 20.40 
Sportpanorama 
n Ned. 2 23.10 
The Jericho mile, film 

Zondag 15 sept. 
D BRT1 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 15.05 
Gevraagd: man of vrouw, info 
D BRT1 15.45 
Praalstoet van de Gouden Boom, re
portage 
D BRT1 17.00 
De vorstinnen van Brugge, serie 
D BRT1 18.05 
Liegebeest 
D BRT 1 18.20 
Leven en laten leven, natuurkwis 
D BRT 1 20.35 
Mijn broer Jonathan, serie 
D BRT 121.25 
Fransschrijvende Vlamingen, Paul 
Neuheys (1897-1984) 
D BRT 122.15 
De steek-er-wat-van-op-show 
D BRT 2 13.45 
Autorennen, Grote Prijs van Belgi'e 
Formule 1 
D BRT 2 16.00 
Grote Prijs Eddy Merckx, reportage 
D Ned. 1 19.20 
Claire, serie 
D Ned. 1 20.10 
The young ones, serie 
D Ned. 1 21.00 
Fanny en Alexander, serie 
D Ned. 1 22.15 
HIeris... Adriaan VanDIs 
D Ned. 1 23.05 
First contact, dok. 
D Ned. 2 20.10 
Panoramiek, Info 

De Marx Brothers in duistere omstandigtieden mag je wel zeggen! „A 
night in Casablanca" (dinsdag 17sept. om 21 u. 35 op RTL) 

D Ned. 2 20.45 
De tiendepenning, dok. reeks 
D Ned. 2 21.35 
Iras, het onderkoelde oog; dok. 
D Ned. 2 22.25 
Dode duiven vallen om mij heen, film 

Maandag 16sept. 
D BRT1 17.00 
Schooltelevisie 
D BRT1 18.10 
Merlina, serie 
D BRT1 19.10 
Bretagne, dok. 
D BRT 1 20.10 
Maalstroom, serie 
D BRT 121.00 
Sjo-bis-time, show 
D BRT 121.50 
Verrassende vertellingen, film 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20.20 
Extra-time 
D BRT 2 21.35 
Vizier, voor smalfilmamateurs 
D Ned. 1 19.00 
Sportpanorama 
D Ned. 1 19.25 
Televizier magazine 
D Ned. 1 20.28 
Kodenaam: Intrepid, serie 
D Ned. 1 22.10 
Avro's praatpark 
D Ned. 2 19.27 
Schlagerfestival 1985, show 
D Ned. 2 21.25 
De dochter van Mistral, serie 
D Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 17 sept. 
D BRT1 17.00 
Schooltelevisie 
n BRT1 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT1 18.25 
Candy, Candy, strip 
D BRT 1 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT 1 20.55 
Tsukuba: de stad van het brein, dok. 
D BRT 121.45 
Proms '85, koncert 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20.25 
De kleine waarheid, serie 
D BRT 2 21.20 
De Octopus, serie 

D Ned. 1 19.00 
Natuur in eigen land, dok. 
D Ned. 1 19.25 
Cijfers en letters, kwis 
D Ned. 1 20.28 
Waarom hebben ze het Evans niet ge
vraagd?, serie 
D Ned. 1 21.20 
Brandpunt 
D Ned. 1 21.55 
Een verre opdracht, de droogte in de 
Sahel 
D Ned. 1 22.40 
Films en fans. Info 
D Ned. 219.12 
Met nieuwe ogen bekeken, dok. 
D Ned. 2 19.37 
De Gletsjer Expres, dok. 
D Ned. 2 20.20 
Van U wil ik zingen, koorzang 
D Ned. 2 22.45 
Tijdsein 
D Ned. 2 23.15 
Den Haag vandaag 
D RTB1 De Papoea's, vergeten door 
de geschiedenis; dok. 

Woensd. 18 sept. 
D BRT1 15.45 
Parijs-Brussel, reportage 
D BRT 1 18.00 
Tik tak 
D BRT1 18.10 
Zeppelin, jeugdinfo 
D BRT1 18.35 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT1 19.10 
De blauwe planeet, dok. 
D BRT 120.15 
Namen noemen, kwis 
D BRT1 21.00 
Zakenmensen, serie 
D BRT 121.25 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT 122.15 
Het gerucht, kunstmagazine 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 19.25 
Zwartje, de postduif; dok. 
D BRT 2 20.20 
Het leven is toch zalig I, film 
n Ned. 1 19.05 
Knight rider, serie 
D Ned. 1 20.33 
Vader ziet Abraham, show 
D Ned. 1 21.30 
De dochter van Mistral, serie 
D Ned. 1 22.25 
Tros aktua 
D Ned. 1 22.55 
Last night of the proms 

D Ned. 219.22 
Van gewest tot gewest 
D Ned. 2 20.10 
Aischa, film 
D Ned. 2 21.30 
Werken aan een droom, over de Frie
se film 
D Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag 

Dond. 19 sept. 
D BRT1 16.00 
60 plus, bejaardeninfo 
D BRT1 18.10 
De Freggels, serie 
D BRT1 18.35 
Dat ben ik: Michael Grant, jeugdfilm 
D BRT 1 20.25 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT1 21.05 
Panorama, info 
D BRT1 21.55 
De kracht van een vrouw, nieuwe 
serie 
D BRT 2 19.00 
De blauwe planeet, dok. 
D BRT 2 20.20 
Gal young 'un, film 
D BRT 2 22.00 
Festival van Vlaanderen, koncert 
D Ned. 1 19.00 
Klub Veronica magazine 
D Ned. 1 20.28 
Evening in Byzantium, serie 
D Ned. 121.15 
The story of... The Cats 
D Ned. 1 22.00 
Nederland schoon, over afval 
O Ned. 219.12 
1985 zomer in Amsterdam 
D Ned. 2 20.00 
Prinsengracht-koncert 1985 
D Ned. 2 20.40 
Oud speelgoed, TV-spel 
D Ned. 2 21.45 
Opsporing verzocht 
D Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 20 sept. 
D BRTTI 18.25 
Bassie en Adriaan, serie 
D BRT1 18.50 
Star trek, SF-serie 
D BRT 1 20.20 
De slag om de Ardennen, dok. 
D BRT 121.40 
Vladimir Majakovski, dok. 
D BRT 2 19.00 
1 Week sport 
D BRT 2 20.20 
Bloedige bekentenissen, film 
D BRT 2 22.05 
Premiere, filminfo 
D Ned. 1 17.46 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 20.28 
Nederland kikkerland, finale 
D Ned. 1 21.20 
Hier en nu 
D Ned. 121.55 
Hill street blues, serie 
n Ned. 1 22.40 
Cheers, serie 
D Ned. 1 23.05 
Postludium, koncert 
D Ned. 219.12 
Molletje en de lolly, strip 
D Ned. 2 19.25 
The goodbye girl, film 
D Ned. 2 21.12 
Strijd met verf en inkt, dok. 
D Ned. 2 22.45 
De zee van geloof, dok. 
D Ned. 2 23.37 
Een vlinder op de schouder, film 
n RTB 1 20.35 
De witte van Sichem, Vlaamse film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 14 sept. 
Jericho Mile 
Levenslang gedetineerde Larry 

Purphy (Peter Strauss) ontplooit zich 
als een loopwonder. Hij besteed al zijn 
,,vrije" tijd aan de sport en kan rekenen 
op de steun van de gevangenisdirek-
teur. (Ned. 2 om 23 u. 10) 

Zondag 15 sept. 
Bus Stop 
Het leven op het Amerikaanse plat

teland wordt uitstekend in beeld ge
bracht en Marylin Monroe tekende voor 
de hoofdrol aan de zijde van een nieuw 
talent, Don Murray. (RTL om 20.00 
uur) 

IVIaandag 16 sept. 
St Ives 
Amerik. misdaadfilm uit 1976 met 

o.a. Charles Bronson en Jacqueline 
Bisset. Een schrijver van politieromans 
(Bronson) wordt ingehuurd door de in
trigerende rijkaard Procane en diens 
knappe medeplichtige Janet om gehei
me dokumenten te bemachtigen, maar 
wordt uiteindelijk van moord beschul
digd. (BBC 1 om 23 u. 10) 

Dinsdag 17 sept. 
A night in Casablanca 
RTL start met een nieuwe formule: 2 

films op dinsdagavond onder de titel 
„Cinémania". Voor de eerste avond 
werd een beroep gedaan op komisch 
talent. Nadat Louis de Funès af te reke
nen krijgt met een lastige politiekom-
missaris in „Jo" gaan de Marx Brothers 
een reeks geheimzinnige moorden 
oplossen in een hotel in Casablanca. 
(RTL om 21 u. 35) 

Woensd. 18 sept. 
Het leven is toch zalig! 
In deze film speelt de ondertussen af

gedankte Miss Ellie uit „Dallas" aan de 
zijde van James Stewart, een le
vensmoede architekt die door een he
melse gezant uit de penarie wordt ge
haald. (BRT 2 om 20 u. 20) 

Donderd. 19sept. 
Un moment d'égarement 
Franse komische film uit 1977. 

Twee veertigers brengen samen met 
hun 16-jarige dochters hun vakantie 
door in Saint-Tropez. De echtgenotes 
zijn er niet en er is dus kans voor avon
tuurtjes. Zelfs de dochters laten zich 
niet onbetuigd... (RTB 1 om 20 u. 05) 

Vrijdag 20 sept. 
Een vlinder op de schouder 
Film uit 1978 met in de hoofdrol Lino 

Ventura en met als tegenspeelster 
Claudine Auger. Lino Ventura speelt de 
rol van Roland Feriaud, die in Barcelo
na betrokken raakt bij een moor
daanslag, die door de overheid blijk
baar zo snel mogelijk wil vergeten wor
den. (Ned. 2 om 35 u. 35) 
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Op het gebied van feestelijk tafelen zijn we in Vlaan
deren wel een en ander gewend. U kent beslist het mid
deleeuwse, anonieme Halewijn-verslag: ,,Daar werd 
gehouden een banket, het hoofd werd op tafel gezet.'' 
We hebben gelezen over de Boergondische festijnen 
en gekeken naarde Bruegeliaanse Boerenkermissen, 
enz. Maar dat verbleekt allemaal bij wat men tijdens de 
Griekse en vooral Romeinse gastmalen gewoon was. 

lENS was er het gastmaal 
dat de rijke Romeinse snob 

'Trimalchio aanbood. De 
enorme overdaad aan spijzen en 
dranl<en was maar normaal, maar 
er kwam ook een levensgroot ske
let op tafel, helemaal van zilver en 
zo vernuftig gemaakt dat de tallo
ze knekeltjes in alle richtingen kon
den bewegen. Het luisterrijk tafe
reel bood de gastheer de gelegen
heid om enkele filosofische verzen 
over de vergankelijkheid van het le
ven te deklameren. 

Aan dergelijke maaltijden ging 
een heel ceremonieel vooraf, voor
al baden en het aantrekken van an
dere toga's die obstinaat wit 
moesten zijn en sandalen waar
mee nooit buitenshuis was gelo
pen. Dit om evident hygi'enische 
redenen. Ook brachten de gasten 
twee servetten mee, een om rond 
de hals te knopen, het andere om 
de vingers aan af te vegen. Im
mers, vork, mes en lepel waren 
toen nog niet in gebruik. 

De mannen aten liggend, terwijl 
de dames aan het voeteinde van de 
ligbank zaten. Diskriminatie, dat 

wel... maar dames plachten feest-
banketten zelden bij te wonen (wel
licht alweer diskriminatie). 

In die tijden werd ook nogal wat 
aandacht besteed aan het ruimte
lijk dekor, met technische snufjes 
die ons nu nog verbazen. Tijdens 
heel gesofistikeerde gastmalen 
opende zich het plafond en dwar
relden rozeblaadjes over de gasten 
heen, soms kwamen rijkelijk met 
allerlei lekkers opgemaakte tafels 
naar omlaag. Dat was pas,,de ver
beelding aan de macht". 

Ook de kuituur werd niet verge
ten. Zo was er de kultus van de 
pauweveer. Wie, en iedere gast 
deed dat, teveel gegeten en ge
dronken had, kriebelde zich met de 
veer diep in de keel, zodat het ver
lossende „vomitorium" plaatsvond 
en men opnieuw aan de zwelgslag 
kon. Tot zover de ,,eetkultuur', nu 
de andere. De vele gangen werden 
onderbroken door muziek, dans en 
po'ezie... kunsten die even hoog in 
aanzien stonden als de gastrono
mie. In sommige Griekse restau
rants bij ons vind je daar nog wel 
wat Sirtaki-sporen van terug. 

Deze week 
in Knack Magazine 

De VDB-zaak 
Toen Ronald Van den Bogaert een kleine twee maanden 

geleden in Kinshasa werd aangehouden, hebben velen 
wellicht gedacht dat hij snel zou worden uitgewezen. Hij 
staat nu toch terecht. Wat heeft Brussel gedaan om hem 

vrij te krijgen? 

20.000 kandidaten 
Alleen de paleizen van de Heizel 
zijn tegenwoordig nog groot ge
noeg om alle kandidaten bij een 
staatseksamen in onder te bren
gen. Tien dagen geleden waren ze 
er met 20.000. Een reportage. 

Allan Boesak 
De dag voor hij voor de vrijlating 
van ANC-leider Nelsen Mandela 
zou gaan betogen, werd domine 
Allan Boesak zelf aangehouden. 
Twee dagen daarvoor had Knack 
met hem een gesprek. ,,Het land 
vliegt onder hun ogen in brand, en 
ze snappen het nog niet". 

Het beleg van Laken 
Deze week verschijnt de nieuwe 
roman van Walter van den 
Broeck, ,,Het beleg van Laken". 
Daaruit in Knack een voorpubli-
katie. 

Francorchamps bis 
Er zal dit jaar dan toch een for-
maule 1-wedstrijd gereden worden 
op het circuit van Francorchamps. 

Knack had een grand prix-gesprek 
met Ferrari-rijder Stephan Jo
hansson. 

Knack Weekend 
Macho-mannen verleiden niet 

langer 
Ook in de reklame wordt het beeld 
van de stoere bink naar de achter
grond gedrongen door de kwets
bare man of zoals nieuwlichters 
dat noemen: de polysensuele man. 

Wintermode voor hem 
Nieuwe stoffen, weer pakken met 
brede broeken en lekker zittende 
jasjes, komfortabele overjassen: 
de nieuwe wintermode voor me
neer gezien door het oog van drie 
grote ontwerpers. 

Clubties geleend van Albion 
De clubties met de typische streep
jes van Britse clubs, scholen of le
gerkorpsen worden steeds meer ge
dragen. Wat voor een traditie zit 
daar achter? 

Vooral sedert de kontroversen rond de moorddadi
ge keldering, door middel van twee magnetische mij
nen, van haar vlaggeschip „Rainbow Warrior" in Nieuw 
Zeeland is de internationale milieu-organisatie Green
peace nog meer in de wijde belangstelling gekomen 
dan voorheen. Ondanks de nogal bevreemdende ont
snapping van de in de Antwerpse haven aan de ketting 
gelegde,,Siri us "blijft Greenpeace in Vlaanderen toch 
nog relatief onbekend. Daar wordt in het Gemeentelijk 
Museum en Galerij,,Herman Teirlinck Huis" in Beer-
sel nu op een foto-informatieve en artistieke wijze wat 
aan gedaan. 

E Greenpeace beweging 
I houdt zich bezig met de do
delijk gevaren waarmee de 

mens de natuur bedreigt. Door 
middel van geweldloze akties 
vestigt de organisatie de aandacht 
op de bedreigingen: o.a. de jacht 
op walvissen en zeehonden, de zu
re regen, het storten van chemisch 

en radio-aktief afval in zee, het ne
men van kernproeven, enz. Tege
lijk poogt Greenpeace deze praktij
ken daadwerkelijk te stoppen door 
bewustmakende akties, uitgevoerd 
in een rechtstreekse konfrontatie 
met de milieu-aantaster. 

Het uiteindelijke doel van Green
peace is niet alleen een einde ma

ken aan bepaalde misstanden of 
het redden van bedreigde diersoor
ten. Greenpeace wil toekomstge
richt iets wezenlijks veranderen 
aan de manier waarop de mensen 
denken en handelen. Een Green
peace basis-principe daarbij is: om 
zelf te overleven zal de mens op 
aarde immers met alle andere le
vende wezens moeten leren leven 
in een ,,groene wereld". 

Om het grote publiek te sensibi
liseren spelen foto's, filmbeelden 
en aktieverslagen een belangrijke 
rol... én de inbreng van gemoti
veerde kunstenaars... Een voor
treffelijk voorbeeld daarvan is de 
tentoonstelling,,Greenpeace" die 
nog loopt tot 29 september in het 
Herman Teirlinck Huis, Uwenberg 
13 (gesloten op woensdag). 

De expositie omvat een 15-tal 
panelen, waarop kleurfoto's met 
u itleg over de akties van G reenpea-
ce en het probleem van de zure re
gen. Desbetreffend worden ook 
video-opnamen getoond. Daar
naast worden ook een 30-tal deze 
problemen benaderende werken 
tentoongesteld van Vlaamse beel
dende kunstenaars, en beslist niet 
de minste: Antoon De Clerck, Jac-
ky Duyck, Koenraad, Octave Lan-
duyt, Roger Raveel, Camiel Van 
Breedam. Deze opmerkelijk expo
sitie is een uitstap naar het mooie 
Beersel beslist waard. 

PICA 

ï Calf verdroncken swygt nu Swaelen 
in 't Vlaemsch, in 't Fransch, in alle taaien 
en steeckt naer caloot costuymen 
den stouten bek in de braeve pluymen 

^MeBbpeLoTL 

Uiteraard zochten wij Napoleon 
Bonaparte (1769 -1821) in onze 94ste 
opgave. Deze oplossing werd trou
wens door een veertigtal lezers ge
vonden en ingestuurd. Ons boeken
pakket gaat deze week naar Lène Du
bois Maesen uit de Kasteelstraat 41 
te 3761 Neerharen. Proficiat! 

We naderen stilaan de 99ste opga
ve en nu reeds kunnen wij U verklap
pen dat dit een ekstraatje wordt, met 
enkele prachtige prijzen. IVIaar onder
tussen gaan we rustig door. Indien U 
weet wie wij zoeken via onderstaand 
citaat, stuur dan uw antwoord onver
wijld naar WIJ, „Meespelen (96)", 
Barrikadenplein 12,1000 Brussel. U 
hebt tijd tot maandag 23 september. 

E persoon wiens naam wij 
Izoeken leefde tijdens de 
tweede helft van de 19de 

eeuw in Centraal-Europa. Hij kwam 
onder de indruk van het anti
semitisme, o.m. met de Dreyfus-
affiare. Hij is de auteur van ,,Der 
Judenstaat", waarin hij het stand
punt verdedigde dat de Joden naar 
Palestina moesten terugkeren. 

Daarom werd hij de pionier van 
het Zionisme, dat ide'eel en orga
nisatorisch aan hem veel te danken 
heeft. 

,,Het vertrek van de Joden moet 
men zich niet voorstellen als iets 
dat ineens plaats heeft. Het zal ge
leidelijk gaan en tientallen jaren in 

beslag nemen. Het eerst zullen de 
mannen gaan om het land te ont
ginnen. Volgens een van te voren 
vaststaand plan zullen ze wegen, 
bruggen en spoorlijnen bouwen, 
telefoon aanleggen, rivieren t)e-
vaarbaar maken en voor zichzelf ei
gen woonplaatsen vestigen. 

Door hun vertrek komen er on
derlinge betrekkingen, dat verkeer 
brengt markten teweeg, de mark
ten trekken nieuwe kolonisten aan. 
Want iedereen komt vrijwillig, op ei
gen kosten en voor eigen risiko. 
Het werk dat wij in de grond in
vesteren, verhoogt de waarde van 
het land. 

De Joden zullen spoedig inzien 
dat hier een nieuw en vrijblijvend 
gebied ontsloten wordt voor hun tot 
nu toe gehate en verachte daden
drang. Na de in ekonomisch op
zicht zwaksten volgen geleidelijk 
de iets sterkeren. Die nu de vertwij
feling nabij zijn, gaan het eerst. Orv 
ze overal vervolgde intelligentsia 
van middelbaar niveau, die wij in 
zo'n grote overvloed rijk zijn, zal de 
leiding hebben." 
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In Vlaanderens hoppestreken 

Een plukdag 
en een 
zoektocht 

Vlaanderen is de gelukkige bezitter van twee hop
pestreken : de omgeving van het Westvlaamse Pope-
ringe en de Brabantse hoppestreek, het,,land" tussen 
Asse en Aalst. 

Nu de hoppevelden op hun mooist zijn en de pluk 
wordt ingezet zit de tijd goed om langs de Brabantse 
hopperoute of in het Poperingse de lochtingen te be
zoeken. 

DE hopteelt heeft in Vlaande
ren een hele geschiedenis 
achter de rug. De vroegste 

vermelding staat te lezen in een ak
te door Pepijn de Korte in 678 on
dertekend. 

Maar vanaf de 14de eeuw wordt 
hoppe in onze gewesten aange
wend bij de bereiding van bier, toen 
moest het een mengsel van aroma
ten en kruiden, het zogenaamde 
,,gruit", vervangen. 

Tegen 
hypocondrie... 
Al die tijd was hoppe echter ook 

een veel gebruikt geneeskrachtig 
kruid. Ineen ,,natuurzedekundig" 
boek uit 1769 staat te lezen: ,,De 
hoppe heeft een maatig verwar
mende, genezende, pisdrijvende, 
zeer bloedzuiverende en pijnstil
lende kracht, en is zeer dienstig te
gen verstoppingen der lever, milt 
en andere ingewanden en derhal
ve een der beste middelen tegen 
hypocondrie (ziekelijke droef
geestigheid), melancholie, scorbint 
en geele ziekte, alsmede tegen al
lerlei schurft." 

Tot 1880 werden bij ons nog 
4.000 ha hoppevelden bewerkt. 
Van dan af begint het volume te 
krimpen. Bij de eeuwwisseling 
bleef er nog nauwelijks de helft 
over, na WO I nog slechts 960 ha. 
Toen in 1947 de velden nog eens 
gemeten werden restten er nog 
slechts 488 ha hoppeveld... Na 
1975 stelde men vast dat er weer 
800 ha met ranken begroeid wa
ren. Daarvan telt men er 160 ha in 
de Brabantse hoppestreek waar 60 
hoppeboeren er hun brood mee 
verdienen. De resterende + 650 
ha liggen rond Poperinge waar 160 
hoppeboeren bedrijvig zijn. 

Tot de grote mekanisatie ook 
hier haar intrede deed was de hop-
pepluk een zeer arbeidsintensieve 
bedrijvigheid. In de dne eerste we
ken van september werd iedereen 
die niet te zwak of doodziek was ge
mobiliseerd om te plukken. Het 
ganse dorp trok op om de boer te 
helpen maar vooral om een cent bij 
te verdienen, doorgaans bestemd 
om de kolenvoorraad van de ko
mende winter te betalen. 

Hoepduvel 
Naar het Poperingse b.v. zakten 

tot in de jaren vijftig wel meer dan 
15.000 ,.vreemde" plukkers af. In 
de streek rond Asse speelde een 

Groot en klem aan de pluk, maar zo gebeurt het niet meer.. 

burgemeester het klaar de eerste 
schooldag met enkele weken uit te 
stellen, zodat ook de jeugd kon 
worden ingeschakeld. 

Met de mechanisatie raakten de 
vele gebruiken rond de hoppepluk 
in de vergeethoek. In de streek van 

Asse-Aalst-Opwijk werd jarenlang 
en met sukses gepoogd daar wat 
aan te verhelpen, er ontstond een 
hele beweging rond de hop waar
bij de vervaarlijke „hoepduvel", de 
ranken verwoestende wind, zowat 
de centrale figuur was. Het is voor-

•«•ri»M«WiiiM|||ll 

^duuEdaat 
Vier weken nog en met miljoenen to

gen we weer ter stembus. Honderden 
kandidaten zullen er dingen naar de 
gunst van de kiezer. Eén van hen heet 
Joos Somers, lijstaanvoerder van de 
Volksunie-Kamerlijst in het arrondisse
ment Mechelen. 

Somers is een hardwerkend parle
mentslid, die vooral het amnestie
vraagstuk beheerst en bepleit in gunsti
ge zin. 

VRAAG: Veronderstel dat er een teletijdma-
chlne bestaat waarover U kunt beschikken. 
Naar welke tijd zou U zich laten terugf litsen 

en in de huid van welk personage? 
Antwoord: „Ik leef graag vandaag. Aan het ver

haaltje van die goeie ouwe tijd hecht ik niet teveel ge-

Joos Somers, liever een etentje met vrienden. 

loof. Bekijk maar eens de enorme en positieve voor
uitgang van de geneeskunde: vroeger stierf je gega
randeerd van een gesprongen blinde darm. 

Als ik dan toch in die machine zou moeten, dan 
liefst naar de Boergonidsche tijd. Een hoogtepunt in 
onze rijke geschiedenis, tijdens dewelke de welvaart 
relatief en voor die tijd toch enigszins gespreid was. 
En als het kan in de huid van een groot Vlaams schil
der. Die de toen bekende wereld afreisde en Vlaan
deren aan de wereld leerde kennen." 

Vraag: U bent chef-kok van een Brussels 
restaurant in de buurt van het parlement. Welke 
politici zou U graag eens in uw eethuls ontvangen 
en welke maaltijd zou U hen voorschotelen? 

Antwoord -.„Ik hou niet erg van ambtelijke lunchen 
met veel stijfheid en geveinsde vriendelijkheid. Bijge
volg vrees ik een slechte chef-kok te zijn, zeker voor 
politici. Die jammer genoeg te vaak de zin voor hu
mor verloren hebben en hun rolletje zo gewichtig en 
doodserieus spelen. 

Ik zou alle gekozenen een hongermaaltijd aanbie
den, tegen zeer hoge prijs. En de opbrengst schen
ken aan hen die altijd met zo'nbordje rijst moeten 
overleven. O ja, mijn streekgenoot Luc Vanden Blus-
se serveer ik iets wat zwaar op de maag blijft liggen. 
Om hem lijfelijk te laten ondervinden hoe kotsmisse
lijk wij zijn van zijn vele niet-uitgevoerde beloftes." 

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

Antwoord: „Ik zou hen onderhouden over de on
noemelijk sterl<e troeven waarover ons land en volk 
beschikt. Vertellen over ons verleden, maar vooral 
ook over hoe wij de uitdaging van de 21ste eeuw en-
toesiast tegemoet zien. Over onze vredeswil, onze 
koppigheid, onze werklust, onze gezelligheid, onze 
volksaard. 

En toch eventjes uitleggen hoe het kan bestaan dat 
wij nog immer een verdrukte meerderheid zijn." 

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

Antwoord: ,,Geefmij maar de zalige klanken van 
onsterfelijke gregoriaanse muziek. Omdat ik er rustig 
bij word. En bij die hemelse gezangen eventjes weer 
ga geloven dat het ooit nog allemaal goed komt" 

al de heemkundige Eugeen Van 
den Broeck die daartoe een grote 
bijdrage heeft geleverd. 

Ook de Toeristische dienst van 
de provincie Brabant heeft haar 
steentje bijgedragen en stippelde 
een Hopperoute uit waarlangs nog 
tot einde september een grootse 
zoektocht is georganizeerd. 

Plukdag 
De zoektocht (die de meespelers 

tal van mooie waardevolle prijzen 
kan opleveren) wordt op zondag 6 
oktober met een landbouwhappe-
ning te Opwijk besloten. Daar is er 
dan een boerenmarkt, een land-
bouwstoet en een soortement 
spektakel ,,Dit leuke platte-land". 
Alle inlichtingen ook voor het deel
nemingsformulier met de foto-
vragen bij de Toeristische Federa
tie van Brabant, Grasmarkt 61 te 
1000 Brussel (02-513.07.50). 

Te Poperinge gaat nu zondag 
een hoppehoogdag door die er om 

M Vlaanderen 
^^^M • heeft ook zijn 
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huisstraat 71 
te Poperinge. Alle bewerkingen die 
de hoppe ondergaat: wegen, keu
ren, drogen, persen kunnen er ge
volgd worden. Een film uit 1936 
toont het sociaal belang van de 
handpluk. Inlichtingen voor blezoe-
ken aan dit merkwaardig museum op 
nr. 057-33.39.52. 

10 u. 30 begint op de Schipvaar
thoeve waar nog met de hand zal 
worden geplukt. Heel de dag zijn er 
optredens van folkloregroepen. In 
de namiddag begint er om 16 u. 
een plukwedstrijd ,,Kort en rap zon
der blad". Inschrijven voor het mid
dagmaal IS wel nodig bij de Dienst 
voor Toerisme, Grote Markt 1 te 
8970 Poperinge (057-33.40.81). 
Wie niet op het feest wil kan toch 
nog de Hoppelandroute, die ook 
door Poperinge loopt ontdekken. 
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LendI en Mandlikova winnen Flushing IVIeadow 

De Tsjechoslovaakse charge 

1*3 

New York is nog niet bef<omen van de Tsjectiiscfie 
charge. Hana Mandlil<ova tiaalt tiaar gewezen landge
note Martina Navratilova onderuit in de finale dames
enkel van Flushing Meadow en Yvan LendI geselt John 
McEnroe in de eindstrijd van het heren-enkel. Men was 
op veel maar niet op alles voorbereid. 

IVAN LendI verraste vriend en 
tegenstander met aanvallend, 
spectaculair tennis. Hij rukte op 

naar het net, hij nam risico's, hij 
speelde wellicht nooit beter. LendI, 
zoveel was duidelijk, straalde 
macht en zelfvertrouwen uit. Hij 
was de schaduw van zijn eigen 
vrees eindelijk kwijt en hees zich 
wellicht definitief naast de aller
grootste die McEnroe voorlopig 
toch nog blijft. Voorlopig, want de 
advokatenzoon uit New York 
speelde dit jaar eigenlijk nog nooit 
op de top van zijn mogelijkheden. 
Stress en oververzadiging hebben 
hem verplicht een stap terug te zet
ten. De konkurrenten lieten de 
kans niet liggen... 

„^ iffimififrtartttrariM 

Mandlikova, tranen van geluk... 

Miljoenen genoeg, 
punten te weinig 

Vier op twaalf 
Het sukses kan in de voetbalsport nog steeds niet ge

kocht worden. Dat bewijst het wedervaren van KVMe-
chelen. De ploeg won, ondanks er voor circa vijfenveer
tig miljoen nieuwe spelers werden aangetrokken, nog 
geen wedstrijd... Men zal het zich achter de kazerne wel 
anders hebben voorgesteld. 

VIER op twaalf en na de uit
wedstrijd op Anderlecht mis
schien vier op veertien... 

Het leedvermaak van de andere 
Mechelse voetbalfamilie, die trots 
de tweede klasse aanvoert, moet 
groot zijn. 

Prestatiedruk 
Toch lijkt het ons geraadzaam 

voorzichtig te blijven. De weg is 
nog lang en KV kan enkel verbete
ren... Wanneer de te vaak gewijzig
de ploeg eenheid in handelen en 
denken verwerft, wanneer een 
aantal gekwetste spelers terugko
men, wanneer de trainer (indien 
men hem daar nog de tijd voor 
gunt) rust en evenwicht zal hebben 
teruggevonden. 

Kurmecke kan de prestatiedruk 
overigens maar moeilijk aan. Dat 
verwondert ons niet. Ze zijn zeld
zaam, de oefenmeesters die zich
zelf blijven onder toenemende 
spanningen. Er bestaat namelijk 
een heel verschil tussen het trainen 
van een ,,gewone" eersteklasse-
ploeg en het leiden van een poten
tiële topformatie. In laatstgenoem
de verenigingen botst men op spe
lers met meer klasse, meer ambitie 
en meer persoonlijkheid. Het (mo
gelijke) geldgewin is groter. Tegen
slagen worden moeilijk verteerd en 
geduld oefenen wordt er niet als 
een deugd aangeprezen. Investe

ringen moeten nu eenmaal zo snel 
mogelijk renderen. Voorzitter Cor-
dier denkt er blijkbaar ook zo over 
want vorige week haalde hij de nog 
geschorste Walter Meeuws weg bij 
Ajax. In de nadagen van zijn loop
baan moet de internationaal uit 
Gierie de verdediging van KVorga-
nizatie en zelfvertrouwen waarbor
gen. Tenminste, indien de voetbal
bond bereid wordt gevonden zijn 
,,Belgische" schorsing op te hef
fen. Wat overigens niet meer dan 
normaal zou zijn. 

Weinig doordacht? 
Die laatste paniek(?)transfer 

doet ons wel glimlachen. Bij Beer
schot, dat een puike start nam in 
het kampioenschap, ontwikkelde 
de jonge Talbut zich tot de revela
tie van het voorseizoen. Hij komt 
van... KV Mechelen waar hij niet 
goed genoeg bevonden werd. On
danks Mare, zoon van de eens be
ruchte John, vorig seizoen een 
vaste standplaats had in het eerste 
elftal en KV toch geen overschot 
schijnt te hebben aan goede verde
digers. Een vreemde wereld. Al 
herhalen we het graag: het is zeker 
nog niet te laat om goed te doen en 
het kan nu nog enkel verbeteren. 
Maar de spectaculaire kompeti-
tiestart en de financiële baten die 
daaruit moesten voortvloeien zijn 
uitgebleven. 

Lendis meeslepende krachtpat
serijen werden met verwondering 
maar niet met verbijstering ont
haald. De stunt van zijn drieëntwin-
tigjarige landgenote Hana Mandli
kova sloeg evenwel iedereen met 
verstomming. Hana doorbrak het 
meesterschap van het duo 
Navratilova-Evert. Men hield het 
niet voor mogelijk. Eerst rekende 
ze af met Chrissie en in de finale 
geraakte ze langs twee tiebreaks 
voorbij Martina. 

Wie is deze Mandlikova, die het 
damestennis nieuwe zuurstof toe
diende, eigenlijk en hoever reiken 
haar mogelijkheden ? Beleefde zij 
op Flushing Meadow ,,de dagen 
van haar leven" of is zij inderdaad 
de langverwachte opvolgster van 
de voornoemde ongekroonde ko
ninginnen van het damestennis? 
Mandlikova is al lang een belofte. 
In '80, ze moet toen zo'n achttien 
geweest zijn, won ze de open 
Australische en in '81 veroverde ze 
met haar aangeboren talent de 
Franse hoofdstad. De weg naar de 
absolute top scheen breed open te 
liggen. 

Hollandse lianden... 
Scheen, want Hana zette (nog) 

niet door. Te veel talent, te veel 
klasse en te weinig karakter, te wei
nig discipline. Ze verloor vaak te
gen lager geklasseerde speelsters, 
ze was mentaal breekbaar. Wel 
bleef ze altijd aanvallen. Ze ver
koos de serve en de volley boven 
(het vaak vervelende) baseli-
nespel. Mandlikova was op weg 
een ,,eeuwige" belofte te blijven 
toen de Nederlandse Betty Stöve 
haar onder handen nam. Met Hol
landse vasthoudendheid werd 
Mandlikova bijgestuurd: fysiek, 
koncentratie, weerbaarheid. Het 
meisje werd vrouw. In denken en 
handelen. Mandlikova vond een 
nieuw evenwicht en Evert en Na
vratilova, die zo stilaan toch in hun 
onkreukbaarheid moesten gaan 
geloven, werden er het slachtoffer 
van. Grote overwinnaar werd even
wel het damestennis dat na jaren 
stagnatie misschien opnieuw in be
weging komt. Het Tsjechoslovaak
se tennis vierde dus triomfen. 

Er bestaat dus duidelijk nog een 
andere school dan de Zweedse. 

f / / / . 

Goede ouwe Mac in last... 

Ivan LendI, de aflossing aan de top. 

Kermiskoersen in Vlaanderen 

Fietsen rond 
een scheve toren 

,,Wij" ontving een brief van ons gemeenteraadslid 
Willy Van derJeugt. Als medeorganizator van de Bug-
genhoutse wielerwedstrijd voor beroepsrenners maakte 
hij bij de BWB zijn beklag over de in het milieu gang
bare praktijken. In voornoemde wedstrijd viel de beslis
sing al na... 23 km... 

DE koprijders liepen stelsel
matig verder uit want het pe
loton verzuimde ook maar 

éénmaal krachtig op de pedalen te 
trappen. Toen zij daartoe door de 
BWB-afgevaardigde werden aan
gespoord antwoordden zij simpel: 
„Kruip zelf op uwe f iets!"... Diezelf
de afgevaardigde besliste dat de 
(slapende) achtervolgers al na acht 
van de tien plaatselijke ronden zou
den mogen spurten voor hun rang 
in de eindstand. Hun luiheid werd 
dus nog eens extra beloond. 

Winnaar van deze toeristische 
wieleruitstap werd Francis Ver-
maelen. Dit zou vooraf reeds heb
ben vastgestaan want zijn ploeglei
der, ene Paul De Baerdemaeker, 
bood zich ongevraagd aan met tien 
renners, eiste tot eenieders verba
zing startgeld voor zijn ploeg en 
dreigde ermee dat hij en zijn kolle
ga's in de toekomst de bedoelde 
wedstrijd zouden boycotten indien 
niet op zijn verzoek werd ingegaan 
en bepaalde tenslotte ook nog 
vooraf wie de wedstrijd zou winnen. 

Adembenemend zo'n relaas, dat 
wel, maar ,,Wi]" troost er zich mee 
op deze bladzijde al zo vaak de ge
citeerde mistoestanden in plaatse
lijke koersen te hebben aange
klaagd. Toestanden waarvoor de 
wielerbond in hoge mate mee ver
antwoordelijk is en die op termijn 
de toekomst van deze populaire 
sport zullen ondermijnen. 

12 SEPTEMBER 1985 
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E.H. Elias Dupon: 75 jaar Vlaming en 50 jaar priester 

Een leven in het spoor van Moens, 
Callewaert en Versohaeve... 

Vorige zondag, 8 september, werd er gefeest in de 
kloostergemeensctiap van het Westvlaamse Ingel-
munster. 

E.H. Elias Dupon werd er vooral gevierd voor zijn hal
ve eeuw priesterschap. De ruime kapel was veel te klein 
om alle vrienden- Vlaamsnationalisten in de mogelijk
heid te stellen dit prachtig feestgebeuren bij te wonen. 

Om het best E.H. Dupon en een stukje geschiede
nis van het Vlaamsnationalisme in West-Vlaanderen te 
begrijpen kan men het best het Vlaamsnationaal dag
boek raadplegen dat bij deze gelegenheid werd uitge
geven door de vrienden van E.H. Elias Dupon. 

ET was een grootse feest
viering, vorige zondag, 
met vooral de Gregonaan 

se Eucharistieviering. Pastoor Du
pon ging in augustus '85 offici'eel 
op rust. 

Hem kennende zal het evenwel 
een nieuwe fase in zijn leven van 
bruisende aktivitelt worden. Als 
priester was hij ook bezieler van 

Broederband West-Vlaanderen, 
medestichter van het Verschaeve-
komitee Alveringem en voorzitter 
van de Verschaeve-Stichting 
Ardooie-lngelmunster, tevens 
hoofdredakteur van de AKVS-
Schriften. 

Grote bezieler 
Tijdens de kerkelijke feestvie

ring, die door abten en pastoors sa
men werd geconcelebreerd, her
haalde E.H. Dupon met nadruk: 
,,God en Vlaanderen, voor mij één 
liefde!" 

Ehas Dupon werd geboren op 11 
september 1910 in Roeselare. Hij 
liep kollege te Menen (St -
Aloysiuskollege). De kristelijke op
voeding thuis en de godsdienstige 
opvoeding tijdens zijn studentenja
ren kregen hun bekroning in het 
verlangen van de jonge studenten-
leider om naar het,,Brugse semi
narie" te gaan, over het Klein Se
minarie te Roeselare heen, waar hij 
twee jaren wijsbegeerte studeerde. 

Zelf werd hij dan op tal van plaat
sen een invloedrijke leermeester 
van de jeugd die hem werd toever
trouwd. De jonge Vlaamsvoelende 
seminarist bracht zijn zuivere nati
onalistische gevoelens over op zijn 
parochianen; vooral bij de jonge
ren. Hij was her en der een bezie
ler van de jeugd en gaf het beste 
van zichzelf. 

Alleen al omwille van zijn inzet 
voor de Vlaamse jeugd werd 

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 dè oprichters van de Volksunie. 

FRANS 
VAN 
DER 

ELST 
Frans van der Eist (Neder-over-Heembeek, 1920), advocaat, was één der oprichters van de 
Volksunie en was lange tijd partijvoorzitter en ook volksvertegenwoordiger Is sedert 1974 
senator. Werd in 1983 minister van staat benoemd 
In dit eerste deel van de memoires van Frans van der Eist (1920-1958) schrijft hij zo 
ob)ectief mogelijk, over zi)n kinderjaren, zijn )eugd, ziin studententijd, de naoorlogse 
periode met de repressie en de belangri)ke politieke processen, de moeizame strijd voor de 
herleving van het Vlaamsnationalisme, de stichting van de Volksunie, tot en met zijn 
verkiezing in het parlement in 1958. 
Prans ran der Eist - De bewogen jaren, mijn memoires, (1920-1958) 
Formaat 170 x 240mm - 256 hlz tekst en 32 biz illustraties 
Paperback - 790 fr en'J'SOfr na 1 januari 1986 

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

Terugsturen aan REDACTIE WIJ 
BARRIKADENPLEIN 12 
1000 BRUSSEL 

INSCHRIJVINGSSTROOK 

naam 
straat en hu isnummer ^ 
gemeente en pos tcode 
bestelt hierbij exempl . van 'De bewogen jaren' aan 790 fr.'per éxT 
(na 1.1.1986: 950 fr.). Verzendkosten inbegrepen 

datum handtekening 

pastoor Dupon het slachtoffer van 
repressie. Hij bleef zijn idee'en ge

trouw en zette zich na de oorlog 
tenvolle in ;onder meer in Avel-
gem, in Sint-Kruis Brugge, Sint-
Rita Harelbeke... 

Het Vlaamsnationaal Dagboek dat 
gepubliceerd wordt bij gelegenheid 
van het gouden priester-jubileum van 
E.H. Elias Dupon, Is te verkrijgen bij 
de vriendenkring. Stationsplein 59, 
Ingelmunster 8770. Tel 051/30.40.47. 

Het kost 590 frank,plus verzen
dingskosten. Eventuele betaling kan 
ook geschieden op rek.nr. 385-
4025416-76 van,.Vrienden van E.H. 
Dupon" op voormeld adres. 

E. H. Elias Dupon, een rijkgevuld leven voor Vlaanderen, (foto Holderbeke) 

Anton van Wilderode: 

„Dienstbaar 
het woord" 

Onderde titel „Dienstbaar het woord" verscheen bij 
de uitgeverij Lannoo een bundel met teksten en toespra
ken van Anton van Wilderode, samengesteld en inge
leid door Rudolf van de Perre. De samensteller-inleider 
(die een zeer goed boekje schreef over poëzie en leven) 
is wel de aangewezen persoon om de dichter en poë-
ziekennerin te leiden, en hij geeft in een veertigtal blad
zijden een zeer pregnant beeld zowel van dichter als 
van spreker-leraar van Wilderode. 

V AN Wilderode is, bij zijn 
analyse van het werk van 
een dichter, of van een 

gedicht (zoals wij hem herhaalde
lijk hoorden op de schooltelevisie) 
van een niet-geévenaarde helder
heid, bevattelijkheid en toch door
dringendheid. En tevens weet hij 
de luisteraar te boeien en te over
tuigen. 

In memoria 
In deze bundel van 380 bIz. zijn 

naast drie langere teksten over 
Vergilius, Gezelle en O.K. de Laey 
ook, om op het literaire terrein te 
blijven, indringende analyses van 
figuur en werk van Gilliams, Gery 
Helderenberg, Hugo Verriest, 
Christine D'Haen, Jan Hammenec-
ker, Albrecht Rodenbach, Karel 
van de Woestijne. 

Daarnaast zijn er, in het tweede 
deel van deze bundel, een aantal 
zg. homilieën opgenomen, hoewel 
verschillend van de gewone kerke
lijke homilie, omdat ze in de meeste 
gevallen (met uitzondering o.m. die 
over Wies Moens bij diens begra-
fenis)_eerder gelegenheidstoespra-
'ken zijn, al dan niet in een^kerk ge
houden, bij een viering of herden
king. Enkele namen: Antoon de 

, Pesseroey, Luc de Baene, Mark 
Liebrecht, Jozef de Belder, Lieven 
Rens, Remi van Duyn, om bij tame-
lijkrecèhtelrimempriate blijven... 

naast toespraken over Versohae
ve, René de Clercq, Renaat de 
Rudder, Hugo Verriest, Stijn 
Streuvels. 

Het derde deel van deze bundel 
bevat dramatische teksten: een 
bewerking van „Filoktetes" van 
Sofokles, een Passieverhaal en 
een spel,,Alfa-Omega": een poë
tische weergave van de menselij
ke heilsgeschiedenis in drie grote 
tafelen. Het valt trouwens te be
treuren dat van Wilderode zich op 
het terrein van de dramatiek niet 
verder gewaagd heeft... 

Leerboek 
,,Dienstbaar het Woord" is, 

naast een introduktie in leven en 
werk van de auteur, ook een peda
gogisch zeer bruikbaar werk voor 
leraars Nederlands. En een sleutel 
tot het rijk der schoonheid, waar
van de lyriek een der voor ons het 
meest nabije landschappen is... 
Omdat het woord ons allen gege
ven werd, en wij het alleen maar op 
ons moeten laten inwerken. Het 
woord dient óns en maakt ons rij
ker : dat bewijst van Wilderode met 
zijn woord! 

Jos Vinks 

,,Dienstbaar het Woord", teksten en 
toespraken van Anton van Wildero
de. Samenstellingen inleiding: Ru-
dolf Van de Perre. Uitg. Lannoo te 
Tielt. . , 
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PESE 

HUCKE 
Wea/e combinatiemode met stiil zuiver 
scheerwol 
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.GEOP 

MEESTER-KLEERMAKER SINDS 1170 
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VAN GILS 
Nieuw voor hem Oversized vesten broeken 
en kostuums 
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zuiver 
scheerwol 

RAVENS 
Exclusief voor haar mantelpak in de nieuwe 
materiaal optiek 

TAILORDRESS 
Elegante City-lijn kostuums in zuiver 
scheerwol 

MENUETTO 
Klassieke mantel in een camelhair-wol 
kwaliteit 
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JE MOET ER GEWEEST ZÊJNÜ 
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Het 
VU-paiti]bestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 9 september lieeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan ten over
staan van de pers. 

Verklaringen 
Dehaene 

De jongste verklaringen van minister 
Deliaene tonen duidelijk aan dat de 
CVP, inzake de moeilijkheden in de 
schoot van de regering over de federa
lisering van het ondero/ijs en een ruime 
grondwetsherziening, partij gekozen 
heeft v'o'or haar Waalse vrienden, té
gen de algemeen erkende verzuchtin
gen van de Vlaamse gemeenschap. 

Minister Dehaene verduidelijkt bo
vendien dat de CVP in de toekomst de

zelfde houding zal aannemen. Met de 
CVP mogen de Vlamingen zich dus ver
wachten aan een nieuwe noodlottige 
periode van toegeeflijkheid aan de 
Waalse CVP. 

De Volksunie veroordeelt deze 
schaamteloze Vlaamse laksheid. 

Miljardenroof 
De top van de CVP aanvaardt blijk

baar dat de Vlamingen jaarlijks tiental
len miljarden moeten betalen om Wal-
loni'e te onderhouden en de comedie 
van Happart moet dulden, maar dat ze 
voor de rest moet zwijgen. 

wr 
De argumenten van Dehaene raken 

trouwens kant noch wal. Ook de Volk
sunie en overigens heel de Vlaamse 
meerderheid waren en zijn bereid de 
maatregelen te ondersteunen die nodig 
blijken om de vrees tot minorisatie van 
elke levensbeschouwelijke minderheid 
uit de weg te ruimen. 

Daarom ging hef obstinaat verzet van 
de Waalse CVP niet. Het is er deze par
tij om te doen elke omvorming van de 
staat te beletten. Zij is er met de mede
plichtigheid van de Vlaamse CVP in 
geslaagd om een herziening van de 
grondwet in de volgende legislatuur uit 
te sluiten. 

Geen ommekeer 
Geen enkele verandering aan de 

geldstroom van Vlaanderen naar Wal-
loni'e of aan de onvolmaakte gewest
vorming van 1980 zal bijgevolg in de ko
mende jaren mogelijk zijn, zolang de 
Vlaamse CVP zich aan de Waalse CVP 
blijft vastklampen. 

Alleen om wille van partijpolitieke be
langen en de wellust van de macht in 
heel Belgi'e, verloochent de CVP de be
langen van de Vlaamse gemeenschap. 
Zij laat op die wijze toe dat een relatief 
kleine Waalse partij haar overmatige 
machtsposities behoudt en dat Not-
homb en companie hun chantage ver
der uitvoeren. 

Kondigt twee Voeren-akties aan 

TAK: weldra overal gele 
linten aan de bomen 

Tijdens een nationale militantenver
gadering heeft het TAK de krachtlijnen 
voor haar najaarswerking bekendge
maakt. 

Vooreerst trekt TAK op de zondagen 
22 en 29 september naar de 
Voerstreek. Met twee overigens sterk 
simbolische akties wil het TAK een dub
bele aanklacht naar voor brengen. 

Eerst en vooral wil TAK de Vlaamse 
kiezer herinneren aan de onmacht van 
de Vlaamse regeringspartijen, en voor
al van de CVP, om Happart uit zijn bur
gemeesterszetel te lichten. 

Anderzijds wil TAK scherp reageren 
tegen het feit dat noch de Limburgse 
gouverneur, noch de minister van Bin
nenlandse Zaken, noch de Vlaamse re
geringspartijen, noch de grote Vlaam
se strijdorganizaties hun afkeuring heb
ben laten blijken tegenover de zuiver 
provocerende houding van Happart 
toen de jongste op 11 juli een Waalse 
haan aan het gemeentehuis van Voe
ren hing. Als een Waalse rechtbank oor
deelt dat een Luikse vlag op Vlaams 
grondgebied een recht is, dan eist TAK 
datzelfde recht op voor de Vlaamse 
leeuwevlag. Toen Vlaamse burge

meesters op 11 juli de toepassing eisten 
van de wet, werden zij door de rijks
wacht hardhandig opgepakt. 

Amnestie 

Tevens wil TAK in het licht van de ko
mende verkiezingen konkrete uitspra
ken omtrent Voeren afdwingen van al
le Vlaamse partijen. Op genoemde da
gen trekt TAK met de leeuwevlag naar 
Voeren. 

Voorts wordt de amnestiecampagne 
voortgezet. Naast de uitgave van een 
nieuw amnestieboek en het vertonen 
van een nieuwe amnestiefilm heeft TAK 
een nieuwe amnestie-aktie uitgekiend. 
Rond het tema van het liedje ,,Tie a yel
low ribbon round the old oak tree" van 
de Amerikaanse groep Dawn. In dit lied
je schenkt een vrouw aan haar man am
nestie, nadat die een aantal jaren in de 
gevangenis heeft doorgebracht. Zij 
bindt een groot aantal gele linten rond 
de eik in het dorpscentrum om hem te 
tonen dat ze hem vergeven heeft en 
hem terug welkom heet. Sterk simbo-
lisch wil TAK dit gegeven inschakelen 
in de aktie voor amnestie. Op 11 no
vember wil TAK in zoveel mogelijk 
Vlaamse steden en gemeenten rond de 

bomen in het centrum gele amnestie
linten spannen. 

Omdat vooral de BRT-televisie-
nieuwsdienst de TAK-amnestie-
campagne tijdens het pauselijk bezoek 
gewoon verzwegen heeft, zal TAK op 
diezelfde 11 de november een geel am
nestielint rond de BRT-gebouwen in 
Brussel te spannen. Op dit ogenblik 
wordt doorTAK-aktieleider Erwin Brent-
jens aan een zwartboek gewerkt, waa
rin hij de BRT én het amnestieproble-
matiek zal aanklagen. 

Zondag 22 september 1985: 

Volksunie-
verkiezingskongres 

Antwerpen de Singel 14 u. 30 

Meer werk en 
minder lasten 

in een vrij Vlaanderen 

Kongresvoorzitter: 
fraktieleider Paul Van Grambergen 

Sprekers: kamerlid Jaak Gabriels 
minister Hugo Schiltz 
algemeen voorzitter Vic Anciaux 

Presentatie: Mieke Bouve 
Ronny Waterschoot 

Muzikale onnlijsting: het ensemble Theo Mertens 

Er is kinderopvang voorzien 

Alle VU-kandidaten en bestuursleden worden er heel 
hartelijk verwacht! 

Kolloquium over taalgrens 
Op 3 en 4 oktober organiseert de „Stichting Jan Cobbaut vzw" een 

kolloquium over,,De Taalgrens tussen stabiliteit en beweging". De
ze wetenschappelijke vergadering, waaraan talrijke binnen- en bui
tenlandse deskundigen hun medewerking verlenen, verdient onze bij
zondere aandacht. 

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

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

SIEMENS 
Lang leve UW 
linnen! 
Uw mooie linnen - een heel kapitaal eigenlijk -
vertrouwt u tien - en tientallen keren oer jaar toe aan 
uw wasmachine. 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal. 
Zo'n machine biedt Siemens u 
• interval-centrifugeren om de natte vezels niet uit te 

rekken 
• programma's en aangepast centrifugeren voor alle 

soorten tekstiel 
• trommel en kuip in roestvrij staal 
• en een drievoudige besparing op energie, wateren 

waspoeder. 

Siemens, gevoBi voorperfektie 

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

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

Kasteel van Male 

Het kolloquium is gepland op donder
dag 3 en vrijdag 4 oktober. Ook de 
plaats van deze studiedagen is knap 
gekozen. Onder impuls van de altijd be
zige sekretaris Roel Vander Plaetse 
werd geopteerd voor het unieke histo
rische kader van het kasteel van Male. 
Deze burcht is thans een abdij en biedt 
beperkte mogelijkheid tot verblijf. Een 
syllabus wordt aan de inschrijvers ter 
beschikking gesteld. De handelingen 
van dit kolloquium worden in boekvorm 
uitgegeven begin 1986. 

Inschrijvingen worden tot 20 septem
ber ingewacht bij de stichting Jan Cob
baut, t.a.v. sekretaris Roel Vander 
Plaetse, co. Sint-Pietersabdij van 
Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 435, 
8320 Brugge. De deelnameprijs be
draagt slechts 750 tr., overte schrijven 
op rekeningnummer 478-2218121-72 
ten name van de Stichting Jan Cob
baut, Brugge. 
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BRABANT 
SEPTEMBER 

13 MEISE:Tentoonstelling25jaarVU-Meise-Wolvertem-Oppem, inde 
overdekte speelplaats van het W Vandenberghecentrum, Brussel
sesteenweg, Meise Gelegenheidsrede door kamerlid P Van Grem-
bergen Koud buffet aan 350 fr pp 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 tot 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 

14 HOMBEEK: 14e Uilenspiegeldansfeest in zaal, ,De Leeuw van Vlaan
deren" Viering 15 jaar gemeenteraadslid van Dr Walter Jaspers en 
FirmainVerlinden Aanvang 21 u Inkom 100fr Org VU-Hombeek 

15 TIELT-WINGER: Prijsuitreiking van wandelzoektocht Vlaamse Knng 
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
meenteplein 

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

28 EPPEGEM: 21 e Nacht van Eppegem, in zaal Rubenshof Aanvang 
21 uur Muziek wordt verzorgd door ,,Waltra" Organisatie VU-
Eppegem 

Breugelroute per fiets, 
een zonnige uitstap 

De weergoden waren verleden zater
dag de innchters van de ,,Breugelrou
te per fiets" goed gezind 

Om 9 u 30 kon voorzitter Jan Camiel 
Cornells de inschrijvingen afsluiten en 
gaf gemeenteraadslid Juul Denayer het 
startsein Onder een blauwe hemel 
maar wel wat fris begon de fietstocht 
van 53 km 

Klem en groot, jong en oud, iedereen 
kon goed mee, even werd halt gehou
den aan de vijvers in Gaasbeek, de 
dorstigen werden gelaafd terwijl men de 
prachtige natuur kon bewonderen Dan 
ging men naar de Markt van Lennik, 
waar wij opgewacht werden door bur
gemeester Etienne Van Vaerenbergh 
en zijn ploeg medewerkers 

De ontvangst was er zeer hartelijk 
Daar kon voorzitter Cornells overgaan 
tot de prijsuitreiking, hij deed hiervoor 
een beroep op burgemeester Van Vae

renbergh, voorzitter Geert De Cuyper 
en OCMW-voorzitter Marcel Herre-
mans Volgende prijzen werden uitge
reikt de ere-trofee Vic Anciaux aan de 
oudste deelnemer Jozef Van Wijns-
berghe, beker Jef Valkeniers aan de 
jongste deelnemer Koen Mondt, beker 
Juul Denayer aan de verst gekomene 
Magda De Clerck (Ruiselede), prijs Ge
meenschapsminister Hugo Schiltz aan 
de tweede oudste Frans Van Cauwen-
bergh, prijs Europarlementslid Willy 
Kuijpers aan de tweede jongste Filip 
Petrain, andere prijzen aan de derde 
oudste Jozef Leroy en derde jongste An 
Hanssens 

Blijgezind, de innerlijke mens goed 
versterkt, zijn wij langs Lembeek naar 
Halle gereden waar wij omstreeks 16 
uur in ons lokaal aankwamen De oude 
traditie waarmede opnieuw werd aan
geknoopt kan bogen op een waar suk-
ses Tot volgend jaar 

VZW 

Om het hoofd te bieden aan ons groeiend 
aantal aktiviteiten, zoeken wij valabele 
kandidaten (m/v) voor volgende funkties 

INFOIUVIATICI 
PROGItAMMEURS 

OPERATORS 
WAT WIJ U BIEDEN: 

Een bi) de funktie passende salariëring, een 
prettige v\/erksfeer in een nieuwbouw, soe
pele werktijden, gediversifieerde hard- en 
software, moderne hulpmiddelen bij het 

ontwikkelen van toepassingen 
Kandidaturen met vol ledig CV voor 

23/09/85sturentav deHeerL HUYBRECHTS 
Interleuvenlaan16 - 3030 Leuven 

25|aarVoll(sunlete 
IVIeise-Woiveilem-
Oppeiii 

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 m 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 dnnk 

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 kwartsuunwerk 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 

Poëzleavond 
te Affligem 

De sociaal-kulturele vereniging Bert 
D'Haese-kring nodigt uit op een poezie-
avond Deze gaat door op vrijdag 13 
september om 20 u 30 in de kelder van 
het Kultureel Centrum van de abdij te 
Affligem 

Verlenen hun medewerking Patnck 
Bernauw, Luc Evenepoel, Koenraad 
Stassijns, Rita Van Geite, Maunts Van 
Liedekerke en Ivo Van Strijtem Leden 
betalen 60 fr inkom, met-leden lOOfr 

zo€KeBC]e 

• 23-jange dame, bediende, grondige 
kennis van 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 19jaaren 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, psychiatnsche 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 

Nieuw VNJ-heem 
te Mere 

Zaterdag 14 september wordt m de 
Schoolstraat 48 te Mere een nieuw 
VNJ-heem plechtig geopend 

Op het programma 
Om 14 u gouwverzameling in Hof ten 

Daele 
Om15u euchanstievienngdoore h 

De Cubber en optreden van koor Het 
Snoerke" 

Om 16 u optreden van de vendel-
groep Uilenspiegel uit Bambrugge 

Om 18 u Vlaamse kermis en gezel
lig samenzijn 

(meegedeeld) 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De r a a d voor Maa tschappeh jk Welzijn van de s tad Aalst heeft 
de h iernavolgende funkties opengeste ld 
— 2 voltijdse funkties van geneesheer specialist in de anes tes ie 

De kand ida tu ren moeten bij ter post aange tekende brief worden 
ges tuurd a a n de voorzitter van het OCMW Gas thuiss t raa t 40 9300 
Aalst en dienen met de bewi jss tukken uiterlijk tegen 24 septem
ber 1985 ter bes temming te zijn 

Overeenkomst ig de bepal ingen van titel V van de wet tot ekono 
mische heroriëntering van 4 8 1978 g e n a a m d anti krisiswet, zijnde 
opengeste lde funkties toegankeli jk voor m a n n e n en vrouwen ten 
zij het uitdrukkelijk a n d e r s is voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn op da t ad res te verkrijgen bij dhr 
Humber t Barrez direkteur ziekenhuis tel 053 78 33 66binnenpost 
110 (Adv. 151) 

FVVSt.-
Amandsberg 
naarAalter 

Op zaterdag 14 september a s trekt 
FVV-afdelmg St -Amandsberg naar 
Aalter-Bellens 

Om 13 30 u samenkomst aan het 
Oud-Gemeentehuis van St -Amands
berg Wie geen vervoer heeft vindt wel 
een plaatsje in de wagen van iemand 
anders 

14 30 u bij mooi weer wandeling 
rond de Kranepoel, een enig mooie 
biotoop 

15 30 u bezoek aan het Histonsch 
Museum van de Vlaamse Strijd waar 
momenteel de tentoonstelling met sce
nes en kostumes uit de TV-reeks Wil
lem van Oranje loopt (de tentoonstelling 
sluit op 18 september af) Toe

gangsprijs 75fr,40fr voor groepen, 
kinderen CJP en Plus 3 pas 

17 uur napraten bij een biertje 
Meer inlichtingen bij Lieve Jolie, voor

zitter. Grondwetlaan 80, St -Amands
berg, tel 51 49 81 

Leo VIndevogel 
iierdaclit 

Op zaterdag 28 september a s 
wordt om 16 30 u in de kerk van de 
paters Dommikanen, Holstraat te 
Gent, een herdenkingsmis opge
dragen n a V de 40ste verjaardag 
van de terechtstelling op 25 sep
tember van Leo Vindevogel 

Gelegenheidstoespraak door 
Pater Aernouts O P 

Alle goedmenende Vlamingen 
worden op deze plechtigheid uitge
nodigd 

OOST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

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 

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

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

14 LANDSKOUTER: Kip met fneten vanaf 19 u m ,,Hof ter Beuken", 
Bakkerstraat 2 Gastspreker Oswald Van Ooteghem Organisatie VU-
afdeling 

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

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

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

19 SINT-NIKLAAS: Discussieavond over ,,Wat betekent het huisvrouw 
te z i j n ' " in de Stadsbiblioteek Spreekster is Ria Van Den Heuvel 
Aanvang 20 u Org FVV-Smt-Niklaas 

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

21 SINT-AMANDSBERG 1ste SuperDanspartij in zaal „Macaco", Ant
werpsesteenweg Muziek wordt verzorgd door studio Rotation Music-
Power Aanvang 20 30 u Toegangsprijs 80 fr Organisatie De Jong 
Goossenaertskring Sint-Amandsberg 

26 LATEM-DEURLE: Paul Van Grembergen en Luk De Pesseroey over 
„Parlementsverkiezingen en de politieke toestand" Voorstelling plaat
selijke 
kandidaten Om 20 15 u in Gemeenschapslokaal (achter oud-

gemeentehuis) Deurie, X De Cocklaan 5 
28 GENT: 16u10, herdenkingsmis Leo Vindevogel m de kerk van de pa

ters üomimkanen Holstraat, Gent 
28 HERZELE-HILLEGEM: Lekker Hutesepot festijn in zaal „De Rouck", 

Dorp, Hillegem Deelnamepnjs 250 fr per persoon, kinderen 125 fr 
Koude schotels aan 200 fr Aanvang 17 uur Organisatie VU-Herzele 

28 STEENDORP: 2e pannekoekenkermis in Taverne Bridge (hoek Ge-
loogstraat-Kapelstraat) van 17 tot 21 u Organisatie VU-Steendorp 

29 HERZELE-HILLEGEM: Lekker Hutesepot festijn in zaal ,,De Rouck", 
Dorp, Hillegem Aanvang 11u30 tot 15 u Organisatie VU-Herzele 

29 STEENDORP: 2e pannekoekenkermis in Taverne Bndge, van 15 tot 
21 uur Organisatie VU-Steendorp 

29 GENT: Kult Knng Dr J GoossenaertsGent bezoekt het openlucht
museum Bokrijk Autobus vertrek Gent - Koornmarkt 7u30 Sint-
Pietersstation 7u40 Pnjs leden 300 fr, met-leden 350 fr Kinderen 
beneden 12 jaar 100 fr Inschrijven en betalen per PCR Dr J Goos
senaertskring Gent 001-1352001-91 aantal personen vermelden 

12 SEPTEMBER 1985 



18 
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vu-voorstel te Hove 
wettelijk bekrachtigd! 

Als één der eerste in het Vlaamse land formuleerde onze fraktie 
tijdens de gemeenteraad van 11 april 1983 volgend voorstel: „Uit
treksels van allerlei akten - kwi|tschelding van gemeentetaks aan 
werkloze jongeren." 

JEF Meuleplas motiveerde dit toen als 
volgt , De alsmaar stijgende werkloos 
heid treft vooral en in de eerste plaats 
onze jongeren en pas afgestudeerden 
Kan het kollege van burgemeester en 
sctiepenen bij wijze van proef, b v tot 
einde december 1983 geen vrijstelling 
van gemeentelijke taks verlenen aan 
werkloze jongeren, wanneer zij bij fier-
haling allerlei uittreksels van akten, be
wijs van goed zedelijk gedrag, van 
woonst, e d m dienende voor sollicita
ties, moeten aanvragen bij het gemeen
tebestuur' Deze maatregel hoeft geen 
begrotingswijziging, daar hij geen ver
zwaring van de gemeentelijke uitgaven 
betekent, doch enkel een minieme ver-
mindenng van haar inkomsten " 

Burgemeester Frank Swaelen, zijn 
CVP-meerderheid en ook de andere op-
positief rakties konden hier moeilijk om
heen en steunden unaniem het voorstel 
van de Volksunie De perskommenta-
ren waren toen erg lovend over dit ini
tiatief van Jef Meuleplas 

Enkele maanden later werd het pnn-
ciep dan ook ingeschreven in het be
lastingreglement op de afgifte van ad
ministratieve stukken en wel op volgen
de manier ,,Art 7 - Zijn eveneens 
vrijgesteld van de belasting de werklo
zen (al dan met uitkenngsgerechtigd), 
pas afgestudeerden, laatstejaarsstu
denten, leerlingen van het laatste jaar 
secundair onderwijs en werkzoekende 
personen voor wie het enig inkomen het 
bestaansminimum is De belangheb
bende personen dienen zelf het bewijs 
te leveren dat ze voor de vrijstelling in 
aanmerking komen en dat de beschei
den waarvoor ze de belastingvrijstelling 
vragen, bij het solliciteren nodig zijn " 

Stapje verder! 
De gemeenteraad ging hier duidelijk 

al een stapje verder en sprak met meer 
over jonge werklozen en van een proef
periode 

Nu een kleine maand geleden kon
den we met grote voldoening vaststel
len dat de wetgever onze idee van twee-

Zaterdag 14 september 

volksunie Schoten 
viert 30-|arig jubileum 

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 Vlaams Volkshar
monie 

16 u akademische zitting in het 
Kasteel van Schoten met als feestrede
naar 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 

VU-Kontich 
roept leden 
samen 

De VU-afdeling Kontich-Waarloos or-
ganizeert op zaterdag 21 september om 
20 uur, in zaal Pronkenborg te Kontich-
Kazerne haar jaarlijks herfstfeest 

De VU-damesploeg staat weerom 
borg voor een heerlijk eetfestijn en be
reidt voor eenieder een verrassingsbuf
fet met dessert 

Tevens wordt van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt om de nieuwe TAK-
film ,,Nu de Paus naar Vlaanderen 
komt" te vertonen Deze film werd op
genomen door het Kontichse VU-lid Er
ik Jacobs, terwijl de plaatselijke VU-
voorzitter Erwin Brentjens wel als éen 
der hoofdrolspelers in deze film mag 
aangezien worden 

Voor inschrijvingen (hoe meer hoe 
liever) kan men voor 18 september te
recht bij Lizzie Van Oorschot, Ooststa-
tiestraat 236, tel 457 25 32 Magda 
Olyslaegers, Nieuwstraat 14, tel 
457 21 27 

De prijs van het buffet bedraagt 300 
fr per persoon, te betalen aan de m 
gang van de zaal 

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

inschrijven voor de barbecue op het 
sekretariaat Anita Villez-Verresen, 
Forlbaan 34, tel 03/651 92 82 Prijs 
volwassenen 450 fr wijn inbegrepen, 
kinderen tot 12 jaar 150 fr, of door over
schrijving op rekening 416-3134841-86 
ten name van VU-Schoten, met vermel
ding , Feestbarbecue volwassenen, 

kinderen" 

en-een-halve jaar geleden had inge
schreven in de fiskale wet van 1 au
gustus 1985 (B S 6-8-1985) Volgens 
art 6 bis van het wetboek der zegel
rechten zijn vrijgesteld van zegelrecht 
(ingekort) ,,De uitreksels uit de registers 
van de burgerlijke stand en uit de re
gisters gehouden door de ambtenaren 
van de burgerlijke stand wanneer de
ze uittreksels en getuigschriften worden 
afgeleverd aan eenieder die verklaart 
dat voormelde stukken dienen worden 
voorgelegd om een tewerkstelling te be
komen, te kunnen solliciteren of aan 
examens of proeven deel te nemen met 
het oog op eventuele aanwerving " 

Zoals u wel kunt merken werd ons 
oorspronkelijk voorstel in grote mate 
veralgemeend 

WIJ vonden het nuttig om hier eens op 
terug te komen en dit onder de aan
dacht van andere gemeenteraadsf rak
ties van onze partij te brengen 

Nelly Bellens, 
fraktieleidster 

Willem 
Vermandere 
voor VUJO-Mortsel 

27 september e k moet een hoogte
punt worden in de jaarwerking van 
VUJO-Mortsel De Westvaamse bard 
en beeldhouwer Willem Vermandere 
treedt dan op in het Mortselse Mark Lie-
brechtcentrum 

VUJO-Mortsel is blij de sympathieke 
Willem in uitstekende omstandigheden 
voor het Mortsels en Antwerps publiek 
te kunnen brengen Deze kleinkunsta-
vond vangt aan om 20 u en kaarten zijn 
te koop bij alle bestuursleden van 
VUJO-Mortsel 

De toegangsprijzen werden vast
gesteld op 200 en 250 f r Help mee om 
deze avond (slechts twee weken voor 
de verkiezingen) te laten uitgroeien tot 
een waar sukses Zorg mee voor een 
uitverkochte zaal Tot op 27 september 
in Mortsel 

Winfried van Gramberen 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
UNIVERSITAIRE 
INSTELLING ANTWERPEN 

(tweede oproep) 

De Universitaire Instelling Antwerpen zoekt een (m/v) 

LEIDINGGEVEND MEDEWERKER 
Financiële Dienst 
Deze persoon met een universitaire opleiding geeft als rechtstreeks 
medewerker van de Financiële Directeur leiding aan de afdelingen 
boekhouding en begroting De Financiële Dienst werkt geautoma
tiseerd 
Kandidaten hebben bij voorkeur enkele jaren nuttige ervaring 
De aanwerving gebeurt na vergelijkend examen (schriftelijke prese
lectie en interview) in de tweede helft van september 
Aanwerving svoorwaarden: 
D in het bezit zijn van een diploma van licentiaat in toegepaste eco
nomische wetenschappen 
of 
D in het bezit zijn van een diploma van handelsingenieur 
ofwel 
D in het bezit zijn van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van 
licentiaat uitgereikt door een Belgische universiteit, met inbegrip van 
de scholen verbonden aan die universiteiten, en door de inrichtingen 
die bij de wet met de universiteiten worden gelijkgesteld en minimum 
3 jaar nuttige ervanng hebben verworven in financieel beheer en/of 
boekhouding 
Algemene voorwaarden: 
1 Belg zijn De tietrekkingen staan open voor zowel vrouwen als 
mannen 
2 Aan de dienstplichtwetten voldoen 
3 Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag 
4 De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 
Kandidatuurstelling: 
Kandidaturen met volledig curriculum vitae en een afschrift van het 
gevraagde dipk>ma en/of een attest waaruit de 3 jaar nuttige er
vanng blijkt dienen vóór 13 september 1985 schriftelijk gericht te 
worden aan de Directie Personeel van de Universitaire Instelling 
Antwerpen Universiteitsplein 1 2610 Wilrijk 
Nadere infonnatie: 
de Heer J Lefevere, Directeur Personeel, tel 03/828 25 28, 
toestel 166 (vanaf 19/08/1985) 

ANTWERPEN 
SEPTEIMBER 

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

15 WOMMELGEIM: 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 i 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" met videofilm foor Jan Neckers(BRT-
joernalist)om20uurinhet „Molenhof", WildersedijkS Org FVK, 
arr Turnhout, VI Vrienden Geel 

20 BERCHEIM: De FVV-Berchem neemt deel aan de Info-beurs der ver
enigingen gedurende de braderij U brengt hen toch een bezoek in 
het Cultureel Centrum of ga je hen helpen '^ Tel 449 60 60 Ook op 
21 en 22 september 

21 EDEGEM: Kaartavond in „Drie Eiken" Aanvang20u15 Inschrijven 
op voorhand Inrichters VNS-Edegem 

2 2 SCHILDE: Openbare dienstverlening tussen 11 en 12 u door Bart Van 
Der Moere m café „De Schilde", hoek Turnhoutse baan en Bras-
schaatse baan 

27 ANTWERPEN: 12e Herfstbladerenbal in zaal Harmonie, Mechel-
sesteenweg Inrichters VNJ-JSK gewest Antwerpen 

27 BERCHEM: Viering 10 jaar FVV in het Cultureel Centrum, Drieko-
ningenstraat 126, met Ingeborg Mollet, woordkunsten RiaGeraerts, 
kleinkunst Prijs 200 fr Aanvang 20 u 

28 PUTTE-BEERZEL :6de Vlaamse nacht in zaal,,De Wildeman", Me-
chelbaan. Putte Inkom 100 fr Deuren 20 uur Org VU-Putte-
Beerzel 

Muzikale inzet 
van vu-campagne 
in Antwerpen 

Zondag II zetlede VU-afdeling Ant
werpen de campagne in 's Morgens 
vroeg werden tema-affiches aange
bracht zodat de stad een ander tintje 
kreeg 

's Namiddags gebeurde dan een 
wandeltocht in Volksume-t-shirt langs 
de langste braderie van Antwerpen 
(Paardenmarkt tot katedraal), op een 
simpatieke wijze werd propaganda ge
maakt voor de VU terwijl bestuursle
den ervan profiteerden om tombolalot
jes te kopen en de hoofdprijzen te win
nen Trouwens dat liet toe om door de 
mikro te wijzen op het feit dat met ons 
programma wij allemaal aan de winnen
de hand kunnen zijn als we op 13 okto
ber voor de VU stemmen' 

En dan 's maandags waren het de 
laatste beiaardkoncerten Vooraf stond 
de groep Zakdoek aan de Buildrager 
van Meunier lustig volksliederen te spe
len Ondertussen deelde de afdeling-
Antwerpen folders uit met een waarde
bon van 5 franken vermindering op el
ke konsumptie Deze vriendelijke 
geste van Hugo Schiltz werd door het 

LIMBURG 
SEPTEMBER 
13 MUNSTERBILZEN: Feestavond in lokaal „Bloemenhof" Aanvang 

talrijk opgekomen sinjorenpubliek sterk 
gewaardeerd 

Toen de laatste beiaardtonen over 
oud-Antwerpen uitstierven werd gestart 
met een verkiezingskroegentocht die 
kandidaten en simpatisanten langs een 
aantal cafés bracht, allemaal in het 
voetspoor van de groep Zakdoek, die 
realizeerde dat op de Grote Markt het 
Matsijsputteke, enzovoort telkens een 
grote groep sinjoren spontaan begon te 
dansen, zingen, enz Kortom, de atmos
feer van de grote (en Antwerpse) 
dageni 

In alle geval, met deze initiatieven 
heeft de Volksunie te Antwerpen bewe
zen dat het mogelijk is op een jolige en 
vooral spontane wijze op straat te ko
men en het sinjorenpubliek mee te la
ten dansen op onze tonen Niet te ver
geten Wivina De Meester (CVP) 
danste ook mee en werd achteraf de 
boodschap meegegeven dat de Volksu
nie zelfs de CVP kan laten dansen ZIJ 
moest het, .gedogen" dat een honderd
tal mensen duidelijk de ironie van het 
voorval snapten • 

Hugo Hermans 

18 

29 

20 uur Organisatie VU-Munsterbilzen 
TESSENDERLO: Het hebben van een kind met een handicap 
Spreekster IS SimonneJanssens-Vanoppen In'tPaenhuis Aanvang 
20 u Org FVV-TessenderIo 
GENK: VUJO-Limburg, bestuursvergadering om 10 u in de Sky-
molen 

Nu zondag op Polllsmolen 

Arr familiefeest te Opltter (Bree) 
Het arrondissement Tongeren-

Maaseik nodigt nu zondag 15 septem
ber uit op een groot Vlaams familie
feest Het gebeuren speelt zich af op de 
Polllsmolen te Opitter-Bree 

Vanaf 11 u kunt u (uw familie en 
vrienden') er terecfit voor o a 
volkssporten geleide natuurwandelin
gen ambachtenen barbecue Om 17 

u worden alle VU-kandidaten van 
Tongeren-Maaseik voor de Kamer, Se
naat en Provincie voorgesteld 

Wie meer inlichtingen wenst voor dit 
familiefeest neemt kontakt op met Enk 
Eyckmans, Meeuwerkiezel 15 te 3690 
Bree Tel 011/47 11 38 

Hartelijk welkom' 
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Onder grote publieke belangstelling 

Roeselare-Tielt stelde 
kandidaten voor 

V r i j d a g 6 s e p t e m b e r j . l . w e r 
d e n t e S i n t - E l o o i s - W i n k e l d e 
V o l k s u n i e k a n d i d a t e n v o o r d e k o 
m e n d e v e r k i e z i n g e n a a n h e t p u 
b l i e k v o o r g e s t e l d . G a s t h e e r w a s 
s e n a t o r F i r m i n D e b u s s e r é , 
g a s t s p r e k e r n i e m a n d m m d e r d a n 
V o l k s u n i e - v o o r z i t t e r V i c A n c i -

ZO^H€RC]€ 
• Schoonmaakster zoekt werk tijdens 
de weekends Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem, senator, A 
Lonquestraat 3 1 , 9219 Gent brugge, 
tel 091-30 72 87 

Gevraagd 
Het VU-afdelingsbestuur van Menen 

vraagt kandidaten voor de opening van 
een Vlaams café, gelegen m 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 

Aanbieding 
De Volksuniejongeren doen enkele 

elektnsche tipmachines met verschil
lende lettertype-koppen van de hand 

Het gaat om 1 machine IBM 72 en 2 
machines IBM 82 Deze zijn in prima 
staat en goed onderhouden De prijs 
bedraagt 12 000 fr Telefoneer 
02/219 49 30 binnenpost 41 of 42 of 
schrijf naar het Nationaal VUJO-
sekretariaat 

a u x . D e m a n d i e d e a a n w e z i g e 
k a n d i d a t e n a a n h e t p u b l i e k v o o r 
s t e l d e w a s J e a n - P i e r r e P i l l a e r t , 
l i j s t t r ekke r v o o r d e K a m e r e n e e n 
n i e u w e v e r s c h i j n i n g a a n d e ar-
r o n d i s s e m e n t e l e t o p . E i g e n l i j k 
w a s h e t z o w a t d e v u u r p r o e f v a n 
d e z e H o o g l e d e n a a r e n he t m o c h t 
g e z e g d , h i j s l o e g er z i c h taa lvaar 
d i g d o o r h e e n . 

Zaal De Kring was voor de gelegen
heid overvol gelopen en meerdere tien
tallen toehoorders moesten recht
staand en goed ingeblikt door omstan
ders de rede van Vic Anciaux aanhoren 
De VU-voorzitter blaakte van strijdlust, 
sprak striemende taal en deed een 
beetje terugdenken aan de grote 
Vlaamse redenaars Vic Anciaux wees 
op het enorme belang van de komen
de verkiezingen Meer dan ooit moet de 
Volksunie aan macht winnen om de na
tionale slogan ,,meer werk en minder 
lasten in een zelfstandig Vlaanderen" 
hard te maken Het zelfbestuur is hoog
dringend geworden, en het is volgens 
de Volksunie-voorzitter nog altijd duide 
lijk dat de VU de enige waarborg biedt 
voor een echt en eerlijk federalisme 
Het kapituleren van de CVP voor het 
Waalse zusterdwergje, de PSC, is an
dermaal een illustratie geweest van het 
feit dat de CVP geen waarborgen biedt 
voor een gelijkberechtigd Vlaanderen 
V IC Anciaux nep op tot een totale inzet 
en duimde voor een klinkende overwin
ning op 13 oktober 

In de kijker 
En dan waren er de kandidaten Te 

veel om op te noemen, en wij komen 
overigens in een volgende bijdrage uit
gebreid terug met een kort curnculum 
vitae van de VU-kandidaten, maar toch 
werden enkele opmerkelijke figuren in 
de kijker geplaatst Jean-Pierre Pillaert, 

gewezen arrondissementeel voorzitter, 
leidt dus de Kamerlijst Het is een 
Vlaams-nationalist van de harde, idea
listische lijn, VU'er van het eerste uur 
en een man met fnsse ideeën Onge
twijfeld iemand waarop zal kunnen ge
rekend worden Pillaert krijgt rugge
steun van uittredend kamerlid Lode 
Van Biervliet, die afscheid neemt als 
parlementair 

Op de tweede plaats voor de Kamer 
vinden we de Izegemse eerste schepen 
Geert Bourgeois terug, een jong en dy
namisch kandidaat die best weleens 
voor een aangename verrassing zou 
kunnen zorgen 

BIJ de plaatsvervangers leidt de Roe-
selaarse financieschepen Patnck Alle-
waert 

Voor de Senaat is het opnieuw 
burgemeester-senator Firmin Debusse
ré die de lijst aanvoert De jonge Pittem-
se advokate Lieve Scherrens staat daar 
tweede en de Tieltse schepen Herman 
Verslype is eerste opvolger 

Ook voor de provincie zijn er tal van 
bekende gezichten Lut Vermeersch 
(Roeselare), Pieter Deneuw (Izegem) 
en Luk Derammelaere (Tielt) leiden de
ze lijsten 

Regeringsdeelneming ? 
Vanuit het publiek volgden nogal wat 

vragen omtrent een mogelijke rege
ringsdeelneming van de Volksunie 
Voorzitter Vic Anciaux waarschuwde 
dat men best met te voorbarig was ,, Als 
WIJ in een regering stappen dan moet 
van meetaf aan met onze eisen reke
ning gehouden worden Van bij de start, 
of beter nog van voor de start Geen 
beloften op termijn " 

Ten slotte zegde de VU-voorzitter dat 
de eerste belangrijke bekommernis met 
de regenngsdeelname is, maar wel een 
versterkte Volksunie op 13 oktober 

WEST-VLAANDEREN 

SEPTEMBER 
13 IZEGEM: Zevende kaarting in het Vlaams Huis Organizatie kaar-

tersklub Vlaams Huis Ook op 14 en 15 sept 
IZEGEM: Voordracht door comm R Vanheeoverdrugs, om 15 u in 
het Oud Stadhuis Organizatie V V V G 
IZEGEM: Diamontage en -voordracht door Harold Van de Perre over 
Breughel Om 20 u in het Auditorium van de Muziekakademie, 
Kruisstraat 15 Toegangsprijs 50 fr Organizatie V S V K 

16 

26 

Landelijk zomerfeest te Houtem 
VU-Veurne nodigt vnendelijk uit naar 

haar landelijk zomerfeest in de ge
restaureerde hoeve ,,'t Doorntje", 
Hondschotebaat te Houtem (Veurne) 
nu zaterdag 14 september 1985 vanaf 
15 uur 

Op het programma 
— 15 uur verwelkoming 
— 15 30 uur start van de wandelzoek
tocht georganiseerd door onze jonge
ren Afstand 5 km Er zijn een tiental 
prijzen 

Voor de kleine kinderen is er moge
lijkheid voor spel ter plaatse met bege
leiding Als vieruurtje zijn er voor de kin
deren pannekoeken 
— 18 uur verzameling rond het aperi

tief in aanwezigheid van volksvertegen
woordiger Julien Desseyn 
— 19 uur aanvang van de barbecue 

Na het gezellig eten muziek, danks 
en gezellig keuvelen 

Prijs 400 fr per persoon ofwel 800 
fr per gezin (alles inbegrepen) 

Inschrijving kan telefonisch bij 
— Claude De Beuckelaere, Pan-
nenstraat 177, 8480 Veurne , 
058/31 29 61 
— Walter Devolder, Nachtegalenlaan 
48, Veurne, 058/31 19 47 

— Albert Huyghe, lepersteenweg 4 1 , 
Veurne, 058/31 16 83 

Landelijk zomerfeest te Houtem 
VU-Veurne nodigt vriendelijk uit naar 

haar landelijk zomerfeest in de ge
restaureerde hoeve ,,'t Doorntje", 
Hondschotebaat te Houtem (Veurne) 
nu zaterdag 14 september 1985 vanaf 
15 uur 

Op het programma 
— 15 uur verwelkoming 
— 15 30 uur start van de wandelzoek
tocht georganiseerd door onze jonge
ren Afstand 5 km Er zijn een tiental 
prijzen 

Voor de kleine kinderen is er moge
lijkheid voor spel ter plaatse met bege
leiding Als vieruurtje zijn er voor de kin
deren pannekoeken 

— 18 uur verzameling rond het aperi
tief in aanwezigheid van volksvertegen
woordiger Julien Desseyn 

— 19 uur aanvang van de barbecue 

Na het gezellig eten muziek, danks 
en gezellig keuvelen 

Prijs 400 fr per persoon ofwel 800 
fr per gezin (alles inbegrepen) 

Inschrijving kan telefonisch bij 
— Claude De Beuckelaere, Pan-
nenstraat 177, 8480 Veurne , 
058/31 29 61 
— Walter Devolder, Nachtegalenlaan 
48, Veurne, 058/31 19 47 
— Albert Huyghe, lepersteenweg 4 1 , 
Veurne, 058/31 16 83 

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

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

Tel 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 DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

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

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f hu l zen 6, Erpe 

Tel 053-781009 en 053-2157 57 

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

Silhouette 
Manwitz 
Rodenstock 

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

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

< n r N STUDIO 
J - X ' DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.3304 - 42.39.16 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 4531 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames- heren en kinderkleding 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders ' 

GUIDO NUYTTEN9 
Longtinstraat 126. 1090 Brussel 
Tel 42619 39 \ 

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... 
yocilkopcr l 

EtMENO VfUEKERiNCSMANElAAil 

BREDABAAN161 BUS2 2130BliASSCHAAT TEL 03/65148 17 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraal 238 
9500 Gpraardsbergen 

Tel 054-412589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraa» 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 054-3317 51 

054-3311 49 
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20 Wit 
Dokter Mich Van Opstal: 

„De VU, niet 
worden als de anderen!" 

De Haan. - Het was stil aan de kust. Een beetje triest 
eigenlijk. Zoals trouwens het hele voorbije seizoen, ,,'t 
Is niet eerlijk", zegt een krantenboer die me de weg wijst. 

Een gesprek met een VU-kandidaat op een onver
kiesbare plaats, zes weken v'o'or 13 oktober. Mich Van 
Opstal, geneesheer en ex-militair. 

RIE jaar geleden spraken 
wij met Mich Van Opstal 
over zijn werk in het leger, 

als specialist in de behandeling van 
duikongevallen. Vandaag is hij hui
sarts in een mooie badgemeente. 
Sinds '82 gemeenteraadslid, ver
kozen op de plaatselijke lijst ,,Den 
Haan 2000". Een boeiende man, 
die ongedwongen en eerlijk zijn 
(ongezouten) mening geeft. 

WIJ: U hebt uw studies voor 
geneesheer gedaan langs het 
leger? 

M. Van Opstal: „Inderdaad. Ik 
ben de oudste van tien en vader 
was arbeider. Mijn ouders konden 
mijn studies niet betalen en het 
systeem van studiebeurzen 
bestond toen nog niet. Wel bestond 
het „Fonds van de Meestbegaaf-
den". 

Het alternatief was het leger. Het 
eerste jaar moest je zelf je studies 
bekostigen en slagen voor een in-
gangseksamen aan de militaire 
school voor de gezondheidsdienst. 
Dit impliceerde datje na je studies 
gedurende vijfjaar voltijds voor het 
leger moest werken. Dit kon je 
rondmaken in Duitsland of bij de 
Zeemacht. Ik werd garnizoensge
neesheer in Arolsen. 

Na enkele jaren kon Ik overstap
pen naar de Zeemacht waardoor ik 
als arts een jaar aan boord van ver
schillende schepen verbleef Daar 
kwam ik voor het eerst in kontakt 
met duikongevallen. Zo ben ik mij 
gaan specialiseren in duikgenees-
kunde. 

Van '70 tot '82 heb ik me daar 
heel intens op toegelegd. In die pe
riode zijn we er met een knappe 
equipe in geslaagd het centrum 
voor duikongevallen te Oostende 
goed uit te bouwen. Een centrum 
dat internationale bekendheid ge
noot, ook buiten het leger. Wij be
handelden immers ook veel bur
gers. 

Ondertussen was ik majoor ge
worden en ik stond op het punt be
vorderd te worden tot kolonel..." 

Raketten... 
WIJ: En toen waren er de ra

ketten? 
M. Van Opstal: ,,lk was in kon-

takt gekomen met dr. Jef de Loof 
van de medische werkgroep tegen 
atoombewapening. Het was ook de 
tijd van de grote vredesbetoging 
van '81. Ik hield overal spreekbeur
ten, en dat viel in slechte aarde bij 
mijn militaire chefs. Men heeft toen 
gezocht om mij op een elegante 
manier af te vloeien. Men kon mij 
evenwel niet straffen, omdat ik me
disch en militair geen fouten maak
te. Ik had trouwens, ook militair ge-

trum voor duikgeneeskunde, maar 
in het militair hospitaal. Ik mocht 
zelfs niet eens meer binnen in de 
gebouwen van de Zeemacht. 

Men maakte het mij eenvoudig
weg onmogelijk mijn job nog op 
een behoorlijke wijze uit te oefe
nen. Ik werd niet eens geraad
pleegd voor de behandeling van 
duikongevallen. Wat flagrant in te-

Dokter Mich Van Opstal is lijstduwer op de VU-Kamerlijst in het arr. 
Oostende- Veurne-Diksmuide. 

zien, een goede naam. Maar het
geen ik buiten het leger deed kon 
voor hen dus blijkbaar niet. 

Let wel, ik sprak altijd over de 
medische gevolgen van een 
atoomkonflikt. Ik nam nooit een mi
litair of een politiek standpunt in. Ik 
probeerde wel mijn kollega's-
artsen uit het leger warm te maken 
voor deze zaak. Dat is de druppel 
geweest die de emmer deed over
lopen." 

WIJ: Men zwierde U buiten... ? 

M. Van Opstal: ,,Neen. Zo wijs 
was men wel. Men stelde mij voor 
de keuze. Ofwel direkt ermee stop
pen, ofwel zou mijn verdere carriè
re in het leger gedwarsboomd wor
den. Ik stopte niet en bijgevolg 
werd ik overgeplaatst naar Brussel. 
Ik nam hierop drie maanden verlof 
zonder wedde, om langs politieke 
weg en bij middel van een petitie 
steun te krijgen voor mijn aktie. De 
legerleiding kwam daardoor enigs
zins op haar stappen terug; ik 
kreeg opnieuw mijn mutatie naar 
Oostende. Echter niet in het cen-

genspraak was met de gedane be
loftes. Ook in het hospitaal zelf wist 
men mij aardig te pesten. Ik kreeg 
geen enkele opdracht en een be-
zemhok werd mijn kabinet... Voor
ts vernam ik dat ik niet meer ge
wenst was in de bar van de officie
ren. Ik heb dan zelf, na maanden 
vernederng en afzondering, mijn 
ontslag aangeboden, iets waarop 
zij uiteraard zaten te wachten. 
Sinds die tijd leg ik mij volledig toe 
op mijn huisartspraktijk." 

Oorlog en honger 
WIJ: Binnenkort vertrekt U 

met „Artsen zonder Grenzen" 
naar Afrika? 

M. Van Opstal: ,,Deze vereni
ging is opgericht in Frankrijk. Zij 
probeert op plaatsen waar het 
hoogstnodig is medische hulp te 
bieden. Zij verenigt uitsluitend ge
neesheren die hulp bieden aan 
slachtoffers en dit zonder ondersc
heid van ras, politiek, godsdienst of 
filosofie. 

Men beschikt over interventie-
ploegen die onmiddellijk optreden 

bij plotse katastrofen. Er staat een 
ploeg klaar die binnen de 48 uur 
kan vertrekken, samen met alle no
dige materiaal om hulp te bieden. 

Een andere vonv betreft de lang
durende projekten in landen die ge
teisterd worden door hongersnood 
en epidemie'en. Daar gaan dan 
ploegen naar toe die op langere ter
mijn werken. Met artsen die zich 
verbinden om minstens een half 
jaar ter plaatse te blijven. Een goed 
voorbeeld daarvan is hun vestiging 
in Tsjaad. Dit land kampt met een 
ontzettend tekort aan medici. Bo
vendien woedt er in Tsjaad sinds 
jaren een uitputtende oorlog. „Art
sen zonder Grenzen" heeft daar 
nu zowat 120 geneesheren ter 
plaatse. 

Een derde manier van hulp be
treft de vaccinatiekampagnes, die 
dus preventief optreden." 

WIJ: Voor hoelang gaat U 
weg? 

M. Van Opstal: ,,lk neem deel 
aan een nieuw gestart projekt, nl. 
gedurende één maand een arts 
vervangen die daar reeds langer 
verblijft. Deze kollega kan dan 
eventjes vakantie nemen. Ik spring 
dus enkele weken in. 

Vlaams 
en internationaal 

Meer konkreet zal ik werken in 
het urgentiepaviljoen van Ndjame-
na waar we dagelijks zo'n 200 tot 
300 patiënten te verzorgen zullen 
krijgen; voor de overgrote meerder
heid kinderen. Zij lijden vooral aan 
diarree, uitdroging en longziekten. 
Zowat de spoedgevallendienst van 
de hoofdstad van Tsjaad.» 

WIJ: Een bijna cliché-matige 
vraag: waarom doet U zoiets? 

M. Van Opstal: „Ik vind dat wij 
meer en meer gekonfronteerd wor
den met de honger in de wereld. Je 
kunt daarvoor je ogen toch niet slui
ten ? I Het immense verschil tussen 
onze rijkdom hier en de armoede 
ginder. Als je in je vaandel recht
vaardigheid en vrede hebt staan, 
dan moet je durven konsekwent 
zijn. Het is een logische konse-
kwentie van mijn dokter-zijn, van 
mijn mens-zijn. Ik heb de kans om 
het te doen, dus doe ik het ook. Dat 
is mijn motivatie. 

Al voeg ik daaraan toe dat ook de 
zin voor avontuur voor mij een rol 
speelt, de uitdaging van het onbe
kende. Ik heb behoefte aan ruimte, 
aan kontakt met andere kuituren 
en andere mensen. Ik leef graag in 
deze wereld, die heus wat ruimer is 
dan de plaats rond de kerktoren. 

Verder is er het besef en het ge
loof dat ik daar veel meer zal „krij
gen", dan wat ik te bieden heb. Ik 
zal immers slechts een klein beet
je leed en dan nog biezonder lokaal 
kunnen lenigen. Ik verwacht veel 
van hun levenswijsheid en ver
moed dat ik dus,, rijker "zal terug
keren en nadien meer zal kunnen 
relativeren. Het gevaar dreigt im
mers dat wij ons hier zo erg opbla
zen over allerlei kleine probleemp
jes waardoor wij niet meer de ech

te, wezenlijke moeilijkheden zien." 
WIJ: U bent ook gemeente

raadslid en aktiefin de Volksunie. 
Tijdens uw afwezigheid fungeert U 
bovendien als kandidaat op de VU-
lijst. Kunt U dit kombineren ? En 
vindt U één en ander niet tegen
strijdig ? 

M. Van Opstal: „ Voor mij vormt 
dit geen probleem. Het is allemaal 
de voortzetting van een engage
ment. Je hebt wortels waar je van
daan komt. Je komt uit een bepaal
de familie, een bepaalde omge
ving, een bepaald volk. Je krijgt 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld het 
feit van te mogen studeren be
schouw ik als een gunst. Ik meen 
datje naderhand ook een zekere 
verantwoordelijkheid draagt en 
hebt. 

Mijn status als arts is onlosmaak-
baar verbonden met mijn wortels. 
Dus ook met mijn volk. Ik ben ook 
bezorgd over het wel en wee van dit 
volk. Als je dan de mogelijkheden 
bezit, vind ik datje bereid moet zijn 
iets terug te geven. Die Vlaamse 
wortel zit er bij mij heel diep in, fa
miliaal en ook uit de jeugdbewe
ging. De politieke partij die het best 
beantwoordt aan mijn inzichten is 
de Volksunie. Dat is ook de reden 
waarom ik lid ben van de VU en 
straks kandidaat. 

Ik zie geen tegenspraak tussen 
internationale belangstelling en en
gagement enerzijds en het erken
nen van uw wortels. Zo heb ik mij 
hier ter plaatse ingezet voor het be
houd van het groen, het lokale en 
het typische van onze gemeente. 
Gelukkig hebben wij enkele 
doelstellingen kunnen verwezenlij
ken. 

Voor mij loopt dit allemaal doo
reen. Ik probeer de link te maken 
tussen rechtvaardigheid hier en 
rechtvaardigheid in de rest van Eu
ropa, van de wereld. Zo lang ik het 
kan zal ik dit blijven kombineren. 
Mijn inzet voor een meer leefbare 
wereld stopt niet aan de gemeen
tegrenzen. " 

Orde 
van Geneesheren 

WIJ: U loopt ook niet hoog op 
met de Orde der Geneesheren? 

M. Van Opstal: ,,lk werk mee 
aan de groep van artsen tegen de 
Orde. Niet omdat ik tegen elke 
struktuur ben. Maar omdat dit insti
tuut een vorm van machtsmisbruik 
inhoudt. De meest korrupte dokters 
die ik ken zijn lid van de provincia
le of nationale raad van geneeshe
ren. Het ergert mij dat precies dan 
eens oordelen over de anderen! Af
gezien dan nog van de afgrijselijke 
principes en struktuur waarop de
ze instelling berust... Het fabeltje 
van de opgeblazen kikker(s)! 

Elke organisatie, dus ook een 
politieke partij, moet zich ervoor 
hoeden een machtspartij te wor
den. Een partij mag zijn eigen prin
cipes en afkomst niet verlooche
nen omwille van de macht, van de 
portefeuilles en de postjes. Neem 
nu de CVP: wat is er bij hen over
gebleven van echt kristelijke prin
cipes ? Of wat rest er van de mooi-
klinkende socialistische teorie'en 
eens zij aan de macht deelnemen ? 
Bekijk maar de,, resultaten "van de 
regering Mitterand... 

Ik wil ervoor vechten opdat de 
Volksunie geen partij wordt zoals 
de anderen, dat zij haar wortels niet 
verliest of verloochent.'' /pvdd) 
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