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Nu zondag om 14 u. 30 in deSingel te Antwerpen 

Volksunie-verkiezingskongres 
Alle kandidaten en bestuursleden worden er verwacht! 

De lokomotief 
niet stoppen 

Op 13 oktober kiest men niet uitsluitend voor een centraal parle
ment en de regering die hierop moet volgen. Door het huidige 
systeem van gebrekkige federalizering wordt er op die dag meteen 
mede-beslist over de samenstelling van het Vlaams parlement en 
bijgevolg ook van de Vlaamse regering. Alle traditionele partijen 
verzwijgen dit feit, vermoedelijk omdat zij dit onbelangrijk vinden. 
Alleen de Volksunie wees gisteren op de grote betekenis van deze 
verkiezingen voor de toekomstige Vlaamse wetgevende en uitvoe
rende macht. 

De Vlaams-nationalisten maakten een balans op van de eerste 
Vlaamse Raad en regering. Deze evaluatie is slechts gematigd po
sitief, precies omdat door het dubbel mandaat - lid van het Belgisch 
én van het Vlaams parlement - de vertegenwoordigers van de meer
derheidspartijen al te vaak dubbelzinnige, zelfs tegenstrijdige 
standpunten innamen. Een echt autonoom Vlaams parlement met 
rechtstreeks gekozenen en zonder kumulatie met een nationaal 
mandaat is dus een dwingende noodzaak. Indien de Vlaamse Raad 
tenminste de legitieme woordvoerder wil zijn van het Vlaamse volk 
aktieve motor van de Vlaamse staatsvorming. 

Diezelfde onzalige tweeslachtigheid speelde de Vlaamse regering 
veel parten. Tot halfweg '83 ging deze regering de weg van de 
bestuursautonomie en nam zij beleidsbeslissingen die ingegeven 
waren door het Vlaamse belang, niet gedikteerd door de Belgische 
regering. Met de staalbeslissingen van Martens V kwam echter de 
grote ommekeer bij de CVP- en P W-ministers in de Vlaamse rege
ring. Om de partijgenoten in de Belgische regering niet in diskre
diet te brengen deden deze excellenties steeds meer water in hun 
Vlaamse wijn en verstomden alle kritische geluiden. Ondanks de
ze lafhartige medeplichtigheid, ondanks het gebrek aan financië
le middelen en de beknotting van de reeds schamele bevoegdheden 
en ondanks de nefaste politizering van de prille Vlaamse administra
tie kan deze eerste Vlaamse regering toch enkele positieve resulta
ten voorleggen. 

Het beheer van de budgettaire middelen gebeurde ortodoks, de 
zorg voor het milieu kreeg aandacht, de door de exekutieve gevoerde 
ekonomische expansie en industriële politiek wierp vruchten af. 
Geen enkel objektief waarnemer kan ontkennen dat vooral de Volk
sunie konstruktief en positief meewerkte aan de uitwerking en het 
voeren van een dynamisch Vlaams beleid. Niettegenstaande de be
schamende tegenwerking van de CVP- en PVV-ministers op beslis
sende ogenblikken. Het bleef echter allemaal te beperkt, te schuch
ter. Van een koherent en gedurfd Vlaams buitenlands beleid kwam 
bijvoorbeeld weinig in huis, enkele individuele en merkwaardige 
initiatieven niet te na gesproken. De bevoegdheidsverdeling was wa
zig en de middelen blijven erg beperkt. 

Van wezenlijk belang is uiteraard het antwoord op de vraag hoe 
het nu, na 13 oktober, verder moet. De vorming van de Vlaamse re
gering moet snel gebeuren, los van de Belgische koalitievorming. 
Zolang het dubbel-mandaat bestaat is het onontbeerlijk dat de vier 
grote Vlaamse partijen deel blijven uitmaken van de Vlaamse re
gering. Dergelijke bewindsploeg van Vlaamse eenheid biedt in de 
huidige omstandigheden immers de enige waarborg opdat deze exe
kutieve niet gedegradeerd zou worden tot het aanhangwagent je van 
de centrale regering. Een vierpartijenregering is nodig, niet om 
steeds als een vechtmachine tegen de Belgische regering op te tre
den, maar om vrij, onbelast en in volledige zelfstandigheid de 
Vlaamse belangen te verdedigen. De realisatie van een verdraag
zaam, rechtvaardig, levenskrachtig en internationaal gericht 
Vlaanderen. 

De Vlaamse burger én kiezer moet zich goed realizeren dat met 
het eventueel wegvallen van de Volksunie uit de Vlaamse regering 
meteen ook de lokomotief naar Vlaamse zelfstandigheid stilvalt. Dit 
rampzalige oponthoud verhinderen vormt mee de echte inzet van 
zondagochtend 13 oktober! (pvdd) 

PVV, aanhangwagen van CVP 
De PVV heeft -in perfekte Amerikaanse stijl- vorig 

weekend in Antwerpen haar verkiezingskonventie ge
houden. De regisseurs van de show hebben prachtig 
gepresteerd. En voorzitter Guy Verhofstadt zorgde al 
even entoesiast voor holle slogans. Zoals, andermaal, 
de belofte voor vermindering van de belastingdruk... 

ET veel brio werd bena
drukt en herhaald dat de 
Vlaamse liberalen in de re

gering Martens V gezorgd zouden 
hebben voor vermindering van de 
belastingen. 

Het is echter minister van finan
ciën Frans Grootjans zelf die stel
de dat hiervan hoegenaamd nog 
geen sprake is. Pas vanaf volgend 
jaar zou er werk van gemaakt wor
den. De kiezer krijgt duidelijk van 
de PVV alles behalve een stevige 
waarborg; wel veel vage (valse?) 
beloftes. 

Een grote zekerheid is ander
zijds wel dat Verhofstadt zijn partij 
als aanhangwagen aan de CVP ge
koppeld heeft. Hij pleitte immers 
onomwonden voor ,,een voortzet
ting van het huidig beleid" 

Wat zulks allemaal kan beteke
nen verduidelijkte minister Groot
jans. Men zou komaf maken met de 
,.financiële en budgetaire laks
heid" .En het moet ook gedaan zijn 

met "de herrie rond 59 bis, 107 ter 
en andere artikelen van de grond
wet." 

Federalisering van het onderwijs 
is een hoegenaamd niet belangrij
ke zaak. ,,Met 300 miljard is er 
voor ons onderwijs geld genoeg, 
maar het wordt niet goed besteed." 

Zoveel is duidelijk: de liberalen 
hebben op hun showkonventie niet 
de minste Vlaamse of sociale re-
fleks betoond. Grondwetsherzie
ning? Federalisering van het on
derwijs? Zorgen voor een omme
keer wat betreft de daling van de 
koopkracht ? Werk maken van een 
globale strategie voor afbouw van 
de sociaal onaanvaardbare werk
loosheid? De Vlaamse liberalen 
willen er niet van geweten hebben. 
Geen ommekeer! 

De liberalen zijn wel van oordeel 
dat de budgetaire sanering veel te 
traag verloopt. Dat zulks te wijten 
is aan het kommunautaire feit om
dat diegene die overheidsgeld uit
geeft in dit land nog immer niet de 
verantwoordelijkheid heeft te zor
gen voor de bijhorende inkomsten, 
is de kleinste zorg van de PVV. 

Federalisering van het onderwijs 
bijvoorbeeld is niet alleen enorm 
belangrijk om de miljarden 
geldstroom van Vlaanderen naar 
Wallonië te stuiten, maar draagt 
meteen ertoe bij veruit het belan
grijkste ministerieel budget ingrij
pend te saneren. 

,, De inspanning van de bevol
king heeft pijn gedaan, maar ze 
heeft resultaat gehad ",zo stelt de 
PVV. Inderdaad, het resultaat van 
de liberale deelname aan de Belgi
sche regering is vooral dat de 
Vlaamse gemeenschap mede die
per de krisisput ingesleurd wordt. 
Terwijl onderhand een dozijn stu
dies bij herhaling hebben uitgewe
zen dat de Vlaamse gemeenschap 
het opperbest zou kunnen stellen, 
mochten de verdiensten in eigen 
handen kunnen gehouden 
worden. 

Een tweede VU-gids... Leesbiz? 



-m 
... en WIJ 

Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in. evenals scheld- en smaadbrie-

ven. De andere publiceren wij naarge

lang e r 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 

V E R M I N D E R I N G ? 

Ik ben met pensioen In 1984 betaal
de ik 106.000 fr op mijn inkomen: 
680.889 fr. In 1985 beloopt dit 161.109 
fr. op een inkomen van 712.900 fr. Dus 
een opslag van 55.000 fr. of 52 %. 

Wie spreekt van vermindering? De 
regering Martens-Gol ? Ze doet me la-
cf ien. Ik zal op 13 oktober a.s. aan die 
heren denken. (Naam en adres 

op de redakt ie bekend) 

LEUGENS ROND 
HIROSJIMA 

Steeds weer wordt gezegd dat de 
bom op Hirosjima noodzakelijk was om 
Japan te doen kapituleren, om hon
derdduizenden Amerikaanse soldaten
levens te redden. Dit zijn leugensI Op 
26 november 1979 verklaarde prof. Rö-
ling van de Universiteit van Groningen 
voor de Vlaamse Televisie:, ,Die atoom
bom was niet meer nodig. Er waren al 
onderfiandelingen bezig met de Japan
ners. Over praktisch alle punten was er 
al een akkoord. Er viel alleen nog te on
derhandelen over het statuut van de 
keizer, Hirohito." 

Prof. Röling kon het weten. Hij was 
in 1947-'48 een van de 11 rechters in 
het Tokio-proces (het Neurenberg van 
het Verre Oosten), waar hij de Neder

landen vertegenwoordigde (Nederland, 
Indonesië, Suriname en de Antillen). 

Waarom hebben de Amerikanen dan 
wel de bom gegooid? 

1 Omdat ze juist klaar was! Ze ken
den de gevolgen er niet van en ze wil
den die proberen. 

2 Omdat wellicht een groot deel van 
de Amerikanen niet kon geloven dat de 
Japanners zich braaf en gedwee zou
den overgeven, wanneer hun Mikado 
(de keizer) dit deed. Dus om alle verzet 
en guerrilla op voorhand te breken. 

3. De belangrijkste reden was echter: 
indruk maken op de Sovjetunie en Sta
lin, waarvoor men wel een beetje schrik 
had. 

Waarom blijven de westerse mo
gendheden dan die leugens volhou
den? Om hun geweten te sussen? 
Want als de Japanners eigenlijk al be
zig waren met kapituleren, waarom dan 
nog 2 atoombommen gooien ? De ech
te reden is dat sinds lang oorlogen niet 
gevoerd worden door soldaten, noch 
door volken of naties, maar door het ene 
militair-industrieel complex tegen het 
andere. Dat hoeft geen bewijs. Dat is 
ook de reden waarom een tweede bom 
moest gegooid worden. Dit was een 
plutonium-bom. Het militair-industrieel 
complex wilde de vruchten , ,plukken" 
van jaren werk. 

We weten nu welke de vernietigende 
kracht van zo'n bom is, met alle genees
kundige gevolgen achteraf. Dan zou 

men veel lichtzinniger omgesprongen 
hebben met die tuigen en zou Korea of 
Vietnam al lang uitgegroeid zijn tot .. 
een derde wereldoorlog. 

R.d.N., Nij len 

ZIEN, HOREN EN... 
VOELEN 

Als bijna zestigjarige vrouw, uit het 
volk, heb ik in die tijdspanne en in dit 
,,kunstmatig opgefokte land" heel wat 
beleefd, gezien, gehoord... en gevoeld! 

In de jaren dertig verheten wij wegens 
de toenmalige krisis ons Vlaams dorp
je en werden in Brussel, bij gemis aan 
een Vlaamse, op een franstalige school 
gestopt. Vanaf de eerste schooldag 
werd aan mijn klasgenoten verboden 
met mij ook maar een woord Vlaams te 
spreken. Ook ben ik bij het schoolver
laten ontelbare malen afgerammeld, 
met schooltassen. De slagen gingen 
dan vergezeld met liefelijke woorden 
zoals ,,Sale Flamin". Dat was één van 
de vele manieren om een Vlaamse stad 
te bezetten en dan vijftig jaar later in 
kranten en op televisie... te spreken van 
, ,La Wallonië et Bruxelles" en op te snij
den tegenover de met-Belgen met ,,La 
Grande Place de Bruxelles". 

Broodroof, grondroof, vernedering, 
chantage, uitbuiting en moord; niets is 
ons in dit land gespaard gebleven: 
vroeger en nu I En alle, maar dan ook 

werkelijk alle, denkbare middelen wor
den gebruikt om deze toestand maar zo 
lang mogelijk te rekken. En dit niet al
leen door ,,frankofone seigneurs", die 
krijgen de meest efficiënte hulp van ei
gentijdse .,Leliaarts" en zelfs van een 
buitenlandse TV-zender. 

Deze zender zit ingesluisd in ons ka
belnet, zendt uit voor een kijkersaantal 
van 10 miljoen. Hij zendt dan ook pro
gramma's uit ,,Pour foute la Belgique" 
Dat werd mij door henzelf bevestigd, 
toen ik hen telefoneerde. (Waar voor de 
zes miljoen Vlamingen kan er geen 
woordje in hun eigen taal af. Hij maakt 
integendeel de meest efficiënte rekla-
me voor alles wat franssprekend is. 

Ik weet, dat zijn maar twee facetten 
van ons groot probleem; er zijn er na
tuurlijk veel belangrijker. Maar ander
zijds IS het medium televisie een zeer 
machtig wapen. 

En daar maken de Vlaminghaters 
dan ook duchtig gebruik van en wees 
er van overtuigd dat hun offensief tegen 
al wat Vlaams is al heel lang begonnen 
is, zowel op nationaal vlak als in de Eu
ropese Gemeenschap. 

Spijtig dat nog zoveel Vlamingen zich 
daarvan nog altijd geen rekenschap 
geven. ( Ingekort - naam en adres 

op de redaktie bekend) 

ZOMERS GESPREK (1) 
De redaktie heeft de jongste tijd voor

treffelijke inspanningen geleverd om de 
kwaliteit van Wij te verbeteren. Ik denk 
bv. aan het speciale nummer gewijd 
aan Voeren. Of aan het nummer over 
het Pausbezoek. De genuanceerde en 
veelzijdige betichting stak gunstig af te
gen wat toen meestal in de Vlaamse 
pers te lezen was. Mijn eresaluut gaat 
echt vooral naar de stukken ,,Zomers 
gesprek". Nadat Jos Vandeloo, Louis 
Verbeeck, Willem Vermandere, Harold 
Van de Perre, Manu Ruys, Alida Neslo 
en Paul Koeck aan de beurt zijn geko
men, mag de serie voor mijn part gerust 
doorgaan. Er komen mensen uit diver
se horizonten aan bod. Wat ze vertel
len loont de moeite De stukken heb
ben, mede door hun omvang, dus een 
dokumentaire waarde. Maar ik waar
deer het vooral dat onze Wij-redakteurs 
niet optred.sn als betweterigen of 
antwoorden-uitpersers. De geïnterview
den komen korrekt aan het woord. Ze 
zullen zich achteraf niet bekocht voelen 
en dus de lezers evenmin. Mag ik een 
tip geven: bundelen, elke figuur bio-
bibliografisch materiaal meegeven, en 
uitgeven als (VNS-?)brochure. 

E.V., Izegem 

ZOMERS GESPREK (2) 
Graag mijn mening over ,.Zomers 

gesprek" in weekblad Wij. Ik vond de 
reeks zeer goed! Doe zo verder, het 
komt het weekblad zeker ten goede! 

D.S., Leuven 

EEN NUL TE WEINIG 
In mijn lezersbrief in WIJ van 12sept 

I I . , onderde titel: Zoveel stemmen, zo
veel zetels ?. . stond te lezen dat de PRL 
in 1981 7200 stemmen minder behaal
de dan de Volksunie. De aandachtige 
lezer heeft echter zelf kunnen bereke
nen dat de stemmen van de VU 588 431 
mm de stemmen van de PRL 516.050 
een verschil geven van liefst 72.000 
stemmen. Ondanks deze 72.000 stem
men minder, bezet de PRL nu toch vier 
zetels méér dan de VU. De juiste cijfers 
maken dus de zaak nog erger voor de 
Vlaams-nationale partij, zoals ook de 
overige vergelijkingen zwaar in het na
deel van de overige Vlaamse partijen 
uitvallen Wie gaat deze stier bij de ho
rens pakken en wanneer? 

J.G., Maasmechelen. 
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lepel & vork... 
^ 

7\.estautant „ "^rfZassattbatg^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

Kom eens bij ons! 

Dortmander Thier-Braü-lioven 
Tervuursev. 60, Leuven. - 016-22.86.72. 
Kon. Astridl. 85, Kontich. - 03.457.30.32. 
Brugse Baan 1, Huiste. - 056-71.15.36. 
Nieuw Brugetr. 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 

FAMILIE DEMËRTOGM FAUT L 6 0 p O l O S t r 3 3 t 

Tel. 217.91.53 

W a a r V l a m i n g e n 

t h u i s zijn„. 

in 't ha r t j e v a n B r u s s e l 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat t 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer 

K O F F I E B R A N D E R I J 
S A N O 

E m i e l W i t m a n s s t r a a t 3 6 
S c h a a r b e e k 

Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67 57 12 

S e d e r t 1 9 1 0 

J A N P A U W E L S - D E B R A U W E R 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 
(adv. 23J 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
S P E C I A L I T E I T : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

B e r g e n s e s t e e n w e g 1 1 2 3 
1 0 7 0 A n d e r l e c h t 

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

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21 35.33 

Dr. Van De Perrelel 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 

ZO€K€ËC]€ 
G 23j. tweetalige sociaal assistente 
zoekt een betrekking in het Brusselse, 
west-Brabant of Oost-Vlaanderen. Voor 
inl. zich wenden tot Volksvertegenwoor
diger Dr. J . Valkeniers, te l . : 
02/569.16.04 

n 41-jarige alleenstaande vrouw met 
3 kinderen zoekt dringend een betrek
king. Bij voorkeur magazijnbediende. 
VI Jonge dame, kinderverzorgster met 
5 jaar ervaring, zoekt een betrekking als 
kinderverzorgster of eventueel als 
schoonmaakster. 

C Voor inlichtingen zich wenden; O. 
Van Ooteghem - Senator, A. Lon-
questraat 31 , 9219 Gentbrugge. Tel • 
091/30.72.87 
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Van Miert 
en PAKS.. 

PAKS-ballon 
doorprikt 

Enkele maanden geleden zag 
een nieuwsoortige politieke aktie-
groep het levenslicht onder de 
naam PAKS, dit is het „Progressief 
Akkoord Kristenen-Socialisten" 
Bedoeling was een aantal 
ACW'ers, die mistevreden zijn over 
de band tussen hun vereniging en 
de CVP, naar de Vlaamse socia
listen te lokken Bezieler achter dit 
maneuver is gewezen LBC-
voorman Paul Pataer die wegens 
dissidentie aan de ACW-deur werd 
gezet 

Toen nog heette het dat verschil
lende PAKS-leden verkiesbare 
plaatsen op SP-lijsten zouden toe
bedeeld krijgen In een publicitair 
gebaar van breeddenkendheid 
zouden de socialisten hun lijsten 
openstellen voor ontgoochelde 
kristen-demokraten Ondertussen 
IS gebleken dat er van dit sprookje 
weinig of zelfs helemaal niks in huis 
komt 

De eerste gebuisde was Pataer 
zelf Aanvankelijk een tweede, dus 
verkiesbare plaats beloofd op de 
Gentse SP-lijst verhuisde hij naar 
de vierde plaats In Sint-Niklaas 
moest de PAKS-kandidaat vrede 
nemen met de tweede plaats ener 
zal een politieke aardverschuiving 
nodig zijn om die man in het parle
ment te krijgen Alle PAKS-hoop 
werd dan gesteld op de Brugse SP-
federatie Maar daar werd de 
PAKS-jongen naar de vijfde plaats 
gedegradeerd Tegen alle beloften 
van SP voorzitter Karel Van Miert 
in prijkt er dus geen enkele PAKS-
kandidaat op een echt verkiesbare 
plaats 

Het wordt nu uitkijken naar de 
reaktie van de PAKS-leiders Ook 
ZIJ zullen slechts kunnen besluiten 
dat de SP hen aardig m het ootje 
heeft genomen En dat de PAKS-
kandidaten met een kluitje in het 
net worden gestuurd 

m 
Peiling 

Vorige week verscheen een 
laatste opiniepeiling in ,,La Libre 
Belgique" Daaruit blijken vooral 
twee zaken de huidige regering 
zou na 13 oktober met langer een 
meerderheid hebben maar een op 
vijf Vlamingen weet nog met voor 
wie hij straks zal stemmen 

Vooral de PVV zou zware klap
pen krijgen en liefst 8 kamerzetels 
moeten inbinden De CVP zou haar 
verlies weten te beperken De VU 
zou ongeveer gelijk blijven, terwijl 
de SP vooruitgang zou boeken Dit 
alles uiteraard in de voorwaardelij
ke vorm 

We staan immers op vier weken 
van de stembusslag en de grote 
groep ,,onbeslisten" zal ongetwij
feld de einduitslag bepalen Er kan 
dus nog veel gewonnen worden 
Een verstandige, aanhoudende en 
overtuigende kampagne moet het 
mogelijk maken een belangrijk 
deel van die twijfelaars voor de 
Volksunie te doen stemmen Waa
rop wachten we nog'' 

Laks optreden 

Ruim twee maanden geleden 
werd SP-lid Ronald Vanden Bo-
gaert in Zaïre aangehouden op ver
denking van samenzwering tegen 
de veiligheid van deze Afrikaanse 

DEZE 
VJEEK DjTjgr 

Morgen worden de 
kandidatenlijsten ingediend 
Voor Kamer, Senaat en 
Provincieraden Samen 
ongeveer achthonderd mensen, 
die bereid zijn de 
Volksumelijsten te versterken en 
te sieren De meesten van hen 
kunnen met verkozen worden 
Zonder berekening hebben zij 
zich ten dienste gesteld van de 
partij ZIJ verlenen hun naam en 
hun prestige, omdat zij ervan 
overtuigd zijn dat in de 
beslissende slag niemand aan 
wal mag blijven staan Omdat zij 
beseffen dat de Volksunie een 
onvervangbare rol te spelen 
heeft in het emancipatieproces 
van ons volk Ik kan hen geen 
wederdienst bewijzen Ik kan 
hen alleen danken om hun 
grootmoedigheid en overgave 
Thans is de periode van 
vergaderen voorbij Nu moeten 
we naar buiten treden Alle 
samen kandidaten en 
militanten Bewust van onze 
enorme verantwoordelijkheid 
We zijn geen leden van een 

vogelpikmaatschappij, die het 
eigen vermaak op het oog 
hebben We zijn kaderleden van 
een politieke partij Een Vlaams-
nationale partij Ons doel is de 
zorg van en voor onze 
volksgemeenschap Daarvoor 
Ijveren wij De verkiezingen zijn 
het hoogtepunt in de politieke 
strijd ZIJ geven ons de kans om 
te bewijzen hoe groot onze 
aanhang is Hoe groter het 
stemmenaantal, des te groter de 
Vlaams-nationale 
vertegenwoordiging, des te 
groter onze invloed Daarop 
komt het aan Indien de 
Volksunie vooruit gaat, dan wint 
ze aan macht Dan volgen 
automatisch het ontzag en de 
vrees bij de politieke 
tegenstrevers Dan kunnen zij 
met langer voorbijgaan aan de 
noodzaak van het Vlaams 
zelfbestuur Zo eenvoudig is het 
Thans moeten we naar de 
kiezers gaan We moeten de 
Vlaamse mensen zoveel 
mogelijk ontmoeten Het 
persoonlijk kontakt blijft de beste 

propaganda We moeten hen 
overtuigen leder met zijn eigen 
woorden met het eigen 
temperament We kunnen het' 
Als we willen Als we allemaal 
een stuk engagement op ons 
nemen Samen vormen wij een 
enorme inzet die zonder twijfel 
vruchten zal afwerpen 
Wat je ook doet zorg ervoor dat 
het gebeurt in overeenstemming 
met de Vlaams-nationale 
krachtlijnen van ons programma 
Doe het in samenhang met de 
propagandisten van je streek En 
denk eraan je staat met alleen 
Over heel Vlaanderen zijn 
enkele duizenden 
onbaatzuchtige militanten bezig 
met hetzelfde werk Met de 
opbouw van de Vlaamse natie 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIHJWfö 

Tindemans: 
met gehaast 

staat Het , proces" liep vorige 
week af Vanden Bogaert werd ver
oordeeld tot tien jaar opsluiting 

A f tredend premier Wilfned Martens ziet het duidelijk met langer zitten 
Alhoewel hij ons van op alle straathoeken toeroept dat hij geen omme 
keer wenst durft hij het blijkbaar niet aan op de door zijn beleid aange 
rich te ravage terug te blikken 

Precies daarom draagt Martens sinds korte tijd een bril zonder glazen 
Zoals een struisvogel die zijn kop in het zand steekt De kiezer zal wel 
slimmer wezen 

Vermoedelijk heeft Vanden Bo
gaert inderdaad een en ander uit 
gespookt wat met mag Maar feit is 
dat de strafmaat buitensporig is en 
dat er van een eerlijk proces weinig 
overbleef Het lijkt er veeleer op dat 
diklator Moboetoe een voorbeeld 
wilde stellen voor alle mogelijke op
posanten in binnen- en buitenland 
Daarenboven is ook de Belgische 
staatsveiligheid in opspraak ge
bracht Er wordt immers gefluisterd 
dat deze Belgische instantie mee 
achter de arrestatie van Vanden 
Bogaert zit'en zijn trawanten te 
dwingen deze SP'er vrij te laten 

Het IS echter verkiezingstijd en 
bijgevolg lijkt Tindemans weinig 
gehaast de SP een handje te hel 
pen 

Buiten spel 
Wat er in de Belgische rechtstaat 

allemaal ongelooflijk mogelijk blijft 
Eerst presteerde de regering-
Martens het de Raad van State 
kompleet op non-aktief te zetten 
Korte tijd nadien wordt ook de wer
king van het kersverse Arbitrage
hof in vraag gesteld 

De boycot-prestatie inzake het 
Arbitragehof staat op naam ge 
schreven van politkus en advokaat 
Serge Moureaux Hij vocht in een 
pleidooi de samenstelling van het 
Arbitragehof aan Het heette dat de 
franstaligen wel eens zouden kun 
nen gediskrimmeerd worden 

Het resultaat van deze juridische 
maneuvers is dat onder meer het 
taaidekreet van 66 opnieuw op de 
helling staat dat Happart on 
gestraft de Belgische wetten kan 

Happart 
dikteert 

overtreden, en dat de hoogste 
rechtskolleges van dit land (Raad 
van State en Arbitragehof) met me
deplichtigheid van premier Mar
tens gesaboteerd worden Hap
part Moureaux Lagasse en Co 
dikteren nog immer de wetten, 
zelfs aan de opperrechters' 

Klucht 
ledereen hennnert zich ongetwij

feld nog de klucht met de boor en 
freesmachine van de firma Pegard 
Deze machine mocht onder druk 
van de Verenigde Staten met naar 
de Sovjetunie uitgevoerd worden 

Vreven 
goochelde 
met 
valse check 

De Pegard-machine bleef dus op 
de Antwerpse kade staan Tot 
groot lawaai en ongenoegen van 
het Waalse produktiebednijf Plots 
schudde minister Vreven een Bel
gische oplossing uit de mouw ons 
eigenste leger zou dit tuig aanko
pen Weliswaar met behulp van 
een Amerikaanse check van cirka 
700 000 dollar 

Rond deze check is al heel wat 
te doen geweest Tot Vreven op 
een onverwacht moment met een 
dokument zwaaide waaruit moest 
blijken dat de VS-check effektief 
getekend was 

Vorige week werd duidelijk dat 
dit formulier nep was Tot zijn scha 
de en schande moest de blauwe 
defensieminister erkennen dat er 
nog steeds mets betaald werd door 
het Pentagon Daarop besloot Vre 
ven de VS onder druk te zullen zet 
ten door een aantal andere dos 
siers waarbij dit keer de Ameri
kaanse wapenindustrie betrokken 
IS te vertragen 

Eventjes nadat dit bencht op te 
leks verschenen was steeg een 
schaterlach op in lokaal X van ver 
dieping Y in het Pentagon 

" ^ 
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Cijfers, feiten en statistielcen 

Evenaar 
Een biljet van 1 000 fr heeft een lengte van 15,5 cm Om de Belgische 

njksschuld te betalen (thans vijfduizend miljard) zijn er vijf miljard biljet
ten nodig Genoeg om op de evenaar een band te leggen van anderhal
ve meter breedte 

Faiingen 
Veel bedrijven gaan over kop het aantal talingen verdubbelde op 10 

jaren tijds In 1975 gingen 2 070 ondernemingen overkop in 1984 reeds 
4 078 Daarvan waren er 1 738 of 42,7 % m de Vlaamse provincies ak-
tief, 1 168 of 28,6 % in de Waalse provincies en 1 172 of 28,7 % m 
Brabant 

F-16 
In 1983 kocht de regering Marlens 44 bijkomende F-16 vliegtuigen voor 

het leger De aankoopprijs bedroeg 45 miljard, maar tegelijkertijd wer
den met minder dan 36 miljard kompensaties bedongen Vlaanderen haal
de er weinig baat uit Het verkreeg slechts 11 miljard of 30 % Wallonië 
reef 17,5 miljard binnen en Brussel 7,5 miljard 

AAN ve e^e MA/7 

kr MeeR,MA/^R 

AAN peAfJipei^e 

M'eT /<^ 2l^A^^, 

Geboorte 
In 1983 mocht België zich verheugen in 117 395 geboorten of 11,91 

per 1000 inwoners Daarvan vonden er 68 317 in Vlaanderen plaats, 
11 526 in Brussel en 37 552 in Wallonië waarvan 825 in het Duitstalig ge
bied De teruggang van het aantal geboorten -160 371 in 1964 - blijft aan
houden De vooruitzichten leren dat in het jaar 2025 nog net de kaap van 
100 000 zal overschreden worden 

Gemeenscliapssieutel 
Voor de kredieten die aan de Vlaamse en aan de franstalige Gemeen

schap toekomen, wordt de verdeelsleutel 55 % voor Vlaanderen en 45 
% voor de franstaligen gebruikt En dat terwijl Vlaanderen 60 % van de 
bevolking telt en 60 % van de belastingen betaalt 

Gemeente 
Antwerpen is sinds de fusie van 1983 de grootste en meest bevolkte 

gemeente van Vlaanderen 490 500 inwoners, 21 206 hektaren De 
kleinste gemeente IS Herstappe (Limburg) 103 inwoners, 135 hektaren 
Vlaanderen telt 308 gemeenten, daarnaast de 19 van de Brusselse agg
lomeratie In 82 gemeenten maakt de Volksunie deel uit van het sche-
penkollege, in 25 daarvan levert ze de burgemeester 

Gemeentefonds 
In 1984 verdeelde het Gemeentefonds 67 2 miljard Daarbij hanteert 

het de drieledige verdeelsleutel eenderde bevolking, eenderde opper
vlakte en eenderde opbrengst van de personenbelasting Resultaat was 
dat de Vlaamse gemeenten 35,4 miljard of 52,8 % kregen, de Waalse 26,5 
miljard of 39,4 % en de Brusselse 5,3 miljard of 7,8 % Omgerekend per 
inwoner wordt het onrechtvaardige van deze verdeling nog duidelijker 
5 453 fr per Brusselaar, 6 257 fr per Vlaming en 8 265 fr per Waal 

: ^ 
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VOIKSUISIE 
voor een vrij Vlaanderen 

Wh 
Beknopt overzicht van 

Het sociaal
beleid 

Een regering beoordeelt men aan de hand van haar doelstellingen. Het kabinet 
Martens Vzou volgens de regeringsverklaring van december 1981 de overheidsfi
nanciën saneren en het jaarlijks tekort op de begroting verminderen tot 7 th van 
het BNP. Later werd deze doelstelling verschoven naar 1987. Ze nam zich voor de 
konkurrentiekracht van de ondernemingen te herstellen en tenslotte werd de bestrij
ding van de werkloosheid als topprioriteit aangekondigd. Aan de hand van de wer
kelijke evolutie van de ekonomische gegevens, sinds eind '81 tot vandaag, kun
nen we nagaan in hoeverre de gedane beloften werden nagekomen. 

DE regeringsverklaring was 
duidelijk We citeren ,,Het 
regeringsbeleid dreigt vleu

gellam te worden wanneer het be
grotingstekort ongeoorloofde pro
porties aanneemt Essentieel in de 
uitbouw van het herstelbeleid is het 
terugschroeven van het begro-
tingsdeficiet" 

wedde van alle overheidsambtena
ren had verschoven naar het einde 
van hun loopbaan Voor 1985 
wordt het tekort geschat op 505 
miljard 

Hieruit kunnen we afleiden dat 
van de oorspronkelijke doelstellin
gen weinig of mets terecht kwam 

Bovenstaande affiche is meer dan tien jaar oud Maar ook nu weer be
loven de liberalen dat er straks een belastingsvermindering komt 

Universiteitsprofessoren becijferden echter dat uitgerekend met libe
ralen in de regenng de uitgaven toenemen en de belastingen stijgen 
Blauwe beloften, andermaal 

Inleveringen 

40.000 fr. 

per gezin 

In het daaropvolgend prioritei
tenplan werd vooropgesteld dat het 
lopend tekort moest beperkt wor
den tot 200 miljard en dat de begro
tingssanering na vier jaar diende 
gerealiseerd te worden De realiteit 
was echter anders Het lopend be
grotingstekort in 1982 liep op tot 
508,6 miljard, m 1983 bedroeg het 
524 6 miljard, in 1984 504,1 mil
jard En dit nadat men een maand-

De hoge jaarlijkse tekorten ge
ven aanleiding tot een nooit eerder 
geziene stijging van de overheids
schuld Bil de start van Martens V 
bedroeg de overheidsschuld 2 439 
miljard, hetzij ongeveer 750 000 fr 
per gezin En volgens de recentste 
gegevens is de overheidsschuld nu 
al opgelopen tot 4 850 miljard, of 
ongeveer 1 5 miljoen frank per ge
zien Een feitelijke verdubtjelmg 

Nochtans werd in de afgelopen 
vier jaar aardig wat ingeleverd door 
de gezinnen De fiskale en para-
fiskale lasten stegen gemiddeld 
met 10 th, wanneer men tevens re
kening houdt met de gestegen ge
meentelijke fiskaliteit die door de 
regering werd vrijgelaten In verge
lijking met het gemiddelde van de 
Europese Gemeenschap betekent 
dit voor ons land een stijging die 
tweemaal zo groot is dan in de an
dere landen van de EG Het is wel

licht nuttig enkele indringende 
maatregelen m herinnering te 
brengen 

- De solidariteitsbijdragen ten 
laste van personen in de openba
re sektor van 0,9 tot 2 7 th vanaf 
een maandloon van 40 000 fr 

- De forfaitaire bijdragen per ge
zin door een vermindering van de 
kinderbijslagen met 500 fr per 
maand (later vanaf '84 met 375 fr) 
en van 900 fr per maand voor de 
gezinnen zonder kinderen en voor 
alleenstaanden (Vanaf '84 vermin
derd tot 675 fr) 

KonkurrentlO' 

kracht 

- Inhouding op het vakantiegeld 
van de werknemers van 7 th in 
1982 verhoogd tot 11 th in 1983 en 
tot 12,07 th m 1984 

- Blokkering van de indexaan
passing in 1982 en 1983 

- Overslaan van de eerste in-
dexsprong in 1984-85 en '86 

- Diverse andere maatregelen 
waaronder mkomensmatiging van 
zelfstandigen en vrije beroepen, 
participatiefonds, mkomensmati
ging op sociale uitkeringen, inhou
ding op invaliditeitsuitkenngen en 
brugpensioenen (3,5 th) en pensi
oenen (1,8 th) enz 

Het totaal bedrag van al deze 
heffingen en inhoudingen wordt 
voor 1985 alleen al geraamd op 
133,7 miljard hetzij een inlevering 
van ongeveer 40 000 f r per gezin 

Ingevolge deze gevoelige inleve
ringen daalde het gezinsverbruik 
dan ook sinds 1981 met meer dan 
12th De dalende koopkracht heeft 
aanleiding gegeven tot het ont 
staan van het verschijnsel van de 
nieuwe armoede die vooral jonge 
gezinnen treft Niettegenstaande al 
deze inspanningen van de bevol
king blijft onze inflatie nog steeds 
het dubbele van Nederland en 
Duitsland 
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4 jaar Martens V 

ekonomisch 
doorgelicht 

Het beleid van deze regering kan 
wel bogen op een positief resultaat 
waar het over de konkurrentie-
kracht van de ondernemingen 
gaat Door de devaluatie van febru
ari 1982 met 8 th en de indexblok
kering in '82 en '83 werd het kon-
kurrentievermogen gevoelig verbe
terd Dit heeft echter slechts een 
geringe weerslag gehad op de te
werkstelling De handelsbalans is 
eveneens gunstig geëvolueerd, 
maar dit heeft ook te maken met de 
sterk gestegen dollarkoers waar
door onze produkten aantrekkelij
ker werden op de wereldmarkt 

bije vier jaar stijgen Er kwamen on
geveer 100 000 uitkeringsgerech
tigde werklozen bij, en het aantal 
werkzoekenden steeg met meer 
dan 200 000 

Plus 16 th, 
min 10 th 

Wanneer de regering spreekt 
van een daling van de stijging van 

Martens V: 
een trieste 

balans. 

klozen of langdurige werklozen (+ 
2j) ook met meer dan 100 000 is 
toegenomen de afgelopen vier 
jaar 

Samengevat kan men dan ook 
stellen dat het sociaal-ekonomisch 
beleid van vier jaar Martens V ge
leid heeft tot een algemene verar
ming van de bevolking, waarbij ook 
de minstbedeelden met werden 
gespaard Dit beleid kwam vooral 
ten goede aan de inkomens uit ver
mogen die met 16 th toenamen ter
wijl de inkomens uit arbeid meer 
dan 10 th moesten inleveren Dit 
beleid heeft geen positieve effek-

Het beleid van Martens V resulteerde in een toename van liefst 200 000 werkzoekenden Vooral jonge Vla
mingen zijn het slachtoffer medio '85 zochten 81 000 vrouwen en mannen jonger dan 25 jaar naar een job 

Het handhaven van het huidig 
konkurrentievermogen zal echter 
geen eenvoudige opdracht zijn 
Het zal mede afhankelijk zijn van 
de mate waarin de volgende rege
ring er in slaagt de overheidsfinan
ciën onder kontrole te krijgen Uit 
een studie van de Kredietbank 
blijkt dat hiertoe voor 1986 met min
der dan 70 tot 80 miljard bijkomen
de besparingen (of inkomsten) 
noodzakelijk zijn 

Werkloosheid: 
blijvende kwaal 

Niettegenstaande de gevoelige 
inleveringen van de burger en het 
verbeterd konkurrentievermogen 
van de ondernemingen bleef de 
werkloosheid gedurende de voor

de werkloosheid is dat in de eerste 
plaat toe te schrijven aan de wijzi
gingen, aangebracht voor het be
palen van het aantal werklozen De 
regering verdubbelde immers de 
wachttermijn van jonge afgestu
deerden, haalde 50 000 oudere 
werklozen (-i- 50 j ) uit de statistie
ken, het de deeltijds werkenden 
eveneens weg uit de statistieken, 
enz 

We mogen hierbij met vergeten 
dat het aantal werklozen dat een 
deeltijdse baan heeft aanvaard de 
laatste vier jaar met meer dan 
80 000 IS gestegen terwijl het aan
tal bruggepensioneerden even
eens met meer dan 40 000 is toe
genomen 

De kwaal van de werkloosheid is 
dus gedurende de huidige rege
ringsperiode nog gevoelig toege
nomen, alhoewel de demografi
sche evolutie er voor zorgt dat het 
jaarlijks aantal nieuwe arbeids
krachten dat zich aanbiedt af
neemt Tenslotte dient er op gewe
zen dat het aantal strukturele wer-

ten gehad op de werkloosheid en 
de overheidsfinanciën werden ruim 
onvoldoende gesaneerd omdat de 
staat bleef uitgeven boven zijn mo
gelijkheden Ondanks de PVV-
slogan ,met U maar de staat leeft 
boven zijn stand" 

De huidige CVP-slogan ,,Geen 
ommekeer" laat dan ook een bitte
re nasmaak, want een ommekeer 
IS echt nodig om onze welzijn en 
onze welvaart veilig te stellen 

Dit kan wanneer Vlaanderen 
morgen op eigen vleugels kan vlie
gen 

Andre Geens, 
lid van het partijbestuur 

(Slot) 

Volgende week 

Wat de 
Volksunie wil 

Cijfers, feiten en statistieken 

Gesplitste begroting 
De lopende uitgaven van de Belgische overheid in 1982 bedroegen 

2 068 miljard Daartegenover stonden slechts 1 756 miljard inkomsten, 
wat een tekort veroorzaakte van 312 miljard Uitgesplitst over de gewesten 
droeg Vlaanderen met 988 miljard 56,3 % bij van de lopende inkomsten 
Wallonië met 553 miljard 31,4% en Brussel met 215 miljard 13 3 % In 
Vlaanderen bedroegen de uitgaven 1 076 miljard of 52,1 % m Wallonië 
688 miljard of 33,2 % en in Brussel 305 miljard of 14,7 % De rekening 
leert dat Vlaanderen een tekort kende van 88 miljard of 28 2 % van het 
geheel Wallonië groef een put van 136 miljard (43,5 %) en Brussel van 
90 miljard (28,8 %) 

Gewestsleutel 
Voor de verdeling van de kredieten over de drie gewesten zou eigen

lijk de verhouding 60 % voor Vlaanderen en 40 % voor de rest moeten 
geëerbiedigd worden Vlaanderen telt 60 % van de bevolking en betaalt 
60 % van de belastingen Om Wallonië te bevoordeligen wordt er echter 
een verdeelsleutel gebruikt die, naast de bevolking en de belastingen, 
ook de oppervlakte laat meetellen Het gevolg is dat het Vlaams gewest 
per inwoner een toelage ontvangt van 5 288 fr tegenover 6 977 fr per 
inwoner van het Waalse gewest 

Gezinnen 
Van de Vlaamse gezinnen zijn er 16,78 % die drie kinderen of meer 

ten laste hebben Het aantal gezinnen met twee kinderen bedraagt 34 99 
dat met een kind 48,23 % De grootste gezinnen vindt men in Limburg 
18,71 % met dne kinderen of meer Oost-Vlaanderen is de provincie met 
de kleinste gezinnen 
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Graad 
De werkloosheidsgraad is het procentuele aandeel van het aantal wer

klozen in het totaal van degenen die tegen werkloosheid verzekerd zijn 
Midden 1985 bedroeg de werkloosheidsgraad 17 5% Wallonië en Brus
sel overvleugelen dit gemiddelde met 22 1 %en20 3% Vlaanderen bleef 
er onder met 16,7 % De ergst getroffen streken waren Limburg (23 6 %) 
en Turnhout (21,3%) 

Hoogvliegers 
Sabena heeft met alleen een Franse naam ( Soc anonyme de navi

gation aerienne '), maar ook Franse kuren De drie hoogste graden van 
het grond- en kabinepersoneel waren in 1984 bezet door 257 franstali-
gen en slechts 99 Vlamingen Op de dne laagste en minstbetaalde posten 
zaten 903 Vlamingen tegenover 272 franstaligen Bij de echte hoogvlie
gers, het vliegend meesterpersoneel, waren er 198 franstaligen tegen
over slechts 102 Vlamingen 

Intrest 
Onder de huidige regenng steeg de intrestlast op de rijksschuld van 

262 miljard fr in 1982 over 293 m 1983 naar 324 in 1984 en 381 miljard 
fr (voorlopig cijfer) in 1985 

investeringskrediet 
In 1984 kende de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijver

heid 38,47 miljard investeringskredieten toe Het grootste deel van de
ze koek ging naar Wallonië 20,85 miljard of 54,2% Brussel ontving 2 68 
miljard of 6,9 % en Vlaanderen moest het stellen met 14,94 miljard of 38,9 
% Een zeer eigenaardige verdeling wanneer men weet dat 36 2 % van 
de ingezamelde kapitalen van de N M K N uit Vlaanderen afkomstig was 
14,7% uit Wallonië en 2,2% uit Brussel De overige 46,9% waren met 
uitsplitsbaar over de gewesten 
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6 144i 
Ekonomisch herstel en staatshervoming innig verbonden 

De VU: het redelijk alternatief 
Vorige week donderdag werd het Volksunie

verkiezingsprogramma voorgesteld. De drie krachtlij
nen van dit manifest zijn bondig vervat in de nationale 
verkiezingsslogan: meer werk en minder lasten in een 
vrij Vlaanderen. 

Deze drie doelstellingen vormen één geheel en zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

IT verkiezingsprogramma 
breekt met het doemden
ken. De VU gelooft in de 

haalbaarheid van een ekonomisch 
herstel, met een groei van de te

werkstelling en een vermindering 
van de fiskale en para-fiskale 
lasten. Indien Vlaanderen ten
minste op eigen vleugels vliegt! 

^ 

De goede middenweg 

Het ekonomisch herstel van 
Vlaanderen is innig verbonden met 
de problematiek van de staatsher
vorming. Het is een zware misreke
ning en een leugen te beweren dat 
de staatshervorming best kan 
wachten, en dat de sociaal-
ekonomische problemen eerst die
nen aangepakt. Daarvoor verschil
len Vlaanderen en Wallonië te zeer 
van elkaar inzake mentaliteit en 
ekonomische struktuur. Eenzelfde 
beleid voor beiden is niet doeltref
fend. Bovendien heeft de manke 
staatshervorming van '80 voor ge
volg dat verschillende beleids
beslissingen elkaar voortdurend 
doorkruisen, terwijl het nationaal 
beleid steunt op een Vlaams-Waals 
kompensatiesysteem dat veel geld 
kost en ondoelmatig blijft. De mil-
jardentransferts van Vlaanderen 
naar Wallonië zijn onrechtvaardig 
én onhoudbaar. 

De VU zet zich met klem af tegen 
de stelling als zou er slechts een 
keuze mogelijk zijn tussen ener
zijds het socialisme en anderzijds 
het huidige CVP-PVV-beleid. 

De Vlaamsnationalisten willen 
inderdaad een beleid dat afwijkt 
van de huidige politiek, omdat dit 
vooral ten goede kwam aan het 
grootkapitaal en geen ar
beidsplaatsen schiep. Het zg. her
stelbeleid is mislukt: de rijksschuld 
verdubbeld tot 5 000 miljard frank, 
de belastingen stegen met 10 %, 
de koopkracht verminderde met 12 
% en er kwamen 200 000 werklo
zen bij,... 

Maar ook de socialistische in
zichten kennen geen genade bij de 
VU, omdat de SP in plaats van de 
noodzakelijke sanering van de 
overheidsfinanciën opteert voor 
een opvoering van de rijksuit
gaven. 

^ 

Werk, werk, meer werk 

Het beleid moet samenhangend 
en bij voorrang gericht worden op 
de tewerkstelling. Daartoe moet 
het ondernemingsklimaat bevor
derd worden. Dit kan door een ver
laging van de vennootsbelasting, 
gekoppeld aan het terugschroeven 
van de overheidssteun aan bedrij
ven, het aanmoedigen van levens
krachtige ondernemingen en het 
stopzetten van subsidies aan zie
ke bedrijven. 

Voorts dient de arbeidskost ver
laagd en dit is mogelijk door een 
grondige hervorming van de soci
ale zekerheid: ook de robots moe
ten hierin bijdragen. De arbeidsor
ganisatie moet versoepeld, waarbij 
de VU niet gewonnen is voor alge
mene verplichte arbeidsduurver

korting. Deondernenmingszin kan 
gesteund door een kosteloze om-
budsdienst ten behoeve van begin
nende ondernemers, het ter be
schikking stellen van een ,,éénlo-
kettensysteem" «n het oprichten 
van een rollend investeringsfonds. 
Door het fiskaal aftrekbaar maken 
van een reeks werken en diensten 
kan het zwartwerk ontmoedigd 
worden en uiteraard pleit de VU 
voor een bevordering van het soci
aal klimaat. 

In dit verkiezingsprogramma 
wordt andermaal een lans gebro
ken ten gunste van het VU-
spoedplan ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. Dit wets
voorstel werd trouwens ingediend 
en was volop ter bespreking in de 
bevoegde parlementskommissie. 

VOIKSUNJE 
voor een vrij Vlaanderen 

^ 

Soberheid 

De VU wil een soberheidsbeleid. 
Want ook op dit punt heeft het 
roomsblauwe kabinet geen woord 
gehouden. De uitgavenexplosie 
van de voorbije jaren is vooral het 
gevolg van het willoos toegeven 
van CVP en PVV aan onzinnige en 
onverantwoorde Waalse eisen. 
Daarenboven zijn de lasten die op 

de bevolking drukken stukken 
zwaarder dan het gemiddelde in de 
ons omringende landen. 

Besparingen zijn mogelijk, in
dien de overheid eens echt gaat 
onderzoeken welke diensten nodig 
zijn en dit na een kosten-baten-
analyse. De overheidssteun aan 

personen en ondernemingen moet 
srikt voorbehouden blijven voor wie 
dit objektief nodig heeft. Uit allerlei 
studies blijkt eveneens dat wezen
lijke besparingen slechts mogelijk 
zijn door een drastische federalize-
ring. Bij overdracht van meer be
voegdheden naar gemeenschap
pen en gewesten, gepaard aan vol
ledige eigen financiële verantwoor
delijkheid, kunnen tientallen miljar
den bespaard worden. De huidige 
kompensaties en overlappingen 
zijn al te gek, en vooral te duur. 

^ 

Konfederatie 

De VU eist dringend een nieuwe 
en konfederale staatsstruktuur. Dit 
betekent dat de Belgische staat 
dient omgevormd in een konfede
ratie van de Vlaamse en Waalse 
staat. Waarbij konfederatie en 
lidstaten moeten beschikken over 
eigen grondwettelijke strukturen: 

een eigen parlement en een eigen 
regering met duidelijke bevoegd
heden. 

Bij de konfederatie horen slechts 
de bevoegdheden die onmisbaar 
zijn om een konfederaal model in 
leven te houden. Alle anderen 
moeten aan de lidstaten worden 

toevertrouwd: het sociaal, ekono
misch en industrieel beleid en alles 
wat daarmee te maken heeft: land
bouw, onderwijs, uitvoer, krediet
verlening, infrastruktuurwerken, 
wetenschappelijk onderzoek, bui
tenlandse handel, enz... 

De lidstaten moeten volledig be
voegd zijn op fiskaal gebied en tus
sen de lidstaten blijft een solidari
teit gehandhaafd, die evenwel 
doorzichtig moet zijn en gebonden 
aan strikte voorwaarden. 

^ 

Brussel en de rand 

Over het toekomstig statuut voor 
Brussel laat de VU geen twijfel 
bestaan. De hoofdstad blijft be
grensd tot de huidige 19 gemeen
ten en geniet een speciaal statuut. 
De beide gemeenschappen zullen 

er op voet van strikte gelijkheid op
treden. Wat de zg. randgebieden 
betreft willen de nationalisten dat 
alles in het werk wordt gesteld om 
de homogeniteit en de integriteit 
van het hele Vlaamse grondgebied 

te herstellen. Konkreet weigert de 
VU nog iets te wijzigen aan de 
grenzen van de Brusselse agglo
meratie en eist de resolute afschaf
fing van de faciliteiten. 

Het toezicht over alle Vlaamse 
gemeenten is uitsluitend een 
kwestie van de Vlaamse gemeen
schap en daartoe dient het ministe
rie van binnenlandse zaken 
gesplitst. 

^ 

Europa en de wereld 

indien de Duitstalige gemeen
schap dit verkiest, kan zij tot de 
konfederatie behoren en 
rechtstreeks afhankelijk zijn van 
het konfederaal gezag, met een 
aangepaste vorm van zelfbestuur. 

In haar streven naar de uitbouw 
van een waarachtig Europa der vol

keren wil de VU dat de Vlaamse 
staat in dit Europa rechtstreeks er
kend wordt en autonoom kan op
treden. De lidstaten van de konfe
deratie moeten een eigen interna
tionale jurdische 
rechtspersoonlijkheid bezitten, die 
hen toelaat verdragen te sluiten. 

De Vlaamse lidstaat moet in volle 
vrijheid en onafhankelijkheid kun
nen zorgen voor zijn internationa
le uitstraling en voor zijn gestruktu-
reerde en staatkundige samenwer
king metNederland. 

En ̂  noeft het nog herhaald — 
het verlenen van amnestie is een 
bevoegdheid waarover enkel de 
Vlamingen beslissen. Het is een 
schande dat dit probleem nog 
steeds niet is opgelost. 

^ 

Onderwijs 

Het vrije Vlaanderen moet van
zelfsprekend demokratisch, plura
listisch en verdraagzaam zijn. Met 
respekt voor de eigen omgeving, 
ons rijk patrimonium, onze kunst 
en kuituur. 

Het onderwijs is van wezenlijk 
belang in dit geheel. Voor de VU 
moet dit onmiddellijk gefederali-
zeerd worden, en zonder voor
waarden. De grondslag van de VU-
opvattingen is gebaseerd op de er

kenning van de veelheid van le
vensbeschouwelijke opvattingen 
en het recht van elkeen om in volle 
vrijheid te kiezen voor het opvoe
dingssysteem dat overeenstemt 
met zijn levensbeschouwing. De 
onmiddellijke gelijkberechtiging 
van alle netten is een noodzaak. 

Evenals gelijke kansen voor ieder
een, ook voor volwassenen. 

^ 

Zinvolle defensie 

De vrijheidsverdrukking in Oost-
Europa schrikt ons af. Het Westers 
demokratisch denken en handelen 
is beslist het verdedigen waard. 
Maar die defensie moet zinvol blij
ven. De VU stelt vast dat Oost en 
West nukleaire wapens hebben op
gestapeld tot ver boven het vermo
gen om elkaar wederzijds te vernie
tigen. Deze overkapacitiet is zin
loos en gevaarlijk. Daarom hebben 
we de kans om, zonder de afschrik

king te verminderen en zonder 
eenzijdig te ontwapenen, een stap 
te zetten in het niet-verder-
bewapenen. Met als doel eindelijk 
te komen tot wederzijdse ontwa
pening. 

In de geest zal de VU alle rede
lijke middelen aanwenden om te 
komen tot een verwijdering van de 
reeds geïnstalleerde raketten in 
Florennes. In de defensiepolitiek 

van de VU leeft een bekommernis 
voor drie doeleinden. De VU wil dat 
ons land deel blijft uitmaken van de 
NAVO, maar het is wenselijk dat de 
Europese pijler volwaardig erkend 
wordt binnen dit bondgenoot
schap. Voorts moeten wij steeds ij
veren voor een verfijning van ons 
Westers leefpatroon, opdat wij als 
een teken van hoop zouden zijn 
voor de onderdrukte volkeren en 
mensen in het Oosten. Tot slot zijn 
wij als nationalisten bezorgd om 
het fysisch voortbestaan van ons 
volk. De opstapeling van mens-
domvernietigende tuigen is voor 
heel de wereld, dus ook voor ons 
volk, bijzonder onheilspellend. 
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Nu de sHèrÜl de 
horens vatten! 

De positieve reakties op onze eerste 
Volksunie-gids — door sommigen ook wel 
het „Dallas-boekje" genoemd — blijven 
binnenstromen Wij willen nog zo'n VU-gids 
in de meer dan 2 miljoen Vlaamse brieven
bussen laten afgeven 

Daarvoor hebben we geld nodig, veel 
geld U kunt ons daadwerkelijk steunen 
Stort vandaag nog uw milde bijdrage op re
keningnummer van VU, Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel (Winst '85): 
435-0271521-01 

Dank aan allen die ervoor zorgen dat het 
bedrag deze week 2.729.316 fr. werd i 

H J , Ekeren 
H H , Antwerpen 
Philomena Boel, Hofstede 
Andreas Van Impe, Mechelen 
Ivo Cromphout, Zottegem 
H D J Antwerpen 
Albert Van Den Broeck, 

St -Katelijne-Waver 
Gilbert Verschaeve, Veurne 
Anoniem, Lummen 
Linda Roelant, Brussel 
Anoniem, Brugge 
Roland Lefevre, Menen 
Anoniem, Duffel 
Anoniem, Gnmbergen 
Anoniem, Dendermonde 
Anoniem, Diepenbeek 
Ben Feyens-Van Den Bosch, Mol 

5 000 f 
2 000 f 
1 200 f 
1 000 f 
1 000 fi 
1 000 fi 

1 000 fi 
1 000 f 
1 000 f 
1 000 f 
1 000 f 
1 000 f 
1 000 f 
1 000 f 
1 000 f 
1 000 f 
1 000 fi 

Anoniem, Schoten 1 000 f 
Anoniem, Neerpelt 500 fi 
Marcel Geerard, Waarschoot 250 f 
Anoniem, Mortsel 100 f 
Anoniem l OOO f 
Anoniem, Antwerpen 250 fi 
Paul Doise, Avekapelle 1 000 f 
Anoniem, Gent 1 000 f 
H V , Kortrijk 500 fi 
Hugo Waeterloos Gent 1 000 fi 
Anoniem, Antwerpen 4 000 fi 
Igm Dubois, Kapellen 50 fi 
Anoniem, Steendorp 5 000 f 
Anoniem, Antwerpen 1 000 f 
Enk Van Wesenmael, 
Zeebrugge . 500 f 
August De Keersmaeker, Puurs 2 000 fi 
Thomas Meers, Eigenbilzen 500 f 
R V , Boortmeerbeek 1 000 fi 
Gaston Van Den Spiegel, Aalst 2 000 fi 
Jozef Domus, Schoten 5 000 fi 
Anoniem, Steendorp 2 000 fi 
Omer Van Den Kerckhove, Aalter 1 000 fi 
Paul Smekens, Haaltert 1 000 fi 
Karel Anciaux Mortsel 5 000 f 
Koen Van Den Buicke, 
Wommelgem 4 000 f 
Frans Valgaeren-Schats, Geel 3 000 f 
F Vanbrabant, Hasselt 2 000 f 
J F B , Stevoort 2 000 f 
Albert Van Damme, Erpe-Mere 2 000 f 
E R , Brugge 1 000 f 
Anoniem, Borgerhout 1 000 f 

P S , De Panne 500 fr 
L A , Kortrijk 1 000 fr 
A D V , Kruibeke 1 000 fr 
Anoniem Wijchmaal 300 fr 
Hubert Van Gelderen, Gent 200 fr 
L V , De Panne lOOfr 
Anoniem, Velzeke 1 000 fr 
Anoniem, Koksijde 1 000 fr 
A Daenen Kalmthout 1 000 fr 
E Van Hemelrijk, Maldegem 1 000 fr 
Etienne Lams, Machelen 1 000 fr 
GP, Ronse 1 000 fr 
Anoniem Merksem 1 000 fr 
Walter Deconinck, Kortrijk 1 000 fr 
Roland Van De Velde Zottegem 1 000 fr 
Jos Geypens Meerhout 1 000 fr 
Huibrecht Pausenberoer 
Mariakerke 1 000 fr 
C V O , Kapeller 1 136 fr 
A De Smet Destelbergen 1 000 fr 
Anoniem, Maaseik 1 000 fr 
J G , Lommei 1 000 fr 
Anoniem, Putte 1 000 fr 
Anoniem, Herzele 500 fr 
H V R , Haaltert 500 fr 
Anoniem, Gent 1 000 fr 
Margaretha Leysen, Antwerpen 1 000 fr 
Maurits Vanden Cruyse, Brugge 1 000 fr 
R V A , Erembodegem 2 000 fr 
Anoniem. Hoegaarden 1 000 fr 
Willem De Keyser, Brasschaat 1 000 fr 
K D C , Denderbelle 1 000 fr 
Lejeune-Lefever, Gent 1 000 fr 



8 W& 
Wat schuilt achter Franse grandeur? 

Franse ambities niet 
zo maar af te sclirijven 

de, Franse grandeur-retoriek geen 
zinnig beleid schuilgaat. Een be
leid om met eigen talent en eigen 
middelen aanwezig te zijn in de 
spitstechnologie, liever dan genoe
gen te nemen met de kruimels die 
van grotere tafeis vallen Europa 
heeft de breinen, de vorsmgsinsti-
tuten, de nodige industriële traditie 
en infrastruktuur, w/aarom zou het 
dan de strijd opgeven ? Het is waar 
dat Frankrijk zijn Europese part-

i ners soms irriteert door zijn met al-

Het zat president Mitterrand van Franl<rijl< niet mee 
op zijn biitzbezoek aan Kourou, in Frans Guyana, en 
aan de Mururoa-atoi in de zuidelijl<e Stille Oceaan eind 
vorige week. 

Zijn vertrek uit Parijs liep twee uur vertraging op om
dat er een defekt was aan het remsisteem van de Con
corde en er dan snel een ander supersonisch vliegtuig 
van stal moet worden gehaald. 

IN Kourou sloeg hij ongewild een 
mal figuur omdat de lancering 
van de Europese raket Ariadne, 

die hij er plechtig ging bijwonen, 
mislukte 

Provokatie? 
Zijn bezoek aan Mururoa werd 

door de andere landen m de regio, 
te beginnen met Australië en 
Nieuw Zeeland, scherp als een pro
vokatie veroordeeld. Niet alleen 
staat Frankrijk daar in een slecht 
daglicht omdat in Nieuw Zeeland 
twee Franse geheime agenten 
vastzitten op verdenking dat ze be
trokken waren bij de aanslag op het 
Greenpeace-schip in de haven van 
Auckland. Maar de landen van de 
zuidelijke Stille Oceaan hebben 
hun^regiauitgeroepen tot kernwa
penvrije zone en zijn boos over de 
Franse kernproeven op Mururoa 

Vóór men echter vol leedver
maak gnuift over Mitterrands te
genslagen of Frankrijk zonder 
meer in het beklaagdenbankje zet, 
kan het geen kwaad ook eens naar 
de argumenten van dit Europees 
land te kijken. 

Wat de ondergrondse kernproe
ven op Mururoa betreft moet ge
zegd worden dat alle nukleaire mo
gendheden ondergrondse kern
proeven uitvoeren, en dat de Grote 
Twee het,.voorbeeld" geven in het 
afwijzen van een verdrag dat die 

Mitterrand en Dumas: 
grote aandacht voorde drilboren 

die de kernproe ven 
moeten mogelijk maken. 

proeven zou verbieden. De Sovjet
unie heeft nu wel een eenzijdig mo
ratorium afgekondigd, maar vol
gens Westerse kanselarijen kon ze 
dat omdat ze net een reeks belan
grijke testen heeft afgewerkt. 

Frankrijk, dat in tegenstelling tot 
de twee supermogendheden en 
China geen uitgestrekte woestij
nen heeft, houdt zijn proeven op 
een afgelegen atol in de Stille 
Oceaan die internationaal rechte
lijk gezien Frans grondgebied is 
Onderzoeken door Australische en 
Nieuwzeelandse experten ter 
plaatse leidden in 1983 bovendien 
tot de konklusie dat er op de atol 
geen negatieve gevolgen van de 
ondergrondse proeven te merken 
zijn. 

„Lanceervenster" 
Frankrijk is dus op het gebied 

van de kernbewapening met schul
diger dan de andere nukleaire mo
gendheden Wel is zijn positie in
ternationaal gezien kwetsbaarder 
omdat men in deze postkoloniale 
tijden moeilijk kan volhouden dat 
Mururoa net op dezelfde manier 
Frans grondgebied is als bij voor
beeld het Massif Central. Voorlopig 
wil Parijs het rumoer rond Mururoa 
en zijn onpopulariteit in de regio 
evenwel erbij nemen als te betalen 
prijs voor zijn overtuiging dat het 
voor Europa fout zou zijn het mono
polie van de kernwapens aan de 
twee supermachten over te laten 

Met Kourou in Frans Guyana, op 
de noordoostkust van Zuid-
Amerika, beschikken Frankrijk, en 
Europa, over een ideaal ,,lanceer-
venster" voor de Ariadne, de Euro
pese raket in wier ontwikkeling 
Frankrijk een drijvende rol heeft 
gespeeld. De Ariadne is een veel 
minder gesofistikeerd tuig dan de 
Amenkaanse ruimtependel, maar 
het blijft een feit dat ze de Europea
nen toeliet de VS te bekonkurreren 
op een spitstechnologisch terrein, 
en een zeer winstgevende zaak is 
gebleken in de toenemende kon-
kurrentieslag voor de lancering van 
satellieten. Gezien de mislukkin
gen die de ruimtependel de jongste 
tijd kende lag de Anadne, die acht 
opeenvolgende perfekt verlopen 
kommercièle lanceringen achter 
de rug had, eerv lengte voor in de 
konkurrentieslag. Wie nu gniffelt 
omdat de negende lancering uitge
rekend in aanwezigheid van Mitter
rand mislukte — waardoor twee sa
tellieten verloren gingen — moet er 
ook rekening mee houden dat 
daarmee een belangrijk Europees 
konkurrentievoordeel jegens de VS 
in de explosie opging. 

En wat de Concorde betreft, 
waarmee opnieuw uitgerekend bij 
Mitterrands vertrek een klem pro
bleem optrad, is dit supersonisch 

President Mitterrand kijkt toe hoe de Ariane tot ontploffing wordt gebracht... (AP) 

vliegtuig de jongste jaren een 
winstmaker geworden voor de Brit
se en Franse uitbaters. Wellicht 
heeft men het wat te snel afgedaan 
als louter een simptoom van de 
,,Franse grandeur" 

Nu in Europa het debat woedt 
over deelname aan het Amerikaan
se,,star wars"-projekt, nu de vrees 

wordt geuit dat Europa tot een sta
tus van onderaannemer zal worden 
herleid, dat er een nieuwe ,,brain 
dram" naar de VS zal plaatsvin
den, en dat Europa nog verder ach
terop zal raken in de nieuwe tech
nologische revolutie, kan het geen 
kwaad om toch eens na te gaan of 
achter de, inderdaad vaak irriteren-

tijd erg Europees-solidaire hou
ding. Maar het zou fout zijn die irri
tatie als excuus te gebruiken om m 
de huidige slag om de spitstechno
logie het hoofd in de schoot te leg
gen. Misschien hebben de Fransen 
te veel ambities, maar hebben de 
andere Europese landen er geen te 
weinig? H.0. 

Tegenwerking laat organizatie koud... 

Eurolympiade 
maandag van start 

WARKUM/STIENSGEA — Wie weet tegenwoordig 
nog wat struifvogelen is, of pagschieten ? Aanstaande 
woensdag belooft de ,,volkssportendag" het hoogte
punt te worden van de eerste Olympiade voor kleine 
volkeren in Friesland. De Bretoenen en de Kornish hou
den er hun jaarlijks kampioenschap Keltisch worstelen, 
en de Lappen geven een demonstratie lassogooien. 
Het Friese Aldegea bij Snits zal zinderen van spanning 
bij de kompetitie van oersport touwtrekken. 

G EESTELIJK vader van deze 
eerste Eurolympiade is de 
Friese uitgever Lykele 

Jansma. „Het gaat mij om het aksen-
tueren van de kulturele diversiteit van 
Europa. Het aardige van Europa is nu 
juist dat wij, in tegenstelling tot de 
Verenigde Staten, met overal hetzelf
de praten, eten of... sporten." 

Verder beoogt deze eigenzinni
ge historicus de staatsnationale 
waas te doorbreken die bIj interna
tionale sportwedstrijden schijnt te 
moeten horen. ,,Een Vlaamse at
leet rent voor de eer van ,,zijn" Bel
gië, een Elzasser voor die van 
Frankrijk. Ik protesteer met klem te

gen deze simplifikatie", verduide
lijkt Jansma. 

De organizatie kwam de afgelo
pen maanden dan ook de nodige 
heilige huisjes tegen van de zonder 
uitzondering nationaal georgani-
zeerde sportbonden. Ook viel het 
sport- en kultuurfeest tot nu toe bui
ten alle subsidiemogelijkheden. 
Het Komitee van de Eurolympiade 
slaat zich echter manmoedig door 
de problemen heen en denkt al aan 
een tweede aflevering in 1986. 

Naast de al genoemde volkeren 
zijn volgende week de Vlamingen, 
Retoromanen, Frans-Vlamingen, 
Noordfriezen en Zuid-Molukkers 
van de partij. Zij komen om op ver
schillende niveaus onder andere te 
fietsen, volleyen en voetballen. 
Daarnaast moet Friesland goed be
keken worden en zullen op een 
drietal kulturele feestavonden de 
meegereisde en sportende muzi
kanten hun kunsten vertonen.OPF 
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^ > Er is een boek ver-
•1?% schenen onder de titel 
• ^ a ^ MauritsCoppieters,een 

% I ? | W voortrekker. Daarin 
^ f wordt het licht gezet op 
* * het rijkgevulde leven van 

deze gewezen VU-
politicus. De vele aktivi-

^ ^ ^ « ^ teiten worden ons in-
^ ^ l ^ ^ l ziens nogal vluchtig be-

^ ^ ^ ^ ^ V handeld zodat men eer-
^ ^ B ^ ^ ^ der van een schets kan 

1 ^ ^ ^ spreken dan van een de-
^L ^ finitieve studie. Onbe-
^ H ^ ^ twistbaar is het een 

eerste aanzet tot een 
grondige studie over het 

bewogen flamingantenleven tussen 1945 
en 1980. 

Met biezondere aandacht hebben wij 
over de scoutsperiode van Coppieters ge
lezen. Wie ooit onder de kompasnaald 
heeft gediend raakt nooit meer los van de 
band van broederschap die de beweging 
rond de aardbol heeft gespannen. 

Het boek vertelt over de twee Mauritsen 
die het VVKS grote glans gaven. Beiden 
hebben achteraf in de Vlaamse beweging 
en in de Volksunie een vooraanstaande rol 
gespeeld, als een voortzetting van hun 
jeugdengagement. 

Met open oog.. 
Coppieters nam inderdaad van Maurits 

Van Haegendoren de scoutsfakkel over en 
zette diens onverbloemd Vlaamse koers 
verder. Beide Mauritsen hebben er voor 
gezorgd dat de Belgische padvinderij in 
Vlaanderen Waams werd én... volks. Het 
elitaire van het scoutisme lag niet langer 
in de betere komaf van de leden maar had 
alles te maken met de adel van het Weest 
Paraat. Over de sociale grenzen heen. 

Dat verlangde ook Baden PowelHoen hij 
in de zomer van 1907 het eerste scouts-
kamp op Brownsea Island organizeerde. 
De Chief had daar niet alleen Eton-boys 
uitgenodigd maar ook jongens uit East-
End, de Londense achterbuurt. 

Bij Baden Powell stonden ploegwerk en 
verantwoordelijkheid hoog aangeschre
ven. Coppieters volgde hem daarin nauw
gezet. Hoe vaak hebben wij later, bij de 
scouts weg en in de Volksunie, niet ge
dacht aan de scoutsinzet van Coppieters 
toen hij VU-vergaderingen voorzat en be
geesterde, nieuwe ideeën aanbracht en 
onze vaak begrensde Vlaamse ogen naar 
de wereld richtte. Toen hij voorzitter van 
de Kultuurraad werd beleefde hij die hoge 
funktie met volle teugen. In de Vlaamse 
Groten die hij met een erepenning bedacht 
heeft hij terecht de kleine militant willen 
eren. De kulturele werker, de artiest, de 
wetenschapper maar ook de banneling en 
de kasseilegger. In zijn voorzitterlijk bu
reau aan de Wetstraat hing het portret van 
dr. Borms. In Straatsburg werd Coppieters 
de stem van de vergeten Europeanen of ze 
nu gevangen zaten in de kille kerkers van 
Armagh, of het door Parijse kerncentrales 
bedreigde Bretoense burgemeesters wa
ren of Friezen, door het hoofse Den Haag 
gekleineerd... 

Wie ooit met hart en ziel aan de padvin
derij vastgesjord is geweest en dus een en 
ander over het leven van de Chief weet 
moet het opgevallen zijn dat Coppieters 
met hem vooral het open oog gemeen had. 
De gave om te zien waarover het in dit le
ven allemaal te doen is. Nu Maurits Cop
pieters op de leeftijd is dat men over hem 
boeken schrijft zal hij beslist aan de woor
den van BP denken: Belangrijk is niet de 
weg die je gaat, maar het spoor datje ach
terlaat. • 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 21 sept. 
Z BRT1 16 00 
Oe jongen met de gouden handen, 
film 
Z BRT1 18 10 
Merlina, serie 
Z BRT1 18 35 
De Edison tweeling^ serie 
Z BRT1 19 00 
Boeketje Vlaanderen 
Z BRT 1 20 20 
De wreker, TV-film 
Z BRT 1 21 50 
Terloops 
Z BRT 1 22 35 
Sport op zaterdag 
Z Ned 1 18 56 
De grote zes, serie 
Z Ned 1 19 21 
Knock out show, kwis 
Z Ned 1 21 10 
Liefde op het land, serie 
Z Ned 1 22 00 
Knock out show, kwis 
Z Ned 1 22 35 
Achter het nieuws, info 
Z Ned 2 19 12 
Klassewerk internationaal, kwis 
Z Ned 2 20 05 
Kate Morris, vice-president, film 
Z Ned 2 21 30 
25e Rai-koncert 1985 
Z Ned 2 22 40 
Studio sport 
Z Ned 2 23 10 
De verloren eer van Katharina Blum, 
film 
Z RTB1 16 00 
Grote prijs van Walloni'e, wielrennen 

Zondag 22 sept. 
Z BRT 1 11 00 
Konfrontatie, debat 
Z BRT1 14 50 
Ibirunga-gorilla, dok 
Z BRT1 15 50 
Militaire taptoe Edinburgh 
Z BRT1 17 05 
De vorstinnen van Brugge, serie 
Z BRT1 18 05 
Liegebeest 
Z BRT1 18 20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
Z BRT 1 20 05 
Sportweekend 
Z BRT 1 20 35 
Mijn broer Jonathan, serie 
Z BRT 1 21 25 
Cinemanie, kwis 
Z Ned 1 17 00 
De diamanten van de jaguar, 
jeugdfilm 
Z Ned 1 19 20 
Claire, serie 
Z Ned 120 10 
Young ones, serie 
Z Ned 1 20 45 
Diogenes, pol info 
Z Ned 1 21 55 
Fanny en Alexander, serie 
Z Ned 1 23 15 
Regards camera, filminfo 
Z Ned 2 18 45 
Sesamstraat 

Uv Ullmann en Ingrid Bergman in de zwaar-psychologische film van In-
gmar Bergman,, Herfstsonate "(1978) (Donderdag 26 september om 20 

u 25 op BRT 2) 

Z Ned 2 20 10 
Panoraroiek, info 
^ Ned 2 20 45 
De tJendepenning, info 
Z Ned 2 21 35 
Orange is groen, dok over straal)ager-
piioten 

Maandag 23 sept. 
Z BRT1 18 10 
Kameleon 
Z BRT1 19 10 
De blauwe planeet, dok 
Z BRT 1 20 10 
Maalstroom, serie 
Z BRT 1 21 00 
Wikken en wegen, verbruikersinfo 
Z BRT 1 21 50 
Verrassende vertellingen, film 
Z BRT 2 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT 2 20 20 
Extra time, sportinfo 
Z BRT 2 21 35 
Gevraagd: man of vrouw, info 
Z Ned 1 19 25 
Televizier magazine 
Z Ned 1 20 28 
The Glory Boys, film 
Z Ned 1 22 50 
Praatpark, praatsfiow 
Z Ned 2 19 27 
Bloemencorso 1985, reportage 
Z Ned 2 19 50 
Beestenboel, serie 
Z Ned 2 20 40 
Ja, natuurlijk — extra, dok 
Z Ned 2 21 35 
Murder she wrote, serie 

Dinsdag 24 sept. 
Z BRT1 18 10 
De prikballon, kleuterinfo 
Z BRT1 18 25 
Candy, Candy, strip 
Z BRT1 19 10 
Veilig en zuinig autorijden, info 
Z BRT 1 20 25 
I.Q., kwis 
Z BRT 1 20 55 
De Belgica, dok 
Z BRT 1 21 45 
Proms '85, koncert 
Z BRT 2 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT 2 20 25 
De kleine waarheid, serie 
Z BRT 2 21 15 
De Octopus, serie 
Z Ned 1 16 30 
Het nestkuiken, serie 

Z Ned 1 17 46 
Alias Smith and Jones, serie 
Z Ned 1 19 00 
Levend water, dok 
Z Ned 1 19 25 
Cijfers en letters, kwis 
Z Ned 1 20 28 
Een verre opdracht, serie 
Z Ned 1 22 00 
Brandpunt 
Z Ned 1 22 35 
Hints-special, kwis 
Z Ned 219 12 
Het land zonder kinderen, serie 
Z Ned 2 19 37 
Verhaal voor alle tijden, film 
Z Ned 2 20 50 
Ronduit toernee I, diskussie 
Z Ned 2 21 50 
Het ontstaan van Isra'el, dok 
Z Ned 2 22 45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 
25 sept. 
Z BRT1 17 30 
De trofee van de TV 
Z BRT1 18 10 
Zeppelin, kinderinfo 
Z BRT1 18 35 
Kapitein Zeppos, serie 
Z BRT1 19 10 
De blauwe planeet, dok 
Z BRT1 20 15 
Namen noemen, kwis 
Z BRT 1 21 00 
Allemaal beestjes, dok 
Z BRT 1 21 30 
'n Afschuwelijk ongeluk, TV-film 
Z BRT 1 21 55 
Eiland, kulturele info 
Z BRT 2 19 00 
Zonen en dochters, sene 
Z BRT 2 19 25 
Zwartje de postduif, info 
Z BRT 2 20 20 
Bittere lauweren, film 
Z BRT 2 22 05 
Festival van Vlaanderen, Mozart 
Z Ned 1 17 46 
Tros pop formule special 
Z Ned 1 19 05 
Dierenmanieren, dok 
Z Ned 1 20 33 
De dochter van Mistral, serie 
" Ned 1 22 20 
Het recht van de zwakste, dok 
Z Ned 1 22 55 
Flairck, show 
Z Ned 2 20 10 
Zondag weet je alles, film 

Z Ned 2 21 15 
Een eeuw Rijksmuseum, dok 
" Ned 2 21 25 
Dubbelbeeld, over film maken 

Dond. 26 sept. 
" BRT1 18 10 
De Freggels, serie 
" BRT1 18 35 
Rondomons, jeugdmagazine 
" BRT1 19 00 
Kwizien, kooktips 
Z BRT1 19 15 
De garnalenvisser, dok 
" BRT 1 20 25 
Hoger-lager, kwis 
" BRT 1 21 05 
Panorama 
Z BRT 1 21 55 
De kracht van een vrouw, serie 
Z BRT 2 19 00 
Ecyclopedie, over water 
~ BRT 2 20 25 
Herfstsonate, film 
Z Ned 1 19 00 
Countdown 
Z Ned 1 20 28 
Evening in Byzantium, laatste afl 
Z Ned 1 21 20 
Veronica sport 
Z Ned 1 21 45 
Brazili'e en de industrializatie, dok 
Z Ned 1 22 25 
Reggie, serie 
Z Ned 1 22 50 
Bikini story, dok 
Z Ned 1 23 30 
Mike Hammer, serie 
Z Ned 219 12 
1985 Zomer in Amsterdam, sene 
Z Ned 2 20 00 
De dochter van Mistral, sene 
Z Ned 2 21 40 
Herfst- en wintermode 1985/86 
Z Ned 2 22 45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 27 sept. 
Z BRT1 18 10 
Prikballon, kleutermagazine 
Z BRT1 18 25 
Bassie en Adriaan 
Z BRT1 18 50 
Star trek, SF-serie 
Z BRT1 20 15 
De slag om de Ardennen, dok 
Z BRT 1 21 30 
Timeless sax en sets, jazz 
Z BRT 2 19 00 
1 Week sport 
Z BRT 2 20 25 
Recht voor allen, film 
Z BRT 2 22 20 
Premiere 
Z Ned 1 15 30 
Grote wereldrivieren, dok 
Z Ned 1 16 30 
De zomer met Lilith, jeugdfilm 
Z Ned 1 19 00 
Mijn idee, serie 
Z Ned 1 20 28 
Chimps onder elkaar, film 
Z Ned 1 22 00 
Hill street blues, serie 
Z Ned 1 22 45 
Cheers, serie 
Z Ned 1 23 10 
Postludium, koncert 
- Ned 2 19 12 
Tom en Jerry, strip 
Z Ned 2 19 35 
De Kro-mini-playbackshow 
Z Ned 2 20 25 
Kro's countryklub 
Z Ned 2 21 15 
Het meisje dat teveel wist, film 

Zaterdag 21 sept. 
De jongen met het gouden hart 

Amenk film uit 1939 Een jongeman 
die het als violist maakt bereikt ook de 
top m de bokskringen Daar gaat het 
echter harder aan toe (BRT 1, om 
16 00U) 

Zondag 22 sept. 
Yol 

Deze Turkse prent uit 1982 probeert 
een indruk te geven van de leven
somstandigheden van de Turken, het 
onder de bevolking levende verzet en 
de positie van de vrouw in de Turkse 
maatschappij (D 1, om 20 15 u ) 

l\/laandag 23 sept. 
Brannigan 

Britse politiefilm uit 1974 met o a 
John Wayne, Richard Attenborough en 
Mel Ferrer Een Amerikaans misdadi
ger verhuist naar Londen om aan de 
Amerikaanse politie te ontsnappen 
Politie-inspekteur Brannigan bijt zich in 
de zaak en wil hem terughalen (RTL, 
om 21 u) 

Dinsdag 24 sept. 
Le gendarme se marie 

Anderhalf uurtje lachen met o a 
Louis de Funes die als ijverige rijks
wachter een te snelle wagen achterna 
gaat en hierbij een massa overtredin
gen begaat, zijn uniform en papieren 
kwijtraakt, maar zich uiteindelijk zal 
kunnen wreken op de roekeloze chauf
feur (RTL, om 20 u ) 

Woensdag 
25 september 

Bittere lauweren 

Amenk film uit 1957 met o a Kirk 
Douglas en Jan Sterling Een cynische 
reporter maakt misbruik van een onge
val om zich te rehabiliteren (BRT 2, 
om 20 20 u ) 

Donderdag 
26 september 

Herfstsonate 

Zweedse film van Ingmar Bergman 
1978 met o a Ingnd Bergman en Liv 
Ullmann De pianiste Charlotte heeft 
haar gezin verwaarloosd voor haar car
rière Tijdens een logeerpartij bij haar 
ongelukkig getrouwde dochter, komen 
alle opgekropte verwijten los (BRT 2, 
om 20 25 u ) 

Vrijdag 
27 september 

Recht voor allen 

Amenk film uit 1979 met o a AlPa-
cino Een rechtgeaarde advokaat vecht 
op eigen houtje tegen de manke 
rechtspleging in Maryland (BRT 2, om 
20 25 u ) 
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Het meest befaamde restaurant ter wereld is nog al
tijd Chez Maxim's aan de Rue Royale 3 in Parijs. Het 
is beslist niet meer het beste, maar behoort nog steeds 
tot de topklasse én is een brok gastronomische ge
schiedenis, waarvan enkele hoogtepunten toch wel het 
weten waard zijn. Het,,belle époque" interieur van het 
nu door de mode-ontwerper Pierre Cardin overgeno
men eethuis werd trouwens nog niet zolang geleden 
op de Franse lijst van monumenten geplaatst. 

IN de 19de eeuw werd Parijs 
overspoeld door een vloedgolf 
van Italiaanse ijsbereiders, die 

enorme bijval kenden. Een ervan 
vestigde zich op het genoemde 
adres en kwam op het originele 
idee om ijs te maken met gekon-
centreerd vleessap. Het liep er 
storm. Maar onze Italiaan z'n 
ideeën waren niet altijd even geluk
kig. In 1890 vond hij er niet beter op 
dan - precies op 14 juli nogwel - zijn 
gevel met Duitse vlaggen te sieren. 
De Parijzenaars die de nederlaag 
van 1870 nog niet verteerd hdden 
sloegen de boel kort en klein, wat 
meteen bankroet betekende. Een 
ex-kelner, Maxime Gaillard, nam 
de zaak over, verengelste - naar 
toenertijdse mode - zijn naam tot 
Maxim en noemde zijn restaurant 
Maxim's. 

Het restaurant werd het trefpunt 
van rijkaards, artiesten en de be
ruchte ,,horizontales" (een sug
gestieve naam voor dames uit de 
betere stand die toch nogal van 
lichte zeden waren). De schrijver 
Georges Feydeau, een stamgast. 

vond er de stof voor zijn ,,La Dame 
de Chez Maxim's", waarnaar Jac
ques Offenbach de nog steeds op
gevoerde operette van dezelfde 
naam komponeerde. 

Bekend is het verhaal van de in 
Russische Grootvorsten gespecia
liseerde horizontaalse Liane de 
Pougy in haar prestige-duel met de 
Belgisch Cléo de Mérode, die meer 
op koninklijk bloed aasde. Wie be
zat er de meeste juwelen? Maar 
plots mengde zich een derde in de 
strijd, la belle Otéro. Deze schone 
Otéro betrad op 'n avond het 
restaurant in een met diamanten 
bestikte bolero en getooid met al 
haar juwelen. (En toen was alles 
nog echt!) Liane had evenwel 'n 
seintje gekregen en verscheen 
even later in een prachtig avond-
kleed met daarop enkel één rode 
roos. Achter haar liep echter haar 
kamermeisje met een satijnen kus
sen hoog opgetast met briljanten
en parelhaissnoeren, armbanden, 
borstspelden, oorhangers, diade
men, enz. De bijoux-oorlog was 
meteen beslist. 

Begin november verschijnt een nieuwe uitgave van 
het Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brus
sel onder de titel ,,De Standbeelden van het Brussel
se Stadhuis". Het boek is ontegensprekelijk een pri
meur. Tot nog toe werd er nooit, noch in het Nederlands 
noch in het Frans, een systematische en volledige stu
die gewijd aan de standbeelden die de gevels van het 
stadhuis sieren. 

HET boek werd geschreven 
door Maarten Goedee, met 
een in- en uitleiding door 

prof. dr. Herman Van Nuffel. 

De 290 beelden staan in verband 
met de nationale geschiedenis, het 
hertogdom Brabant en de stad 
Brussel. 

In het boek leest u een biografie 
van deze historische personages, 
alsmede een relaas hoe de beel
den tot stand kwamen: de advie
zen van de stadsarchivarissen, de 
keuze van het stadsbestuur, de 
kunstenaars, de diskussies hier
omtrent tot in de pers toe. 

Alle standbeelden worden eve

neens in het boek gereproduceerd 
zodat de lezer met het boek in de 
hand de dramatis personae ter 
plekke kan ontdekken. Door de 
omvang en uitwerking mag gerust 
van een uitzonderlijk werk gespro
ken worden dat iedere Brusselaar, 
Brabander en elke Vlaming moet 
interesseren. 

Het boek kan besteld bij het Ar
chief van Museum van het Vlaams 
Leven te Brussel, Visverko-
persstraat 13bus1,1000 Brussel. 
Tot 1 november 1985 650 fr., na 1 
november 750 fr. Storting rek. 
433-1062071-43 of 
001-1172014-39. Vermelden 
,,Standbeelden Stadhuis Brussel". 

Spanje treedt dus toe tot de Europese Gemeen
schap. Daarom is dit land nu de genodigde voor het Eu-
ropalia gebeuren. Een hoogtepunt daarbij wordt onget
wijfeld de uitzonderlijke Goya-tentoonstelling die van 
26 september tot 22 december doorgaat in het Konink
lijk Museum voor Schone Kunsten (Regentschapstraat 
3, Brussel) met een dertigtal schilderijen en ruim veer
tig tekeningen. 

ONGEVEER tegelijkertijd, 
van 1 oktober tot 3 novem
ber, brengt het Museum 

voor Schone Kunsten van de stad 
Bergen ons 222 etsen van de 
kunstenaar. Alweer een unieke 
verzameling, redenen genoeg om 
even met deze tot de allergrootsten 
van de schilderkunst behorende 
Spanjaard kennis te maken. 

Francisco de Goya (1746-1828) 
is een getormenteerde overgangs
figuur op de rand van de eeuw van 

de verlichte rede en deze van het 
gevoel. De ontroerede pragmati-
kus is tegelijk een zielsbewogen ro-
mantlkus. In zijn land was Goya ge
tuige van de door Ferdinand VII 
wreedaardig neergeslagen revolu
tie, de afschuwelijk wraaknemin
gen nadien en de teloorgang van 
de vrijheidsilluzies. In vele van zijn 
aangrijpende werken komt dan ook 
de wreedheid en het medogenloze 
In de mens sterk aan bod... aankla
gend, maar ook met een monster

achtige gefascineerdheid door de 
onvermijdelijke gevolgen van het 
menselijke gedrag. Een fascinatie 
die echter steeds getemperd wordt 
door een immens medelijden met 
de slachtoffers. 

De tentoonstellingen geven een 
inzicht in Goya's geweldige veelzij
digheid door het tonen van zeer 
verschillende en elkaar aanvullen
de aspekten van zijn kunstenaar
schap. Enerzijds was Goya schil
der van de wereld die hem omgaf, 
een wereld van kunstenaars, edel
lieden en dames uit de rijke Madri-
leense samenleving. Anderzijds 
maakt zijn werk duidelijk dat fiij een 
gevoelsbewogen - zeg maar visio
nair en profetisch - talent had voor 
het registreren en pikturaal aan de 
kaak stellen van alle vormen van 

.geweld en officiële kriminaliteit. 

Goya werkte vanuit een scherp
zinnig intellekt en een uiterst sut)-
tiele zintuiglijkheid. Deze dualiteit 
- of liever dubbele kreatieve rijkdom 
- stelde hem in staat alle situaties 
te hekelen waarin de mens zijn me
demens teistert: zij het oorlog hon
ger, politiek of religieus fanatisme, 
woede of wraakzucht. Vooral in de 
tekeningen en grafiek komen deze 
aanklachten het schrijnendst aan 
bod. Goya mag u dit najaar beslist 
niet onbekeken laten. 

CHAMCELEON 

Aldus is de chamceleon gescaepen 
bywylen blauw bywylen groen, 
soms ist Verhofstadt dan weer Swaelen 
en den borgher, laet hy maer doen ? 

^Mes^peLeiL 

Een hele plelade van bisschopsna
men bereikte ons als antwoord op de 
95ste kwis. Voor het eerst In deze 
Meespeten-reeks ontvingen we veel 
meer foute, dan juiste inzendingen. 
Slechts 7 lezers vonden de precieze 
naam. 

Wij gaven inderdaad een citaat van 
mgr. De Brabandere, bisschop van 
Brugge. Het was een stuk uit zijn ant
woord op een vertoogschrift van de 
Oud-Hoogstudentenbond van West-
Vlaanderen, geschreven in juli 1984. 
Als winnaar werd P'\e\er Gunst uit de 

Bortierlaan 10 te 8240 Gistel geloot. 
Met onze felicitaties. 

De anderen mogen zich niet laten 
ontmoedigen, want wij gaan door 
met ons spel. Indien U meent het 
juiste antwoord te kennen op volgen
de vraag, stuur dan uw oplossing 
naar WIJ, „Meespelen (97)", Barrika-
denplein 12,1000 Brussel. Misschien 
wint U deze keer wel een prijsje? 

H 
1 

I IERONDER volgen twee uit-
I spraken van een Belgisch 

,staatsman" uit de vorige 
eeuw. Deze kerel was lid van het 

Voorlopig Bewind. Hij is bekend 
om zijn fransdolheid en zijn groot 
misprijzen voor de Vlamingen. Wij 
zoeken de naam van deze poli-
tikus. 

,,De eenheid van taal is de nood
zakelijke basis voor een stevige 
staat en het f rans moet de taal van 
België worden. Deze eenheid van 
taal kan best bereikt worden door 
kandidaten uit Wallonië en Luxem
burg, te kiezen voor de posten in 
het leger, de administratie en de 
magistratuur. De Vlamingen zullen 
aldus gedwongen worden frans te 
leren." 

,,De Vlamingen moeten wel naar 
Waalse streken gaan om werk te 
vinden waarvan ze kunnen leven. 
Indien de vrouwen en meisjes ech
ter de taal zouden kennen die men 
in andere delen van het land 
spreekt, zouden ze daar veel meer 
gezocht worden als dienstmeiden. 
Vooral omwille van hun vermaard
heid wat orde en netheid betreft." 
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850 jaar Hoboken 

Hobo-spelen 
in de bus 

Het verhaaltje is oud, bekend en zelfs niet zo geestig. 
Een gezin zat in Ulo tempore te piknikken in de weiden 
rond Antwerpen, tot de kleinste spruit de toegestopte 
boterham liet vallen en uitriep: ,,Ho... boke...". Van dan 
af werd die plek,, Hoboken" genoemd. Dat moet nu zo
wat 850 jaar geleden gebeurd zijn want dit najaar nog 
wordt op een ietwat ongewone wijze de stichtingsdatum 
van deze Antwerpse gemeente gevierd. Luister maar! 

IN het raam van de viering van 
850 jaar Hoboken wordt een 
groot massaspektakel georga-

nizeerd: „Hobo-Spelen '85". In het 
Amerikaans is een „hobo" een 
rusteloos rondtrekkende zwerver 
en dat is precies de funktie van het 
publiek tijdens de 
85". 

,Hobo-Spelen 

Bi] een gewoon toneelstuk zit 
het publiek in de zaal en op de scè
ne wordt er in een decor gespeeld. 
Tussen de bedrijven door wordt dat 
decor soms verwisseld en daar 
blijft het bij. 

Levende 
decors 

BIJ de „Hobo-Spelen '85" Wordt 
alles omgekeerd: i.p.v. ééVi of 
meerdere decors te bouwen, wordt 
Hoboken zelf als decor voor de \>er-
schillende acts gebruikt Tussen de 
bedrijven door wordt al rijdend van 
lokatie en dus ook van decor gewis
seld. Hoboken beschikt over ver
schillende indrukwekkende en 
unieke plaatsen die op een scène 
nooit na te bouwen zijn. Na zorgvul
dig onderzoek werden acht zulke 
lokaties geselekteerd: Fort VIII, Be
graafplaats Schoonselhof, Kasteel 
Sorghvliedt, het industrieterrein 
van Bell Telephone, Polderbos, 
Boelwerf, Metallurgie Hoboken en 
de kerk van Moretusburg, allemaal 
schitterende ,,decors" om teaterte 
spelen, te dansen, te zingen. Ver
schillende van deze plaatsen wer
den nog nooit voor het publiek 
opengesteld, zodat hier een pri
meur wordt aangeboden. 

dnt komt zowel ballet, muziek, tea-
ter, plastische en beeldende 
kunsten, opera en film aan bod. 

Ook tijdens de verplaatsingen zal 
er in de bus voor animatie worden 
gezorgd. 

...met de bus! 
Het volledige programma van dit 

grootscheepse gebeuren wordt 
nog niet prijsgegeven: het blijft een 
spectaculaire verrassingsreis. 
Toch worden enkele acts reeds be
kendgemaakt. Zo is o.m. Jef Cas-
siers bezig de finale van de musi
cal Godspell in te studeren met de 
entoesiaste groep van de ,,New 
Generation" uit Hoboken en 
creëert Jeanne Brabants een bal-

^^nolictaai 
Nog een goeie drie weken scheiden 

ons van de verkiezingsdag. Deplakploe-
gen draaien op volle toeren en de kan
didaten slapen steeds onrustiger. Eén 
van de personen die naar de gunst van 
de kiezer dingt is volksvertegenwoordi
ger Raf Declercq. 

Deze minzame Knokkenaar voert de 
VU-kamerlijst aan in het arrondissement 
Brugge- Torhout-Oostkust. 

Vraag: Veronderstel dat er een teletijdmachine 
bestaat waarover U kunt beschikken. Naar welke 
tijd zou U zich laten terugflitsen en in de huid van 
welk personage? 

Antwoord: „Slotenmakerzijnde en Declercq noe
mende zou voor mij de meest gezegende tijd de Mid-

Op reis... 

Om deze krachttoer mogelijk te 
maken werd volgend programma 
opgesteld: het publiek dient samen 
te komen aan de Sportschuur bij 
Fort VIII, daar wordt er in autobus
sen gestapt die de bezoekers naar 
de vermelde punten rijden waar 
telkens één act plaatsheeft. Aard, 
inhoud en vormgeving van de ver
schillende taferelen zijn totaal uit
eenlopend want tijdens deze ron-

Raf Declercq probeert een gevangenispoort te for
ceren... 

deleeuwen geweest zijn. De klerken waren toen de 
enigen die konden lezen en schrijven, en dus de 
macht in handen hadden. 
In die tijd was het ook nog mogelijk met zuivere han
digheid alle sloten te openen. Zelfs de meest robuuste 
koffers boden geen weerstand aan de man die met 
een haarspeld alle sloten open prutste. Het was het 
ijzertijdperk van de kuisheidsgordel, en het gouden 
tijdperk voor hem die ze zonder schenden kon af
doen .." 

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

Antwoord:,,Vlaamse karbonaden metpili-pili en 
groene pepers zou ik tegen een civiel prijsje opdie
nen aan alle parlementsleden. 

Voor wie dit gerecht niet kent, kan ik verklappen dat 
het een uitvinding is van een westerling in de brous-
se. Het was ten tijde van het koloniale uitbuitingsre
gime van Leopold II. Hij beschikte niet over bananen-
bier noch overpalmwijn en had niets om de inlanders 
de handen af te kappen, te martelen of dood te slaan. 
Maar toch zocht hij iets om hen belastingen te doen 
betalen. 

Hij vroeg zijn kok veel pili-pili en groene pepers aan 
het stoofvlees toe te voegen dat hij aan de zwarten 
voorschotelde. Zodat zij na een paar happen om 
adem snakten en vrezende dat een boze geest hen 
zou vergiftigen wierpen zij stilzwijgend al hun geld 
voor zijn voeten. 

Stel U dat maar eens voor in ons parlement: stille 
gekozenen die hun zakken legen voor het,, welzijn'' 
des volks" 

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

Antwoord •.,,lk zou het gedicht van G. Christaens 
uit de dertiger jaren voorlezen: ,,Uit volken en ge
schiedenis gestoten, in eigen geen eigen baas door 
eigen schuld, put Goedzak uit zijn lamme deugd ge
duld Vlamingen I wat zij wij toch voor idioten I'' 

En daarna zou ik romantisch vertellen over de ve
le eigenschappen van ons land en volk" 

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

Antwoord: ,,lk hou het meest van Bach. Waa
rom?... Daarom!" 

-rnUÈk IliMKtMI ^m...^.^^M.. 

Het veer te Hoboken.. 

let met als tema, ,ode aan de dood" 
met medewerking van de leerlin
gen van het stedelijk Instituut voor 
ballet. Herbert Flack, bijgestaan 
door Frank Mathijs als scenarist, 
zorgt met het Hobokens Akademie 
Toneel voorde ,,rode draad" in dit 
massaspel waar niet minder dan 
250 deelnemers bij betrokken zijn. 

De organizatie van het hele ge
beuren is als volgt geprogram
meerd : op vrijdag 18, zaterdag 19 
en zondag 20 oktober 1985 vanaf 
19 uur stipt, vertrekken twee auto
bussen aan de Sportschuur bij Fort 
VIII. De volgende twee bussen ver
trekken om 19 u. 30 en zo verder 
elk half uur tot en met 22 uur. 

De rondrit zal ongeveer twee uur 

di , P^^ Zo'n teater-
ÊJ^k reis lukt leuk 
wmtm wanneer deze 

m in groep 
9 wordt gere

den. Een vereniging raden we dan 
ook aan de rit samen te doen. Er kan 
een hele bus met 50 plaatsen ge
huurd worden, wie dat geval niet 
haalt doet het met een halve, 25 men
sen. Een kultureel avondje: in en uit 
de bus, het is het proberen waard! 

duren De eerste bussen worden 
dus om 21 uur weer aan het ver
trekpunt verwacht, waar iedereen 
verder kan feesten in de Sport
schuur, want ook daar wordt voor 
animatie gezorgd. 

Kaarten voor deze originele ron
drit kosten 150fr. per persoon. De 
reservaties kunnen telefonisch ge
beuren op het nummer 828.00.00, 
toestel157, van9u 30 tot 16 u. 30. 
De gereserveerde kaarten dienen 
vóór dinsdag 15 oktober betaald en 
afgehaald te worden in de Openba
re Biblioteek, Kapelstraat 64 te Ho
boken. 
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Het was weer een feest... 

Rode Duivels 
onverbeterlijke angsthazen 

Voetbal zou weer een feest worden. Zo werd ons be
loofd door de vroede vaderen van de voetbalbond toen het 
nieuwe seizoen er aankwam. Inzender Michel D'Hooghe, 
de huidige voorzitter van de profliga en de voorbestem
de opvolger van Louis Wouters, sloofde zich uit om de 
skeptische voetbalfans goedgunstig te stemmen. Het zou 
niet weer misgaan. 

'HOOGHE kreeg gedeeltelijk 
gelijk De kompetitiestart 
was met mis En het staat 

nu al vast dat Anderlecht met op
nieuw met elf punten voorsprong 
kampioen zal worden De levensgro
te favorieten van Constant Vanden 
Stock kunnen het zelfs knap lastig 
krijgen wanneer Club Brugge blijft 
groeien in kunnen en vertrouwen 

Mexico? 
Maar D'Hooghe werd vonge week 

in de rug getackled door bondscoach 
Guy Thijs U weet het wel de Rode 
Duivels moesten winnen in Polen om 
nu al hun Mexico-ticket te verdienen 
Wat deden zij om dit doel te berei
ken"? Doorlopend met negen man 
achter de bal spelen en systematisch 
de risicofaktor uit de kombinaties 
bannen Ze mochten van de Polen, 
die eigenlijk met beter vroegen, bal
letjes tikken zoveel ze dat maar wil
den Voorwaarde was wel dat onze 
Duivels hun kunsten buiten de zone 
van de waarheid, buiten de grote 
rechthoek dus, opvoerden Nu, daar 
bestond geen gevaar voor Onze vir
tuozen spelen per definitie in het mid
denveld Enkel daar voelen ze zich 
thuis, zijn ze gelukkig Onze betere 
voettDallers hebben door jarenlange 
counterpraktijk het aanvallen ver
leerd Zij weten met meer wat het is 
voor de bal uit te spelen, gesteund te 
worden in de offensieve beweging, 
kort te kombineren en tegenstanders 
uit te spelen in volle „aanval" Wij zijn 
de grootmeesters geworden van de 
tegenaanval, van het angstha-
zenspel Niemand stoorde zich daar 
aan, behalve kniesoren van onze 
soort, zolang dit resultaten opleverde 
Ook nu nog luidde niemand de 
alarmklok Voorlopig huilt men nog 
mee met de wolven in het bos die 
stellen dat het een hele prestatie was 
de (met eens zo sterke) Polen op ei
gen veld van een doelpunt te hou
den Dat dit voor eenmaal met de eni
ge bedoeling van de uitstap kon zijn, 
kwam bij niemand op De revolutie 
zal enkel gepredikt worden wanneer 
onze internationalen onverwachts on
deruit moesten gaan tegen de Neder
landers Voorlopig houdt daar nie
mand rekening mee Onze cracks 
kunnen een ruime ervanng aanwen
den tegen een tegenstander die zijn 
elftal al maandenlang ,,herbouwt en 
herdenkt" Indien wij de dubtjele kon-
frontatie in ons voordeel kunnen 
beslechten, blijft ons voetbal leven in 
de beste der werelden Het resultaat 
primeert 

Wij kunnen evenwel geen vrede 
nemen met die „Poolse toestanden" 
Wij ergeren ons blauw aan doelloos 
breiwerk, aan minimalistische voet-
balidealen Zou het zo'n ramp zijn ge
weest indien de ,,offensieve" Rode 
Duivels met 3—0 hadden verloren'' 
Nu spekuleerde men negentig minu
ten lang op een klem mirakel Op een 

scheidsrechter die een twijfelachtige 
strafschop C) had moeten toeken
nen Weinig bemoedigend en met di-
rekt van aard om ons geloof in een 
betere voetbaltoekomst te stalen 

Jock Stein 
In die toekomst geloofde nog altijd 

ene Jock Stem, de Schotse manager 
die daags voor het schijngevecht in 
Polen op de groene rechthoek stierf 
Toen hij vanop de bank zijn Schotten 
langszij Wales en naar Mexico 
schreeuwde Aan die Jock Stem hou
den WIJ trouwens een onze mooiste 
voetbalherinneringen over In de ja- Rode Duivel in Poolse voetbaltang Het beeld van de (verloren) wedstrijd ' 

ren zeventig moesten de liefhebbers 
van aanvallend voetbal een jarenlang 
meesterschap van de toenmalige be-
tonkomngen van Inter Milaan gedo
gen Deze doodden genadeloos de 
hang naar spektakel, het individueel 
bno, de improvizatie in de kombina-
tie Mazzola, Corso, Suarez enz 
Goede voetballers, daar met van, die 
verstikkend computervoetbal produ
ceerden en 2—O een monsterscore 
vonden Tot ze op een meiavond in 
Lissabon tegen Sterns Celtic liepen 
De Schotten, met de spectaculaire 
kleine roodharige buitenspeler 
Johnston, namen de prinsen van het 
verfoeilijke cattenaccio in een wurg
greep Inter kon zelfs met meer uit
breken Het werd verpletterd onder 
de sportieve overmacht Het voetbal 
kon kortstondig herademen Stem 
was een van die managers die, de 
,,nieuwste" ontwikkelingen ten spijt, 
onveranderlijk bleef geloven in de 
aanval Vandaar dit postume eresa-
luut Zijn ploegen en spelers voetbal
den nog voor de toeschouwers 

De toeschouwers worden de klub 
en de bonden anders momenteel 
een zorg Het Uitvoerend Komitee 
,,worstelt" met de orgamzatie van de 
testmatch tegen Nederiand Op de 
gebrandmerkte Heizel met slechts 
5 000 Nederiandse supporters'? Wel
licht en naar ons gevoel met hele
maal onterecht Wij begrijpen de ont
goocheling van de Nederlandse voet
balliefhebbers, maar zij moeten toch 
inzien dat m de huidige omstandighe
den, met de rampzalige meiavond 
nog vers m het geheugen, tieter geen 
nsico's worden genomen 

Het kaatsen gedaan, het handbal begint 

Spelers in „volle eigendom" 
Met het begin van het handbalkampioenschap heb

ben we de zomer wel gehad. Wanneer de zaalsport-
kompetities aanvangen, kleuren de bomen al geel. . 
Veel nieuws verwacht men niet in deze sportdiscipline. 
Hasselt, Neerpelt, Avanti en Sasja zullen ook nu wel 
voor de titel strijden. 

OGELIJK komen Herstal, 
Beyne en Merksem wat 
dichterbij, maar veel zal 

er toch met veranderen Ondanks 
flink wat spelers stopten of van klub 
veranderden In het handbal en vol
leybal kan dat nog altijd gemakke
lijker dan in het kaatsen In die 
kleine, intens levende wereld zijn 
de spelers nog altijd ,,volle eigen
dom" van de klub of maatschappij, 
zoals dat in het milieu wel vaker 
wordt geheten Die kunnen een 
transferverzoek ongestoord naast 
zich neerleggen of een waanzinnig 
hoge overgangsvergoeding vra
gen, zodat de eventuele gegadig
den onmiddellijk rechtsomkeer ma
ken Voor minder dan één miljoen 
koopt men in de kaatssport zelfs 
geen ,.minimale" zekerheid meer 
Vreemd en van buitenuit totaal on
verklaarbaar 

Almachtige 
kaatsbond 

De kaatssport verdedigt zich, om 
de huidige toestanden aan te hou
den, met argumenten die al eerder 
m het voetbalmilieu werden be
dacht Het geld blijft in circulatie on
der de klubs De stabiliteit wordt er 
door gewaarborgd en iemand die 
echt weg wil, kan men toch nooit 
lang tegenhouden Tot op zekere 

hoogte is dat allemaal waar maar 
een en ander belet wel de soepele 
doorstroming van jong talent naar 
de top Belovende kaatsers van 
kleine klubs kunnen lang worden 
tegengehouden omdat hun maat
schappij onzinnig hoge transferprij-
zen durft vragen zonder dat daar 
voor de kandidaat-kopers enige 
waarborg (op welslagen) tegenover 
staat Onrechtstreeks ligt dit mede 
aan de basis van de verouderings
verschijnselen die bij toonaange
vende maatschappijen al vaker 
werden aangeklaagd Kaatsers 
van om en bij de veertig durven 
zelfs in de hoogste klasse nog op 
de baan verschijnen De Kaats
bond regeert trouwens opperm
achtig Zij IS met gesplitst in taai-
vleugels, ontvangt geen subsidies 
en hoeft zich dus met aan te pas
sen aan de dwingende richtlijnen 
die andere bonden in het verleden 
tot aanpassing van de statuten ver
plichtten Leiddaarweernietuitaf 
dat de zaken er slecht voorstaan 
De kaatssport vaart ongewild wel 
bij de krisis die de mensen tot meer 
voorzichtigheid aanzet in hun 
bestedingsgedrag Men ontspant 
zich vaker en vaker in eigen omge
ving en een kaatswedstrijd blijft 
,.goedkoop" in vergelijking met de 
toegangsprijzen die elders worden 
gevraagd Bovendien is het kontakt 

tussen de kaatser en het publiek di-
rekt en veelvuldig De sport is her
kenbaar en ongetwijfeld geboren 
uit het volk Vandaar de grote bloei 
die een klub als Tollembeek mo
menteel wel beleeft De ploeg uit 
de Markestreek werd voor de vier
de maal m opvolging landskampi
oen en bovendien werd Mare Van 
Snick verkozen tot beste kaatser 
van het jaar Buizingen, een ande
re Vlaamse formatie, won de beker 
van België Het gaat dus goed met 
de zogeheten Vlaamse kaatssport 
Maar schijn bedriegt wel eens De 
top IS sterk maar de basis blijft voor
lopig smal 

Met schade en 
schande 

In tweede klasse degradeerden 
dne van de vijf Vlaamse formaties en 
algemeen wordt aangenomen dat er 
in de derde afdeling Vlaanderen min
der goed wordt gespeeld dan m de 
andere provincies Venwonderlijk is 
dat met Een opleidingstraditie is ver 
te zoeken en van begeleiding heeft 
men zelfs nog nooit gehoord Jonge 
kaatsers moeten hun sport „zelf" le
ren Met schade en schande Stelen 
met de ogen van de groten Maar dat 
IS allemaal vlugger gezegd dan ge
daan Merkwaardig was ook dat door 
de inbreng van eén enkele Fnes, de 
veel bezongen Johannes Brandsma, 
andere tekortkomingen werden bloot

gelegd De Fnes, die enkel tijdens de 
weekends voor het Waalse Braine 
optrad, kaatste beweeglijker en veer
krachtiger Hij was duidelijk meer at
leet Onze kaatsers beoefenen hun 
sport inderdaad ,,statisch" Haast 
kenmerkt ze met Het werkwoord,.lo
pen" bij voorbeeld hebben ze nooit 
leren vervoegen 

Blijft de vraag of men dit vastge
roest gedragspatroon kan wijzigen 
Of de klubs de moed (en de mensen) 
zullen hebben om zich rationeel te or-
gamzeren Om bij voorbeeld het 
waanzinnig hoog aantal ,,luttes" 
(soms meer dan honderd wedstnjd-
dagen in vier maanden) te beperken 
ten einde meer kracht en intelligen
tie te kunnen aanwenden m de wer
kelijk belangrijke konfrontaties Om 
zich tegen de buitenwereld geloof
waardiger te kunnen opstellen Veel 
klubs gaan jaarlijks hun werkelijke fi
nanciële mogelijkheden te buiten De 
kaatssport ontdekt pas nu de ver
schillende mogelijke vormen van 
sponsonng Om die geldbron blijvend 
te kunnen aantxiren moet men ech
ter kwaliteit en spektakel garanderen 
De mogelijkheden daartoe zijn beslist 
aanwezig, ze worden enkel te weinig 
— en vaak helemaal met — aange
wend Van de realizatie van deze zich 
geleidelijk aan sterker opdringende 
,,aanpassingen" zullen op de halflan
ge termijn de overlevingskansen af
hangen Het wordt tijd dat men het 
begrijpt 
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Herman Vos, „Brix, om te leven" 

Liefde als fa9acle... 
. Herman Vos is met zijn nieuw werk,, Brix om te leven" 
reeds aan de tiende roman. Daarnaast sctireefhij ver
halen, luisterspelen, werkte mee aan schoolradio en te
levisie, en is ook als free-lance journalist bedrijvig. Tien 
romans: dat is al een hele literaire prestatie, ook al zijn 
de meesten naar omvang geen kanjers... 

DAT ook de kortere roman 
meesterschap nodig heeft 
— en vindt — bewees o.m. 

D H Lawrence. De koncen 
tratie rond één tema, één onder
werp, één fabel i.p.v de doo-
reenstrengehng van vele zoals in 
hogergenoemd werk, vergt noch
tans van de auteur evenzeer be
heersing, vergt een ekonomie der 
middelen, vooral inzake de taal. 
Herman Vos beschikt over die 
noodzakelijke zin en kracht tot be
heersing. Het tema Is welomlijnd 
en er zijn geen afwijkingen of uit

weidingen. De strengheid van de 
novellevorm is ook hier in zekere 
zin nodig. En ook de taal dient zo
wel voor het exuberante als voor 
het schriele op te passen en vergt 
van de auteur soberheid en taal
vaardigheid. 

Kink in de kabel 
Het sukses van Herman Vos als 

literator ligt in die dubbele beheer
sing. Maar daarnast is er ook nog 
een tematiek die, in haar aktualiteit, 
toch het alledaagse overschrijdt en 

naar een algemeen-menselijk vlak 
stijgt. 

De sociale bewogenheid en de 
belangstelling voor de hedendaag
se problemen (die met zó nieuw zijn 
als men zou denken: ze treden al
leen maar anders naar voren) ko
men in zijn werk tot uiting. In zijn vo-
ng werk ,,Vluchthuis 3" speelde 
het verhaal zich af rond een aantal 
vrouwen die wegens mishandeling 
hun huwelijk ontlopen waren. 

In ,,Brix, om te leven" behoort 
het hoofdpersonage tot een groep
je wandelaars, waarvan Brix de lei
der is, wiens natuurlijk gezag door 
iedereen aanvaard wordt. Vijf kop
pels, waaronder Lucas de Bauw en 
zijn vrouw Linne, trekken er week 
na week op uit, op sportief-
natuurminnende tochten. De kop
pels zijn tussen de dertig en veer
tig. En dan komt er een kink in de 
kabel: Linne trekt er uit met een 
auto-dealer. De leraar-echtgenoot 
kan dit natuurlijk moeilijk verteren, 
maar dat weegt ook door op de he-

MIJN BEWOGEN JAREN, memoires (1920-1958) 

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

een wezenlijke rol sjx-elde, 
als één van dé opriehters van de Volksunie. 

FRANS 
VAN 
DER 

ELST 
FiYiJis rail dur lilsl (Ncdcr-ovcr-Hfcmbcek, 1920), aelvocaat, was écn der oprichters van de 
Volksunie en was Ijmge ti)d parti|voorzitter en ook \'olksvertegenwooi"diger. Is sedert 1974 
senator Werd m 198.T minister van staat benoemd. 
in dit eerste deel van de memoires van Frans van der Eist (1920-1958) schrijft hij /.o 
ob|ectiet niogeliik, over /,i|n kinderjaren, /.\\n jeugd, v\]n studententi|d, de naoorlogse 
periode met de reiiressie en de belangn|ke politieke processen, de moei/ame strijd voor de 
herleving \an het Vlaams-nationalisme, de stichting van de Volksunie, tot en met zijn 
verkiezing in het parlement in 1958 
/ mus fiiii cicr /•'/.si • De bcirogeii jcireii. iiiiiii iiiciiioiivs (/')J() l'>SH) 
/•oniuiiil fO.y J4(lni/ii - J'JO biz U'kwl cii ^2 hl: illiL\lrtilu'\ 
l'a/H-ib(Uk'- -'Hl/r cii O'SOJr lui I lanuari I^Hd 

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 

'f^\.;?Jr 

straat en huisnummer •• •• ' 
gemeente en postcode 
bestelt hierbij exempL van 'De bewogen jaren' aan 790 fr. per ex. 
(na 1.1.1986; 950 fr.). Verzendkosten inbegrepen 
datum ^^gg^^ handtekening 

Ie Brix-bende. Het emotioneel pro
bleem wordt er ook een sociaal... 

Composteila... 
En dan, op de lange tocht naar 

Composteila, blijkt hoe veel bij de 
anderen ook maar schijn en faga-
de was... en hoe ook zij aan de be
proevingen niet ontsnappen. Maar 
als een slotakkoord en als troost 
klinkt het woord van Sint-Paulus uit 
de tweede brief aan de Korintiërs, 
over de liefde. 

Geen happy-end, maareen ope
ning naar levensaanvaarding door 

het geloof in de liefde, in het elkaar 
nodig hebben. 

,,Bnx, om te leven" is niette
genstaande het tema toch een zij 
het niet optimistisch, dan toch 
hoopvol boek, wars van het moder
ne nihilisme en negativisme. Maar 
het IS niet alleen een góéd boek in 
die zin: het is ook een goed
geschreven en gekomponeerd ro
man die vlot leest en waar de span
ning dieper ligt dan alleen maar 
aan de oppervlakte. 

„Brix, om te leven" Herman Vos, 
Uitg. DeClauwaert, Korbeek-Lo, 140 
blz.,42S frank. 

Waregem 28 en 29 september 

Frans-Vlaamse 
Kultuurdagen 

Voorde 38e maal worden in Waregem de Kultuurda
gen, die in het teken staan van Frans-Vlaanderen ge
houden. 

Op zaterdag 28 september is 
er een Geschiedkundig Col-
loqium, dat om 10 uur aan

vangt in het Parkhotel Groenhove, 
Lebbestraat 1, en dat 's middags 
om 15 uur wordt voortgezet in het 
Kultureel Centrum, Schakelweg 8. 
Leo Camerlynck handelt over de 
nefaste invloed van de Franse re
volutie voor Frans-Vlaanderen. Om 
17 uur worden in de hal van het Kul-
tuurcentrum twee tentoonstellin
gen geopend. Paul Decq expo
seert ,,Akwarellen en sepia's over 
Frans-Vlaanderen" en Filip 
Despriet foto's en archeologische 
vondsten. Sprekers zijn: Dr. J. van 
Ryckeghem, Ant. Carette en Dr. R. 
Ooghe. 

Op zondag 29 september zijn er 
in het Kultureel Centrum 's mor
gens 7 sektiebijeenkomsten. Die 
vangen aan om 10 uur. Op de spre
kerslijst treffen we namen aan als 
Anton Van Wilderode, senator Wal

ter Luyten, Dr. W. Beele en P. de 
Verrewaere. 's Middags om 14 uur 
vangt het plenum aan onder voor
zitterschap van C. Moeyaert. 
Toespraken worden gehouden 
door Oscar de Wandel, Algemeen 
Sekretaris van de Nederlandse 
Taalunie, Karel Demeulemeester 
van VTB-VAB, Luc Verbeke, Vital 
Maas, Dirk Verbeke en minister Ka-
rel Poma. De 4e Vital Celenprijs zal 
aan een Frans-Vlaming uitgereikt 
worden foor Mevr. Godelieve 
Maas-Celen. Verder zullen ook de 
104 Frans-Vlaamse deelnemers 
aan de Nederlandse Taaiprijsvraag 
een prijs ontvangen. Joel en Klerkt-
je uit het Frans-Vlaamse Koudeker-
ke zorgen voor een muzikaal inter
mezzo. 

De toegang tot alle bijeen
komsten IS vrij en kosteloos. Info: 
sekretaris-KFV Luc Verbeke, Van-
derhaeghenstraat 46, 8790 Wa
regem. 
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Uw 
mening... 

Alle VU-leden ontvingen thuis de 
vragenlijst „Uw mening is beiang-
rijl(". De antwoorden dienen voor
al om het partijbestuur te helpen de 
richting te bepalen in de tweede 
helft van de verkiezingscampagne 
Vooral wat betreft het grote verkie-
zmgstema waarmee de VU de 
Vlaamse kiezer wil veroveren 

Vooral de vraag (5) waarbij naar 
de mening wordt gepeild omtrent 
de slogan , ,IVIeer werlc en minder 
lasten in een vrij Vlaanderen". 

Uit een eerste nazicht blijkt dat 
het vooral „gewone leden" zijn die 
in de pen klommen en minder de 
kaderleden en de mandatanssen 
Begrijpelijk, dezen hebben heden 
ten dage ander werk om handen 

Ook blijkt dat het vooral de arron
dissementen Gent-Eekio, Brugge, 
Kortrijk en Antwerpen zijn die in 
groten getale reageerden 

Een kwart van de uitgestuurde 
vragenlijsten keerde terug, een vrij 

betrouwbaar staal dus om een 
eerste beoordeling te maken Drie
kwart van de antwoorden vindt de 
slogan best goed Een verhouding 
die eveneens terug te vinden is in 
de antwoorden op vraag 4 waar ge
peild wordt naar de punten waar de 
VU in haar programma bij voorkeur 
de aandacht moet schenken 

Voor het partijbestuur dus een 
duidelijke aanwijzing om de uitge
zette slogan te handhaven 

Allen die reageerden op de vra-

Het partij 
programma 

Alle geïnteresseerden kun
nen het VU-verkiezingspro-
gramma gratis ontvangen. 
Een eenvoudig kaartje, brief
je of telefoontje volstaat. 

Algemeen VU-sekretariaat, 
Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel (tel.: 02/21949 30). 

gen worden bij deze bedankt voor 
hun medewerking, zij die het nog 
met deden graag nog deze week 
doen Uw mening is belangrijk! 

Uw pamf iet 
graag 

WIJ vragen alle kandidaten twee 
eksemplaren van hun persoonlijk 
verkiezingspamflet naar ons op te 
sturen Eentje voor het Volksunie-
archief te Brussel en eentje voor de 
WIJ-redaktie 

Weze het nu een kaartje, een fol
der of een brief Het zou ons plezie
ren daarvan twee voorbeelden te 
ontvangen Misschien doen we er 
nog iets mee Op 3 oktober ver
schijnt WIJ immers met een extra 
hoge oplage alle VU-leden ont
vangen dan dit weekblad 

WIJ verkrachten uw pamflet dus 
wel vóór dinsdag 1 oktober WIJ, 
Barnkadenplein 12,1000 Brussel 

Veel sukses én verbeeldings
kracht 

Het VU-partilbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 16 september 1985 
heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid. 

Van den Bogaert 
Het partijbestuur van de Volksunie 

meent de de veroordeling van Ronald 
Van den Bogaert door het Zaïrees ge
recht alle perken te buiten gaat Een 
opsluiting van 10 jaar omwille van en
kele persknipsels en een toespraak op 
casette, is zonder meer een parodie van 
een demokratische rechtspraak Zaïre 
kan in dit verband vergeleken worden 
met de totalitaire regimes, waar elke 
vrijheid van mening wordt uigebannen 

De Volksunie is van oordeel dat het 
ministene van Buitenlandse Zaken zijn 
verantwoordelijkheid moet opnemen en 
bij de Zaïrese overheid krachtig moet 
protesteren 

PVV-kongres 
Wat het kongres van de PVV betreft, 

IS de Volksunie verwonderd over de uit
spraken van voorzitter Verhofstadt De 
Volksunie vindt het bijzonder eigenaar
dig dat de PVV-voorzitter het nodig oor
deelt zijn partij voorop te stellen als de 
beste achterban van Eerste-mmister 
Martens Dit wijst erop dat de PVV de 
houding van de CVP halfslachtig vindt 
en rekening houdt met een toekomst 
waann, ondanks de slogan „Geen Om
mekeer' ', de allianties zouden worden 
gewijzigd 

De Volksunie laakt bovendien de fla
grante Vlaamse onverschilligheid van 
de PVV Deze pai tl] slaagt enn op haar 
kongres het meest fundamenteel 
Vlaams probleem te verzwijgen Zij 
misleidt de bedrijfsleiders van de vele 
K M O 's in Vlaanderen door hen een 

hersteel met minder lasten te beloven 
in het huidige Belgische kader 

De Volksunie waarschuwt de Vlaam
se ondernemers en kaderleden met te 
trappen in deze steeds-weerkerende li
berale val 

Deze beloften kunnen inderdaad ver
vuld worden maar dan alleen in een 
hervormde staatsstruktuur, waarin de 
Vlaamse kreativiteit en inspanningen 
met langer afgeroomd worden door de 
miljarden verspillende kompensaties 
en geldstromen naar Wallonië Zonder 
een ruime federalisenng, waardoor 
Vlaanderen meester blijft over de eigen 
geldmiddelen en zijn vele troeven kan 
uitspelen, is een sanenng van de Bel
gische Rijksfinanciën uitgesloten met 
alle nadelige gevolgen van de overma
tige belastingsdruk 

Daarover rept de PVV met geen en
kel woord 

VOLKSUNIE^gg^ll^G 

TE ESSEN BER1985 OM 20 U 

?SfXoSECEHT«̂ -̂
^ERKSTRMT 

VOLKSUNIE 
voor een vrij Vlaajideren 

Zondag in deSingel te Antwerpen 

23ste 
Voii(sunie-i(ongres 

nüeer weric en 
minder lasten in een 

vrU Vlaanderen 
Programma: 

Opening door kongresvoorzitter Paul van Grembergen, 
vol ksvertegenw/oordiger 

Toespraken door volksvertegenwoordiger Jaak Ga
briels en gemeenschapsminister Hugo Schiltz 

Voorstelling van de VU-kandidaten 

Slottoespraak door algemeen voorzitter Vic Anciaux 

Prezentatle door Mieke Bouve en Ronny Water
schoot 

Muzikale omlijsting door het ensemble Theo Mertens 

Kinderopvang is voorzien 

f>to-8R£D<l 
Ei-TuKriHOUT 
£i9-H/)Ji£LT 

mi- fiool 

e-tO - MECHEL£rt BR«3J£t. 

Hoe u aan 

DeSingel komt 

Met de trein 
Tot Antwerpen-Centraal. 
Afdalen naar het metro-station ,,Di

amant' en daar tram 2 nemen in de 
richting ,,Hoboken", deze brengt u in 
± 10 minuten tot aan ,,de Singel" 

Met de wagen 
Komende van de E3 uit de richting 

Gent. 
Voorbij de Kennedytunnel, afslag 5 

nemen in de richting .Berchem, Wil
rijk' Vanaf de verkeerslichten de weg
wijzers volgen 

Komende van de A12 uit de rich
ting Boom 

Voorbij het viadukt van Wilrijk recht
door rijden in de nchting,,Antwerpen", 
dus NIET de tunnel nemen Voorbij het 
Bouwcentrum rechtsaf slaan 

Komende van de El O uit de nchting 
Mechelen/Brussel. 

In de Craeybeckxtunnel links hou
den, nchting ,,Antwerpen-Centrum" 
Aan de verkeerslichten, bij het verlaten 
van de tunnel, links afslaan nchting 
,,Singel Zuid" 

Komende langs weg nr. 13 uit de 
richting Lier of weg nr. 1 uit de rich
ting Kontlch. 

Vanaf de kruising van de Ring met de 
Grote Steenweg te Berchem de weg
wijzers ,,Singel Zuid" volgen 

Komende van de E3 uit de richting 
Turnhout of van de E39 uit de nchting 
Hasselt of van de El O uit de richting 
Breda. 

De Ring op in de nchting Gent en af 
slag 5 nemen nchting Wilrijk' (Opge
let afslag 5 ligt vlak achter afslag 4 op 
± 200 meter) Vanaf de verkeerslichten 
de wegwijzers volgen 

Wegwijzers 
De afdeling Antwerpen zal overal 

Volksunie-pijlen' aanbrengen zodat 
u, uit welke richting u ook komt, steeds 
op de goede weg gezet wordt naar ,de 
Singel ' 

Parkeren 
1 Op de parking van, de Singel" (be

perkt) 
2 Op de Singel-Zuid (grote parking) 

Hoeterugl<eren? 
A IS de oprit voor de E3 richting 

Gent B is de oprit voor de El O nchting 
Breda, de E3 richting Turnhout en de 
E39 nchting Hasselt C is de oprit voor 
de El O richting Mechelen-Brussel 
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16 VWt 
In de Antwerpse gemeenteraad 

TAK-aktie tegen engelstalige 
reklame krijgt steun 

Tijdens de Gemeenteraad van 10 september II. vroegen de raadsle
den Deleu (VI. Blok) en Van Gelder (VU) maatregelen tegen de En
gelstalige reklameopschriften, die het stadsbeeld de laatste tijd meer 
en meer ontsieren. Voorgesteld werd deze reklame extra te belasten. 

D. Van Gelder (VU) stelde dat het 
verzoek met ingegeven is uit taalfana-
tisme, maar wel uit bekommernis om 
het eigen taal- en kultuurkarakter van 
de Stad te beschermen Hijverw/ees te
vens naar gelijkaardige maatregelen in 
het buitenland (o m Zwitserland) en 
ook naar het dekreet van de Franse 
Raad ter bescherming van het Frans 

Verwaarlozing 
en nalatigheid 

De VU-raadsieden kwamen enkele 
malen gepast tussen om het Stads
bestuur op hun plicht te wijzen 

Dirk Stappaerts kloeg de vertraging 
aan bij de uitbetaling van de sane-
ringspremies in de Henwaarderingsge-
bieden 

HIJ stelde tevens de ergerlijke ver
waarlozing aan de kaak van het enke
le jaren geleden door het vroegere Ge
meentebestuur van Borgerhout aange
legde park in het Herwaarderingsge
bied „Krugerpark" Hij verwees naar 
het protestschrijven hierover van de 
Stuurgroep van het Herwaarderingsge
bied en vroeg er ten minste zorg voor 
te dragen dat in stand wordt gehouden 
wat vroeger verwezenlijkt werd 

R. Van Rompay (VU) wees bij de 
aankoop van een autopomp voor de 
Brandweer op de gelegenheid die men 
heeft laten voorbijgaan om voor deze 
aankoop subsidies van Staatswege aan 
te vragen 

D Van Gelder wees op de onregel
matigheid van het plaatsen van ver
keersborden waarvan het betreffende 
verkeersreglement eerst maanden na
dien aan de Gemeenteraad ter goed
keuring wordt voorgelegd 

Geen gelijk loon 
voor gelijk werk 

De samenvoeging van Antwerpen 

met 7 randgemeenten bracht heel wat 
problemen mee, ook inzake gelijkscha
keling van de werkvoorwaarden van het 
stadspersoneel 

De voorbereiding van deze fusie blijkt 
evenwel mank te zijn gelopen als thans 
3 jaar na de fusie de gelijkschakeling 
van de werkvoorwaarden van de perso
neelsleden nog steeds niet verwezen
lijkt is G. Bergers (VU) eiste dat de nog 
bestaande verschillen zo snel mogelijk 
zouden worden weggewerkt en vroeg 
hiervoor minima-termijnen vast te stel
len De VU-fraktie zal dit dossier van na
bij volgen 

Toepassing van 
het Kultuurpakt 

Tijdens een vorige Gemeenteraad 
werd van VU-zijde aangedrongen op 
toepassing van het kultuurpakt bij be
noemingen en bevorderingen van het 
stadspersoneel voor wat betreft de kul-
turele funkties Nadat het kollege hier
op eerst afwijzend had gereageerd, is 
men op dit negatief standpunt terugge
komen en werd beloofd dat rekening zal 
worden gehouden met het kultuurpakt 
D. Stappaerts (VU) vroeg dat men het 
met bij een belofte zou houden en ver
zocht om vastlegging van de praktische 
modaliteiten m overleg met de fraktie-
leiders 

Onveilige 
voetbalstadions? 

Mw. Pecher (PW) ondervroeg het 
kollege over de maatregelen ter bevor-
denng van de veiligheid bij voetbalmat
chen inde Antwerpse stadions Burge
meester Cools (SP) antwoordde dat de 
door de bijzondere inspektiekommissie 
voorgestelde maatregelen zullen wor
den uitgevoerd, voor Beerschot door 
het Stadsbestuur en voor Antwerp door 
de Club zelf 

Deze week 
in Knack Magazine 

Niet de staat, maar u... 
Hoe diep tast de staat in de zakken van de burger, en 

welke zijn de maatschappelijke implikaties van deze 
operatie? Knack vroeg het aan top-politici van vijf 

Vlamse partijen en opent meteen haar reeks van vijf 
verkiezingsdebatten. 

De zaak Van den Bogaert 

Begonnen ais het verhaal van 
een argeloze idealist, krijgt de 
affaire Van den Bogaert almaar 
grimmiger aspekten. De Belgi
sche staatsveiligheid gaat niet 
vrijuit, en ook VdB's medestan
ders in België verbergen nog heel 
wat. 

Een kwakkelende 
Transportzone 

De gemeenschap heeft al miljoe
nen in de Transportzone van de 
Zeebrugse haven gestopt. Helaas 
wil het projekt maar niet van de 
grond komen. Te duur en te 
slecht gelegen? 

De meester-inpakker 

De Roemeense kunstenaar 
Christo zal één van de statigste 
bruggen van Parijs inpakken, en 
verwezenlijkt daarmee één van 
zijn lang nagejaagde droompro-
jekten. De Pont-Neuf in het 
nieuw. 

Babei op de kabel 

Alvast twee privé-kabeltelevisie-
maatschappijen staan te trappe
len om in Vlaanderen op het 
scherm te komen. Wat valt er te 
verwachten van de intocht van 
deze amusementsgiganten ? 

Knack Weekend 
Is de workaholic nog te redden? 

Iemand die verslaafd is aan wer
ken, gaat gewoonlijk door tot hij 
instort of gevloerd wordt door een 
hartinfarkt. Is er dan echt niets te 
doen aan werkverslaving? 

Internationaal Filmgebeuren van 
Vlaanderen Gent 4 tol 15 oktober. 

Knack Wedstrijd Knack geeft 250 
uitnodigingen voor 2 personen 
weg voor een voorstelhng naar 
keuze tijdens het filmgebeuren. 

G. Berghers (VU) vroeg dat de af
handeling van dit dossier zou gebeu
ren in overleg met de Gemeenteraad 
gezien de f inanci'ele konsekwenties 
voor de toch al niet gezonde stads-
kas. Burgemeester Cools beloofde 
dat alle belangrijke verbeteringswer-
ken eerst ter goedkeuring aan de Ge
meenteraad zullen worden voorge
legd. (P.D.M.) 

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 dessen 

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 net Kontichse VU-lid Er
ik Jacobs, terwijl de plaatselijke VU-
voorzitter Erwin Brentjens wel als een 
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 in
gang van de zaal 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Wijnegem 
Het OCMW biedt U een aangena 

me werksfeer in het rusthuis 
,,Rustenborg" 

Kandidaten kunnen inschrijven 
voor een wervingsreserve voor 
schoonmaakster/schoonmaker 

Een halftijdse betrekking is on 
middelijk te begeven 

De aanvragen dienen bij een ten 
laatste op 11 oktober 1985 ter post 
afgegeven aangetekend schrijven 
te worden gericht aan de heer Voor 
zitter van het OCMW, Koolsveld 
laan 94, 2110 Wijnegem 

Alle inlichtingen worden U graag 
verstrekt via tel 353 91 61 of op het 
sekretariaat van het OCMW 

(Adv. 155) 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 
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) om 20 uur m het,,Molenhof", Wildersedijk 3 Org FVK, 
arr Turnhout, VI Vrienden Geel 

20 BERCHEM: 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,,Dne Eiken" Aanvang20u15 Inschrijven 
op voorhand Inrichters VNS-Edegem 

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

24 KAPELLEN: Geleid bezoek aan de p o bibliotheek en discotheek 
Hoevensebaan Om 10 u bijeenkomst Kosteloos Org FVV 
03/664 79 61 

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

27 BERCHEM: Vienng 10 jaar FVV in het Cultureel Centrum, Dneko-
ningenstraat 126, met Ingeborg Mollet, woordkunst en Ria Geraerts, 
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 

28 ESSEN: Kantonnale verkiezingsmeeting in het Parochiecentrum, 
Kerkstraat Inkom gratis Aanvang 20 u , m m v RikJonssen Spre
ker Hugo Schiltz 

2 8 BOECHOÜT-VREMDE: Jaarlijks Leeuwenbal in de bovenzaal van het 
GildenhuisteBoechout Orkest The Kimberly's Aanvang 20u30 Kaar
ten 100 fr (80 fr in voorverkoop ) 

28 DESSEL: VUJO-fuif, DJ L D D , in het Parochiecentrum te Dessel 
Aanvang 20 uur Inkom 50 fr 

28 EDEGEM: Gnll-avond, vanaf 19 uur m lokaal ,,Drie Eiken", Drie Ei-
kenstr 128 Vooraf inschrijven, tel 03/457 11 51 Innchting VNSE 

OKTOBER 
5 EDEGEM: VU-afdelmgsfeest in zaal,,Elzenhof", Kerkplein 3 Eten

tje gevolgd door verkiezingsbal Voor het etentje vooraf inschrijven 
tel 03/440 40 57 Aanvang etentje 20 uur Aanvang bal 21 u 30 

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

5 HULSHOUT: Jaarlijks teerfeest m de parochiezaal van Hulshout-
centrum Deelname in de kosten volwassene, 300 fr, kind -15 jaar 
200 fr Inschrijven tot 29 sept (015/22 26 20) Org VU-Hulshout 

6 WOMMELGEM: Dienstbetoon door Jef Van Haesbroeck in ,, Den Klau-
waert" Van 11 tot 12 uur _-, ~ - . 

Bij Vlaamse Vrienden-Geel 

VIdeo-dokumentaire 
„De bevrijding" 
De Vlaamse Vrienden Geel kwamen 

vroeger geregeld in het nieuws met hun 
socio-kulturele aktiviteiten Zo werd er 
bijvoorbeeld jaarlijks (en met veel suk-
ses) een Urbanus-show georganizeerd 
Ook een kerstkoncert met o a Thijs 
Van Meer kende veel belangstelling De 
jongste jaren was echter de werking 
van de Vlaamse Vnenden Geel wat stil
gevallen Vanaf dit jaar waait er echter 
een nieuwe wind door de gelederen van 
de Vlaamse Vrienden Geel 

Onder impuls van VUJO-Geel werd 
immers de werking van de Vlaamse 
Vrienden-Geel heropgestart 

Onze eerste aktiviteiten (o a een 
gespreksavond met Vic Anciaux en 
Bart De Nijn, een trip naar Frans-
Vlaanderen enz ) kenden vrij veel suk-
ses Een nieuwe aktiviteit staat dan ook 
reeds op het programma 

In samenwerking tussen FVK-arr 
Turnhout, VUJO-Geel en Vlaamse 
Vrienden-Geel zijn we er immers in 
geslaagd BRT-journalist Jan Neckers 
naar Geel te halen Op vrijdag 20 sep
tember komt Jan Neckers zijn video-
dokumentaire voorstellen over, ,de be
vrijding" 

Op basis van amateurfilms m de pe

riode van de bevrijding gemaakt, stel
de de heer Neckers een interessante tv-
uitzending samen Dezedokumentaire 
geeft een vrij objektief beeld van wat er 
in de woelige bevrijdingsdagen is ge
beurd Ook hete hangijzers, zoals de 
(mis-)(be-)handeling van de van kolla-
boratie verdachte mensen, worden met 
uit de weg gegaan 

Na de voorstelling van zijn video-
dokumentaire zal Jean Neckers ant
woorden op vragen vanuit het publiek 

Deze avond — die openstaat voor al
le geïnteresseerden — gaat door in het 
lokaal ,,Molenhof", Wildersedijk 3 te 
Geel Aanvang om 20 uur 

Joris Sels 

BTK Kulturele Raad Antwerpen 
werven aan 
— Licenciaat sociologie 
— typiste A6/A3 
— bediende A6/A1 

ekonomie korte type 
— maatschappelijk assistent 

Voor inlichtingen zich wenden 
Kult Raad 031/238 82 08 of Oktaaf 
Meyntjens 031/252 74 72 voor 4 
oktober 

verzekeringskantoor 

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

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN (Adv 110) 
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Harold Van de Perre voor Izegemse VSVK 

„Breugel, ziener aller tijden" 
De V l a a m s e Studie - en Vormingskr ing van I z e g e m brengt Haro ld 

V a n De Perre met zijn n ieuwe d iamontage en -voordracht over „ B reu 
g e l , z iener al ler t i j d e n " . D o n d e r d a g 26 s e p t e m b e r 1985 o m 20 uur 
m het audi tor ium van de M u z i e k a k a d e m i e , Kruisstraat 15. T o e g a n g : 
50 fr. 

Kaar ten te verkr i jgen bij de V S V K - b e s t u u r s l e d e n , in b o e k h a n d e l 
S p e c t a t o r (Mark ts t raa t ) , in p l a t e n h a n d e l W e n e r d r o o m (Sta t i 
onsst raat ) , en aan de ingang . 

W i e vor ig jaar het R u b e n s p r o g r a m m a z a g , zal er ook nu w e e r wi l 
len bij z i j n ! 

Harold Van de Perre... 
Harold Van de Perre (° Ninove 1937) 

wordt straks vijftig Hij studeerde aan 
Sint-Lucas te Gent, waar hij al meer dan 
twintig jaar les geeft Hij studeerde bo
vendien glasscfiilderkunst in het buiten
land Als tekenaar en akwarellist heeft 
hij een stevige faam verworven Som
migen hebben deze zomer enkele van 
zijn akwarellen kunnen bewonderen in 
dekerkvan Watou Het behoort tot het 
beste werk dat thans in dit genre 
bestaat in Vlaanderen Met zijn akwa
rellen toont Van de Perre zich als een 
van de grootste plastische kunstenaars 
van dit moment in Vlaanderen 

...de voordrachtgever 
Harold Van de Perre is leraar, kunste 

naar en kunstziener Die dne zaken sa
men hebben m hem de voordrachtge
ver opgewekt Hij heeft zich toegespitst 

op drie kunstenaars Van Eyck Brueg 
hel en Rubens Van de Perre ziet hun 
werk anders dan de meeste kunsthisto
rici Zoals een muzikale kompositie al 
naargelang van het ensemble en de di
rigent erg verschillend geïnterpreteerd 
kan worden zo heeft elke kunstschou-
wer elk artiest het recht om een groot 
kunstwerk op zijn manier te interprete 
ren" , zo verdedigt hij zich En hij doet 
dat telkens op een originele en verras
sende wijze 

...over Bruegel... 

Bruegel is met zomaar de schilder 
van vrolijke landelijke of gastronomi
sche taferelen Hij heeft daarentegen 
de kleine en vernederde mens getoond 
tegen de achtergrond van een ,,alm
achtig landschapsgebeuren", zoals 
Van de Perre het zegt Overal wacht de 

triomferende dood hem op terwijl de 
mens zich aan de gang van de seizoe
nen onderwerpt Bruegels tijd heeft met 
zijn onrust en absurde situaties veel ge
lijkenissen met onze tijd Vandaar dat 
Harold Van de Perre hem ,.ziener voor 
alle t i jden" noemt 

Zoals m zijn diamontage en -
voordracht over Rubens, past Van de 
Perre hier dezelfde metode toe hij 
brengt talrijke beeldvergelijkingen met 
andere schilders, ook uit andere 
tijden 

Rubensboek... 
IS intussen een voltreffer gebleken 

Het IS een enorm sukses geworden 
zelfs in het Frans, dat kan bogen op tal 
van entoesiaste lezers Het zegt ook 
iets over de auteur met zijn bruisende 
vitaliteit en kreativiteit Een verklaring 
daarvoor' ' Verrukking en angst, ver
klaarde Van de Perre onlangs in een in
terview 

Bijgaande tentoonstelling 
Van 17 tot en met 26 september is er 

in de stadsbiblioteek een tentoonstel
ling opgezet rond twee tema's Van de 
Perres Rubensboek en het onthaal in 
de pers, en de werken over Bruegel in 
de stadsbiblioteek 

Enk Vandewaiie 

DIKSTE... 
Vlaamse burger 
als klient. 

%j^-
En natuurlijk 

hebt u die kledingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schommelt of als u de 
respektabeie lengte van 2 m of 
meer bereikt' 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in Belgiè met 6 meester
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

moet echt met naar Holland of Duitsland 
leer u een extra grote maat bezit en toch 
me keus wenst een goede kleermakers 

service verlangt en graag de juiste pri js betaalt 
Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 

Meyers meester kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

met zijn 1 000 m^ winkelruimte - zijn parking voor 200 wa 
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor 

h^"^"^ '^^'^ terwijl u in de gezellige kof-
^ % r n \ \ fie-shop iets drinkt 

Aartselaar Boomsesteenweg 35 

SUCCES KLEDING MEYERS 
. ^ ^ r^ I— k. • Al I F \A ;FRKnAf ;FhJ \ / A N q TOT IR I II IR 7 A T F R H Af^ V A N Q TOT 1H 1 II 1R OPEN A L L E W E R K D A G E N V A N 9 TOT 18 UUR Z A T E R D A G V A N 9 TOT 18 UUR 

V R I J D A G K O O P J E S A V O N D TOT 21 UUR 

WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 
26 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 

Waar CVP-ers besturen 

Burgemeester slaat 
gehandikapte 

Het W e s t v l a a m s e dorp Z u i e n k e r k e k w a m de voorbi je w e k e n meer 
maals in het n ieuws. Te lkens omdat CVP-burgemeester De V l ieghere , 
s a m e n met zi jn „kr is te l i j ke" t r a w a n t e n , e e n loopje n a m e n met de po
l i t ieke z e d e n . 

T w e e w e k e n ge leden sloeg d e z e m a n ze l fs e e n g e h a n d i k a p t e 
v r o u w n e e r ! 

Als je van Brugge naar Blankenber
ge rijdt, passeer je aan de linkerzijde 
Zuienkerke Een dorp van amper 2 5 0 0 
inwoners, waaronder veel landbou
wers In '82 haalde de lijst van burge
meester De Vlieghere 79 stemmen 
meer dan de kandidaten van de oppo
sitie Wat in een zetelverhouding van 6 
tegen 5 resulteerde De Vlieghere bleef 
dus eerste burger 

Geen leeuwevlag 
Ondertussen heeft deze ouder wor

dende man het aardig bont gemaakt 
Enkele weken geleden benoemde hij 
zijn eigenste schoondochter tot ge
meentebediende en dit na een zeer be-

Nieuwe 
vu-voorzitter 
voor 
Groot-Oostende 

Wegens gezondheidsredenen heeft 
Jef Tommelem zijn funktie van 
Volksunie-voorzitter voor Groot-
Oostende neergelegd De heer Tom 
melein verdwijnt echter met uit VU-
middens 

HIJ wordt opgevolgd door Rony Hie
le die verkozen werd door de Politieke 
Raad Voorzitter Hiele wordt in zijn taak 
bijgestaan door sekretans Werner Ver
biest en penningmeester Wieland Ver
werft 

Alle VU-leden van Groot-Oostende 
danken Jef Tommelem op hartverwar
mende wijze voor zijn grote politieke in
zet en wensen hem dan ook een spoe
dig herstel 

Tafelen met 
Maurits 
Coppieters 

Maunts Coppieters een voortrekker 
op alle domeinen Hij stond aan de wieg 
van de Vlaamse kulturele heropbloei 
Door zijn studiewerk en akties in talnj 
ke verenigingen en organizaties kreeg 
hij grote bekendheid In 1979 werd hij 
verkozen tot Europees parlementslid 
Thans is hij voorzitter van het Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelingssamen 
werking (NCOS) 

HIJ viert dit jaar zijn 65ste verjaardag 
De Pangel en VU-afdeling Letfinge wil 
len hem op passende wijze hulde bren
gen Daarom nodigen zij l^aurits Cop
pieters uit voor een tafelgesprek op vnj-
dagavond 4 oktober 1985 om 19 u 30, 
in zaal Bloemendal te Leffinge ,Vrede 
door ontwikkel ing" wordt het aktuele 
gesprekstema De hongerige magen 
worden gevuld met een driegangen 
maal tegen de demokratische prijs van 
slechts 350 fr Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk 

Dit kan bij 
(059 30 36 60) 
(059-30 27 38) 

Pascal Van Looy 
Rita Vanhercke 

Irene Blontrock (tel 
059 30 03 05) of elke dinsdag- en don 
derdagvoormiddag in vzw De Pangel 
Onderwijsstraat 1 8430 Middelkerke 

twistbare selektieproef De oppositie 
waarin de Volksunie vaste voet heeft, 
verliet de zaal toen dit punt aan de or
de was Maar hier houdt het met mee 
op 

Toen de wijk Lindenhof ingehuldigd 
moest worden stelde de Zuienkerkse in
woner Jeroom Roelof, tevens lid van het 
VU-arrondissementsbestuur, vast dat 
er geen enkele leeuwevlag wapperde 
Alleen trikolore vaandels ,.sierden" de 
omgeving Roelof besloot dan maar zijn 
persoonlijke leeuwevlag uit te hangen 
Zijn echtgenote deed het nog anders 
ZIJ stapte recht naar het gemeentehuis 

Daar vroeg zij aan de burgemeester 
waarom er geen leeuwevlag, officieel 
symbool van de Vlaamse gemeen
schap, mocht worden gehesen De 
Vlieghere wees dit verzoek hautain van 
de hand Toen deze dame, die voor 66 
% invalied is, bleef aandnngen werd de 
burgemeester boos Heel erg boos Hij 
nam deze weerloze vrouw vast en sloeg 
haar met het hoofd tegen de muur Er
ger nog hij greep mevrouw Roelof bij 
haar kleed en wierp haar op de grond 
Nadien zwierde De Vlieghere haar een
voudigweg bui ten' 

Waarop wacht goeverneur? 
Uiteraard het deze vrouw het daar 

met bij ZIJ liet prompt proces verbaal 
opmaken door de rijkswacht, die de he
le zaak nu verder zal onderzoeken In 
allerlei woordelijke verklanngen ontkent 
De Vlieghere deze laakbare feiten met 

De gevolgen van het uithalen van de 
burgemeester zijn overigens merkbaar 
Sinds die bewuste zesde september ligt 
mevrouw Roelof te bed vol blauwe 
plekken 

Het zal natuurlijk een heel eind duren 
vooraleer het gerechtelijk onderzoek 
rond IS Maar in afwachting kan de 
Westvlaamse goeverneur toch optre
d e n ' Door zijn onduldbaar optreden 
heeft deze plattelandsburgemeester 
bewezen niet langer burgervader van 
3l zijn inwoners te zijn Bovendien kan 
nij toch met meer instaan voor de orde 
gn veiligheid in zijn gemeente' ' 

Ondertussen wensen wij mevrouw 
Roelof en haar echtgenoot Jeroom te
vens kandidaat op de VU-lijsten voor 13 
oktober veel doorzettingsvermogen 
En een spoedig herstel 

(pvdd) 

Sta! Verrept 
overleden 

Vandaag donderdag wordt om 10 
u. 30 m de St.-Trudokerk te Eksel Staf 
Verrept ten grave gedragen. 

De overledene werd te Rumst ge
boren op 26 mei 1921 en overleed te 
Eksel op 15 september II. 

Samenkomst voor de uitvaart om 
9 u . 45 aan de Groenstraat 7 te Eksel. 

De redaktie biedt mevrouw Gaby 
Verrept-Herremans, kinderen en 
kleinkinderen gemeende blijken van 
medeleven bij dit pijnlijk afsterven 
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18 m 
Entoesiaste toekomstblik 

Kiesplatform van de 
VU-Sint-Niklaas 
Op een ontmoeting met de pers stelde de Volksunie van het arron
dissement Slnt-Nil<laas haar verkiezingsplatform voor. Dit sluit na
tuurlijk aan bi] het nationaal VU-programma, aangevuld met streek-
gebonden aksenten. 

De zorg om de werkgelegenheid is 
voor de VU van het Waasland de voor
naamste bekommernis De stijging in 
de tertiaire sektor en de omschakeling 
in de tekstielsektor evenals de industn-
alisering van de Linkeroever hebben 
met kunnen verhinderen dat de werk
gelegenheid afgenomen is De faling 
van Cockenll-Yards te Hoboken bete
kende voor vele Wase arbeiders het 
verlies van hun job Hetzefde geldt voor 
Nobels-Peelman Dit alles gebeurde 
door een regering die wel honderden 
miljoenen spendeerde aan de .red
ding" van het Waalse staal 

Grote projekten, zoals de Liefkens-
hoektunnel, blijven wachten op uitvoe
ring en bovendien moet de bouw gefi
nancierd worden met pnve-kapitaal en 
tolgelden De kansen tot expansie op 
de Linkeroever werden onvoldoende 
benut 

Kleinschalig en milieubewust 
De VU van Smt-Niklaas eist ook een 

betere ondersteuning van de vele KMO-
bedrijven en de talrijke familiale land
bouwbedrijven Dit vergt een voortdu
rende zorg voor het behoud van onze 
landbouwgronden Bij onteigeningen 
voor openbaar nut dient het verkoo-
precht ten voordele van de boer her
steld te worden, indien de grond met 
voor het bestemde doel wordt aange
wend I n dat verband wordt ook gedacht 
aan de oprichting van een grondbank 

De VU van Waas heeft ook een am
bitieus plan voor een betere bescher
ming van het natuurbehoud en de lee
fomgeving, onder het motto ,,Beter 
gaan leven" Toch heeft het protest van 
om de VU met kunnen beletten dat het 
trajekt Grote Ring door de regenng 
werd goedgekeurd En in Sint-Gillis 
werd een ruilverkaveling opgedrongen 
tegen de wil van de omwonenden Met 
de kaktastrofale gevolgen voor natuur 
en landschap werd geen rekening ge
houden 

Er moeten dnngend maatregelen ge
troffen worden om de vervuiling van de 
kreken tegen te gaan en om het water
peil in stand te houden Het staatsdo-
mein De Stropers" moet als een echt 
natuurreservaat erkend en beheerd 
worden 

De plannen voor het omvormen van 
de Scheldepolders in Kruibeke tot over
stromingsgebied noemt de VU overbo-

Landschapsschilder 
HHichiel Maton 
te Ertvelde 

Michiel Maton, landschapsschilder 
werd geboren op 7 mei 1938 Van be
roep IS hij technisch tekenaar De 
kunstenaar aan het woord over zijn 
werk 

.Schilderen zit de familie in het 
bloed Het verfpallet en het doek waren 
me met onbekend Vader schilderde 
en voorvaderen gaven les in de tech
niek van de schilderkunst Allerlei toe
valligheden spoorden me aan het pen
seel ter hand te nemen Samen met en
kele vrienden volgde ik een week-end 
opleiding te Waregem Na die eerste 
kennismaking zoek je uiteindelijk een 
eigen stijl Mijn voorkeur gaat uit naar 
het schilderen van landschappen ech
te romantiek Ik hou ervan mooie plek 
jes uit de natuur op doek te brengen' 

Schilderijen van Michiel Maton zijn te 
bekijken in Vlaams Huis , De Veld
bloem Hoge Avnjstraat 7 te 9068 Er
tvelde 

Van zaterdag 28 september tot en 
met zondag 28 oktober 

- woensdag donderdag en vrijdag 
vanaf 17 u 

zaterdag vanaf 14 u 
- zondag vanaf 10 u 
Op zaterdag 28 september om 20 u 

opent prof Jet Maton de tentoon
stelling 

dig en onaanvaardbaar ,,Deven«ezen-
lijking van dit ene stukje uit het Sigma-
plan IS slechts een alibi voor veiligheid 
tegen het overstromingsgevaar " Dit 
unieke rekreatiegebied mag met opge
offerd worden voor pseudo-

bescherming Een globale en definitie
ve aanpak door de bouw van een 
stormstuw of dijkverhoging is daaren
tegen nodig 

De VU van het Land van Waas kant 
zich ook tegen de bouw van een vijfde 
kerncentrale te Doel 
VU-alternatieven 

Ook de Interkommunale van de 
streek om en rond Sint-Niklaas, die be
heerst wordt door de CVP, heeft zwaar 
ontgoocheld De VU verwijst in dit ver
band naar de noozaak van een fietspa-
denplan, een betereorganisatie van het 
openbaar streekvervoer en een nieuw 
woonbeleid 

Tot slot benadrukte de VU van Sint-
Niklaas dat zij de enige partij uit de 
streek is die haar programma kan waar
maken De schaduwen van de ovenge 
frakties zullen wel moeten volgen 

De „50 Vlaamse Franken", 
gangbare munt In Lede en omstreken 

Niemand kon in de verste verte ver
moeden welke vlucht het projekt „50 
Vlaamse Franken" zou nemen De 
bestellingen komen nu met regelmaat 
van de klok binnen Vooral de vereni
gingen hebben ontdekt welk groot fi
nancieel voordeel voor hun vereni-
gingskas zij met de verkoop van de nu-
mismatische penningen en de 
verspreiding van de looppenning kun
nen doen 

Lede en omstreken spant hierbij wel 
de kroon Omzeggens in geen enkele 
handelszaak in Lede en omstreken wor
den de ,,50 Vlaamse Franken" gewei
gerd En op bals, tuinfeesten, ja zelfs op 
wijkkermissen, wordt de looppenning 
, 50 Vlaamse Franken" als gelijkwaar
dige munt aan de Belgische Frank ge
bruikt 

DE VOORLOPER 
VAN DE VLAAMSE MUNT 

50 VLAAMSE FRANKEN 
Geen Vlaming, die naam waardig, mag dit uniek kunststukje 

missen, als looppenning ter waarde van 50 fr, geldig over heel 
Vlaanderen waar de sticker met de tekst „Hier heeft en aanvaardt 
men de 50 Vlaamse Franken" hangt Ook kunt U er weg mee in 
Uw lokalen op ledenfeesten, bals, eetfestijnen enz 

Ook de numismatische penning mag U niet missen: Goud: 
14.240 fr. • Zilver: 1.650 fr. - Alpaca FDC: 220 fr. • Alpaca gepati-
neerd: 100 fr.-Samen in een luxe-schrijn: 15.545 fr. De looppen
ning is te verkrijgen tegen 50 fr. 

Ontwerp en tekening Frans Minnaert en JoDeblieck Idee Al 
bert Van Hove Initiatief Federatie Vlaamse Kringen (FVK) 

Inlichtingen en bestellingen: Albert Van Hove, Guchtstraat 32, 
9310 Lede, tel. 053-21.60.37. 

OOST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 
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 ' " m de Stadsbiblioteek Spreekster is Ria Van Den Heuvel 
Aanvang 20 u Org FVV-Sint-Niklaas 

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

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

26 LATEM-DEURLE-DE PINTE: Paul Van Grembergen en Luk De Pes-
seroey over,,Parlementsverkiezingen en de politieke toestand" Voor
stelling plaatselijke kandidaten Om 20u15 in Gemeenschapslokaal 
(achter oud-gemeentehuis) Deurie, X De Cocklaan 5 

28 ERTVELDE: Vooropening tentoonstelling Michiel Maton Inleiding 
door Jozef Maton In het Vlaams Huis ,,De Veldbloem", Hoge 
Avnjstraat 7 Aanvang 20 uur Deze tentoonstelling loopt tot 28 okto
ber Org VNKKE 

28 GENT: 16u10, herdenkingsmis Leo Vindevogel in de kerk van de pa
ters Domimkanen, 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 f r Aanvang 17 uur Organisatie VU-Herzele 

28 STEENDORP: 2e pannekoekenkermis in Taverne Bndge (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 11 u30 tot 15 u Organisatie VU-Herzele 

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

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

OKTOBER 
5 GENT: Verkiezingskaravaan Deelnemers en belangstellenden ver

zamelen om 9u30 aan lokaal Tip-Top, Zwijnaardsesteenweg 510 
Gent Tel 091/22 87 07 Org VU-Gent-Zuid ) 

5 DRONGEN: Mosselsouper in de Rijksbasisschool, Groenewandeling 
80, van 20 tot 22 uur Daarna gezellig samenzijn Inkom 250 f r Inschrij
vingen bij Adelheid De Vleeschauwer 091/26 10 12, of Hugo Verbe-
ke 091/26 18 69 Org Vlaamse Vriendenkring Drongen 

5 SINT-GILLIS-WAAS: Jaarlijks bal in de ,Kring", Kerkstraat Kaar
ten kunnen bekomen worden op het nr 03/770 74 39 Enkele be
langrijke verkiezingskandidaten zullen aanwezig zijn 

2^ 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De radd voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Adlst heeft 
de hiernavolgende funkties opengesteld 
- 2 voltijdse funkties van geneesheer specialist in de anestesie 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden 
gestuurd aan de voorzitter van het OCMW Gasthuisstraat 40 9300 
Aalst en dienen met de bewijsstukken uiterlijk tegen 24 septem
ber 1985 ter bestemming te zijn 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot ekono 
mische heroriëntering van 4 8 1978 genaamd anti krisiswet zijnde 
opengestelde funkties toegankelijk voor mannen en v rouwen ten 
ZIJ het uitdrukkelijk anders is voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij dhr 
Humbert Barrez direkteurziekenhujs tel 053 78 33 66binnenpost 
"O (Adv 151) 

SIEMENS 

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

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

toets kleine was en temperatuur naar believen 
instelbaar 

Vergelijk... en kies Siemens ! Raadpleeg < 
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LIMBURG 
SEPTEMBER 

19 

22 

24 

28 

29 
29 

MUNSTERBILZEN: Lokaal Bloemenhof om 20 uur Algemene werk-
groepenvergadermg in voorbereiding van bal en kiesnamiddag 
GENK: Tuinfeest met volksspelen en barbecue in ,,de Slagmolen" 
ten Gent-Termien Aanvang 15 uur Barbecue om 17u30 Org 
VU-Genk 
MUNSTERBILZEN: Algemene info-avond over de verkiezingen om 
20 u in lokaal Bloemenhof Org Afd Groot-Bilzen en alle afd Alg 
leiding Burg Johan Sauwens 
'S GRAVENVOEREN: Groots Vlaams volksbal in het Kursaal Aan
vang 20 uur Org VU-Voeren 
MUNSTERBILZEN: Reuze kienavond in feestzaal Tim, Wijngaardstr 
GENK: VUJO-Limburg, bestuursvergadering om 10 u in de Sky-
molen 

Verkiezingskoorts te Hasselt 
Op 7 en 8 september jl vond in het 

Kultureel Centrum van Hasselt de jaar
lijkse info- en hobbybeurs plaats 

Zoals ieder jaar w/aren ook de Volk-
suniejongeren van Hasselt met een 
„s tand" aanwezig Op een bepaald mo
ment werden wij door de sekretaris van 
de plaatselijke jeugdraad aangemaand 
om enkele sloganaffiches van de Volk
sunie te verwijderen, zoniet werd er 
zelfs gedreigd met het ingrijpen van de 
rijkswacht Diezelfde persoon had ech
ter ook problemen met de ,,Oranje" 
CVP-ballonnetjes en een videoclip van 
de PVV-jongeren 

Naar aanleiding van dit voorval beslo

ten de verschillende jongerenafdelin
gen, die geen probleem hadden met el-
kaars propaganda, hun krachten sa
men te bundelen Het werd ons echter 
duidelijk toen bleek dat de man in 
kwestie ook de sekretaris was van de 
plaatselijke SP-afdelmg, die met aan
wezig was op de beurs Besloten werd 
een gemeenschappelijk persbericht uit 
te geven waarin het ontslag en de ver
ontschuldigingen van de betrokken per
soon werden geëist De drie jongeren-
voorzitters ondertekenden dit bericht 

Waarschijnlijk had onze ,,rode broe
der" een aanval van verkiezingskoorts 

Dany Moors 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkarfikelea 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot iau .30 
Do., zat. van 10 tot IS u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

KEIZEHSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02 582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

Ĥ  
Tweede Herkse 
VUJO-bierfeesten 

Te Herk-de-Stad vindt de tweede uit
gave van de Herkse Bierfeesten plaats 
Deze festiviteit gaat door op vrijdag 27, 
zaterdag 28 en zondag 29 september 
1985 

Het programma ziet er uit als volgt 

Vrijdag 27 september cantus aan
vang om 20 uur, inkom 100 fr 

Zaterdag 28 september jeugdfuif 
met Drive-in-showvan Radio Noordzee 
Aanvang om 20 uur, W K 50 fr , inkom 
60 fr 

Zondag 29 september spagetti-
avond, aanvang om 18 uur, inkom 120 
fr 

Dit alles gaat door in de tent op de 
Wendelenwoestijn (Zuidbrugstraat te
genover de Volksmacht) Organizatie 
VUJO Herk-de-Stad Inschrijven voor 
de spagetti-avond bij Bart Raskin, tel 
013-55 26 30, Greet Durwael, tel 
013-55 15 06 

ZO€H€RC3€ 
24j gehuwde kinderverzorgster met 

diploma van medisch sekretariaat zoekt 
een betrekking als kinderverzorgster, 
bediende of algemeen administratie m 
het Brusselse of ten westen van Brus
sel Werkte reeds enkele jaren als ad
ministratief bediende Voor ml zich 
wenden tot Volksvertegenwoordiger Dr 
J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

22j ongehuwde tweetalige slager
spekslager uit Anderlecht zoekt een be
trekking in het Brusselse of op de as 
Brussel-Malle Voor ml zich wenden tot 
Volksvertegenwoordiger Dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

l 21-jarigejonge dame, diploma zie-
kenhuisverspleegster A2 - zoekt een 
passende betrekking 
' 19-jarige juffrouw, kwalificatiege-
tuigschrijft gezins- en sanitaire helpster 
zoekt een passende betrekking 

Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem, senator, A Lon-
questraat 3 1 , 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72.87 
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BRABANT 
SEPTEMBER 

21 GROOT-BIJGAARDEN: Het bestuur van de VU-afdeling Groot-
Bijgaarden nodigen u en uw familie vriendelijk uit op hun 2e eetfestijn 
dat doorgaat in zaal , Col legium" Brusselsestr Vanaf 18 uur 

22 GROOT-BIJGAARDEN: 2e eetfestijn van de VU-afdeling Groot-
Bijgaarden in zaal , ,Col legium", Brusselsestraat Doorlopend vanaf 
11 u 30 

27 LEUVEN: VU-meeting in , Salon Georges", Hogeschoolplein te 
Leuven 

27 LINKEBEEK: Diavoorstelling ,,Voeren in Vlaanderen" Voordracht 
doorGuidoSweron In het Vlaams Cultuur Centrum,,De Moelie" Aan
vang 20 u Inkom 50 fr Org VUJO-Linkebeek-Ukkel-Beersel 

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

OKTOBER 

2 SINT-AGATHA-BERCHEM: Vormingsavond ,.Brussel uit de koel
kast" in het trefcentrum ,,De Kroon" J B Vandendneschstr 19 Spre
kerszijn dr Yvo Peeters en Mon Vandyck Aanvang 20 u Org Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel vzw i s m Karel Fulsfonds en FVV-
Sint-Agatha-Berchem ) 

5 GRIMBERGEN: Verkiezingsmeeting met Paul Peeters, Daan Vervaet 
en Enk Clerkx in de ,,Charleroihoeve" vanaf 20 u Mogelijkheid tot 
het stellen van schriftelijke of mondelinge vragen 

5 DWORP: Jaarlijks eetfestijn inzaai , ,Ons Huis" Op het menu mos
selen, tomaat-garnaal, haringlapjes, biefstuk, kindermenu Vanaf 
17 uur Org VU-Dworp 

6 DWORP: Jaarlijks eetfestijn in zaal,,Ons Huis" Vanaf12uur Org 
VU-Dworp 

lustrerie 
25 jaar d e v r i e s G 

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

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

ALPANROOF 

Tel. 

Amer lka le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

na 19 u.: 03-238.88.40 

ZINK - LOOD - KOPER - PVC WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
o^ol^"^*" -^ - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN - DAKPANNEN 
SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 

HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 
PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRUSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onnniddell i jk te b e k o m e n bij 

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

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101. Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

ff^^ S T U D I O 
D A N N 

02-42869.84 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

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

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

te l . 0 5 2 - 4 2 . 3 3 . 0 4 - 4 2 . 3 9 . 1 6 

DE PRIJSBREKER 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huvwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

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

Silhouette 
Marw/itz 
Rodenstock 

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

Verzeker u goed 
en toch... 
goedkoper! 

m^^if VERIEKEKNCSMAKtLAAR 

BREDABAANI61 BU52 ?130BRA5SCHAAT TEL03/65Util7 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478.1993 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Gpraardsbergen 

Tel 054-412589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

v a n h e t g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-2364531 

Open van 10 tot 19 u 30 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Kloogsiraal 20 
Lede 

Tel. 053-213636 

Zondag en maandag gesloten 

Loodgieterij, sanitair zink gas. 
roofing waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDÜ NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

H o u t z a g e r i j 

DE ROOSE NV. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 8386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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Manager en wereldreiziger Gaby Vandromme: 

Vlaanderen 2 . 0 0 0 , 
wat zal het zijn ? " 

99 

,, Ik wou niet zomaar na de boeiende en woelige studentenjaren het 'burgerlijk 
leven' instappen. Vandaar dat ik onder meer nog meegewerkt heb aan de publika-
tie van het weekblad 'Vrijdag'. Het was, toegegeven, niet mijn beste debuut als ma
nager Het is even later dat ik het klappen van de kommerciële zweep heb gevoeld, 
en zelfleren hanteren. Nu ik, dank zij mijn werk bij een Amerikaanse multinationa
le onderneming, de 'bedrijvigheid' in de wereld heb leren kennen, stel ik mijzelf met 
steeds groter aandrang de vraag: hoe zal Vlaanderen, onze gemeenschap, in het 
jaar 2.000 (binnen niet meer dan vijftien jaar) eruit zien.. ? " 

G ABY Vandromme (der
de kandidaat op de VU-
kamerlijst in het Brus

selse) was één van de voorvech
ters op de barrikaden van 'Leu
ven Vlaams'. 

Na twintig jaren blijft hij duide
lijk nog enorm intens politiek be
drijvig. Minder bekend voor de 
buitenwacht zijn diens aktivitel-
ten als manager. En dan nog wel 
voor het marketing-beleid. Het is 
een bedrijvigheid die voor velen 
een grote wazige onbekende is. 

Met deze manager hadden we 
een flinke babbel; ook een be
moedigend gesprek over de toe
komst van Vlaanderen...Op 
voorwaarde dat het Vlaamse ma
nagers zijn die het lot van onze 
gemeenschap tenvolle in han
den kunnen nemen. 

Gaby Vandromme: „Leuven-
Vlaams het IS helaas al twintig jaar 
geleden Het was een prachtige pe
riode in mijn leven Die onbaat
zuchtige inzet van zovelen 

We hebben gediskussieerd, ru
zie gemaakt Maar het was prach
tig Alleszins een boeiende perio
de in mijn leven In feite heb ik in 
mijn politieke bedrijvigheid de stiel 
van manager geleerd Grote inzet 
is onontbeerlijk 

Je kan natuurlijk jarenlang tal 
van wilde aktiviteiten ontwikkelen 
Zoals bijvoorbeeld de tientallen 
straatbetogingen Preses zijn van 
het Leuvense Katoliek Vlaams 
Hoogstudentenverbond (KVHV) 

Of werken als voorzitter van de 
VVS (Vereniging van Vlaamse Stu
denten) Ook, als politiek hoofdre-
dakteur van het KVHV-tijdschrift 
'Ons Leven' 

Dat late studenten-engagement 
heeft me blijven bezielen Ook in 
het bedrijfsleven Niets kan be
hoorlijk verwezenlijkt worden zon
der grote inzet 

Plantrekkers komen in de be
drijfswereld met aan bod Inzet, en
gagement, en een gedegen ideolo
gie zijn broodnodig om goed werk 
te presteren " 

Er IS al zoveel over gezegd-
maar ik vrees inderdaad dat wij in 
korte tijd het avondland worden, 
terwijl Japan en China energiek de 
landen van de Rijzende Zon zullen 
blijken te zijn 

Dirigent... 
Bijvoorbeeld China is met zo

maar het fabuleuze land van de 
slangenbezweerders In kommer-

Vlamingen zijn altijd 'vooruit
ziend' geweest Nochtans zou ons 
nu de kans moeten gegund worden 
om op eigen krachten een hoopvol
le koers te varen 

Maar,dat wordt ons hoege
naamd met gegund Ik ben een 
leerling van het 'instituut Vlenck' 
Bedrijfsbeheer was onze opleiding 
Met die professionele ervaring kan 
ik met anders dan mijn ergernis te 
uiten over het Belgisch staatsbe-

,,Voorzien" 
— Wat doet een marketmg-

manager in feite? Veel wind la
ten waaien, of frisse initiatieven 
bedenken en op gang 
brengen..? 

Gaby Vandromme: ,,ln '76 
stond ik op de dertiende plaats in 
Ukkel Ik ben immer in het Brussel
se politiek bedrijvig geweest Voor 
de VU Hoewel bedrijvig voor een 
Amerikaanse multinationale onder
neming, of misschien allicht daar-

Manager Gaby Vandromme ,, graag dirigent zijn van historisch symfonisch orkest'" 

om, ben ik de politieke bedrijvig
heid vanuit een marketing-oogpunt 
gaan bekijken 

WIJ werken in onze bedrijven, 
ook in onze politieke bedrijvigheid 
nog immer met grote oogkleppen 
aan 

Ik zie , zoals zoveel beroepsge
noten, in onze wereld enorm veel 
dingen veranderen Omwille van 
de wereldtentoonstelling is er veel 
innoverend nieuws over Japan 
Het land van de Rijzende Zon 
Daarbij wordt ten onrechte verge
ten dat nog andere landen, zoals 
India, zich in de toekomst meer om 
meer zullen aandienen als 'High-
Tech' partners 

Ik vrees dat,indien de huidige 
Belgische politiek wordt volgehou
den, ons volk vanaf volgend jaar de 
kommmercieel konkurrentiele boot 
kompleet mist 

Er zijn vooral de politici die veel 
wind laten waaien, met de 
marketing-managers 

Onze job, bestaat er vooral in te 
'voorzien' Organiseren, plannen, 
en kontroleren 

In feite stellen alle Vlaamse kol
lega's die ik in het bedrijfsleven ken 
de grote vraag Waar zal de Vlaam
se gemeenschap in het jaar 2 000 
zich bevinden '̂  In een uitzichtlo
ze of een toekomstgerichte hoop
volle positie 

Nog veel 
bij te leren 

— Er is te weinig managment 
in het Belgisch politiek huis
houden..? 

Gaby Vandromme: ,, Och-
god,zelfs met alleen in de politiek 
Het niveau van het marketing-beleid 
in ons land, in onze bedrijven is — 
algemeen bekeken — konkurren-
tieel onder peil Soms zie ik dingen 
gebeuren die om van te huilen zijn 
Ik ben ,heeft men mij bij herhaling in 
het buitenland gezegd, een 'hoog
waardige marketing kerel' 

Ik ben geen navelstaarder Wel 
dolgraag een man van de wereld 
Met groot plezier ontdekte ik het be-
drijfsgebeuren in bijvoorbeeld Singa
pore,,in Australië, in Helsinki, Taiti, 
Zuid-Afnka, San-Fransisko 

WIJ hebben nog enorm veel te le
ren in andere kontinenten Niet al
leen ,maar zeker vooral op kommer-
cieel vlak 

Misschien hebben we inderdaad 
ook in het politiek managment 
enorm te weinig vakkundigheid 

Het IS zo allemaal een gebeuren 
van-dag-op<iag Daarentegen worden 
elders uitdagende initiatieven geno
men Ik heb de ervanng opgedaan dat 
bijvoorbeeld Japan nog immer zijn 
grote troeven met heeft uitgespeeld 

ciele middens is men formeel. daar 
worden high-tech ('hoogtechnolo
gische') prestaties geleverd 

— Wij gaan de boot toch niet 
missen..? 

Gaby Vandromme: ,, Vlamin
gen zijn wereldberoemd als missi
onarissen, en worden ook enorm 
gewaardeerd als 'doorduwers' Al
leen vrees ik inderdaad dat wij on
ze tijd aan het verspelen zijn 

Er zijn nog andere kollega's van 
mij, Vlamingen, die liever het vlieg
tuig dan de tram nemen Wij 
presteren te weinig Ik denk bijvoor
beeld dat WIJ het einde van de Ja
panse kommerciële vloedgolf hoe
genaamd nog met gezien hebben 

leid dat ook Martens V hardnekkig 
handhaaft 

Er was 'Flanders'Technology' 
Groot applaus, ook in het buiten
land Maar, vooral heb ik de multi
nationale ervaring dat wij ons als 
Vlamingen te weinig laten kennen 
in de wereld Het wordt de hoogste 
tijd dat WIJ meer ambassadeurs aan 
het werk zetten om de belangen 
van ons volk op professionele wij
ze te verdedigen Zelf zou ik graag 
dirigent zijn van zo'n historisch 
Symfonisch Orkest Dat zou nog 
meer energie opeisen dan het 
spel' van marketing-manager " 

(hds) 
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