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De redaktie geeft op de trein-tram-bus-dag (5 oktober) afspraak in 
de „stad van de nieuwe voorzitter"... 

Samen naar Biee of Oostende ! 
(Lees biz. 3) 

Brussel met 
Vlaanderen 

Het lijkt wel een merkwaardige koerswijziging dat premier Mar
tens, na jarenlang de communautaire problemen zorgvuldig in de 
f rigo gesloten te hebben, nu zelf aankondigt dat de regering het ini
tiatief zal nemen om een parlementaire kommissie aan de praat te 
krijgen over de staatshervorming en het probleem Brussel. 

Of het inderdaad een koerswijziging zal zijn en naar de redenen 
ervan blijft voorlopig gissen. Een tipje van de sluier werd misschien 
opgelicht door minister Dehaene tijdens zijn toespraak te Brussel 
voor het Verbond van Ondernemingen. Hij bracht het hoofdstede
lijk statuut ter sprake in verband met de financiële middelen die 
Brussel vanaf 1986 bijkomend uit de successierechten moet putten. 
Zoekt hij voor de toekenning van extra-geld naar voorwaarden die 
dit transfert voor het Vlaams elektoraal verteerbaar moeten maken? 
De gemeenteraadsverkiezingen staan op minder dan twee jaar voor 
de deur. Ook de franstalige Brusselse politici staan ongeduldig te 
trappelen om straks met resultaten — en liefst met een slof geld! -
voor hun kiezers te verschijnen. 

Aan de vooravond van het arrest-Happart is het overigens niet on
handig van Martens, zijn achterban de wortel van een ruim over
leg over de staatshervorming voor de neus te houden. Tegen de 
schimmige achtergrond van brede hervormingsplannen hoopt hij 
te kunnen beweren dat het incident Happart een wissewasje is dat 
geen schaduw mag werpen op de komende hervormingen. Daaren
boven hoopt hij wellicht de Vlaamse eerste-minister Geens en diens 
Waalse collega Wathelet, die de jongste dagen erg lastig doet, aan 
een zoet lijntje te houden. 

Welke ook de beweegredenen zijn, als er ook maar een kans is dat 
er schot komt in de staatshervorming wil de Volksunie niet afzijdig 
blijven. Zij zal zich echter niet laten misbruiken voor een vrijblij
vend onderonsje, voor een praatfrigo of voor elektorale hoofdstede
lijke hoogstandjes. Het gaat er haar om, de knoeiboel van 1980 op 
te ruimen en duurzaam te verbeteren, het federalisme te verdiepen, 
de Vlaamse macht en middelen te vergroten. Zij zal zich in geen ge
val laten vangen aan het franstalig ongeduld om een statuut voor 
Brussel af te kopen met een aantal schijntoegevingen. 

In de staatshervorming is Brussel een uiterst belangrijk element, 
het sluitstuk als het ware maar toch slechts een onderdeel. De Vla
mingen doen er goed aan te beseffen dat zij te Brussel slechts zo sterk 
staan als zij sterk zijn in gans het land. Het kan geen enkel Vlaams 
belang dienen, Brussel los te weken uit de kontekst van de hele 
staatshervormingen een hoofdstedelijk statuut te aanvaarden voor
aleer de Vlaamse regering en het Vlaams parlement beschikken 
over échte macht en over voldoende geld om die macht om te zetten 
in een beleid voor alle Vlamingen, die van Brussel en die van elders. 

Het losweken van Brussel uit deze kontekst zal waarschijnlijk 
slechts voor gevolg hebben dat een hoofdstedelijk nepstatuut tot 
stand komt bovenop de huidige mislukking van de federalisering. 
Bij een voor de Vlamingen bevredigende oplossing van het probleem 
Brussel zal men moeten steunen op een politiek en financieel sterk 
en bewust Vlaanderen. Het zou voor alle Vlamingen, de Brusselse 
Vlamingen inbegrepen, een onvergeeflijke fout zijn een aantal 
hoofdstedelijke kruimels te rapen terwijl de Vlaamse autonomie ver
der wordt belemmerd, beknot of teruggeschroefd. 

Het zal trouwens vrij vlug een levensgrote illuzie blijken, te den
ken dat de franstaligen sinds het kwijnen van het FDF toeschiete
lijker geworden zijn. De woorden én de daden van een de Donnéa, 
een Simonet, een Defosset, een Wathelet, een Moureaux of Nothomb 
bevestigen iedere dag het tegendeel. 

We bedanken feestelijk voor een Vlaams vingertje in de Brussel
se pap. Wij willen het volle pond aan Vlaamse macht, ook te Brus
sel. Wij willen het enige waar de open en verkapte unitaristen of uni
onisten wezenlijk bang voor zijn: de Vlaamse natievorming. De rest 
zal ons in de schoot vallen! 

tvo, 
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Sociaal overleg afgerond? 

Vlaanderen 
afwezig 

De zg. sociale gesprekspartners raakten het vorige 
week eens over een ontwerp van interprofessioneel ak
koord. Een verheugend feit, alhoewel waarnemers op
merken dat alles eigenlijk nogal vaag en wazig is ge
bleven. 

Z o voorziet dit akl<oord In 
een erg grote onderhande-
lingsvrijheid voor de ver

schillende sektoren. Op zich is dit 
vermoedelijk positief, maar insiders 
zien daarin vooral het bewijs van de 
bewering dat er in wezen slechts 
enkele lijnen getrokken zijn waar
binnen de akkoorden moeten 
gesloten worden. 

Opvallend is voorts dat het ooit 
zo strijdlustige socialistische syndi-
kaat geen verzet meer zal ontkete
nen ; konsekwent aan zijn recente 
geruchtmakende bekentenis van 
onmacht, heeft ABVV-leider André 
Vanden Brouckezich nu ook neer
gelegd bij het voorgestelde 
ontwerpakkoord. De roomsblauwe 
regering kraait natuurlijk viktorie en 
meent dat alle obstakels uit de weg 
geruimd zijn. f\/let uitzondering dan 
van het Happart-dossier, maar ook 

daarvoor beweert Martens ,,une 
sollution" in zijn toverzak gereed te 
houden... 

Wij zijn zo vrij eraan te twijfelen 
of alles inderdaad zo rustig zal blij
ven. De onvrede in de scholen zal 
niet stilvallen, zeker niet met het 
zicht op de fatale datum van 1 ok
tober (dag van de,,tellingen"). Ook 
het universitaire milieu zou straks 
wel eens in beweging kunnen ko
men, alhoewel de politieke aktie 
daar van jaar tot jaar achteruitboert. 

Tijdens de besprekingen van de 
sociale partners bleef de Vlaamse 
dimensie volkomen afwezig. Elk 
kerstekind weet nochtans dat een 
mogelijks sociaal-ekonomisch her
stelbeleid onlosmakelijk verbonden 
is met het kommunautaire pro
bleem. Sommigen vragen zich te
recht af waar de Vlaamse Regering 

gebleven is? (Tenzij deze opgehou
den heeft te bestaan...) 

In de regeringsverklaring van 
Geens II stonden immers verschil
lende paragrafen vol prachtig-
klinkende verklaringen over de 
werkgelegenheid, een modern in
dustrieel draagvlak, de sociale 
rechtvaardigheid en wat al meer 
Eén van de prioriteiten heette zelfs 
het herwaarderen en uitbreiden 
van de bevoegdheden te zijn van 
de SERV en het VESOC. Boven
dien bezit de Vlaamse Raad en Re
gering op een aantal van die terrei
nen, krachtens de wetten van '80, 
over een reeks eksklusieve be
voegdheden! Er móet dus een 
Vlaams sociaal overleg volgen. 

Al vrezen wij dat deze ronde er 
niet zal komen. De vakbonden en 
het VBO kunnen bezwaarlijk verde
digers van een gefederalizeerde 
struktuur worden genoemd, laat 
staan dat zij de rechten van de ge
meenschappen zouden beharti
gen. Doorgaans trekken zij aan het 
unitaire zeel. Zij zullen bijgevolg 
niet aandringen. 

En de Vlaamse Regering o.l.v de 
CVP-er Geens lijkt er duidelijk op 
bedacht alles te ondernemen ten
einde het onvergeeflijke verraad in 
het Overlegkomitee te doen verge
ten. Zij zwijgt stil. Zoals ze nu reeds 
negen maanden lang doet. 

(pvdd) 

Zondag 12 oktober 
te Halle 

Antl-TGV-
betoging 

De VU doet mee 
(Lees bIz. 6) 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

VJN (1) 

Er zijn in Vlaanderen blijkbaar nog 
mensen, die niet in staat zijn om lessen 
te trekken uit het verleden en verder le
ven met achterhaalde idealen Dat is 
hun zaak Gelukkig vormen zij maar 
een kleine minderheid in onze Vlaam
se samenleving, want een tweede 
misstap zou het Vlaams-nationalisme 
wel eens fataal kunnen zijn Het is ze
ker niet mijn bedoeling oude wonden 
weer bloot te leggen, dat doen anderen 
wel voor ons 

Toch IS het jammer dat mensen te
gen beter weten in, onze Vlaamse 
jeugd proberen voor hun wagen te 
spannen, om alsnog hun verloren dro
men (lees nachtmerries) te verwezen
lijken De jeugd IS immers een gewillig 
slachtoffer De VNJ-verbondsleiding 
zou er echter beter aan doen, onze 
jeugd degelijk voor te bereiden op een 
kreatieve, demokratische en verdraag
zame Vlaamse staat, waarin geen 
plaats IS voor iedere vorm van racisme 
en militansme en meehelpen aan de 
verwezenlijking ervan, zoniet doet de 
Vlaamse beweging er goed aan zich 
openlijk te distancieren van verdere ex

tremistische doelstellingen en aktivitei-
ten van het VNJ 

M.B., Brugge. 
fi_ 

VNJ (2) 
Mag ik reageren op het vraaggesprek 

met de nieuwe VNJ-Verbondleidster, 
verschenen in ons blad van 11 septem
ber jl 

Dit in verband met haar bewering dat 
,,vreemde kinderen" geweerd moeten 
worden in het VNJ onder voorwendsel 
dat het VNJ geen volksvreemde ideo
logie wil opdnngeni 

Ik raad haar aan o m ,,Nationalisme 
en Federalisme" (1971) van dr Maurits 
van Haegendoren te lezen Daarin zal 
ZIJ lezen hoe ,,De natie een sociale 
eenheid is, die om verschillende rede
nen aantrekkingskracht uitoefent" en 
verder dat ,,Een natie een lots- en le
vensgemeenschap IS, gegroeid uit de 
erfgemeenschap" 

Ook pater Stracke's woorden ,,De 
echte adel van het leven ligt noch m het 
bloed, noch in het goed, maar in het ge
moed" mag zij ter ovenweging nemen 

En ter illustratie hierbij enkele 
,,vreemden" die voor de Vlaamse na

tievorming grote betekenis hadden en 
hebben 

1 Eugene Baie (1874-1963), de 
fransman, die vanuit Nice (Nizza) zo be
wonderend over Vlaanderen/De Neder
landen schreef 

2 Jan Domela Nieuwenhuis {^870-
1955), de „Diets predikant" van Deens-
Noorse afkomst, vriend van o m Roza 
de Guchtenaere 

3 Joe EngZ/s/) (1882-1918), de kunst
schilder van Ierse oorsprong die het 
Heldenzerkje ontwierp 

4 James Ensor (1860-1949), de 
Oostends-Engelse kunstschilder, 
bouwde verder op een reeks elementen 
uit de Vlaamse Schildersscholen 

5 HendrikHeldbuchel(^90A^^97^), 
leraar, van Duitse afkomst, maker van 
de destijds unieke ABN-gidsen 

6 De Joodse Marten Rudelsheim 
(1873-1920), die — voor Vlaanderen — 
bij gebrek aan gepaste geneeskundige 
zorgen in de Antwerpse gevangenis 
stierf 

7 Frans Ruhiman (1868-1948), toon-
dichter van Duitse oorsprong, die met 
Alfred Hegenscheidt en Prosper van 
Langendonck op het eind van de 19e 
eeuw een goed deel van de Vlaamse 
kunstwereld in Brussel bepaalde 

En mogen wij de betrokkene vragen 

de waarde van de Hongaarse Sandor 
Szondi, die samen met oud-VU-senator 
Rob Vandezande het VVO oprichtte 
voor de Vlaamse beweging te willen on
derzoeken' 

Ik vraag me af hoe iemand, die der
gelijke nonsens verkoopt m een vraag
gesprek algemeen-leidster kan worden 
in het V N J ' 

L.B., Leuven 

VNJ (3) 

Het interview met VNJ-verbonds-
leidster L Broeckx in WIJ van 11 sept 
1986 vind ik verschnkkelijk Vooral haar 
uitspraken in verband met,,vreemde" 
kinderen, die door Vlaamse ouders wor
den geadopteerd, hebben mij 
geërgerd 

Men vraagt zich af wat Vlaams-
nationalisten er toe leidt een dergelijke 
onzinnige en immorele houding aan te 
nemen En dan maar klagen dat tal van 
mensen in Vlaanderen en vooral in Ne
derland geen begnp hebben voor de 
Vlaamse Beweging in het algemeen en 
het Vlaams-nationalisme in het bij
zonder 

E. Raskin, Eigenbilzen 

EVA-KONGRES CARDIFF 

Het EVA-kongres te Cardiff is mij bij
zonder goed bevallen In de eerste 
plaats omdat de vergaderingen door 
hun ondenwerpen zeer interessant wa
ren Dat was blijkbaar ook de ervaring 
van de andere deelnemers, want men 
was zeer bij de zaak betrokken en hun 
opmerkingen waren zeer ter zake 

In de tweede plaats met ik beslist de 
kwaliteiten van de voorzitter noemen 
Ik moet zeggen, zelden een bekwamere 
voorzitter als Vandemeulebroucke te 
hebben meegemaakt Hij was zakelijk 
en rustig, zeer op de hoogte van de on
derwerpen, liet iedereen aan het woord, 
maar onderbrak te lange uitweidingen 
en hij was vnendelijk Hij moet onget
wijfeld een zeer goed Europarlementa
riër zijn Men lof betreft ook de mensen 
van het EVA-sekretariaat Zij hebben 
zich erg ingespannen en voortreffelijk 
werk gedaan 

In de derde plaats was er voldoende 
tijd om buiten de vergaderingen 
gesprekken met mensen overal uit Eu
ropa te hebben Dat was met alleen ge
zellig maar ook leerzaam Steeds meer 
blijkt dat kleinere partijen en minder-
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heidskulturen in hetzelfde schuitje zit
ten Het heeft mijn overtuiging versterkt 
dat WIJ veel steun aan elkaar hebben en 
zullen hebben DeFNPisbijdeEVAin 
goed gezelschap De Jongfriezen had
den gelijk Fryslan en de wereld Juist 
in de wereld ligt onze toekomst samen 
met onze regionale Europese vrienden 

Jelle Breaker, Frysidn 

JEUGDRAAD WEIGERT VNJ 

Met 15 stemmen tegen en 4 voor 
heeft de jeugdraad van Lommei de aan
sluiting van de plaatselijke VNJ-
afdeling afgewezen Als motief werd op
gegeven het VNJ iseen extremistisch, 
anti-demokratische beweging 

Als plaatselijke IJzerbedevaartkomi-
tee protesteren we met klem tegen der
gelijke belachelijke en verwerpelijke 
gang van zeken 

Het VNJ IS en blijft een Vlaams-
nationale jeugdbeweging met stijl, iets 
wat tegenwoordig vaak ver zoek is bij 
andere jeugdbewegingen 

De jeugdraad geeft hier een sterk 
staaltje van pluralisme en verdraag
zaamheid anno 1986 Woorden, maar 
als het erop aan komt mets' 

Wat ons betreft een dikke pluim aan 
het VNJ en rustig verder werken i 

IJzerbedevaartkomitee, 
gewest IMaaseik 

MUNSTERBILZEN 

Gaarne wilde ik enkele bedenkingen 
kwijt in verband met het getier om een 
derde graad VSO te Munsterbilzen 

Iedereen weet dat men enkel burge
meester Sauwens wenst te treffen om 
Chns Moors (CVP) aan de macht te 
helpen 

Aan de CVP — en haar rechterarm 
het ACV — wens ik enkele vragen te 
stellen 

Wat heeft het katolieke onderwijs re
gio Bilzen de CVP misdaan ' Waarom 
moet er in Bilzen een kollege VSO-type 
bijkomen ' Hebben de maatregelen van 
Coens nog met genoeg onheil aange-
ncht' Of dient dit geroep slechts om dit 
ACV-onheil te verbergen ' Dat deze ge
wezen technische school een boven
bouw krijft, vind ik goed Hiervoor zou 
men Johan Sauwens beter danken' 

Maar ja, hoeveel leden van die school 
hebben al met op een CVP-lijst gestaan 
en krijgen nog steeds hun bevelen van 
uit de Tramstraat (ACV) te Hasselt' 

Het IS te hopen dat ik mijn ambt in het 
katolieke onderwijs van Bilzen kan blij
ven behouden Dit kan enkel zonder 
nieuwe konkurrentie 

J.W., Bilzen 
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Roeland 
Dirks 

Nagedachtenis 

Donderdag 11 september over
leed na een zwaar ongeval te 
Breendonk onze medewerker 
Roeland DIrks. Roeland was ge
durende twee jaar de realisator 
van de VU-radio en TV-program-
ma's van de Vlaams Nationale 
Omroepstichting (VNOS). 

Televisie was voor Roeland 
Dirks geen onbekend medium; 
kijker-natuurliefhebbers kennen 
beslist de druk bekeken program
ma's als SOS-Natuur, Leven en 
laten leven en Allemaal Beestjes, 
waaraan Roeland een regelmati
ge mederwerker was. De proble
men van natuur en leefmilieu 
hebben Roeland Dirks steeds in 
hoge mate beziggehouden. Van 
'78 tot '83 was hij de aktieve 
algemene sekretaris van de Bond 
Beter Leefmilieu, die onder zijn 
stuwing uitgroeide tot een gezag
hebbend organisme dat niet al
leen protesteerde, maar vooral 
degelijk informeerde. 

Vanuit zijn grondige kennis van 
de leefmilieu-problematiek lever
de Roeland — doorgaans onder 
één of andere schuilnaam — van
af 1970 zeer lezenswaardige leef
milieu-artikels voor ons week
blad. Op het vlak van de publika-
tie was Dirks zeer gewaardeerd. 
Boeken als Om te overleven, 
Stervende natuur en het recente 
Als de rekening komt, waren best
sellers. 

Spijts herhaaldelijk aandringen 
van de groene beweging om bin
nen haar rangen te militeren is 
Roeland Dirks zijn Vlaams-natio-
nale afkomst steeds trouw geble
ven. 

De redaktie van dit weekblad 
biedt aan de nabestaanden van 
de overledene blijken van diep 
medeleven aan. 

m 
Jaak of Jaak 
De voornaam van de nieuwe 

algemene voorzitter is inderdaad 
al bekend. Op 27 september valt 
de definitieve beslissing. 

Een week later, op zondag 5 
oktober, is er weer een trein-tram-
bus-dag (naar een oorspronkelijk 
idee van VU-senator Van In). De 
redaktie van uw weekblad is be
zig met de voorbereiding van een 
ontmoeting op die dag in de ,,stad 
van de voorzitter". Geen totaal
programma dus, maar een af
spraak met een drankje in Bree of 
Oostende. 

In de volgende edities ver
neemt U meer over dit initiatief. 

Van 
Ooteghem: 
rijkswacht 
overtreedt 
wet 

Klok achteruit 

Vroeger bestond het zg. Mobiel 
Legioen van de Rijkswacht uit 
twee groepen: een eentalig Fran
se en een eentalig Nederlandse 
groep. Op 1 september heeft men 
de twee eentalige groepen door 
elkaar geschud en taalgemengde 
groepen en eskadrons opgericht. 
De peletons bestaan voortaan uit 
twee Nederlandstalige en twee 
Franstalige sekties. 

Het gevolg is dat de Rijks
wacht, die de wet zou moeten 
eerbiedigen, de taalwet met de 
voeten treedt en dat waar vroeger 
taalvrede heerste, de taalstrijd 
werd ingevoerd. De opperwacht
meesters, die alleen eentalig zijn, 

DEZE 
>NEEK DiïSL 

Eindelijk, na twee jaar, heb ik 
Signor Columbu ontmoet. De 
Sard, die samen met de 
Volksunie de EVA-groep vormt 
in de Regenboogfraktie van het 
Europees Parlement. Ik vond de 
nadere kennismaking meer dan 
nodig. De heer Columbu kan 
weliswaar niet gerekend worden 
onder de invloedrijke 
personaliteiten van de Europese 
vergadering. Hij is een 
zeventiger van kleine, eerder 
tengere gestalte, die van 
zichzelf zegt dat hij een 
vermoeid man is. Maar hij is 
onnoemlijk trouw en 
aanhankelijk. Hij doet wat van 
hem gevraagd wordt. Hij staat 
plichtsgetrouw aan de zijde van 
onze parlementsleden. Hij is en 
blijft een boeiende 
persoonlijkheid. Eigenlijk wil hij 
niet dat we enige moeite doen 
om hem in het Italiaans te 
woord te staan. Dat is immers 
ook zijn moedertaal niet. Het 
spijt hem echt geen Nederlands 
te kennen. Evenmin verstaan 
wij het Sardisch. Daarom doet 
hij zijn uiterste best In het 
Frans. Voor beiden — zegt hij 
— een vreemde taal. 

En hij kan praten — ik wou 
dat je hem kon horen — , met 
glinsterende oogjes en brede. 
Zuiderse gebaren. En vertellen! 
Over zijn burgemeesterschap 
van een heel klein dorp in de 
bergen van Sardinië. Vooral 
over zijn lang mars doorheen 
het ganse eiland. Dagenlang, te 
voet, alleen beladen met een 
reistas over de rug en de 
Sardische vlag in de hand. In 

het begin uitgefloten. Nadien 
voor gek verklaard. Maar 
geleidelijk aan meer 
gewaardeerd. Zowel door het 
volk als door de overheid. Tot 
hij gevolgd werd door 
dertigduizend man, die zijn 
oproep begrepen hadden. Zijn 
boodschap tot zijn volk, voor 
meer fierheid over de eigen 
kuituur, voor meer strijd voor 
zelfbestuur. 

Sedertdien is hij een simbool 
geworden. Een simbool dat ook 
door de andere 
minderheidsvolkeren van Italië 
werd aangegrepen. Bij de 
jongste Europese verkiezingen 
werd, onder impuls van de 
Volksunie, een eenheidslijst van 
het nationalistisch denken in 
Italië voorgesteld, met Columbu 
als kopman. Zo belandde hij in 
het Europees Parlement. 

Hij sprak me over zijn hoop 
om het Sardische volk een 
eigen plaats te bezorgen in het 
Europa van morgen. Zijn 
verlangen is ook het onze. 
,,Vlaanderen in Europa". In het 
dagdagelijkse politieke handelen 
botsen we voortdurend op de 
Belgische klippen. We mogen 
deze met ontkennen. 
Integendeel we moeten blijven 
ijveren om elke hindernis in de 
ontvoogding van ons volk omver 
te werpen. En toch zijn deze 
overwinningen — helaas nog 
veel nederlagen — slechts 
achterhoede gevechten. Ze 
kunnen niet het doel zijn van 
ons Vlaams-nationaal streven. 
Voor deze inspanningen zijn 

trouwens te weinig mensen nog 
te motiveren. En bovendien zijn 
deze kleinzielige Belgische 
feitelijkheden fundamenteel 
achterhaald. In de wezenlijke, 
belangrijke aangelegenheden, 
die de toekomst van ons volk 
bepalen, is België nog amper 
iets meer dan een fiktie. Het 
maatschappelijk leven, zowel op 
het sociaal-ekonomisch als op 
het kultureel vlak beweegt zich 
meer en meer enerzijds op het 
Europees niveau en anderzijds 
op het kleinschalige vlak van 
onze eigen gemeenschap of 
onze typisch Vlaamse 
gemeenten. Vooral de idee van 
deze ruimere dimensie biedt 
een aantrekkelijk perspektief. 
Daar liggen de nieuwe 
doeleinden van de Vlaamse 
Beweging. Het 
staatsnationalisme, zeker dit 
van de Belgische 
bekrompenheid en vervlakking, 
is te eng geworden voor de 
wereld van morgen. Wij dienen 
een nieuwe bezieling te geven 
aan de zo vaak geciteerde 
woorden van August Vermeylen: 
,,Vlaming zijn om Europeeër te 
worden". Dit is wellicht de 
unieke opdracht van de 
Volksunie: ons volk overtuigen 
van de noodzaak van een 
zelfstandig Vlaanderen in de 
brede Europese samenhang. 

Vic ANCIAUX 

yMENSEN IN 
HETNIRIWS 

Vorige week woensdag hield Helmut Schmidt, de gewezen bondskan
selier van West-Duitsland, zijn afscheidsrede ten overstaan van zijn 
parlementaire kollega's in de Bondsdag. Hij zal geen kandidaat meer 
zijn bij de verkiezingen van januari. Met Schmidt verdwijnt een 
ongemeen boeiende figuur uit de grote Westeuropese politiek. Iemand 
die zichzelf bleef en daardoor vaak in botsing kwam, zelfs met zijn 

eigen partij. 

moeten bevelen en onderricht ge
ven in beide landstalen. Zij zijn 
daarvoor niet aangeworven, niet 
bevoegd en niet bekwaam. Som
mige Franstalige opperwacht
meesters geven hun onderricht 
en bevelen uitsluitend in het 
Frans aan Nederlandstalige rijks
wachters die de bevelen niet be
grijpen. Nederlandstalige opper
wachtmeesters spreken tijdens 
hun onderricht gebroken Frans. 

,,Nét alsof er in België geen 
taalwetten bestaan, wordt de klok 
bij de Rijkswacht 50jaar achteruit 
gedraaid", stelt VU-senator Os
wald Van Ooteghem die deze 
kwestie ontdekte. En meteen een 
paar parlementaire vragen richtte 
aan de minister van landsverdedi
ging. 

Beleefd 

„Ik wil mij verstaanbaar maken 
voor iedereen en beschouw het 
tevens als een vorm van beleefd
heid tegenover de mensen die mij 
zo goed opvangen, dat ik hun taal 
begrijp en spreek." Deze woor-

Voetballer 
Rosenthal: 
Nederlands 

den zijn niet afkomstig van een 
Franstalig Belgisch politikus. 
Maar wel van Ronny Rosenthal, 
de nieuwe Israëlische topschutter 
van Klub Brugge. 

Zo'n uitspraak van een buiten
landse voetballer, die amper en
kele weken in Vlaanderen werkt, 
betekent eigenlijk noch min noch 
meer een terechtwijzing voor het 
arrogante kliekje van frankofone 
beleidslui dat ons reeds jaren in 
een vreemde taal blijft toespre
ken. Behalve lessen Nederlands 
zijn zij inderdaad heel dringend 
toe aan een kursus ,,elementaire 
beleefdheid". 

3.890 fr. 
voor vlag 

Het verhaal is bekend. Op 
17 februari protesteerde een de
legatie van VU-parlementsleden 
in Parijs tegen de deelname van 
premier Martens aan de top van 
Franstalige naties. De Parijse po
litie deelde toen rake klappen uit 
en ontvreemde de leeuwevlag. 
VU-kamerlid Hugo Coveliers pik
te dit niet en eiste een schadever
goeding. 

Na heel wat brieven en tussen
komsten ontving Coveliers enkele 
dagen geleden eindelijk de toe
zegging dat hij voor deze gesto
len vlag zal vergoed worden. De 
politieprefektuur van Parijs is be
reid 3.890 fr. te betalen, op voor
waarde dat Coveliers afziet van 
verdere eisen tot schadevergoe
ding. Eerstdaags zal het Antwerp
se kamerlid zijn check in ont
vangst nemen. 

Betogers die in het vervolg 
door ordestrijdkrachten bestolen 
worden, bezitten meteen een 
knap precedent. Alhoewel wij er
aan twijfelen of de Belgische 
staat even inschikkelijk is... 

Coveliers 
krijgt check 
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Geen prijs 
Het Algemeen Nederlands 

Zangverbond (ANZ) stelt vast dat 
uit allerlei hoeken geopperd wordt 
dat de zg. „kwestie Happart" van 
weinig belang is en niet opweegt te
gen de anti-krisisstrijd. Het ANZ 
wijst er nochtans op dat het 
Happart-vraagstuk slechts een 
nieuwe fase is in de taalgrensstrijd 
die de Franstaligen maar met wil
len opgeven. 

De inzet van het nieuwe taal
grensgevecht is tweevoudig, aldus 
het ANZ. Aan Franstalige zijde 
moet men ervaren dat er voor een 
vanzelfsprekend recht — in Vlaan
deren Nederlandstalige burge
meesters, in Wallonië Franstalige 
burgemeesters — geen enkele 
prijs kan worden Ijetaald en dat met 
geen enkele vindingrijkheid of juri
dische kronkel iets van dat recht 
kan worden ingeleverd. Aan 
Vlaamse zijde moeten politici, die 
wetsvoorstellen om de benoeming 
van Franstalige burgemeesters in 
Vlaanderen onmogelijk te maken 
als overbodig afwimpelden, hun 
geloofwaardigheid bewijzen. Met 
even grote kalmte en zelfzekerheid 
moeten zij Franstalige eisen en 
dreigementen afwijzen. 
,,Laten Vlaamse vertegenwoordi
gers zich opdelen in meerderheid 
en oppositie, onder druk van 
Franstalige chantage, dan gaat het 
hek van de dam. Omwille van elke 
toegeving zullen nieuwe eisen 
gesteld worden, o.m. bij de drin
gende regeling van de hoofdstad 
Brussel en het randgebied." 

Er is maar één doeltreffende me
tode om van de taalgrenshypoteek 
af te raken, nl. vasthouden aan het 
eenvoudige, in ieder beschaafd 

land gehanteerde beginsel 
,,landstaal = bestuurstaal", of 
,,voor Vlaams Voeren een Neder
landstalige burgemeester", besluit 
het ANZ. 

Zelfs Aerts 
Staatssekretaris Firmin Aerts liet 

vorige week doorschemeren dat de 
bouw van een achtste kerncentra
le (Doel V) niet zo vanzelfsprekend 
IS en dat een beslissing daarover 
dit jaar met meer zal worden geno
men. Dit standpunt van Aerts 
kwam er nadat hij het eindrapport 
van de Belgische delegatie, die 
deelgenomen had aan de 
,,Tsjernobyl-konverentie", had ge
lezen. 

Dit verslag moet nu naar de mi
nisteriële werkgroep en vervolgens 
krijgen ook de leden van de speci
ale parlementaire kommissie die
zelfde tekst. VU-kamerfraktieleider 
Gabriels had daarop aangedron
gen. 

Uit dit technisch rapport blijkt im
mers duidelijk dat ongelukken 
nooit uitgesloten zijn. De Westerse 
kerncentrales blijken onmisken
baar veiliger te zijn dan de rampza
lige Tsjernobyl-reaktor, maar een 
kombinatie van menselijk en tech
nisch falen is steeds mogelijk. 

Eindelijk ziet ook een rege
ringslid in dat er uiterst behoed
zaam dient omgesprongen met 
beslissingen inzake de bouw van 
nieuwe kerncentrales. Al blijft het 
zeer de vraag of de rijke, invloedrij
ke ,.elektriciens" en hun bondge
noten in de regeringspartijen be
reid zullen zijn een wachttermijn in 
acht te nemen. 

De zg. „sociale gesprekspartners" bereikten tijdens een nachtelijke vergadering een „centraalakkoord". Op 
zich een verheugend feit, al voelt iedereen aan dat het allemaal erg vaag blijft. En wanneer volgt het noodza

kelijke Vlaams sociaal overleg ? Waarop wacht de Vlaamse regering om een initiatief te nemen ? 

Stop Star Wars 
Peter Hagelstein, een jonge 

maar toch al legendarische Ameri
kaanse fysikus, weigert nog langer 
mee te werken aan het Star Wars 
programma. Op het einde van de
ze maand verlaat hij het,,Lawren
ce Livermore National Laborator!-

dio Genes in de Sahel (2) 

f N 1926—het jaar dat dio Ge-
nes geboren werd — ruilde 
de goeverneur van de toen

malige Franse kolonie Niger zijn 
hete residentie in het stadje Zin
der voor een ietwat frissere ver
blijfplaats In een onooglijk 
boeren- en vissersdorpje aan de 
stroom: Niamey. Na de onafhan-
kelijkheidln 1960 Is het de hoofd
stad van de nieuwe republiek ge
bleven. Het dorp was inmiddels 
uitgegroeid tot een provin
ciestadje met 30.000 Inwoners. 
Vandaag, een kwarteeuw later, 
zijn het er 600.000. In normale ja
ren groeit de bevolking met 10 
%. In honger- en droogtejaren is 
de toevloed veel groter. Van 
1983 tot vandaag zwol de stad 
van 400.000 naar 600.000. 

Ondanks die overrompeling 
heeft Niamey zijn karakter van 
provincienest behouden. In de 
zeventiger jaren leek dat even 
verloren te gaan. Er was uranium 
ontdekt in de Nigerijnse 
woestijn. Het land werd op slag 
's wereld vierde leverancier voor 
de openbloelende kernenergie. 
De droom van industriële op
gang was een fata morgana. Be
gin 1980 stortte de wereldprijs 
voor uranium ineen. Aan het fa
ta morgana houdt Niamey een 
half dozijn buildings in internati
onale betonstijl over. Deze 
bouwwoede hield even plotse
ling op als de uraniumkoorts. De 
buildings hebben wélde skyline 
maar niet het karakter van de 

stad beïnvloed. Niamey blijft een 
dommelend provincienest. 

D&grootste werf is er momen
teel de aanleg van een sportkom-
pleks. De bouwvakkers op deze 
werf blijken Chinezen te zijn. Het 
kompleks, opgericht In het kader 
van ontwikkelingshulp, is een 
schenking van de Chinese volks
republiek. Over een paar jaren 
zal het onderdak bieden aan de 
Afrikaanse Spelen. Slechts na
dien zal blijken, hoe vergiftigd 
ontwikkelingsgeschenken vaak 
zijn: de stad zal opgezadeld blij
ven met een infrastruktuur die 
haar middelen en mogelijkheden 
en behoeften ruimschoots over
stijgt. 

Het visitekaartje van Niamey, 
het uithangbord van Niger en een 
trots voor zowat heel Afrika is het 
Nationale Muzeum. Heel wat 
hoofdsteden van welvarende na
ties kunnen jaloers zijn op wat dit 
muzeum te bieden heeft. In een 

fraai park bergen een aantal pa
viljoenen prachtige kollektles die 
een overzicht geven van de vele 
aspekten van het land: histo
risch, prehistorisch, etnogra
fisch, kultureel, ekonomisch. 
Daarnaast Is er een levensgroot 
Bokrijk met alle Inlandse 
bouwstijlen, van de nomaden-
tent over de strohut naarde ban-
cohulzen van deHaoussa. In een 
open atelier bewerken am
bachtslui leder, goud, zilver, 
staal en Ivoor. Een dieren- en 
plantentuin herbergt de hele flo
ra en fauna. Er Is een speeltuin 
voorkinderen. Op zon-en feest
dagen zijn er voorstellingen van 
inheemse muziek en dans. Het 
hele met veel smaak aangelegde 
en met zorg onderhouden kom
pleks Is gratis toegankelijk. 

De stad zelf Is een groene oa
se aan de oevers van de stroom. 
Overvloedige beplanting zorgt 
voor een draaglijk mikrokllmaat. 
Maar de Sahel is aanwezig. Wie 
's avonds naar de brug over de 
stroom wandelt, ziet een onafge
broken rij kamelen de stad In
trekken, ieder van hen met een 
lading hout op de rug. De enige 
brandstof voor de honderddui
zend huisgezinnen van Niamey 
is hout dat gesprokkeld en ge
kapt wordt in een straal van vele 
tientallen kilometers, ledere war
me maaltijd van ieder der 
600.000 inwoners betekent de 
aftakeling van een boom in de 
brousse. De woestijn rukt op! 

urn", het belangrijkste wapenlabo 
van de VS. 

Hagelstein moet, ondanks zijn 
jonge leeftijd (32), beschouwd wor
den als de grondlegger van de 
basis-teorie voor de bouw van een 
röntgenlaser-wapen, die de kern 
vormt van het „ruimteschild" dat 
de Amerikaanse president wil laten 
bouwen. Naar verluidt kapt deze 
briljante intellektueel met zijn Star 
Wars-job, omdat hij zich niet langer 
kan verzoenen met de gedachte 
mee te werken aan de mensbedrei-
gende wapenindustrie. In zijn 
sollicitatie-brief aan het ,,Massa
chusetts Institute of Technology" 
— zijn nieuwe werkgever — 
schreef Hagelstein dat hij voortaan 
wil werken ,,ten bate van de hele 
mensheid". 

Stel U maar eens wat het zou be
tekenen indien plots èlle geleerden 
van de hele wereld zouden weige
ren om nog langer hun medewer
king te verlenen aan de wapenin
dustrie. 

Het zal wel weer bij deze heerlij
ke, naïeve wensdroom blijven. En 
toch doet het goed eventjes over 
deze unieke kans na te denken. 

Die kat 
icomt weer 

Het lijkt alweer een tijdje gele
den, maar daar komt het Waalse 
staal weer op de proppen. On
danks de ruim 200 miljard fr. (voor 
meer dan 60% door Vlamingen be
taald !) die de voorbije jaren in de
ze schijnbaar bodemloze put werd 
gegooid, kijkt Cockerill-Sambre nu 
terug aan tegen een berg schul
den. En andermaal wordt beweerd 
dat er een ,,plan" is. Dit nieuwe 
voorstel zou verreikende gevolgen 
hebben voor de werkgelegenheid 
en voor de organisatie van het be
drijf. 

Het weze ons toegestaan om, op 
zijn zachtst uitgedrukt, kritisch te 
staan tegenover plannen die zoge
zegd oplossingen zouden kunnen 
bieden. Gedurende een hele tijd 
heeft er immers een zekere me
neer Jean Gandois veel poen ver
diend met het uitdokteren van een 
reddingsplan voor de zieke Waal
se staalnijverheid. Met en dankzij 
Gandois zou de toekomst CS toe
lachen, zo werd gezegd. De waar

heid komt nu aan het licht: deze 
Franse ,,top-manager" is amper 
een dik jaar weg, of CS zit ander
maal in zak en as. Sommigen 
fluisteren zelfs dat de hele 
Gandois-operatie een maat voor 
niets is geweest. 

Over het wezenlijke ptóbleem 
wordt trouwens ook in het nieuwe 
plan niet gesproken, nl. de noodza
kelijke splitsing van de nationale 
ekonomische sektoren. Weliswaar 
nadat Vlaanderen hetzelfde miljar-
denkado heeft gekregen als Wal
lonië. 

Vraag aan 
Swaeien 

VU-kamerlld Covellers schreef 
onlangs een markante brief aan 
CVP-voorzitter Frank Swaeien met 
een vraag naar meer duidelijkheid. 
Enkele citaten, 

,,lnde Vlaamse Raad^n nadien 
in de Kamer van Volksvertegen
woordigers stelt het grootste deel 
van uw vertegenwoordigers dat de 
benoeming van Burgemeesters in 
Vlaanderen een zaak is waarover 
uitsluitend de Vlamingen dienen te 
beslissen.. In het overlegcomitó 
blijkt echter dat Wiifried Martens, 
Belgische Eerste Minister, en 
Gaston Geens, Vlaams Eerste Mi
nister, die nochtans allebei bewe
ren tot uw partij te behoren, plotse
ling stellen dat de franstaligen be
lang hebben bij de benoeming van 
Burgemeesters in Vlaanderen. 
Kan U mij vooralle duidelijkheid nu 
melden welk precies het standpunt 
is van uw partij?" 

Covellers herinnert in zijn schrij
ven aan de stoere 11-juli-verklaring 
en -oproep van Swaeien: ,,Gaat 
het hier om een uitnodiging vanwe
ge de CVP, met inbegrip van de 
CVP-ers Martens en Geens, afne
men deze heren een ander stand
punt in?" 

Samen met Covellers vrezen wij 
dat een antwoord op deze vragen 
lang zal uitblijven. Toch besluit het 
VU-kamerlid hoopvol: „L/za/z/c/7 
wellicht met willen spiegelen aan 
de tijdspanne die de Raad van Sta
te nodig heeft om een oordeel uit te 
spreken over een gelijkaardig pro
bleem!" 
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Onderhoud met Thyle Gheyselinck? 

Gabriels: klaarheid 
in het KS-beheer 

De Kempische Steenkoolmijnen (KS) hebben hun 
nieuwe baas: Thyle Gheyselinck. Een internationaal 
topmanager, wiens vader ooit aan de zijde van Frans 
Van Der Eist de Volksunierangen vervoegde. Van goe
de komaf dus. 

DE opdracht van Gheyselinck 
in Limburg Is tweevoudig. 
Vóór eind 1986 zal hij 

oplossingen voor mijnproblemen 
uitdokteren. Vanaf januari mag hij 
die dan zelf in de praktijk omzetten. 
Ondertussen worden er geen be
langrijke beslissingen genomen, 
volgens de regering althans. Dit 
laatste blijkt echter niet helemaal te 
kloppen. 

Niet belangrijk? 
De huidige KS-direktie stoort 

zich niet in het minst aan de belof
ten van de regering. Of zijn de ge
ruisloze afdanking van 800 werk
nemers (een tweede Michelin) en 
de meer dan waarschijnlijke tekens 
van de afbouw van de mijn van Eis
den dan geen belangrijke beslis
singen? 

Tegelijkertijd raakt bekend dat 
de KS-direktie nog een tweede 
opruimingsaktie aan het voeren is. 
Uit angst voor de nieuwe man-aan-
de-top moet alles wat aan het 
slechte (wan-)beheer van voorheen 
deed denken, snel-snel onder het 
tapijt worden geveegd. Kamerfrak-
tieleider Jaak Gabriels stak het 
vuur aan lont... 

Eisden dictit? 
Alles lijkt erop dat de KS-direktie 

in alle stilte begonnen is met de af
bouw van de zetel Eisden. Dit is 
wraakroepend. Vorig jaar maakte 
deze zetel nog gedurende een paar 
maanden winst. Vanaf augustus 
zijn de rendementen dan abnor
maal slechter geworden en van
daag maakt men er het grootste 
verlies. De belangrijkste oorzaak 
ligt bij... een tekort aan personeel! 
Op bepaalde momenten waren er 
zelfs geen mensen voorzien om de 
steenkool weg te voeren. Tegelij
kertijd daalt het personeelsbestand 
voortdurend: op nauwelijks acht 
maanden tijd met 80 ondergron-
ders. Plus dan nog de bedienden, 
en binnenkort moeten nog eens 
100 mensen van een eksterne fir
ma — die de voorbereidende wer
ken verzorgde — de deur uit. 

,,En dan", aldus Gabriels, „is 
Eisden gedoemd tot sluiting. Zon
der voorbereidende werken uit te 
voeren valt de mijn gewoon stil. Je 
houdt het niet voor mogelijk. De re
gering heeft mooi beweren dat er 
geen belangrijke beslissingen ge
nomen worden, de huidige KS-
dlrektie gaat gewoon haar gang. 
Dat neem ik niet!" 

De kamerf raktie-leider gaat ver
der:, ,Zij moet zich realiseren dat zij 
ten eerste baas zijn bij gratie van de 
gemeenschap en ten tweede, als 
zij op eenjaar tijd 800 jobs afschrij
ven dat er dan 800 mensen minder 
aan het werk kunnen in Limburg. 
Terwijl wij vechten voor meer werk
gelegenheid permitteren de heren 
zich bijna een tweede l\/lichelin. Ik 
kan alleen maar hopen dat Thyle 
Gheyselinck het KS-beheer met 
meer sociale refleks aanpakt." 

De komst van Thyle Gheyselinck 
is, volgens Jaak Gabriels, wellicht 

ook de aanleiding van een soort 
grote kuis die op dit ogenblik in de 
KS wordt uigevoerd.,,Uit zowat alle 
mijnzetels hebben wij vernomen 
dat kontainers en kontainers ,,oud 
ijzer" worden verschroot. Nu wordt 
er in de mijnen nogal wat ijzer en 
staal aangewend en verschroot, 

Jaak Gabriels: „Thyle Gheyselinck (foto) moet weten welk vlees hij in 
de kuip fieefti" 

vaak voor een spotprijs naar 
Cockerill-Sambre versast. Maar op 
dit ogenblik gaat het om vaak spin-
ternieuwe elektrische motoren en 
metalen gasvrije kisten. 

Omdat teveel mensen mij be
vestigden dat hier iets niet in de 
haak was, zie ik hiervoor maar één 
zinvolle verklaring: al dit materieel 
is bewust of onbewust overbodig 
aangekocht en moet nu opgeruimd 
worden. Dit laatste bewijst ook dat 
deze aankopen eerder bewust dan 
onbewust zijn gebeurd." 

Dit is ronduit schandalig en moet 
onderzocht worden, aldus Jaak 
Gabriels die begin deze week het 
Hoog Komitee van Toezicht ge-
braagd heeft een onderzoek in te 
stellen. ,,lk neem het niet dat een 
groepje mensen roekeloos met ge
meenschapgeld omspringt in 
plaats van er jobs mee te kreëren. 
Bovendien hebben heel wat men
sen hun vertrouwen in de nieuwe 
KS-baas gesteld. Deze zal echter 
moeten samenwerken met de ou
de garde. Hij moet weten welk 
vlees hij in de kuip heeft!", besloot 
Gabriels. 

Politieke genen 
Samen met een afvaardiging 

van het Aktiekomitee ,,Red Onze 
Mijnen" en senator Rik Vande-
kerckhove heeft Jaak Gabriels een 
onderhoud met de nieuwe KS-baas 
gevraagd. Zij willen hiervan ge
bruik maken om hun Vlaamse visie 
op de KS-problematiek voor te stel
len en hun standpunten over de 
mijnen, Limburg en rekonversie uit 
te leggen. 

Als politiek ook een beetje in de 
genen zit, dan is de kans groot dat 
de zoon van VU-voorman Gheyse
linck met heel wat aandacht naar 
de visie van Jaak Gabriels en,, Red 
Onze Mijnen" zal luisteren. 

(sec) 

Eerlijke, duidelijke en 
beknopte handleiding 

Uit de greep 
van de f iskus 

Flskaliteit is één van de weinige ondenverpen die ont
snapt aan de toegenomen onverschilligheid van onze 
samenleving. Voorde Vlaming betekent flskaliteit meer 
dan één van de vele frustraties die de Belgische struk-
tuur^ ons te bieden heeft. 

De doorsnee Vlaming blijft steeds alert om nieuwe 
heksetoeren uit te halen, teneinde de talrijke fiskale 
klippen die op zijn koopkracht wegen al dan niet op wet
telijke manier te omzeilen. 

INNEN het wettelijk kader is 
het verlichten van de be
lastingrekening beslist mo

gelijk. ,,Uit de Greep van de Fis-
kus" kan daarbij een nuttige hand
leiding zijn. Het boek is uitgegeven 
door de Verbruikersunie — Test 
Aankoop, die reeds bewezen heeft 
waardevolle informatie op een ver
antwoorde manier te kunnen ver
spreiden. 

Huwelijks-
onvriendelijk 

De gids bestaat uit drie delen. 
Het eerste deel behandelt de in

komsten en de uitgaven. In een 
honderdtal bladzijden komen heel 
wat alternatieven, met hun uitbrei
dingen en afwijkingen, aan bod. 
Zwak punt daarvan is uiteraard dat 
men de zaken nauwelijks kan uit
diepen. Dit kan echter niet de be
doeling van een dergelijke gids 
zijn. Vooreen modale belastingbe
taler biedt ze voldoende Informatie, 
maar voor een zelfstandige kan 
een dergelijke gids slechts een in
leiding zijn. 

Het tweede deel omschrijft de 
verschillende stelsels waarin de in
komsten en de uitgaven gesitueerd 
kunnen worden. Daaruit blijkt dat 

ongehuwde paren een benijdens
waardig fiskaal voordeel genieten. 
Als een persoon A die 400.000 fr. 
per jaar verdient huwt met een per
soon B die een jaarinkomen heeft 
van 800.000 fr. betalen beiden sa
men 70.000 fr. meer belasting per 
jaar dan in hun ongehuwde 
toestand. Hoewel dat voorbeeld 
simplistisch is, illustreert het dat 
België één van de meest huwelijks-
onvriendelijke landen is. 

Het derde deel behandelt de 
voor- en nadelen van het tranfere-
ren van inkomsten over de grens. 

Fraude 
Het laatste en ongetwijfeld 

meest gelezen deel behandelt fis
kale fraude. De auteurs raden de 
lezer geenszins aan fiskale fraude 
als besparingstechniek te hante
ren. Wel geven ze toe dat ons 
systeem dermate ingewikkld is, dat 
er voor ratten in het vak achter
poortjes blijven bestaan. Een ver
eenvoudigen van onze fiskale wet
geving zou een goedkopen en dus 
zeer efficiënte maatregel tegen fis
kale fraude zijn. 

De auteurs waarschuwen er zelf 
voor dat de lezer geen frauduleuze 
technieken bij het lezen van het 
boek zal opdoen. Het is evenmin 
een handleiding om de belastings
aangifte in te vullen. Belastingen 
besparen is immers iets dat men 
heel het jaar dan koen door de no
dige bewijsstukken aan te vragen 
en bij te houden. 

Het boekje biedt de lezer wel vol
doende informatie om de fiskale re
gelingen in zijn voordeel toe te pas
sen. Daarenboven is de duidelijk
heid, waarmee de auteurs de 
ingewikkelde materie (die flskaliteit 
dan toch is) lovenswaardig. 

(f.a.) 

ïï KONKURRENTIE-
S KRACHT 
1 , ^ • Het Europees Manage-
^Q ment Forum heeft de relatieve 
1 ^ konkurrentiekracht van de 
mmi Westerse landen onderzocht 
MJ aandehandvant^riikekriteria. 
Î i**» Volgens deze studie is Japan 
\j^, het meest konkurrentiële land, 
^Q gevolgd door de VS, Zwitser

land en de Bondsrepubliek. De 
Belgisch Luxemburgse Ekono-
mlsche Unie (BLEU) haalt de 

¥^ dertiende plaats. 

i- i 

De konkurrentiekracht wordt 
in dit ondeaoek vastgesteld op 
basis van de kosten en de kwa
liteit van de produkten waar
naast de betrouwbaarheid van 
het land naar de mening van 
managers, vakbondsleiders en 

^ ^ ekonomische deskundigen in 
**^ rekening gebracht wordt. Kwa 

betrouwbaarheid skoort Dene-
^ ^ marken het hoogst, de BLEU is 

tiende. 

m HERSCHOLING 
1 ^ • De RVA-herscholings-
%^g^ programma's zijn niet steeds 

van aard de zwakkeren in de ar
beidsmarkt terug een kans te 
geven op de arbeidsmarkt. Dit 
Uijft uit een mededeling van het 
Subregionaal Tewerkstellings-
komitee van Sint-Niklaas. Om in 
aanmerking te komen voor be
paalde herscholingsprogram
ma's moet men aan bepaalde 

^ ^ scholingsvereisten voldoen. 
^ Bijgevolg vallen de totaal onge

schoolden hier eens te meer 
buiten de prijzen. 

__ Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
^ bouwsektor, waar een gebrek is 
K.^ aan geschoolde bouwvakkers. 
Md Een beter uitgebouwd herscho-
h^ lingsprogramma In de bouw-
^f% sektorkandusstruktureleone-
^ g venwichten op de arbeidsmarkt 
%^ helpen oplossen. 

^ PLANBURO 
^ S Op basis van verschelde-
S ne onderzoekssimulaties heeft 
* het Planburo de invloed van en-
~ kele maatregelen op de werk-
^ loosheid nagegaan. 

H » In een eerste simulatie wordt 
%^ de invloed van de verhouding 
^ tussen loon- en produktivi-
14^ teitsstijging nagegaan. Als de 
sxmd toekomstige loonstijging kiel-
U ^ ner is dan de produktiviteitsstli-
H® ging, zal de werkloosheid 
y ^ slechts een viertal procent ster
ns ker dalen dan bij een ongewij-
IxM zigde situatie, maar zal het over
go heidstekort toenemen aange-
Ud zien de binnenlandse beste-
h ^ dingen relatief zullen slinken. 
I i /^ Een daling van de arbeidskost, 
^ volledig gedragen door de over-
Md heid, zou voor de private sektor 
wwJ het meest gunstige effekt heb-
ls4J ben. In dit geval stijgt de loon-
H ^ kost niet en daalt de werkloos-
IsA heid gevoelig. Daartegenover 
^C zou het overheidstekort in be-
%)M langrijke mate toenemen aan-
esswJ gezien het verschil tussen net-
W^ toloon en brutoloon, de over-
^^ heidsafhoudingen dus, zou 
W^ moeten verminderen. 

^ ^ De tweede geanalyseerde 
* ^ maatregel is arbeidsduurver-
^ ^ mindering. Deze heeft slechts 
1 ^ een aanzienlijke vermindering 
"i.^ van de werkloosheid tot gevolg 
^^ als ze niet met volledig loonbe-
^l houd doorgevoerd wordt. 

s ^ Kortom, de invloed van de be-
^^ trokken maatregelen is niet van 
l««^ die aard om de fundamentele 
^^ trend van de weridoosheid te 
^ » wijzigen. Daarnaast is er bij de 
%^ keuze van maatregelen door-
msê gaans een belangentegenstel-
l i l ling tussen de overheid'en de 
^m private sektor. 
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Senator Guido Van In: 

„T-T-B-dag: méér dan 
een ludiek moment" 

De idee om het publiek tenminste eenmaal per jaar te laten kennis maken met 
het openbaar vervoer is gerijpt uit de,,auto-arme-zondag'' van 14 november 1982. 
De BRT-aktie,,open baar vervoer" en de Bond van Grote en Jonge Gezinnen te
kenden toen samen verantwoordelijk voor het initiatief om het privé vervoer (na de 
gedwongen ervaring uit het begin van olie-krisis) eens één dag vrijwillig op stal te 
laten en het dan in gezins- of verenigingsverband bij andere vormen van verplaat
sing te houden: wandelen, fietsen of gebruik maken van het openbaar vervoer. 

OOK wefd meteen gezorgd 
voor een stevige onder
bouw om aan de vrijwillige 

auto-arme zondag iets meer mee te 
geven dan alleen maar de ervaring 
van een ludiek moment. Meer ver
keersveiligheid, zorg om de 
energie-rekening en de becijfering 
van wat de auto-vrijheid eigenlijk 
betekent waren nog slechts de 
meest opvallende van een reeks 
fundamentele bekommernissen. 

Dag van bezinning 
Febiac, de federatie van auto- en 

rijwielnijverheden, voelde meteen 
nattigheid en beschouwde een 
auto-arme-zondag als een stuk ne
gatieve reklame voor de auto-
industrie. Waarop niet zonder re
den werd geantwoord dat die zon
der eerder als een dag van bezin
ning moest worden beschouwd. 
We hebben er zelfs aan toege
voegd (maar men is daar nogal 
achteloos aan voorbij gegaan) dat 
om de bezinningsronde totaal te 
maken ook eens mocht gedacht 
aan een auto-verplichte zondag (in
gewijden gaan ervan uit dat, als 
men de auto-verplichting ook letter
lijk zou opnemen, de automobilist 
zelfs z'n straat niet meer uit kan). 

Kleine koningen 
Dit land, op het stuk van auto

snelwegen ooit eens de paria van 
Europa, heeft pakweg 30 jaar lang 
enorme bedragen uitgetrokken om 
het wegverkeer te moderniseren. 
Tegelijk werd het bezit (en het on
derhoud) van een auto aanvaard-
vaar voor nagenoeg ieder gezins
budget. En het vervoer met trein, 
tram en bus werd allengs terugge
drongen van een spilfunktie naar 
een secundaire opdracht in het 
woon-werk-verkeer. Tenwijl moder
ne beheerstechnieken werden uit
gedacht om de linten van beton 
door de landschappen te spannen, 
bleef het openbaar vervoer niet al
leen werken met modellen uit de 
vorige eeuw maar op de koop toe 
geraakten de maatschappijen voor 
openbaar vervoer verouderd door 
politiek en sindikaal touwtrekken. 
Van dit soort kleine koningen (uit
eraard met wagen én chauffeur) 
werd niet geheel ten onrechte ge
zegd dat er zelfs geen verloren 
maandag overblijft om hen van het 
openbaar vervoer gebruik te laten 
maken. 

Frankofone 
aangelegenheid 

Met uitzondering van Brussel 
(dat als stadsgewest een van de 
best uitgeruste openbaar vervoer-
sistemen koestert en waar de me
tro nagenoeg evenveel heeft op
geslorpt als wat uitgerekend te 
Zeebrugge is geïnvesteerd) torst 
de overheid voor het openbaar ver

voer ook de prijs van het Belgisch 
centralisme. 

En die prijs ligt zo hoog dat er 
voor initiatieven die het openbaar 
vervoer in zijn algemeen-maat-
schappelijke funktie terug aantrek

kelijker zouden kunnen maken, ei
genlijk geen stuiver overblijft. Daar
bij heeft niet alleen het 
personenvervoer maar ook het 
vrachtvervoer zich van de publieke 
diensten afgewend. En, zoals voor 
zoveel instanties die nog in de vo

rige eeuw wortelen, was het naden
ken over en het beheer van het 
openbaar vervoer vooral een fran
kofone aangelegenheid. De neer-
waarse spiraal van het openbaar 
vervoer terugschroeven wordt al
dus een opdracht die het moment 
van een ludieke zondag ruim
schoots overstijgt. 

Voorstel tot 
uitbreiding 

Voor de trein-tram-busdad 1986 
hadden we voorgesteld een stap 
verder te zetten en het goedkoop 
tarief uit te breiden van vrijdag- tot 
zondagavond. We hebben de in
druk dat een aantal rechtstreeks 
betrokkenen (w.o. gans de Horeca-
sektor) voor dergelijke herfstelijke 
aanmoediging niet onverschillig 
zullen blijven en dat in 1987 gedu
rende een gans weekend ruimte 
wordt gegeven om het openbaar 
vervoer te testen. We hadden zelfs 
de hoop dat ook het taxi-bedrij (ei
genlijk een hoofdstuk appart in 
gans de problematiek van het 
openbaar vervoer) het TTB-mo-
ment als een uitdaging zou opvat
ten. Maar voorlopgi blijft het in die 

oktolrex '86 

r/l -7tg/« - Su.5 dag 
Zondag 12 oktober te Halle: 

Nationale 
anti TGV-betoging 

Vooral in het Vlaamse land stak reeds her en der het verzet op tegen de mogelij
ke aanleg van een,, Train a grande vitesse". Zo in de Antwerpse Kempen, het Ha-
geland en Halle-Vilvoorde. 

Ondertussen namen de oppositie en de vele aktiegroepen het gelukkig initiatief, 
hun krachten te bundelen in een anti TG V-front. 

EN de eerste initiatieven be
ginnen vorm te krijgen. Zo 
zal er op 5 oktober, naar 

aanleiding van de trein-tram-
busdag, overal te lande aktie ge
voerd worden tegen de TGV en 
voor het openbaar vervoer. 

Nog voordien, op zondag 21 sep
tember, gaat er te Olen een protest
wandeling door. Om 14u. wordt 
verzamelen geblazen op de markt. 

Nooit! Nergens! 
Hoogtepunt van het verzet moet 

evenwel de nationale betoging 
worden. Op zondag 12 oktober te 
Halle. 

De Volksunie zegde haar steun 
toe, om deze organisatie tot een 

SKM? 

Tarieven voor 
de T-T-B-dag 

Forfaitaire prijzen geven rechtop 
het gebruik van al het openbaar ver
voer, ongeacht de afstand die men 
wil afleggen. 

Het groepsbiljet is geldig voor 
maximum 4 personen die samen 
reizen. 

De prijskorting in de periode van 
voon/erkoop is alleen van toepas
sing op de biljetten 2de klas. 

Tijdens de periode van voorver
koop van 3.9.1986 tot 30.9.1986 en 
vanaf 1.10.1986. 

2de klas 
Individueel biljet: 240 fr. 
260 fr. (op de dag zelf). 
Groepsbiljet: 640 fr. 
680 fr. (op de dag zelf). 

1ste klas 
Onafhankelijk van de datum 
Individueel biljet: 390 fr. 
Groepsbiljet: 1.020 f r. 

Meer inlichtingen in de T-T-B-
krant, in alle stations voor open
baar vervoer. 

hoek tumultueus met andere 
zorgen. 

Soktober 1986zou de geïnteres
seerden en een aantal beleidsve
rantwoordelijken in Vlaanderen er
toe moeten aanzetten niet om uit te 
zoeken met hoe weinig geld men 
hoe ver kan geraken, maar om na 
te gaan hoe, door harmonie tussen 
privé vervoer en het openbaar aan
bod, kan tegemoet gekomen aan 
de mobiliteitsdrang die elke mens 
eigen is en hoe deze fnobiliteit met 
de minste maatschappelijke kost te 
verenigen is met de behoefte aan 
werk, wonen en ontspanning. 

Senator Guido Van In 

massale mobilisatie uit te bouwen. 
Het kan immers niet dat een ingrij
pend projekt als de TGV doorge
drukt wordt zonder dat de bevol
king en haar vertegenwoordiging 
ook maar een vinger in de pap te 
brokken hebben, zonder rekening 
te houden met de gevolgen op mi
lieu en ruimtelijke ordening, zonder 
de implikaties op het binnenlandse 
verkeersnet en de werkelijke 
kosten en baten in te schatten! 

,,Zo'n TGV? Nooit! Nergens!" 
Dat is het motto van de nationale 
betoging, die om 14u.30 van start 
gaat op het Sint-Rochus-plein na
bij het station van Halle. 

Het materiaal voor deze beto
ging ligt reeds ter beschikking. 
Vanuit het Algemeen Sekretariaat 
zal hierover kontakt genomen wor
den met de arrondissementele se-
kretariaten. Eerstdaags kan u daar 
terecht voor affiches, pamfletten, 
zelfklevers en badges. 

,,WIJ" houdt u uiteraard verder 
op de hoogte. Houd nu reeds zon
dag 12 oktober vrij. De VU moet 
massaal aanwezig zijn. 
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W& 
Jaak Vandemeulebroucke te Straatsburg: 

„In Michelin-zaak 
is ACW medeplichtig 

straatsburg. - Een vooraf aangekondigde resolutie van de Voll<sunieparlementsla-
den hierin gevolgd door SP-er Van Hemeldonck en CVP-er Chanterie, bracht het 
schandaal van de Michelin-ontslagen in het Europees Parlement aan de dagorde. 
Bijna was dit niet gelukt omdat de kristen-demokratische fraktieleider Egon Klepsch 
(CDU) de zaak bij de bespreking van de agenda achteraan wou plaatsen. 

| W 

EN bijkomende motie-
Vandemeulebroucke ter 
wijziging van die agenda 

haalde echter een ruime meerder
heid en Michelin kon dus bespro
ken worden. 

Vredeling 
De zaak heeft diepe wortels, ook 

in Straatsburg. Een paar jaarterug 
werd er namelijk de bekende Vre-
delingrichtlijn ter goedkeuring 
voorgelegd. Deze Nederlandse 
EG-kommissarls had een ontwerp 
gemaakt waarbij een morele ge
dragscode werd opgelegd aan 
multinationale bedrijven. In hoofd
zaak ging dat om de informatie
plicht van die bedrijven, wanneer 
ze grote wijzigingen aanbrachten 
met verregaande gevolgen voor de 
tewerkstelling en de lokale Inplan
ting van het bedrijf. Tegen deze 
ontwerprichtlijn werd vooral door 
de zgn. rechterzijde zeer aktief 
geageerd. Er werd zelfs vanuit de 
Verenigde Staten een filmpje ge-

Dagenlang beheersten de Miche-
lin-arbeiders van Zuun het 
nieuws. Maar met hen had deze 
Franse nriultionational gaan l(om-

passie... 

ADVERTENTIE 

projekteerd ten behoeve van de 
Europarlementsleden, waarbij in 
klassieke cowboy-stijl de „de

sastreuze gevolgen van deze richt
lijn voor het bedrijfsleven "werden 
voorgesteld. 

Het mocht baten, want, dankzij 
de kristen-demokratische steun 
aan liberale en Brits-konservatieve 
moties, werd deze richtlijn weg
gestemd. Toeval wil dat op het 
ogenblik van de stemming JefHou-
thuys in de publieke tribune zat, en 
kon zien hoe zijn sindikale vleugel 
in de kristen-demokratie het multi
nationale patronaat onder
steunde... 

Loontje komt echter gauw om 

zijn boontje. De Franse multinatio
nal s\u\\z\\n deuren en Vlaanderen 
staat op tegen dergelijk cynisme. 
De Vlaamse regering redt haar ge
zicht door berg van barmhartigheid 
te spelen: een kwak geld links en 
een pensioenregeling rechts en het 
protest verstomt. Maar het schan
daal van het onbarmhartig mecha
nisme blijft bestaan. Nu bij het zien 
van zoveel leed, en vooral bij het 
zien van het volkse onbegrip, grijt 
ditzelfde ACW naar de pen en 
schrijft een resolutie bij mekaar die 
precies uitgaat tegen wat ze het 
jaar tevoren stemde. Zelfs wegwer-
parbeiders worden politiek ver
zilverd. 

Michelin-richtlijn? 
Dat de Volksunie deze praktijk, 

waar de Vlaamse regering machte
loos tegen staat moest aanklagen, 
ligt voor de hand. Het Parlement 
nam, nu met de steun van de 
kristen-demokraten en van de libe
raal De Gucht, de resolutie met 114 
stemmen tegen 20, (Britse Torries 
en Franse gaullisten) aan. Het is nu 
te hopen dat de Raad van Ministers 
meteen werk zal maken van de ge
dragscode voor multinationale be
drijven, en niet zal wachten tot 
1989 zoals men zinnens Is; De Vre-
delingrichtlijn kan dan herdoopt 
worden als Michelin-richtlijn. 

Vulcanus 
Dinsdagmiddag voerden VU-

Europarlementslid Willy Kuijpers 
en zijn medewerker Bollaerts ak-
tie tegen het afvalverbrandings-
schip ,,Vulcanus". Zij waren hier
toe uitgenodigd door Greenpea
ce 

Vorige week, bij de be
spreking van het rapport over het 
verbranden van afval op zee, 
pleitte hij in het Europees Parle
ment te Straatsburg nogmaals 
voor een degelijk afvalverwer-
kmgs-systeem en voor een uit
breiding van de territoriale wate
ren. Niet alleen voor de visvangst, 
maar ook voor de kontrole op het 
leefmilieu. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Een andere SP 
SP-voorzitter Karel Van Miert liet onlangs verstaan 

dat hij van nu af met zijn partij een meer pragmatische 
l(oers wil varen. Wat vindt die partij daar zelf van? 

Knack stelde zo links en rechts wat vragen. 

Golf-land 

Vanwaar komt de golf-welle, die 
maakt dat Vlaanderen nu plot
seling behoefte heeft aan zoveel 
golf-terremen. Knack stak zijn 
licht op bij de mmister en bij de 
golfers zelf. Een reportage. 

Het land van Kadhafi 

Na de Amerikaanse raid op Tri
poli en Bhengazi hield kolonel 
Kadhafi zich een paar maanden 
stil. Nu hij weer van zich laat ho
ren, dreigen de Amerikanen met 
nieuwe akties. Wat is Libie voor 
een land ? De eerste aflevering in 
een reeks van vier over een land 
en zijn leider. 

Direkteur Debbaut 

Jan Debbaut is de nieuwe direk
teur van de Vereniging voor Ten
toonstellingen in het Paleis voor 
Schone Kunsten. Hij komt van 
het prestigieuze Van Abbemu-
seum in Eindhoven, en zet in 
Brussel noch min noch meer dan 
zijn reputatie op het spel. Een in
terview. . 

Paul McCartney 

Grijs van haar geworden door het 
vele werken, maar vokaal en mu
zikaal nog even swingend als in 
de gouden jaren: Paul McCart
ney. Over het leven op veertig, 
over politiek en Live Aid, over 
rock en zijn nieuwe plaat, een ex
clusief interview. 

„Schaamteloos en ongehoord"... 

Burgemeester met 
Friese sollicitatiebrief 

JM - Friesland is rijk aan Holfandse 
'9rs die, benoemd dmr Den Haag, 

^ '<*« de onstfhankeiilkheidszit) af ie 
mmm wiangen van de nationale rege
ring il inden. Oit euvel is bevolking 
en Fr, ^""iij al jarenlang een doorn 
in het if de wanverhouding wel 
erg e 

fr V 
burgem 
er slecî  
Fries g* 
den, Oe 
aWes aa 
wi | mac 
nistei* V 
ken uJtc 

^^x^v^^\ '•W*«OT»^^VVl.vvvw»>^^^«»^>»v«v^vX^fl>(^^ 

ren op het ministerie van Bin
nenlandse Zaken „schaamie-
ioos en ongehoord" 

Muf der d*e zich de afgelo
pen jaren sterk maakte voor 
Friese televisie, werd ondanks 
de Friese brief toch benoemd 
of dit nu beschouwd moe? wor
den als nieuwe Haagse tole
rantie of een late erkenning 
van het Fnes ai officiële taal is 
ntet duidelijk Wel is bekend 
dat Mulder de eerste burge-
•^°°ster IS die benoemd werd 

^en Friestalige sotltcitatie. 

arö Is het schaamte-
' iQ0hoord dat de cen-

^geriiïg in Oen 
'O 19S6 zover is 
loed te maken tn ' 
'nnrt de kansen 

Tt met beide 
^men 

OPF 
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DE HERFST/WINTER-
KOLLEKTIE 

VANSEOVI 

DE NIEUWE SKM... 
Nu nog beter en prettiger winkelen. 
Vanaf vandaag is de SKM-verbouwing klaar, en start de 
grote Belgische merkenmodezaak met de nieuwe 

HERFST/WINTER 1986 
Een hartverwarmend modefeest 

Meer dan tweehonderdduizend kollektieshikken 
uit het scala van vele grote en kleine mode
merken maken uw bezoek aan SKM tot een 
ware belevenis. 

Urenlang dwalen door SKM modeland, bij
gestaan door onze vijftig medewerkers, 
waaronder zes meesterkleermakers, 
je moet het zelf meemaken ... 

' i l ' I n ï -: 1' 
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Ĥ  
Roeselare-Tielt tussen 1919 en 1921/1 

Frontersidealen 
verdeelden 
de katolieken 

Kort na de wapenstilstand van 1918 werden in ons 
land diepgaande hervormingen doorgevoerd: het al
gemeen stemrecht (voor mannen) en de achturige 
werkdag. Daarmee kwam men tegemoet aan de belof
ten van koning Albert. 

Een andere belofte werd daarentegen niet verwezen
lijkt, namelijk de vervulling van de Vlaamse eisen. In
tegendeel, de Vlaamse beweging werd beladen met al
le zonden van hetAktivisme. Een triomferend Belgisch 
nationalisme, sterk anti-flamingantisch getint, leefde 
zich uit in de wintermaanden van 1918-1919. 

V ER van Brussel, in het lan
delijke arrondissement 
Roeselare-Tielt, speelden 

zich belangrijke venwikkelingen af. 
Van vóór de oorlog was daar bin

nen de katolieke familie de Vlaam
se gevoeligheid ten top gestegen. 
Vooralsnog werd de partij verte
genwoordigd door een oude kaste 
van konservatieve, veelal Frans-
sprekende figuren. De zich aan
kondigende nieuwe generatie werd 
echter gedragen door een idea
lisme van Vlaams-demokratische 
signatuur. 

AVV-VVK 
Fel bewogen jonge intellektue-

len waren gevormd in de legenda
rische instituten van Roeselare 
(gesticht in 1806) en Tielt (dit jaar 
300 jaar oud!) en wilden nu, fel aan-

genrK)edigd door priester-leraars 
en dorpspastoors, dit ideeëngoed 
in werkelijkheid omzetten. 

Tijdens de oorlogsjaren had de 
Vlaamse beweging zich in het ar
rondissement Roeselare-Tielt niet 
gekompromiteerd, zodat na de oor
log de tijdsgeest een doorbraak 
van het flamingantisme mogelijk 
maakte. De teruggekeerde front
soldaten werden triomfantelijk ont
haald. Enkelen onder hen, o.a. Jo
ris Lannoo, kwamen zowel in de 
stad als voor de jeugd spreken over 
de Frontbeweging. De bevolking 
werd er nagenoeg unaniem warm 
gemaakt voor de idealen van de 
Fronters: het Alles Voor Vlaande
ren, Vlaanderen Voor Kristus. 

Begin maart 1919 werd de Ka
tholieke Vlaamse Bond opgericht. 
Dit had wellicht te maken met de 

>ICHTERUIT 

SPIEGEL 

oproep van Frans Van Cauwelaert 
in De Standaard van 5 december 
1918 waarbij men het Vlaams mi-
nimumprogramma wilde consoli
deren in een machtig verbond, 
maar met uitsluiting van de akti-
visten. 

Intussen was er echter meer ge
beurd. Begin 1919 hoorde men de 
eerste klanken van het Vlaamse 
Front, die alle frontsoldaten politiek 
trachtte te groeperen in de lijn van 
het AW-WK. Kapelaan Verschae-
ve stond ogenblikkelijk achter dit 
opzet en spoorde talrijke vrienden 
aan om tot het Front toe te treden. 
Te Tielt zou vooral zijn oudleerling 
Joris Lannoo hier gehoor aan ge
ven en reeds vroeg mititeren voor 
deze nieuwe Vlaamse politieke 
partij. 

De hete adem 
van het Front 

Heel het jaar 1919 stond overi
gens in het teken van de nationale 
verkiezingen die in het najaar op 16 
november zouden plaatsvinden. 

Drie figuren die In de Vlaamse beweging van die tijd een belangrijke rol hebben gespeeld: 
Frans Van Cauwelaert, Hugo Verriest en Gustaaf Sap. 

Joris Lannoo 
Joris Lannoo werd op 20 febru

ari 1891 te Tielt geboren en stu
deerde eraan het kollege waar o.a. 
Cyriel Verschaeve en Robrecht de 
Smet zijn leraren waren. 

In 1909 nam Lannoo de plaatse
lijke drukkerij Horta over, omdat hij 
vond dat hij als drukker-uitgever 
mee kon helpen aan de ontvoog
ding van het volk. In dat jaar rolde 
de eerste uitgaven van zijn pers: 
Vlaamsche Strijdliederen. Lannoo 
voerde een uitgeversmerk dat door 
Joe English was getekend: een vi-
klngsschip vol boeken, aan het roer 
een ridder, op het zeil de klauwen
de leeuw, op de wimpel de leuze: 
„...den lande en volke getrouw". 

Na 19-18 bouwde Lanno zijn uit
geverij verder uit en publiceerde 
werk van zowat alle vooraanstaan
de Vlaamse letterkundigen. 

Joris Lanno overleed te Tielt op 
8 december 1971. 

Gezien de traditionele vlaamsge-
zindheid van het arrondissement 
poogden de katolieken een paar 
uitdrukkelijk als flamingant bekend 
staande figuren op de lijst te krij
gen. Want intussen voelde men 
steeds meer de hete adem van het 
Front in de nek. En in dit arrondis
sement en tegenover die tijdsgeest 
kon dit wel eens nadelig uitvallen 
voor de katolieken. 

Onbetwistbaar leider van de ka
tolieken was de gevierde Tieltse 
minister Alois Van de Vijvere. De
ze welbespraakte politicus uit de 
traditionele burgerlijke knngen, be
zat een groot nationaal gezag, tot 
bij de pauselijke nuntius en het Hof. 
Van de Vijvere verwierf einde 1919 
een enorme populariteit in zijn ge
west naar aanleiding van zijn inter
pellatie (met Van Cauwelaert en 
Van de Perre), in de Kamer waar
bij o.a. het Vlaamse minimumpro-
gramma werd uiteengezet. In het 
licht van deze achtergrond werd de 
elfde juli te Tielt werkelijk gevierd 
als een groots feest. Zonder enige 
nuance en eufonsch werd Vlaan
deren unaniem bejubeld. In het ka
tolieke burgersweekblad De Gazet-
te van Thielt werden nog eens de 
idealen van de Frontbeweging dui
delijk in de verf gezet en men aar
zelde zelfs niet de term Blauwvoe-
terij terug te gebruiken. 

Voor de keuze 
Simbolisch voor de algemene 

uitbundigheid rond dit feest was ze
ker de organisatie op het kollege 
van een grootse vienng. Het jonge-
renidool bij uitstek, Cyriel Ver
schaeve, zweepte er de vurige kol-

Van de Vijvere 
Alois Van de Vijvere werd op 8 ju

ni 1871 te Tielt geboren en ging er 
In het kollege naar school om daar
na te Leuven doctor in de Rechten 
te worden. 

Van 1911 tot 1931 was hij kamer
lid voor het arr Roeselare-Tielt. Hij 
was herhaaldelijk minister en werd 
In 1929 burggraaf. 

Als scholier werkte Van de Vijve
re mee aan de Vlaamsche Vlagge 
en te Leuven stichtte hij een Soci
ale Sprekersschool voor Vlaamse 
studenten. 

Van de Vijvere verdedigde de 
belangen van de frontsoldaten 
maar bleef een vurige verdediger 
van het Vlaamse mlnlmumpro-
gramma van Van Cauwelaert wat 
hem herhaaldelijk In konflikt bracht 
met de Vlaams-nationalisten. Zijn 
trouw aan de katolieke partij verhin
derde hem echt Vlaamsgezind te 
zijn. 

legeleerlingen op in een romanti
sche Sturm-und-Drang. Dit zou 
allemaal niet mogelijk geweest zijn 
zonder het fiat van de kerkelijke 
hiërarchie en de leidende strulctu-
ren binnen de katolieke partij. 

Op dat ogenblik had Verschae
ve reeds duidelijk gekozen voor het 
Vlaamse Front. Deze oudkollege-
leraar genoot te Tielt een uitzon
derlijke populariteit die de faam van 
Van de Vijvere sterk oversteeg. Ge
lijk met de opties van Verschaeve 
dacht Joris Lannoo stilaan aan de 
uitbouw van de Frontpartij te Tielt. 
Want even voorheen waren de 
Tieltse flaminganten van de Vlaam
se Bond aanwezig te Roeselare op 
de Rodenbachherdenking en 
scandeerden er zelfs de zelfs-
bestuursleuze. Vande Vijvere en 
andere Vlaamse minimalisten bin
nen de regio begonnen de Vlaam
se Bond stilaan in een ander dag
licht te zien Temeer daar Joris 
Lannoo, met de steun van priester
leraars uit het Tieltse kollege, her
begonnen was met de uitgave van 
het vooroorlogse flamingante tijd
schrift De Vlaamsche Vlagge. 

Het Vlaamse Front werd intus
sen politiek gedwongen te kiezen 
om door de knieën te gaan voor de 
minimalisten binnen de katolieke 
partij of zelfstandig op te treden bij 
de verkiezingen. De Frontleiding 
koos voor het laatste. V.H.T. 

Volgende week: 
Padvinders 

tegen flaminganten 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 20 sept. 
D BRT1 - 16.00 
The old-fashioned way, film 
G BRT1 - 18.10 
Rondomons, jeugdfilm 
D BRT1 - 18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
n BRT1 - 20.20 
Liefde leeft verder, film 
D BRT1 - 21.50 
Terloops 
D BRT1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
D Ned 1 - 17.00 
New wilderness, natuurserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.15 
Pats Boem Show, talentenjacfit 
D Ned 1 - 22.00 
Nieuwslijn, info 
n Ned. 1 - 22 40 
Twilight zone, kortverfialen 
D Ned. 1 - 23.20 
MTV Music Awards, show 
D Ned. 2 - 19.12 
Wordt U al geholpen?, serie 
D Ned. 2 - 19.45 
Tros wondere wereld 
D Ned 2 - 20.10 
Kode Rebecca, nieuwe serie 
D Ned. 2 • 21.50 
Olympiaplein, dok. over de O.S. 

Zondag 21 sept. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 15.20 
Militaire taptoe Edinburgh, reportage 
D BRT1 - 16.30 
De Berbers: dans en muziek, dok 
D BRT1 - 17.05 
De paradijsvogels, serie 
D BRT1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwls 
D BRT1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT1 - 20 35 
Peter de Grote, serie 
D BRT1 - 22.05 
J.P. Gaultier, portret van een mode
ontwerper 

n BRT2 - 16.30 
Grote Prijs Eddy Merckx, reportage 
D Ned. 1 - 17.35 
Tocht door de Middeleeuwen, dok. 
seri 
D Ned 1 - 19.30 
Wereld Muziek Concours 1985 
D Ned. 1 - 20.10 
Lou Grant, serie 
D Ned. 1 - 21.00 
Brandpunt, Info 
D Ned. 1 - 21.25 
Olie, dok. serie 
D Ned. 1 - 22.20 
Mag ik uw kaartje even zien, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Reagan, serie 
D Ned. 2 - 20.50 
Jonge helden O.K. Toer '86 
D Ned. 2 - 22.02 
Een spel, teater 
D Ned. 2 - 23.28 
Rostropovich, dok. 

Victor Sjóstróm, de oude professor, is met zijn schooridoctiter op weg naar 
Lund en heeft drie jonge lifter meegenomen in „Wilde Aardbeien". 

Woensdag op TV 2 om 20u.25. 

D RTB1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 22 sept. 
D BRT1 - 18.35 
Ergonomie, info 
D BRT1 - 19.00 
Arsenal, kortfllm 
D BRT1 - 20.10 
Zacht is de nacht, serie 
D BRT1 - 22.00 
Tina Turner: private dancer 
n BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.25 
Extra-time 
D BRT2 - 21.40 
Cupido en de dood, koncert 
D BRT2 - 22.30 
Nederlandse literatuur, dok. serie 
D BRT2 - 23.00 
Wacht op zee, reportage 
D Ned. 1 - 15.00 
Rose, western 
D Ned. 1 - 19.05 
Knight rider, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Te land, ter zee en In de lucht, hoog
tepunten 

D Ned. 1 - 21 25 
Kode Rebecca, serie 
D Ned. 1 - 22 20 
Tros aktua, info 
D Ned. 1 - 22.55 
Vocalistenconcours 
D Ned. 1 - 23.55 
Speedway om de Gouden Helm, re
portage 
D Ned 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
G Ned. 2 - 19.27 
Antony and Cleopatra, toneel 
G Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 23 sept. 
G BRT1 - 18.35 
De jonge zeehond, serie 
G BRT1 - 19.10 
Zoekwerk, over werkloosfieid 
G BRT1 - 20 25 
I.Q., kwls 
G BRT1 - 21.00 
Nachtwerk, dok. 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 19.25 
Make-up, een spel; Info 
G BRT2 - 20.25 
Armoede, sene 
G BRT2 - 21.15 
Mike, praatshow 
G BRT2 - 22.35 

Het scherzo in de symfonie, over 
Beethoven 
G Ned. 1 - 15.30 
Jeugd-TV 
G Ned. 1 - 19.00 
Minivoetbalshow 
G Ned. 1 - 20.28 
De Robert Paul Teatershow 
G Ned. 1 - 21.40 
Hier en nu, info 
G Ned. 1 - 22.05 
Muziek uit het hart, show 
G Ned. 1 - 22.25 
Murder she wrote, serie 
G Ned. 2 - 19.12 
Het geheime dagboek van Adriaan 
Mole, serie 
G Ned. 2 - 19.37 
Opening Muziekteater koncert 
G Ned 2 - 23.20 
Den Haag vandaag 
G RTB1 - 20.00 
India, brandende wereld; dok. 

Woensd. 24 sept. 
G BRT1 - 15.30 
Parijs-Brussel, reportage 
G BRT1 - 18.05 
Het gebeurde hier, verhaal 
G BRT1 - 18.15 
De zevensprong, lenig blijven 
G BRT1 - 18.30 
Magister Maesius, serie 
D BRT1 - 20.10 
Bill Cosby show 
G BRT1 - 20 45 
Allemaal beestjes, over de zoo 
G BRT1 - 21.15 
Bradbury Teater, triller 
G BRT1 - 21.45 
Eiland, kunstmagazine 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.23 
Muzikaal intermezzo, plano 
G BRT2 - 19.25 
Make-up, een spel 
G BRT2 - 20 25 
Wilde aardbeien, film 
G BRT2 - 21.55 
Een uitdaging voor de wereld, J.J. 
Servan-Schreiber 
G Ned. 1 - 15.55 
De laatste ijstijd, dok. 
G Ned. 1 - 19.24 
De groene ruimte, dok. serie 
G Ned. 1 - 20.33 
Vara's zomertijd 
G Ned. 1 - 21.25 
Man over de vloer, serie 
G Ned. 1 - 21.50 
Jenny, serie 
G Ned. 1 - 23.05 

Achter het nieuws, info 
G Ned. 2 - 15.30 
De noodgolf, show en film 
G Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
G Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
G Ned. 2 - 20.30 
Sita In de Noordzee, portret 
G Ned. 2 - 21.50 
De smaak te pakken, dok. 
G Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Donderd.25sept. 
G BRT1 - 18 10 
De zeven van Blake, SF-serie 
G BRT1 - 19.00 
Kwizien, kooktip 
G BRT1 - 20.20 
Hoger-lager, kaartspel 
G BRT1 - 20.55 
Panorama, de studentenstop 
G BRT1 - 21.45 
Hotel, serie 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 20.25 
Imperatief, TV-spel 
G Ned. 1 - 15.30 
Op zoek naar de haaien, dok. serie 
G Ned. 1 - 15.55 
De race van Royal Champion, film 
G Ned. 1 - 19.00 
Waar is de ark van Noach?,'dok. 
G Ned. 1 - 20.28 
Op expeditie naar Sulawesi, dok. 
G Ned. 1 - 21.50 
Naar de toekomst, dok. serie 
G Ned. 1 - 22.45 
Mag ik 's met je praten?, gesprek 
G Ned. 2 - 19.12 
Tros grote klub show 
G Ned. 2 - 20.10 
Kode Rebecca, serie 
G Ned. 2 - 21.00 
Het gouden kalf, over speelfilms 

Vrijdag 26 sept. 
BRT1 - 18.45 
Villa Tempo, rock en pop 
G BRT1 - 20.15 
Meivin en Howard, film 
G BRT1 - 21.45 
Premiere, Info 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 20.25 
De kampen, dok. serie 
G BRT2 - 21.55 
Armoede, serie 
G Ned. 1 - 15.00 
Prinsengrachtkoncert 
G Ned. 1 - 16.05 
Mensen zoals jij en ik, kortverhalen 
G Ned. 1 - 17.15 
Ontdek je plekje, tip 
G Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, over strips 
G Ned. 1 - 20.28 
Mensen zoals jij en ik, kortverhalen 
G Ned. 1 - 21.25 
Simon and Simon, serie 
G Ned. 1 - 22.10 
Avro's aktualiteiten 
G Ned. 1 - 23.00 
Sportpanorama 
G Ned. 1 - 23.15 
50 jaar AVRO Studio, show 
G Ned. 2 - 19.12 
Warming up, film 
G Ned. 2 - 20.45 
Ja, natuurlijk extra 
G Ned. 2 - 21.35 
Murder she wrote, serie 
G Ned. 2 - 22.45 
De smaak van honderd kruiden, dok. 
over China 
G Ned. 2 - 23.52 
Top secret, film 

Ben film 
per dag 

Zaterdag 20 sept. 
The old-fashioned way 

Amerik. film ult 1934. Een toneelge
zelschap wordt door schuldeisers ach
tervolgd. Gelukkig vindt de direkteur 
een rijke weduwe die geld in de zaak wil 
stoppen. (BRT 1, om 16u) 

Zondag 21 sept. 
Francis gaat naar West Point 

Amerik. komische film uit 1952. Door 
toedoen van Francis, een sprekende 
ezel, wordt Pete Sterling een ware held, 
vermits hij het opblazen van een fabriek 
kon verhinderen. Hij trekt vol moed naar 
de Militaire Academie van West Point... 
(Ned. 1,om15u.40) 

IVIaandag 22 sept. 
Rose of Cimarron 

Willie, een jonge Cherokee-indiaan is 
er getuige van hoe een blank konvooi 
wordt aangevallen en uitgemoord door 
een groep Commanches. Tussen de 
brandende huifkarren vindt hij een ba
by. Het meisje krijgt de naam Rose of 
Cimarron en wordt opgevoed in het in-
dianenkamp. (Ned. 1, om 15u.) 

Dinsdag 23 sept. 
The Lady Vanishes 

Britse thriller van Alfred Hitchcock uit 
1938. De Transcontinental Express zit 
door een sneeuwstorm klem In het sta
tionnetje van Bandrika. De reizigers 
brengen de nacht door in een plaatse
lijk „Gasthaus". De volgende morgen 
blijkt de sympatleke Miss Froy verdwe
nen... (RTBF1, om 21u.10) 

Woensd. 24 sept. 
Wilde aardbeien 

Zweedse film uit 1957 van Ingmar 
Bergman, met o.a. Victor Sjöström en 
Bibi Anderson. De oude professor Isaac 
Borg ontwaakt na een akelige droom, 
waarin hij zijn eigen begrafenis bijwoon
de. Het is die dag precies vijftig jaar ge
leden dat hij promoveerde en dat zal 
worden gevierd aan de universiteit van 
Lund. (TV 2, om 20u.25) 

Donderd.25sept. 
Imperatief 

Van huis uit is Krzysztof Zanussl, re
gisseur van de film „Imperatlv", eigen
lijk fysicus. Hij deed echter mm of meer 
voor de grap mee het toelatingsexamen 
voor de fllmakademie In Lodz.,,Impe
ratlv" is het verhaal van de zoektocht 
van de uitzonderlijk getalenteerde wis
kundige Augustin naar een zin in zijn le
ven. (TV 2, om 20U.25) 

Vrijdag 26 sept. 
Meivin and Hughes 

Amerik. film uit 1980. Melvin Dummar 
neemt In de Nevadawoestijn een man 
mee die een ongeval heeft gehad en be
weert de miljonair Howard Hughes te 
zijn. Melvin gelooft hem met. (BRT 1, 
om20u.15) 
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1 
De politici gaan 

Brussel dus uit de 
frigo halen en op
dienen en ik houd 
mijn hart vast. 
Want ik vrees dat 
de heren en de da
mes het nauwelijks 

^ ^ A ^ over Brussel zullen 
^ ^ ^ ^ ^ A hebben en te veel 
^ ^ ^ ^ ^ P over een politiek 
^ ^ ^ ^ ^ probleem. 

^ ^ ^ ^ Ik moet u niet 
^ ^ ^ vertellen hoe Brus-
^ ^ ^ ^ sel van een boeren-

^^^ gat naar de status 
van kruispunt van 

Europa is aesukkeld. 't Was zo 
Vlaams dat Roger de la Pasture, een 
schilder uit Henegouwen die er zijn 
boterham wou gaan verdienen, wij
selijk zijn naam verdietste in Rogier 
van der Weyden. Honderden jaren la
ter hebben Vlamingen hetzelfde ge
daan, maar dan in omgekeerde rich
ting. Laiterie d'Haeltert of de Gyseg-
hem of de Sotteghem werd dat dan. 

Boestrink in 
gruuten teneu 

Hoevele duizenden Vlaamse kinde
ren werden in f ranstalige scholen ge
zet terw\\\ hun ouders met zuivel leur
den? Niemand kent de namen van 
deze onbekende soldaten. Vlamin
gen in Brussel, zij hebben door hard 
labeur Brussel en zichzelf rijk ge
maakt maar het daarmee geen dienst 
bewezen. Ze hebben tfwe//gespeeld 
voor madammen in redingote en he
ren met chapeau buse. Tot ze zichzelf 
deze attributen konden kopen en taal 
genoeg hadden om in de buitenwij
ken te gaan wonen en rijp om het FDF 
groot te maken. Ondertussen geraak
te de echte Brusselaar niet verder 
dan de bas fonds. Of toch, want ver
lichte jongens als VdB en CdP lieten 
de bulldozers van Froidecoeur de 
volksbuurten bombarderen. Ouwe 
sukkelaars die niet wegwilden sloten 
zich op in kelders en op mansardes 
en werden later gevonden. Uitge
droogde ratten in een val. Het oude 
hart van Brussel bloedde langzaam 
dood en Bruxelles zaaide olie over de 
landerijen van Vlaams-Brabant. En 
dat lukte lang genoeg om van Brus
sel een probleem voor politici te ma
ken. De echte Brusselaar begreep 
geen snars van wat er boven zijn klak 
gebeurde en plooide soepel mee zo
als de geschiedenis hem had ge
kneed. Dan eens naar die kant en dan 
weer naar de andere. 

Nu gaan de politici over Brussel 
praten en dat is goed als zij maar niet 
vergeten waarover het gaat: Brussel 
tot zijn ware proportie van een uit de 
kleren gegroeide stad herieiden. Een 
groot dorp eigenlijk in onvertaalbaar 
Nedertands dat men afleest van zijn 
gemeentenamen, straten en stegen. 

Brusselaars hebben een oeroude 
traditie, hun zwakte en sterkte tege
lijk : grootsprakigheid die een goed 
hart verbergt. De Brusselse taal bulkt 
van de stoef. Col en manchette en 
thoeis giene fret of veul lawaait In en 
klaain strotche. Van mekaar weten ze 
dat wel en zeggen het dan ook: „HIJ 
hel deu ma laalfgezeen." 

Dat de politici maar goed opletten 
want de Brusselaars hebben een 
sterk geheugen. Als ze je in hun re
servaat, de Marotten, zeggen dat je 
Kaaizer Koerei bent dan bedoelen ze 
eigenlijk faiseur d'embarras. Wan
neer ze vernemen dat er weer over 
hun stad wordt gesproken zullen ze 
beslist zeggen: „Ze zaain doe me 't 
laaik." 

Als ik deze regels schrijf danst door 
de straten van Anderlecht voor de 
171ste keer de jaarmarkt. Ik was er 
(weer) graag geweest met aan mijn zij 
Peer den drol en Sfarel Buis op zijn 
hoge benen. Maar ge kunt niet over
al zijn. Daarom deze ode aan Brussel, 
boestrink in gruuten teneu. • 
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Daar gaat de bel en daar staan ze weer: de niet-
genode maar altijd welkom zijnde vrienden. En nog 
mee-eten ook, dat zie je op de gezichten. En kenners 
zijn het, fijnproevers, anders waren het wellicht geen 
vrienden. Dus wat maak je, snel en toch lekker... met 
dingen die altijd wel bij de hand (kunnen) zijn. Dus zoi
ets dat zowel warm, koud als lauw kan genoten worden. 
Nu ja,,,haute cuisine" zal het wel niet worden, maar 
kulinaire gastvrijheid is een van onze meest gewaar
deerde deugden. 

EN deugd die vooral op 
kreativiteJt, smaakvolle 
fantasie en enig talent be

rust. Ondanks uw vanzelfspreken
de verbeeldingskracht, willen we u 
toch een altijd geslaagd ,,fast food" 
receptje In het oor fluisteren dat 
toch niet uit het,,pakje" hoeft te ko
men : omelet met boerenmetworst. 
Uzelf en de uwen daarbij, zeggen 
we voor 8 personen. 

Dit hebt u ongeveer nodig: 8 ei
eren, 2 lepels koffieroom, 4 sneden 
boerenmetworst, 100 g Parme
zaanse kaas, 1 eetlepel olie, 20 g 
boter, wat muskaatnoot, peper en 
zout. 

En zo gaat u te werk. Kluts de ei
eren in een kom en roer er het ho-
germelde,,Klein grut" door. Verhit 
de helft van de olie en boter in een 
bakpan (ja, liefst een met 'n niet-
aanbaklaag). Giet er de helft van 
het opgeklopte eimengsel in, leg er 

een deksel op en laat het geheel 
even stollen. Leg er 2 plakken 
worst op en keer de omelet voor
zichtig om. Bak ze nu nog 1 minuut 
met het deksel op de pan en laat ze 
dan op een groot bord glijden. Al
weer voorzichtig om het kluts-
dekor niet te schaden. 

Bak de andere helft van het ei-
enz. mengsel op dezelfde manier, 
laat beide omeletten afkoelen en 
snijd ze in reepjes. U kunt ze nu op
dienen met fijngesneden komkom
mer of radijs, of gewoon op een 
bedje van groene sla. Om het feest 
kompleet te maken zet u er wat 
sneetjes bruin brood, een potje 
lichte lookboter en een fles Cötes 
de Rhone of 'n ander rood land-
wijntje bij. Wedden dat uw 
vrienden-klaplopers nog vaak zul
len terugkomen. Gezelligheid is het 
begin van de zaligheid. 

(/M^. 
We ontvingen een reeks foute en geen enkel volle

dig juist antwoord op onze 141stepuzzel. „Hetbruid
je" van Maurice Gilliams is dus blijkbaar erg onbekend. 
Ten onrechte, menen wij. 

T OCH geven we niet op. Er 
wordt al zo weinig aan
dacht besteed aan onze 

eigen goede dichters, tenzij aan 
enkele uitschieters. 

Mits een beetje speurwerk moet 
het bijvoorbeeld mogelijk zijn om te 
vinden wie de auteur is van on
derstaand gedicht, evenals de pre
cieze titel. 

Zwemmen is losbandig slapen in 
spartelend water, 
is liefhebben met elke nog bruikba
re porie, 
is eindeloos vrij zijn en inwendig ze
gevieren. 

En zwemmen is de eenzaamheid 
betasten met vingers, 
armen en benen aloude geheimen 
vertellen 

aan het altijd aiiesbegrijpende 
water. 

Ik moet bekennen dat ik gek ben 
van het water. 
Want in het water adem ik water, in 
het water 
word ik een schepper die zijn 
schepping omhelst, 
en in het water kan men nooit ge
heel alleen zijn 
en toch nog eenzaam blijven. 

Zwemmen is een beetje bijna hei
lig zijn. 

Wij verwachten uw antwoord 
vóór maandagavond 28 september 
op het bekende adres: WIJ, 
,,Meespelen (143)", Barrikaden-
plein 12, 1.000 Brussel. Misschien 
wint U wel enkele knappe boeken ? 
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Zopas publiceerde de Edukatieve Dienst van het Ant

werpse Museum voor Schone Kunsten zijn 1986-1987 
programma. Het pakket bevat o.a. rondleidingen, mu-
seumlessen, atelierbezoeken, museumkoncerten, een 
kursus kunstgeschiedenis, enz. 

D E nadruk ligt wel op een 
jeugdige doelgroep, maar 
ook voor volwassenen 

wordt er heel wat geboden. De 
programma-brochure en alle inlich
tingen kunnen bekomen worden 
op volgend adres: Koninklijk Mu
seum, Edukatieve Dienst, Plaats-
nijdersstraat 2, 2000 Antwerpen 
(03/238.78.09). 

Voor wie enige aarzeling voelt 
om aan het geboden programma 
toe te geven, mag toch wel nog 
eens verteld worden dat het Ant
werpse Museum een verzameling 
bezit die ons zowel op kwantitatief 
gebied door vele grote musea ter 
wereld benijdt wordt. De kollektie 
gaat terug tot in de 15de eeuw met 
werken van Vlaamse Primitieven 
als Jan van Eyck, Rogier van der 
Weyden, Dirk Bouts, Hans Mem-
ling en Gerard David.. 

In het Antwerpen van de 16de 
,,gouden" eeuw werkten groepen 
kunstenaars die zich door duidelij
ke stijlkenmerken van elkaar on
derscheidden. De eerste groep 
volgde de lijn van de Primitieven 
(Quinten Metsijs). De andere wor
den ,.Antwerpse maniëristen" ge
noemd. Barend van Oriey en Frans 
Floris spiegelden zich aan Italiaan
se voorbeelden. Daarnaast waren 
er natuurlijk Pieter Breughel met fa
milie en school. In de museumkol-
lektie bevinden zich 21 schilderijen 

van Rubens, 18van Jordaens, 10 
van Antoon Van Dyck en evenveel 
van David Teniers de Jonge. 

Zowat 200 schilderijen geven 
een overzicht van onze 19de eeuw: 
romantiek met Gustaaf Wappers 
en Nicaise de Keyser, historisch 
realisme met Henri Leys, realisme 
met landschappen van Frangois 
Lamonière en het sociaal getinte 
oeuvre van Constantin Meunier en 
Eugene Laermans. Van de grote 
geïsoleerde figuren bezit het mu
seum indrukwekkende aantallen: 
32 van Henri de Braekeleer en 35 
van James Ensor. 

De kunst van 1900 tot 1945 is 
aanwezig met onze eerste abstrak-
ten Jozef Peeters en Victor Ser-
vranckx, met de surrealisten Del-
vaux en Magritte, verder met 
meesters als George Minne, Vale
rius de Saedeleer, Gustave van de 
Woestijne, Rik Wouters en Jacob 
Smits. 

De kunst na 1945: zowel de 
konstruktivistische als de lyrische 
strekking is present: uit Cobra Ka-
rel Appel en Alechinsky, uit de pop 
art Gentils en Van Hoeydonck, uit 
de op art Walter Leblanc en uit de 
Zero-beweging Günther Vecker en 
Jef Verheyen. De kollektie sluit af 
met de nieuwe figuratie van Roger 
Raveel, Etienne Elias en Fred Ber-
voets. 
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Basketbalkompetitie gestart 

Een spel van reuzen 
en miljoenen... 

Vorig weekend startte de basketbalkompetitie '86-
'87. Met één uitgesproken favoriet: Racing Meclie-
len. De ploeg van de brouwerij uit Waarloos verza
melt het meeste talent. Onze beste spelers en de 
beste Amerikanen. Er kan de ploeg van Lucien Van 
Kersschaever normaal dus niets gebeuren. Aan een 
spannend kampioenschap hoeft men zich dan ook 
niet te verwachten. Al weet men met die play-offs 
natuurlijk nooit. Zoals Racing in het voorjaar al mocht 
ondervinden. 

ONS basketbal, en daar wil
den we het eigenlijk over 
hebben, stagneert al ja

ren. In zijn sportieve ontwikkeling 
en in populariteit. Dat is niet on
begrijpelijk. Basket is een spel 
voor reuzen geworden. 

Onthutsend 
We hebben de spelerskernen 

van de eerste klasse klubs eens 
aandachtig bekeken en op hun 
lengte onderzocht. De konklusies 
zijn voor de leek onthutsend. Ze
ventig procent van de heren zijn 
groter dan 1.90 meter. Achten
veertig van de hondernegenen
twintig basketters meten min
stens twee meter. Twee knaap
jes, dwergen eigenlijk, halen 
geen 1.80 meter! Is het niet ver
bijsterend en kan men nog over 
een sporttak die binnen het be
reik van allen ligt, spreken wan
neer de natuurlijke selektie (!) 
dergelijke normen oplegt? 

Daarmee is trouwens nog niet 
alles gezegd. Basket speelt men 
met vijftallen en nagenoeg elke 
ploeg brengt minstens twee Ame
rikanen in lijn. Enkelen pakken 
ook uit met genaturaliseerde bui
tenlanders. Dat betekent dat de 
impakt van vreemdelingen in 
deze sport groter is dan gelijk 
waar anders. Die Amerikanen be
palen immers het niveau en ze 
worden niet als profs betaald om 
hun tijd op de bank te slijten. Voor 
zover ze dit al zouden willen aan
vaarden. 

Miljoenen... 
De lezer zal begrijpen dat de 

herkenbaarheid van deze sport
tak voor de massa een dieptepunt 
heeft bereikt. Het is nog een ge
beuren voor gelovigen. En die zijn 
de dag van vandaag niet meer zo 
talrijk. 

Daarnaast blijft het fenomeen 
bestaan dat miljoenen worden be
taald voor spelersovergangen. 
Sinds Rii< Samaey, 's lands bes
te, voor negen miljoen van de 
kust naar de Dijlestad verhuisde, 
is alles mogelijk geworden. Wij 
citeren Hef Nieuwsblad: ,,De 
transferprijzen (van vijf en zelfs 
acht miljoen) voor sommige van 
de al versleten, nog te jonge of 
nog vrijwel nergens zijnde spe

lers zijn dan ook alleen maar 
belachelijk te noemen". 

Marieandenne 
Meteen is het kader geschetst 

waarbinnen ons basketbal zich 
beweegt. Het is totaal afhankelijk 
geworden van sponsors en hun 
grillen. Dit heeft al een aantal 

belangrijke verschuivingen ver
oorzaakt. Zo verblijdt het land 
zich nu over het bestaan van een 
klub (?) als Marieandenne. 

Een vereniging waarin de spo
ren terug te vinden zijn van het 
vroegere Standard (Boule d'Or), 
Mariembourg en Andenne. Zon
der (veel) geld kan nu eenmaal 
niet gebasket worden en een ei
genlijke bestaansgrond hebben 
de klubs niet meer. 

In andere sporttakken, voetbal 
inkluis, doet men er dan ook goed 
aan eens naar de ontwikkelingen 
binnen ons basket te kijken alvo
rens zich volledig te verkopen 
aan de sponsors. Het publiek, 
zoveel is duidelijk en onomstoot-
baar bewezen, heeft zich met 
deze handelwijze — die door ver
lichte geesten graag als onvermij
delijk en baanbrekend wordt 
voorgesteld — in ieder geval nog 
niet willen of kunnen identifice
ren. Flandrien Basket is een spel voor reuzen geworden... 

Het volk en de natie zag zijn helden terug 

Fatale negentigste minuut? 
Het volk en de natie heeft zijn helden teruggezien. 

Met 22.212 betalenden waren ze naar de Heizel 
gekomen. Om het grote feest ter plekke bij te wonen. 
Van een rechtstreekse televisieuitzending kon geen 
sprake zijn omdat het stadion ondanks de optimisti
sche verwachtingen ver van vol bleef... 

DE Rode Duivels speelden 
bepaald niet slecht tegen 
de leren, die zoals gebrui

kelijk meer karakter en ijver dan 
klasse en vaardigheid in hun ak-
ties legden. Zonder ongelukken 
wint de ploeg van Thijs overigens 
de wedstrijd maar de laatste mi
nuut was er teveel aan. 

Blunders 
Lyan Brady, het grote Ierse ta

lent, trapte toen een strafschop 
binnen die er nooit had moeten of 
mogen komen. Maar er werd ach
terin nogal wat geblunderd en 
daarvoor moet op dit niveau vrog 
of laat toch tol worden betaald. 
De afwezigheid van routiniers als 
Gerets en Renquin is de ploeg 
dus zwaar opgebroken maar het 
zou verkeerd en onrechtvaardig 
zijn een Grun, een Franky Van 
der Eist of zelfs een Pfaff — als 
zou die er goed aan doen zich tot 
de essentie van zijn opdracht, het 
keepen dus, te beperken — als 
schuldigen aan te wijzen. 

De Rode Duivels, die de match 
lange tijd volledig in handen had
den, vergaten hun 2-1 voorsprong 
verder uit te bouwen. De macht 

van de Belgische gewoonte heet 
dat. Wie een tegenstander een 
uppercut toedient moet hem bin

nen de kortste tijd volledig k.o. 
proberen te slaan. Dat heeft de 
ploeg van Thijs verzuimd en daar
voor kreeg het de rekening gepre
senteerd. 

Niets verloren 
Er Is overigens niets onherstel

baars gebeurd. In de Belgische 
kwalifikatiereeks zullen er veel 
punten verloren worden. Ierland, 
Schotland, Bulgarije en België. 

Ze ontlopen elkaar niet ver in 
mogelijkheden. Wie uit een punt 
pakt, is natuurlijk altijd al een eind 
onderweg maar veel wijst er op 
dat routine en organisatie uitein
delijk de doorslag zullen geven. 
En in dat geval kunnen onze jon
gens weer ver geraken. Zeker 
ook wannner Scifo zich verder 
gunstig blijft ontwikkelen. Wat 
een geluk eigenlijk dat ze 's lands 
grootste klasbak in Mexiko toch 
maar niet hebt)en doodgescho
ten... Nietwaar. 

Winnaar van Grand Prix 

Van Dijck toch op 
het podium 

Willam Van Dijck, onze 3000 meter steeple-specia
list, heeft met enkele sterke eindeseizoensprestaties 
zijn mislukking tijdens de Europese kampioenschap
pen in Stuttgart uitgewist. 

IN Rome won Van Dijck inder
daad de finale van het Grand 
Prixcircuit en zo'n zege heeft 

wel wat te betekenen. Hij liet 
overigens de Europese kampioen 
Melzer zonder diskussie achter 
zich. 

Grootste belofte 
Van Dijck blijft bijgevolg onze 

grootste atletiekbelofte. Hij is nog 
jong, moet mentaal en psychisch 
nog groeien en verdient alle kre

diet. Van Dijck zal natuurlijk wel 
moeten bewijzen dat hij is opge
wassen tegen de prestatiedruk 
die de grote internationale kam
pioenschappen nu eenmaal met 
zich meevoeren. Het komt er dan 
minder op aan wereldrecords te 
lopen, het gaat er enkel om te 
winnen tegen die andere specia
listen wie men heel vaak een paar 
keer per seizoen ontmoet. Maar 
Van Dijck paart stijl aan klasse en 
moet het normaal toch kunnen 
waarmaken. Volgend seizoen op 
de wereldkampioenschappen of 

ten laatste het jaar nadien in 
Seoul. 

Rousseau 
Met Rousseau liggen de zaken 

wel enigszins anders. Die liep 
weliswaar een sterk Grand Prix 
circuit maar in de finale passeer
de hij toch opnieuw net naast het 
podium. Het heet dat de frêle 
Waal een slechte seizoenplan
ning zou hebben opgemaakt. Dat 
hij in de winter veel te veel liep in 
het veld en daar zijn reserves al 
vroegtijdig begon te verbranden. 
Vincent heeft beloofd het in de 
komende maanden anders te zul
len aanpakken. Volgende zomer 
zal dan definitief uitsluitsel om
trent zijn internationale mogelijk
heden moeten brengen. Maar er 
bestaan blijkbaar flink wat twij
fels. 
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15 augustus 1915 aan het IJzerfront 

Heldenhulde 
70 jaar geleden 

70 jaar geleden, op 15 augustus 1916 precies, werd 
aan het IJzerfront,,Heldenhulde" opgericht. Met de 
penning-van-de-soldaat, die temidden van het oorlogs
gewoel werd ingezameld, werden tientallen betonnen 
AW-WK-zerkjes met de bekende Keltische kruisvorm 
naar het ontwerp van Joe English, gegoten. In feite een 
enig-originele gebeurtenis binnen het dramatische en 
Belgicistische oorlogswereld. 

O p 6 juni 1986 overleed oud-
kamerlid voor het arron
dissement Leuven, hoog-

leraar-emeritus in de Geneeskun
de dr. Herman Verduyn. Hij had de 
baanbrekende verdienste om in 
1968 de eerste Leuvense, nationa
listische kamerzetel te veroveren. 
De eerde schuchtere Herman Ver
duyn was veel meer met weten
schappelijk werk bezig en gaf na 
enkele jaren zijn voortrekkersinzet 
over aan de jongere generatie. 

Dat mag ons niet doen vergeten 
dat Herman uit een overtuigde 
Vlaamse familie stamde en dat zijn 
vroeg overleden vader een rol van 
betekenis had gespeeld in de 
Vlaamse beweging aan het IJzer-
front en in de periode tussen de 
twee. wereldoorlogen. 

Achter het front 
Vader Jozef Verduyn was een 

geboren West-Vlaming uit Rudder-
voorde waar hij op 23 november 
1884 het levenslicht zag. Aan het 
kollege in Tielt liet hij zich al opmer
ken door zijn bedrijvigheid in de 
katoliek-Vlaamse studentenbewe
ging. Die verbondenheid zette hij 
voort in Leuven waar hij medicijnen 
studeerde. Hij behaalde zijn diplo
ma in 1911 maar kreeg de kans niet 
om een dokterspraktijk uit te 
bouwen. 

De oorlog die in augustus 1914 
begon eiste ook hem op. Hij moest 
zijn medische kennis in praktijk 
brengen aan het oorlogsfront. Ach
ter de vastgelopen linies was de 
jonge arts bedrijvig in de Vlaamse 
studiekringen die bestonden uit 
(vroegere) Leuvense studenten en 
die de bedoeling hadden om de 
soldatenmassa geestelijk te ver
heffen en de Vlaamsgezindheid te 
bevorderen. Uit deze kringen zou 
de frontbeweging groe\er\. Een van 
de belangrijkste initiatieven van de
ze jonge Vlaamsgezinde intellektu-
elen was het op touw zetten van 
een uitgebreide frontpers die het 
kontakt moest bewaren tussen sol
daten die uit eenzelfde streek af
komstig waren. De grote be
langstelling van dr. Verduyn voor 
deze persinitiatieven viel op. Had 
hij daar zijn ware liefde en 
hartstocht gevonden ? In ieder ge
val zette hij zich in voor De Belgi-
sct)e Standaard, een dagblad van 
de Van Cauwelaert-strekking, 
maar ook had hij kontakt met Ons 
Vaderland, het dagblad dat de ra-
dikalizerende frontbeweging verte
genwoordigde. Verduyn had dol
graag een samensmelting verwe
zenlijkt. De nuchtere man zag ook 
wel in dat het na de oorlog zou aan
komen op het ontplooien van poli
tieke macht. Een sterk dagblad 

was daarvoor een onontbeertijke 
steunpilaar. Dit mocht niet zijn 
want de oorlog en het uiteengroei
en van de standpunten maakte dat 
toekomstbeeld tot een visioen. 

Heldenhulde 
Verduyn was ook de initiatiefne

mer voor het Heldenhulde-werk in 
1916. Deze organisatie moest er
voor zorgen dat de Vlaamse solda
ten een eigen AW-VVK-kruisje 
kregen op hun graf. Dit toont aan 
hoezeer Verduyn overtuigd was 
van de eigen Vlaamse natie. Dit 
Heldenhuldewerk zou in 1925 
overgenomen worden door de Be
devaarten naar de graven van de 
IJzer. 

Zijn rusteloze flamingantische 
aktiviteit was de militaire veiligheid 
een doorn in het oog en de arts 
werd overgeplaatst naar een mili
tair hospitaal ver achter de linies in 
Frankrijk. Daar werd hij vastgehou
den tot een heel eind in 1919. Pas 
dan kon Verduyn zijn idee over 
,,een grote Oud-strijders-bond" 
waar beginnen maken. Hij werd de 
feitelijke stichter en algemeen

bestuurder van Het Verbond van 
Vlaamse Oudstrijders, dat ook een 
Waalse afdeling had. In augustus 
1919 verscheen het eerste num
mer van De VOS, het orgaan van 
het Verbond. Overal in Vlaanderen 
werden plaatselijke afdelingen 
gesticht die de Vlaamsgezinde ve
teranen groepeerden. Verduyn 
probeerde daarmee een sterk 
drukkingsgroep in het leven te roe
pen. Dat lukte en VOS liet voor het 
eerst zijn macht en mobilisatie
kracht zien bij de bestorming van 
het parlement op 29 juli 1920 waar 
op dat ogenblik gedebateerd werd 
over de financiële vergoeding voor 
de oudstrijders. Dat leverde hem 
enkele weken arrest op maar de so-
lidariteitsaktie die volgde op zijn 
opsluiting maakt het Verbond nog 
sterker. Verduyn had het orgaan 
van het Verbond, het weekblad De 
V̂ OS strak in eigen hand gehouden 
en beschouwde zichzelf als „recht
matige eigenaar". Zijn neiging om 
overal een middenpositie in te ne
men en zijn fijne neus voor kom-
merciëel sukses kwamen in konflikt 
met het hoofdbestuur van het Ver
bond dat veel meer en veel radika-
ler aan Vlaamse politiek wilde doen 
en sterk overhelde naar de jonge 
Frontpartij. De verdenking bestond 
dat Verduyn wel eens eerder naar 
het minimalistische kamp van Van 
Cauwelaert lonkte. 

Grote bloei 
Om die onzekerheden weg te ne

men moest het Verbond rechtsper
soonlijkheid krijgen en het bonds
blad moest beheerd worden door 
het gekozen hoofdbestuur. Dat 

Het fieldentiuldezerkje zoals tiet sinds 70 jaar geplant wordt... 

leidde tot zware spanningen met 
oprichter Verduyn die zijn 
machtspositie niet graag uit han
den gaf. Het konflikt zou het Ver
bond enkele jaren lang verdelen en 
hopeloos veel energie opslorpen. 

VOS was op sterven na dood. Pas 
in 1928-29 zou het Verbond de klap 
overleven en een grote bloei tege
moet gaan. 

Brussel! 
Dr. Verduyn bleef aktief in de 

Vlaamse aktie in Brussel waar hij 
vooral aandacht had voor de talrij
ke Vlaamse inwijkelingen die, door 
gebrek aan organisatie voor de 
Vlaamse beweging verloren waren 
en opgeslorpt werden door de ver-
fransing. Een jaar voor hij vroegtij
dig zou overtijden, gaf hij de impuls 
die leidde naar de grote Vlaamse 
betoging van 31 maart 1935 in de 
hoofdstad. 

Verduyn gaf blijk van een grote 
nuchterheid in zijn politieke aktie 
maar zijn aangeboren zucht, om 
aan de kant van de winnaars te 
staan en zich met in de marginali
teit te laten drukken bracht mee dat 
hij vele van zijn frontvrienden ver
loor toen dezen zich radikalizeer-
den, en meer en meer afstand na
men van de Belgische staat. Zijn 
kommerciëel talent, dat hij met los 
zag van zijn politieke aktie, kwam 
in botsing met de romantische 
geest die in die jaren zoveel op
gang maakte in de Vlaams-
nationale rangen maar ook leidde 
tot een onvruchtbaar opbod. Toch 
is er een konstante merkbaar waar 
Verduyn onwrikbaar aan vasthield: 
zijn Vlaamsgezindheid! Het zou 
ook merkbaar zijn in de volgende 
generatie bij zoon Herman. 

Wllly Kuijpers, 
Lid van het 

Europees Parlement 

Nieuwe Muzekus 
UZEKUS was in de jaren 
'60-'75 de meest presti
gieuze kleinkunstavond 

van het Vlaamse land. De ope
ning van het kleinkunstseizoen. 
Ramses Shaffy,- Liesbeth List, 
Herman van Veen, Boudewijn de 
Groot: noem maar op. Ze zijn d'er 
allemaal geweest. Berucht waren 
die Muzekusavonden door de on
beschrijfelijke sfeer, de spanning, 
geen ruimte was onbezet. 

Staande ovaties, de eis van de 
organisatoren aan de kleinkun
stenaars telkens met een nieuw 
programma naar Muzekus te ko
men: het waren allemaal ingre
diënten die van Muzekus een be
resterke avond maakten. Pure 
electriciteit. Een avond als een 
lawine. Verzengend. Verschroei
end. 

OE komt het toch dat fil
men, waarin meer dan de 
gewone hoeveelheid vrou

welijk schoon te zien is, meestal 
mank lopen met het scenario? Dit 
geldt nu ook weer voor de ge
welddadige The Night Stalker van 
Max Kleven, met Chartes Napier, 
die in zijn rol van verzopen politie
man alle Mike Hammer's en Dirty 
Harry's probeert te overtreffen. 

De nieuwe Muzekus wordt be
slist geen retro. Wat we willen 
bereiken is nog eens — één keer 
de sfeer van vroeger scheppen. 
Elke artiest heeft één kwartier de 
tijd om zijn profiel te tekenen. Wat 
hij doet is zijn zaak alhoewel het 
zo te stellen is: even een link naar 
vroeger, en dan voluit een eigen
tijds programma. 

De artiesten nog even op een 
rijtje: Peter Blanker, Miei Cools, 
Jeroen de Smet, Jan de Wilde, 
Jos Ghysen, Miek en Roel, Dimitri 
van Toren, Zjef van Uytsel, Louis 
Verbeek, Francis Verdoodt en 
Willem Vermandere. 

Verplichte plaatsbespreking 
voor die derde oktober bij boek
handel ,,Salvator", Befferstraat 
5, 2800 Mechelen. Tel. 
015/20.18.32. 

Jack Burton vergezelt Wang 
Chi naar het vliegveld, waar deze 
laatste zijn vertoefde Miao Yin, 
een meisje met jade-groene 
ogen, moet ophalen. Voor hun 
ogen wordt ze echter ontvoerd en 
als ze in de achtervolging gaan, 
krijgen ze binnen de kortste keren 
de hulp' van Gracie Law (een 
slechte Kim Catrall), Egg Shen 
(Victor Wang) en de joernaliste 

Nieuw in de bios 
Het is echter nog te duidelijk 
merkbaar dat Napier de gelief
koosde mannelijke ster was van 
softsex-koning Russ Meyer, waar 
hij zeker niet moest akteren. Het 
ogenblik lijkt me echter niet veraf 
dat Napier het kan opnemen te
gen Stallone en Scharzenegger. 

Om Kurt Russell echter te over
treffen moet hij meer boterham
metjes eten. Deze is gewoonweg 
grandioos in John Carpenter's 
Big Trouble in Little China, waarin 
hij Jack Burton speelt, een naieve 
brok spieren, die het opneemt 
tegen half Chinees San Francis
co. Sinds Star Wars, The Raiders 
of the lost Ark en Romancing the 
Stone ons terug in cinema lieten 
geloven, is er in Hollywood een 
gelukkige trend op gang geko
men, die lekkere ontspannende 
avonturenfilms aflevert, meestal 
niet gespeend van die zo brood
nodige humor. Nu het verhaal. 

Margo Litzenberger (Kate Bur
ton). Ze dringen Chinatown bin
nen en het is net alsof Sax Roh-
mer (Fu Manchu) is terugge
keerd. De vreselijke gevechten 
tussen vijandige benden zijn 
meestertijk geregiseerde ballet
ten, de slijmerige monsters zeer 
geloofwaardig. De ondergrondse 
stad, waar de tweeduizend jaar 
oude Lo Pan (James Hong) op 
zoek IS naar een meisje met jade
groene ogen, om door een huwe
lijk met haar zijn stoffelijk lichaam 
terug te krijgen, om zo over de 
wereld te kunnen heersen, niets 
is geloofwaardiger. Maar dan 
blijft er nog Jack Burton, die met 
vele knipogen en subtiele humor, 
het hele zootje in duigen laat 
vallen. Je kunt er zelfs je iets 
oudere kinderen mee naar toe 
nemen. 

Willem Sneer 
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Een verhelderend overzicht 

Oscar Jespers, 
integraal 
expressionisme 

De gebroeders Oscar en Floris Jespers behoren on
weerlegbaar tot de grondleggers van de moderne kunst 
in Vlaanderen. Oscar werd op 22 mei 1887 in Borger
hout geboren en overleed in St.-Lambrechts-Woluwe 
in 1970. In het distrikshuis van Borgerhout (dat inmid
dels een deelgemeente van Antwerpen geworden is) 
wordt nog tot 5 oktober, even voorop de 100-jaar ge
boorteviering een zeer fraaie „Oscar Jespers Huide
tentoonstelling" gehouden. 

E expositie omvat 44 beeld
houwwerken in diverse ma
terialen (plaatser, brons, 

gepolychromeerd steen, marmer, 
terra cotta en hout) en 31 tekenin
gen, die een penode bestrijken die 
gaat van 1913 to 1963. In hun ge
heel bieden deze werken een boei
end en verhelderend overzicht van 
de evolutie van de plastische kunst 
in de eerste helft van deze eeuw, 
de abstraktie te buiten gelaten dan. 

Universeel 
en veelzijdig 

Oscar Jespers was (o.a. naast 
zijn broer Floris, Paul Joostens, Jo
zef Peeters, Michel Seuphor, uiter
aard ook Paul van Ostayen) een 
van de baanbrekende kunstenaars 
die Antwerpen in het begin van de 
20-er jaren tot een wereld
metropool van de vernieuwende 
kunststrekkingen maakten. 

Zijn monumentaal beeldhouw
werk is inmiddels genoegzaam be
kend, zowel in privé en museaal 
bezit (o.a. de Sculpture Garden in 
het Museum of Modern Art van 
New York) als in openbaar bezit 
(om als één voorbeeld uit de vele 
maar het grafmonument voor Paul 
van Ostayen te noemen). 

Daarnaast was hij ook een bege
nadigd, trefzeker en gevoelig teke
naar en, wat wellicht minder be
kend is, een uitzonderlijk insprire-
rende pedagoog die vele jonge 
beeldhouwers de werkelijkheid en 
wezenlijkheid van de plastische 
kreativiteit daardwerkelijk leerde 
en toonde. Samen met de legenda
rische architekt en vormgever Hen
ri Van de Velde was hij oprichter 
van de TerKameren Nationale Ho
gere School voor Bouwkunde en 
Visuele Kunsten en gaf ook les in 
Maastricht, Antwerpen en Boston. 

Ingetogen 
en waardig 

In de gratis uitgereikte, toelich
tende folder tot de tentoonstelling 
(de mooie katalogus kost 200 frank) 
typeert dr. Robert de Beule, voor
zitter van de ,,Oscar en Floris 
Jespersstichting" de meester als 
volgt: ,,ln zijn werk kan men moei
lijk de kunstenaar Oscar Jespers 
van zijn kunst zelf onderscheiden. 
Openhartig en zelfstandig, wils
krachtig en eigenzinnig, niet ge
neigd tot spontane ontboezeming, 
enigszins in zichzelf gekeerd, zal 
hij, wars van alles wat naar routine 
en conventie zeeft, een zelstandi-

ge en nobele kunst opbouwen. Sa
men met zijn uiitgebrelde kuituur 
heeft hij deze kwaliteiten op zijn 
beeldhouwwerken en tekeningen 
kunnen toepassen: geen weke lief-
talligheden, maar ingetogen uit
drukkingskracht en waardige ernst 

spreekt uit zijn oeuvre. In de evolu
tie van zijn stijl handhaaft zich 
steeds een eigen ,,Jespers-
grondtrek", of het nu gaat over bre
de impressionistische toetsen, het 
hoekig kubistisch kappen in „taille-
directe", de warme zinnelijkheid 
van zijn vrouwe figuren of op rijpe
re leeftijd in het ernstig, veredeld 
realisme van zijn integraal expres
sionisme. " 

De tentoonstelling in het voorma
lige gemeentehuis van Borgerhout-
Antwerpen (waarover gewezen 
burgemeester Dirk Stappaerts een 
voortreffelijke monografie sa
menstelde) geeft een openbarend 
beeld van een van onze grootste 
plastische kunstenaars van deze 
eeuw. 

NIc van Bruggen 
Oscar Jespers, Zittend naakt dat voorover buigt, tekening 1913, kollek-

tie Paul Jespers. 

In het Leuvense Atrecht kol lege 

Ciiina-Europa 
Instituut geopend 

15 jaar geleden knoopte dit land opnieuw betrekkin
gen aan met de Volksrepubliek China. Precies nu werd 
te Leuven het China-Europa Instituut geopend. Het zal 
de nieuwsgebruiker opgevallen zijn dat de berichtge
ving de jongste tijd bulkt van de informatie over China. 
China is (weer)in. 

De interesse is blijkbaar wederzijds want niet min
der dan 200.000 kijkers uit Nederland en Vlaanderen 
volgden de Teleac-kursus Chinees op TV... 

opening van het instituut, dit werd 
wetenschappelijk Ingezet met een 
studiedriedaagse rond de figuur 
van Filip Couplet (1623-1693), de 
man die Europa met China liet ken
nismaken. Deze Mechelse jezuïet 
bracht niet alleen de Chinees Shen 
Fo-tsung naar Europa maar ver
taalde ook als eerste het werk van 
Confucius. Op basis van Couplets 
werk ,,Confucius, sinarum phllo-
sophus", bouwden de Europese fi
losofen Montesquieu, Voltaire en 
de anderen hun filosofische repu
tatie. 

H ET China-Europa Instituut 
(CEI) van Leuven is ge
groeid uit de Ferdinand 

Verbieststichting van Jerome 
Heyndrickx (die een paar maanden 
geleden te gast was in onze rubriek 
,,Mensen van bij ons"). 

Adel brieven 
Niemand beter dan deze scheu-

tistenpater met 25 jaar China-
ervaring kon direkteur worden van 
het CEI. Het Instituut zal onder de 
mantel van de KU Leuven werken 
en werd ondergebracht in het 
eeuwenoude Atrechtkollege aan 
de Leuvense Naamsstraat. De 
KUL herbergt van alle Belgische 
unlets het grootst aantal Chinese 
studenten! 

Dat het instituut in Vlaanderen 
terechtkomt is niet verwonderlijk, 
de Vlaamse interesse voor China 
heeft oude adelbrieven. De belang
rijkheid van pater Verbiest werd 
ons van in onze jeugd geleerd, 
maar ook andere Vlamingen heb
ben zich in hoge mate verdienste
lijk gemaakt in het Verre Oosten. 

Dat bleek reeds meteen bij de 
Het Verbiestmonument te Pittem, 

Vlaanderen heeft adelbrieven in China! 

Hoe belangrijk Couplet voor Eu
ropa wel moet geweest zijn blijkt uit 
het feit dat geleerden uit de hele 
wereld zich drie dagen lang over 
het leven en het werk van deze Vla
ming hebben willen buigen. Het 
CEI heeft" tevens een Couplet-
studieprojekt lopen o.l.v. De 
Standaard-joernalist l\Aarcel Van 
Nieuwenborgh die reeds eerder 
over Verbiest en Couplet publi
ceerde. 

Business... 
Maar het CEI ziet het natuurlijk 

ook breder dan het kulturele 
aspekt. Ekonomische en weten
schappelijke relaties zullen een be
langrijk aspekt vormen van het in
stituut. ,,Business and Manage
ment Center'' onder de hoede van 
Bob Stouthuysen wil oor hebben 
voor de vragen van het Chinese be
drijfsleven dat thans in volle bewe
ging is, het Centrum zal ook 
diensten verlenen om bedrijfslei
ders te helpen de ekonomische op
gang van de Volksrepubliek te be
vorderen. 

Het CEI wil ook een dokumenta-
tiedienst uitbouwen, die aldus prof. 
Emma Vorlat, voorzitter van het di-
rektiekomitee van het Instituut een 
centrum wil zijn dat alle aspekten 
zal verzamelen over de heden
daagse Chinese samenleving, om 
aldus de sinologische studie aan 
de KULeuven met een zo uitge
breid mogelijke informatie te on
derbouwen. 

Dat de oprichting van dit Instituut 
in ons eigenste Leuven ook de Chi
nese overheid genegen is mocht 
blijken uit de aanwezigheid van de 
Chinese ambassadeur Liu shan bij 
het planten van een den — voor de 
Chinezen het simbool van duurza
me vriendschap — op de binnen
hof van het Atrechtkollege en de 
schenking van een omvangrijke 
boekenverzameling. 

(M.V.L.) 

Meer inlichtingen: China-Europa 
Instituut, Atrechtkollege, Naam
sestraat 63 bus 3 te 3000 Leuven 
(016/23.79.26). 
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Hel paitijbesluur deelt mee... 

15 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 15 
september l.l. heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende 
mededelmgen verspreid ten behoeve van de pers. 

Interprofessioneel akkoord 

Een eerste aandachtspunt betref 
het bereikte interprofessioneel ak
koord tussen de sociale gesprekspart
ners De Volksunie vindt het bereiken 
van een akkoord vrij belangrijk Zi) 
verheugt zich erom Het is goed dat 
rond de tafel gezocht wordt naar een 
oplossing 

Wat de inhoud betreft, vindt de VU 
dat het akkoord eerder mager en 
oppervlakkig is Eigenlijk zijn het 
meer intentieverklaringen dan vaste 
afspraken Deregenngzaldithoedan 
ook moeten aanvullen, zeker in ver
band met de tewerkstelling Het zou 
immers nogal naïef zijn te denken dat 
de kwaal van de jongerenwerkloos-
heid nu zal opgelost worden In dat 
verband wijst de Volksunie nogmaals 
met nadruk op haar plan, het zg 
,,Plan Van Ooteghem", waardoor dui
zenden jongeren zouden kunnen in
geschakeld worden in het bedrijfsle
ven en zeker in de kleine- en middel
grote ondernemingen 

Ten tweede wil ik beklemtonen dat 
de tewerkstelling in kleine- en middel
grote ondernemingen zeer belangrijk 
IS en dat de regering, omwille van de 
tewerkstelling, hoognodig meer soe
pelheid moet brengen in de reglemen-
tenng en de administratieve romp
slomp waarmee de KMO's worden 
geteisterd 

Ten derde zal de beroering in het 
onderwijs en bij de leerkrachten zeer 
zeker met stilvallen, ook met na dit 
interprofessioneel akkoord Zelfs als 
de syndikale aktie met wordt opgedre
ven, blijft het ongenoegen in de on-
derwijssektor zeer groot In de scho
len worden de leerkrachten op dit 
ogenblik tegen elkaar opgestookt, 

'waardoor zij eigenlijk eikaars vijand 
worden Het is méér dan dringend dat 
de regenng haar beslissingen herziet 
en alleszins maatregelen treft om de 
vereiste sfeer van opvoeding te verbe
teren 

De Volksunie stelt in dit verband 
voor de leerkrachten door een ge-
koordineerd beleid meer tewerkstel
ling te bezorgen, in het kader van de 
nieuwe regeling die men ,.deeltijds 
leren-deeltijds werken" noemt En er 
voor te zorgen dat de door werkloos
heid getroffen leerkrachten zouden 
geïntegreerd worden in andere sekto
ren, o m het sociaal-kulturele werk, 
de alfabetisering en het welzijnswerk, 
waar heel wat opdrachten door hen 
kunnen worden vervuld 

Tenslotte meent de VU dat er na het 
centraal getroffen interprofessioneel 
akkoord hoogst noodzakelijk nog een 
Vlaams overleg dient plaats te vinden 
Heel wat maatregelen m verband met 
de tewerkstelling behoren inderdaad 
tot de bevoegdheden van de Vlaamse 
gemeenschap De opleiding, de bij
scholing en omscholing zijn onder
meer eksklusief Vlaamse aangele
genheden Uit dit alles kan men op
merken dat het genoegen van de VU 
over het lukken van het sociaal over
leg genuanceerd is En dat de prion-
taire opstelling en verantwoordelijk
heid, zowel van bedrijfswereld, als 
van regering, verder moet gencht 
worden op de tewerkstelling 

Als algemene konklusie wil ik eraan 
toevoegen dat het nu wel duidelijk 
blijkt dat Martens demagogie ver
kocht heeft, wanneer hij sprak over 
het einde van de tunnel Ook de 
demagogie van het socialistisch plan 
komt bloot te liggen De SP zelf erkent 
dat er nieuwe inzichten moeten wor
den naar voor gebracht 

Staatshervorming 
en Brussel 

Hoewel één en ander te laat komt, 
verheugt de Volksunie er zich over 
dat de mening veld wint dat er met 
meer kan worden voorbijgegaan en 
dat het hoognodig is aktief te werken 
aan de verdere staatsomvorming en 
aan een oplossing voor het probleem 
Brussel 

De Volksunie vreest echter dat de 
wil, die de regenng op dit ogenblik uit. 

om te werken aan een statuut voor 
Brussel, met ingegeven wordt door de 
Vlaamse verzuchtingen dienaan
gaande Maar dat deze wil geïnspi
reerd wordt door de druk van de PSC 
en de PRL, en een eis van de Fransta-
ligen in het algemeen 

De vrees van de VU bestaat dat 
men door het maneuver om onder 
druk van de Franstaligen over Brussel 
te praten, de grondige federalisering 
van heel het land op de achtergrond 
wil duwen De Volksunie is ervan 
overtuigd dat een oplossing voor 
BrusseT, die aanneembaar is voor de 
Vlamingen, afhankelijk is van de 
sterkte en het gezag dat aan de 
Vlaamse regering en parlement wor
den gegeven De Vlaamse gemeen
schap in Brussel kan maar sterk zijn, 
als heel de Vlaamse gemeenschap in 
België sterk is 

De Volksunie zal aan de dialoog in 
de parlementaire kommissie deelne
men, maar stelt nu reeds dat de 
algemene Vlaamse natievorming 
moet vooropstaan en de oplossing 
van een statuut voor Brussel daann 
moet passen 

Terrorisme 

Zoals iedereen wellicht, is het partij
bestuur van de Volksunie geschokt 
door het terug ,,opbloeien" van terro
ristische, gewelddadige akties 

Het partijbestuur van de VU be
treurt dat het oplossen van misdaden 
in België, in vergelijking met het bui
tenland, aan de gennge kant ligt De 
bestrijding van de misdadigheid wordt 
vanuit het mimstene van Justitie met 

doelmatig aangepakt Wij vinden het 
belachelijk dat minister Gol, na een 
reis van vier dagen in Amerika, een 
aantal slogans verkoopt die hij uit zijn 
reis en dus uit de aanpak van de VS 
zou hebben geleerd 

Het IS nogal vanzelfsprekend dat de 
aanpak van dit groot probleem ten 
eerste een internationale samenwer
king vereist, en ten tweede in een 
klem land met kan vergeleken worden 
met de aanpak m een reusachtig land 
zoals de VS 

Bovendien is de centraliserende 
gedachte van minister Qd inzake de 
bestrijding van de misdadigheid vol
gens de Volksunie uit den boze Een 
gecentraliseerde aanpak zal een flop 
worden, gewoonweg omdat de orde
handhaver zo dicht mogelijk bij de 
bevolking moet staan De bevolkings 
IS volgens alle deskundigen de eerste 
informant De tientallen trappen van 
de hiërarchie die bij een gecentrali
seerde aktie dienen gevolgd te wor
den, verminderen de betrokkenheid 
van de bevolking, zowel als de betrok
kenheid van de ordehandhavers zelf 

Niet alleen minister Gol is onbe
kwaam om zijn funktie van minister 
van Justitie uit te voeren De ideeën 
van zijn partijgenoot de Donnea zijn, 
in het kader van de bestrijding van het 
terrorisme, eveneens te verwerpen 
De Donnéa verklaart dat het leger een 
nieuwe taak in deze bestrijding zal 
toebedeeld krijgen De Volksunie ver
zet zich daartegen Het leger is met 
opgeleid voor deze opdracht, en terro
risten moeten met behandeld worden 
als strijders maar als knminelen 

Het partijbestuur heeft volksverte
genwoordiger Hugo Coveliers opge
dragen bij de aanvang van het nieuwe 
parlementair jaar daarover te interpel-
leren 

Zondag a.s.: 5de VUJO-kongres 

Vlaanderen wereldwijk 
NCi zondagnamiddag houden de Volksuniejongeren (VUJO) in 

Mechelen hun vijfde kongres onder het tema ,,Vlaanderen Wereld
wijk", 's Ochtens wordt een nieuw dagelijks bestuur verkozen. 

De VUJO zijn inderdaad aan hun 
vijfde kongres toe Blijkbaar wordt 
voort geborduurd op de recente toe-
komstdag van de Volksunie ,.Vlaan
deren tussen wijk en wereld" Thor 
Bergers drukt het zo uit ,,Op zoek 
naar een rechtvaardige orde, waar
aan de mensen mede-verantwoorde-
lijk egeven wordt, en waar aan het 
algemeen belang gewerkt wordt We 
zijn op zoek naar het Geheel En dan 
wordt Vlaanderen (een) Wereldwijk " 

De VUJO stellen dat nationalisten 
in het huidige polansatiemodel (die 
van de burger met zijn staat) uitste
kend geplaatst staan, omdat wij de 
enigen zijn die rond dit probleem 
nadenken ,,Wanneer we hiervan 
werk maken, bieden we bovendien 
oplossingen aan tal van mensen, die 
misschien geen nationalisten zijn, 
maar die toch al overhoop lagen met 
de huidige centraliserende staat, al 

was het maar om zijn kerncentrales 
of zijn autosnelwegen, met zijn belas
tingdruk en zijn milieuvervuiling " 

Het programma: 
14 00U 
14 30U 

15 00U 

16 15U 

17 00U 
17 30U 

Opening kongres 
. Belgies Wanhoop" (kaba-
ret) 
Goedkeunng kongrestek-
sten 
— visie VUJO plaatselijk 
— visie VUJO nationaal 
Goedkeunng kongrestek-
sten 
— visie VUJO internatio
naal 
,,Belgies wanhoop" 
Slottoespraak door de 
VUJO-voorzitter 

Plaats van afspraak is het kultureel 
centrum Spinoy langsheen de Mela-
laan te Mechelen (vlakbij de Sint-
Romboutskatedraal) 

Uitkijken naar 27 september 

Pol Vanden Bempt zit partijraad voor 
Zaterdagnamiddag liep zaal A van het Brusselse Kongressenpa-

leis aardig vol. De nieuwe Partijraad werd immers geïnstalleerd en 
bovendien vonden een reeks verkiezingen plaats. 

parlementsleden, de afgevaardigden 
van de 18 arrondissementen, een de-

Tijdens het voorjaar waren er de 
bestuursverkiezingen op het niveau 
van de afdelingen en arrondissemen
ten Deze leidden tot een belangrijke 
vernieuwing en verjonging van de 
verschillende besturen 

Bureau van Partijraad 
Zaterdag kwam de nieuw samenge

stelde Partijraad voor het eerst sa
men Dit hoogste partij-orgaan, dat de 
algemene leiding waarneemt, telt 171 
leden De Partijraad bestaat uit de 

legatie van de Volksunie-jongeren, de 
fraktieleiders van de provincieraden 
en de provinciale voorzitters 

Opmerkelijk is alleszins de aandui
ding van de gekende historikus dr 
Chris Vandenbroeke tot voorzitter 
van de VU-West-Vlaanderen Deze 
42-jarige Waregemnaar is assistent 
en werkleider aan de Gentse univeris-
teit en oogstte met zijn boeken over 
de sociale geschiedenis, de koop-

Paul Vanden Bempt zal voortaan de VU-Partijraad leiden, daann bijge 
staan door vier bureau-leden 

kracht en toekomst van het Vlaamse 
volk groot sukses in alle middens 
Verder was het een verheugende 
vaststelling te vernemen dat de ere-
senatoren Maurits Coppieters, Bob 
Maes en Hektor De Bruyne de res-
pektieve voorzitters worden in Oost-
Vlaanderen, Brabant en Antwerpen 
De VU-Limburg besloot nog even te 
wachten met haar voorzitter 

Onmiddellijk na de installatie en 
voorstelling van de leden werd over
gegaan tot de mogelijke kooptatie van 
tien extra-partrijraadsleden 7 kandi
daten haalden de vereiste twee-der
den meerderheid en maken bijgevolg 
ook deel uit van de Partijraad Daarna 
greep de verkiezing plaats van een 
bureau van de partijraad en de voor
zitter 

Het bureau ziet er voortaan zo uit 
Albrecht De Schrijver, Pol Vanden 
Bempt, Josée Van Thillo-Verbrug-
gen en Alain Vervaet. 

Kandidaturen 
Net vóór de verkiezing van een 

voorzitter trok senator Rik Vande-
kerckhove zijn kandidatuur terug 
Pol Vanden Bempt haalde het vervol
gens van Josee Van Thillo-Verbrug-
gen Vanden Bempt is een 36-jange 
bediende (Universitair Ziekenhuis van 
Pellenberg) en sinds jaren aktief en 
bekend als arrondissementeel voor
zitter van de VU-Leuven Na zijn ver
kiezing dankte Vanden Bempt voor 
het vertrouwen en hoopte hij de Partij
raad te valorizeren tot een boeiend en 
gezaghebbend orgaan 

Tot slot van de vergadering hoorde 
de Partijraad de beleidsintenties van 
de kandidaten voor het algemeen 
voorzitterschap en voor het algemeen 
sekretariaat Zoals bekend zijn Vic 
Anctaux en Willy De Saeger statutair 
met meer herkiesbaar 

Kandidaten-voorzitter zijn volksver
tegenwoordiger Jaak Gabriels en Eu
roparlementslid Jaak Vandemeule-
broucke Kandidaten algemeen se-
kretans zijn senator Daan Vervaet. 

senator Paul Van Grembergen en de 
gewezen voorzitter van de VU-arron-
dissement Mechelen, Danny De Cuy-
per 

Op zaterdag 27 september komt de 
Partijraad opnieuw bijeen en valt de 
definitieve beslissing Niet alleen over 
een nieuwe algemene voorzifter en 
sekretaris. maar ook over twee onder
voorzitters (waarvan een niet-parle-
mentslid) en zes leden van het partij
bestuur (waarvan maksimaal twee 
parlementsleden) De kandidaturen 
voor ondervoorzitter en partijbestuur 
moeten vóór vanavond, donderdag 18 
september, ingediend zijn In ons 
nummer van volgende week zullen wij 
U de namen van alle kandidaten mee
delen 

Hoeft er nog bijverteld dat ook wij 
met spanning uitkijken wie uiteindelijk 
deze funkties zal bekleden'' 

De gekende akademikus en publi
cist dr Chris Vandenbroeke is de 
nieuwe voorzitter van de VU-West-
Vlaanderen 
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ANTWERPEN 

SEPTEMBER 
18 BERCHEM: Mozart en zijn tijd. 
Voordraclit opgeluisterd met muziek, 
door musicoloog Herman Remes. Om 
20u. in het Cultureel Centrum, Drieko
ningenstraat 126. Inr. Vlaamse Kring 
Berchem. 
19 TONGERLO-WESTERLO: De 
bezetting van Vlaanderen en de dra
matische beelden over de repressie in 
september 1944 door BRT-reporter 
Jan Neckers met films gemaakt door 
amateurs. In zaal Kapellekeshoef om 
20u30. Org. Sint-Maartentonds Kem
pen. 
20 MORTSEL: uitstap met autobus 
naar Bree. Nog enkele plaatsen be
schikbaar tegen 150 fr. p.p. Bijeen
komst om 8U.45 parking gemeente
huis. Voor bespreking: Walscharts 
03/449.89.54. Org. VU-Mortsel. 
20 HEIST-OP-DEN-BERG: Super 
Mosselfeest in het lokaal bij Amelieke, 
Lostraat 19. Aanvang 20u. Deelname 
250 fr. Inschrijving gewenst. Org.: 
VU-Heist-Hallaar-ltegem. 
26 BORGERHOUT: VU-Ledenver-
gadering in zaal De Passer, Turnhout-
sebaan 34 om 20u30. Gastspreker is 
Hugo Coveliers over „Mijn ervaringen 
als kamerlid". Inkom gratis. Iedereen 
welkom. 
27 BOECHOUT-VREMDE: Jaarlijks 
Leeuwenbal in ,,Gildenhuis" te Boe-
chout. Orkest ,,The Kimberly's". Aan
vang: 20u30. 
27 KONTICH: VU met eigen rom
mel- en antiekstand op de Kontichse 
avondmarkt. Aanvang: 18u. 
28 KONTICH: De plaatselijke VU-
afdeling met eigen bereide Brueghel-
hapjes tijdens de braderij. Aanvang: 
16 uur. 
28 WOMMELGEM: Historische 
rondleiding Fort II + bezoek aan 
politiemuseum. Vertrek om 14u. aan 
ingang rekreatiedomein Fort 2 (par
king 2 naast voetbalveld), Fort-ll 
straat, Wommelgem-Laar. Org. K.K. 
Jan Puimège. 
28 MORTSEL: kolportage met 
weekblad WIJ in de wijk Hof van 
Rieth. Vrijwilligers van andere afdelin
gen ook welkom. Bijeenkomst 9u.45 
aan café Hof van Rieth, Molenlei. Org. 
VU-Mortsel. 
20 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: 
15de Uilenspiegelavond in zaal „De 
Leeuw van Vlaanderen" met orkest 
The Blue Boys. Inkom lOOfr., voor-
verk. 80 fr. Op deze dansavond: vie
ring 15 jaar VU-Leest. 

OKTOBER 
3 ANTWERPEN: 13e Herstblade-
renbal door het Vlaams-Nationaal 
Jeugdverbond in zaal Harmonie, Me-
chelse steenweg te Antwerpen. 
4 EKEREN: Sociaal dienstbetoon 
door VU-Ekeren in zaal De Boterham, 
Veltwycklaan 23. Van 13u30 tot 
14u30. 
4 KONTICH: Kaas- en wijnavond in 
zaal Pronkenberg aan de kerk van 
Kontich-Kazerne. Aanvang: 20u. 
Kaarten in voorvervook 300 fr. Inlich
tingen: Jan Wambacq 457.31.70. 
Org. VU-Kontlch. 
7 MORTSEL: een avond met Jaak 
Gabriels. Om 20u. in 't Centrum St. 
Lodewijk, Osylei 46. Org. VU-Mortsel. 
7 MERKSEM: Bach Bloesems voor
drachtavond door mevr. Vercammen 
in lokaal Vlanac. Om 20u. Org. FW-
Merksem. 

25 Jaar VU 
te Lier 

Op zaterdag 4 oktober a.s. viert de 
Lierse Volksunie-afdeling haar 25-ja-
rig bestaan. 

Om 14u. heeft in de Begijnhofkerk 
een plechtige Eucharistieviering 
plaats. Daarna in optocht en begeleid 
door de harmonie Kempenland naar 
de stadsfeestzaal Vredeberg. 

Om 15U.45 akadamische zitting in 
de stadsfeestzaal met als sprekers, 
de plaatselijke voorzitter, de arrondis
sementsvoorzitter en de nieuw verko
zen nationale voorzitter. 

Aansluitend, huldiging van de pio
niers van het eerste uur en de ver
dienstelijke militanten. 

Om 17u. receptie en vanaf 19u. (Bij 
inschrijving) koud buffet met gezellig 
samenzijn. 

Gemeenteraad Antwerpen: 

Van hete hangijzers 
en een hange koalitie 

De eerste gemeenteraad van september ving aan met 181 
agendapunten maar de raadsleden kregen soelaas doordat er 4 
afgevoerd werden. Resultaat was dan ook dat de burgemeester 
gelijk een geroetlneerd notaris ervoord zorgde dat 171 punten 
erdoor gelaagd werden I Een prestatie die echter aan glans verliest 
doordat dit mogelijk was door een tamme meerderheid en een 
lamme PVV-opposltle. 

Nochtans waren er in al de detail-
punten genoeg miljoenen bestedin
gen en werkingskosten om elke recht
geaard burger bekommerd te doen 
kijken in verband met de te betalen 
belastingen. 

Onkontroleerbaarl 
De bespreking van de rekening van 

een gemeente is zeer belangrijk aan
gezien dat in feite de boekhoudkundi
ge neerslag is van de bestedingen en 
van het beleid. De oppositie heeft dan 
ook hier een belangrijk kontrolefunk-
tie waar te nemen. .Zo werd dan de 
rekening 1985 goedgekeurd, meer
derheid tegen oppositie I Verklaringen 
werden afgelegd door alle partijen en 
zijn revelerend. De CVP belooft belas
tingsverlaging in pastoorsstijl, name
lijk later, de SP zag ze wel zitten had 

„Sint Anna" niet ingegrepen, de P W 
is blij dat haar roep op lagere belastin
gen demagogisch beantwoord wordt. 
Enzovoort. 

De enige man die het cijfermes op 
de wonde legde was de VU-fraktielei-
der Gerard Bergers. De zogenaamde 
goede resultaten met het rekeningso
verschot weet hij aan de tesauriele-
ning van 9 miljard (in beter Neder
lands een lening om geld in de stads-
kas te krijgen), de tussenkomst van 
het Hulpfonds en de overschotten van 
de vorige jaren. Maar vooral is dit te 
wijten aan de hogere belastingen, 
betaald door de burger! Dus is er 
geen pluim verdiend door het stads
bestuur voor deze bonus! Spijtig dat 
een schepen in Rusland zit want an
ders had hij als CVP-partner kunnen 
uitleggen wat hij bedoelde met belas

tingsverlagingen in een nabije toe
komst. 

Fonr)e Crick debiteerde het onwe
zenlijke verhaal hoe hij trachtte de 
stadsrekening te kontroleren. Na kon
takten begin juli kreeg hij eindelijk een 
afspraak einde augustus om dan te 
moeten vaststellen dat ten eerste het 
grootboek zich bij de boekbinder be
vindt en dat de gegevens uit de kom-
puter zijn... omdat men een ander 
werk moet doenl Een luttele steek
proef kon hij doen en daaruit bleek dat 
de helft nog moest betaald worden 
van de toelagen aan jeugdverenigin
gen maar dat zowel van de betaalde 
als van de nog te betalen toelagen 
niet kon nagegaan worden aan wie. 
Bij zoveel „als" en „indien", past 
maar één kommentaar: het huishoud
boekje van onze echtgenoten wordt 
beter bijgehouden dan de stadsreke
ning. En de vraag blijft torenhoog 
bestaan: wie heeft daar baat bij? 

Hete hangijzers verdaagd! 

Zoals gezegd werden bij de aan-

27 en 28 september, voor de 27ste maal 

Herdenking 
Herman Van den Reeck 

Voor de 27ste maal wordt, zoals 
steeds tijdens het laatste weekeinde 
van september, deze herdenking ge
houden te Borgerhout en op de stede
lijke begraafplaats „Schoonselhof" te 
Antwerpen. 

Zaterdag 27 september: om 19 uur 
in de St.Annakerk te Borgerhout 
(Goedendagstraat) een gedachte
nisviering in herinnering aan ALLEN 
die in arbeid en strijd hun leven heb
ben ingezet voor het welzijn van onze 
Vlaamse gemeenschap. Het Schelde-
koor verleent o.l.v. Jan Fossey zijn 
medewerking. Voorganger is de e.h. 
Koenraad Stappers, abt van Averbo-
de, die ook de homilie zal houden. 

Zondag 28 september: Van 11 tot 

VU-Aarlselaar 
neemt 
goinerrein niet 

Het afdelingsbestuur van de Volks
unie Aartselaar besprak op zijn verga
dering de mogelijke plannen tot aan
leg van een golfterrein op het domein 
Cleydael te Aartselaar. 

Uit de door de VU-schepenen Mar
cel Belis en Rik Thijs verschafte infor
matie blijkt dat de aanvraag tot aanleg 
van een golfterrein tot nog toe niet 
behandeld werd in het schepenkolle-
ge. Er kan dan ook geen sprake zijn 
van een gunstig advies vanwege de 
gemeentelijke overheid. 

Het VU-afdelingsbestuur zal dit 
dossier van nabij volgen en nooit 
akkoord gaan met een verminking 
van het domein Cleydael. Anderzijds 
wenst de Volksunie niet mee te doen 
aan stemmingmakerij zonder kennis 
te hebben van konkrete plannen. 

De VU meent nochtans dat de aan
leg van een golfterrein geen land-
bouwaktiviteit in Aartselaar met de 
daartoe benodigde ruime graspartij
en, geen landbouwaktiviteit In het do
mein mag doen verdwijnen, noch het 
bos- en parkgedeelte schenden. Bo
vendien moet het publiek toegang 
krijgen tot dit prachtig stukje natuur. 
De VU-Aartselaar wenst de nodige 
garanties hiervoor bij de bespreking 
van de aanleg van een golfterrein het 
domein Cleydael. 

12 uur is er een bezinningsstonde aan 
het eregraf van Herman op ,,Schoon
selhof" te Antwerpen. Samenkomst 
aan de wachthal om 10u45. Het pro
gramma voorziet een bloemenhulde, 
een ,,ln Memoriam", samenzang en 
een toespraak door Erwin Brentjens, 
oud-nationaal woordvoerder TAK. De 
muziekkapel van het VNJ zal ons 
begeleiden. Bij minmer gunstig weder 

gaat de bezinningsstonde door in de 
wachthal en brengen wij daarna de 
bloemen naar het eregraf van Her
man. U kan deelnemen aan de bloe
menhulde door storting van 200 fr. op 
bankrekening 407-3051171-25 ten 
name van Komitee Herman Van den 
Reeck, R. Carelsstr. 13 te Borger
hout. Niet vergeten naam of naam van 
de organisatie te vermelden. 

vang van de zitting een aantal hete 
hangijzers verdaagd. Natuurlijk om
dat interne verdeeldheid bij de koalitie 
niet ter zitting tot uiting mocht komen, 
of wat had je gedacht. 

Zo was er de opzeg van het Polder-
stadprojekt waarbij de stad 130 mil
joen aan promotoren moet betalen. 
Een bedrag dat kontraktueel voorzien 
was tussen het vroegere Hoboken en 
de bouwmaatschappjen maar waar 
de hoogte zeker ter diskussie ligt. 
Uitkijken is de boodschap. 

Een tweede punt betrof het kontrakt 
met de Brussels HMT-reklamefirma. 
Deze stelt 5 elektronische panelen ter 
beschikking in ruil voor 20 publiciteits-
panelen. Adder blijkt wel dat dit draai
ende panelen zijn zodat in totaal op 
deze 20 panelen 120 publiciteltsbood-
schappen kunnen. Dit geeft ongeveer 
een 480 miljoen totale opbrengst voor 
de voorziene tien jaren tegenover 15 
miljoen kosten aan de firma voor de 
informatiepanelen ,.geschonken" 
aan de stad. En ondertussen is er nog 
het beding dat de reklamekonkurren-
tie niet in de geburen mag zijn. Dus 
genoeg stof om vanuit de reklamewe-
reld te reageren, maar toch ook be
denkingen van raadsleden die stellen 
dat zo maar stoemelings bij onder
handse overeenkomst grote kontrak-
ten door kommissies én raad jagen 
niet ernstig is. 

Beerschot 
En dan is er nog de zaak van de 

loges van Beerschot die deze voetbal-
klub zelf ging zetten maar waar nu de 
afrekening bij de stad komt doordat 
deze de erfpacht moet verstrekken 
opdat Beerschot zou kunnen lenen. 
Reden genoeg om vannuit de raad te 
eisen dat een overzicht van alle steun 
aan verschillende klubs eindelijk eens 
zou verstrekt' worden. 

En dan zijn er ook nog een aantal 
maatregelen in het stedelijk buitenge
woon onderwiejs die moesten geno
men worden, als gevolg van het pro
grammalle- en rationalisatiebeslult, 
uitgesteld. 

Wij wachten'allen met spanning af 
om binnen enkele weken te zien of 
een aantal koalitiepartners genoeg
zaam afgekoeld zijn of voldoende on
der druk gezet zullen zijn om toch 
maar beaat mee 'te stemmen. Af
spraak is genomen. 

Hugo Hermans 

Lees deze week in 
HET VOLMAAKTE RECEPT 

Het grootste Amerikaanse kassukses van de voorbije zomer 
verschijnt nu ook in onze bioskopen.,, Top Gun" is minder dan 
een goede film en méér dan zomaar een hit. Het is deperfekte 

formulefilm. De tien basisingrediënten van een topsukses 
ontleed. 

DRIE GENERATIES MODE 
Tot slot van deze reeks : de ouderdomsdeken van de Vlaamse 

modepers, Yvonne Nonneman, over Madame Gres, Paco 
Rabanne en Mare Bohan. 

WEEKEND IN NVENEN 
Een paar dagen Wenen, dat zijn dagen vau kunst en kuituur. 
Tenzij je in de handen valt van Lore Chokola Chokolorum die 

je meesleept van Konditorei naar Kaffeehaus. 

STRIPS : VIA DE IJSKAST NAAR DE POOL 
In het stripverhaal kun je bij manier van spreken via de ijskast 

naar de noordpool. Het hedendaagse beeldverhaal wordt steeds 
meer fantastisch. Naar aanleiding van de Strip-3-daagse m 

Breda interviewde Rik Pareit, Rosinski en Boucq. 

HET ELYSÉE 
VAN DE FRANSE HOTELLERIE 

Les Crayères is ongetwijfeld het heerlijkste reslauranl-hotel 
van Noord-Frankrijk. Restaurant-hotel en niet hotel-

restaurant. Daarop staat Gérard Boyer, die de keuken het 
allerbelangrijkste vindt. 

WINTERPALET 
Rijkelijke sloffen, dramatisch grijs, benadrukte vrouwelijkheid 
in de modekollekties vragen om teatrale make-up. Dat hebben 
de specialisten in de grote cosmelicahuizen perfekt begrepen. 

Terug naar de diva's uit de dramatische zwart-wit-films. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 
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VU-fraktie:,,Limburg verdient beter!' 

Evaluatie en werking van provincieraad 
De VU-provincieraadsfrakt le van L imburg wenst een jaarl i jkse 

gewoonte in te voeren om bi j het einde van een zi t t ingsper iode en 
bi j het begin van een nieuwe per iode — die thans een aanvang 
neemt — terug te blildcen én vooru i t te z ien. 

Als grootste opposi t iepart i j in de provincieraad stelt de VU-
frakt ie voorop dat een part i j alle demokrat lsche middelen moet 
kunnen hanteren om het werk van de Bestendige Deputat ie te 
kontro leren. ZIJ stelt evenwel vast dat deze koud en warm blaast. 
Enerzi jds stelt men dat de provincieraad aan herwaardering toe is, 
anderzi jds zi jn de mogel i jkheden tot contro le maar ook omtrent 
Informatie beperkt. 

Een demokratie funktionoert beter 
als er voldoende afwisseling bestaat 
in de partijen die regeren. 

Fantasieloos beleid 
Limburg en met name de provincie

raad en Bestendige Deputatie kent 
echter steeds een vaste politieke fak-
tor, die naargelang het aanbod dan 
weer de PVV dan weer de SP als 
partner kiest. Dat is het politieke spel. 
Dit heeft, en dat wenst de VU-fraktie 
te benadrukken echter nooit aanlei
ding gegeven tot fundamentele veran
deringen. 

Op 18 oktober 1985 werd een Be
stendige Deputatie gekozen, waarin 
en hoe kan het beter uitgedrukt wor
den dan door een oud-lid van deze 
B.D.: „deze staat voor een zware 
taak, waarin waarschijnlijk enkele ac
centen moeten verschuiven, doch die 
in feite een voortzetting moet zijn van 
het beleid dat al gedurende jaren Is 
aangehouden". 

Het beleid tot op heden gevoerd 
sinds de aanstelling van de nieuwe 
BD is inderdaad fantasieloos. 

Administratief of politiële? 
Sinds 18 oktober 1985 heeft de 

raad in totaal 14 keer vergaderd. 

Behalve de beleidstoelichtingen 
meegedeeld door de Bestendige De
putatie, zijn de agendapunten van 
administratieve aard, en te betitelen 
als hamerstukken. Omdat de provin
ciewet nu eenmaal de verplichting 
oplegt dat deze administratieve be
slissingen moeten genomen worden 
door de raad. 

Als oppositiepartij heeft de VU van 
haar mogelijkheden gebruik gemaakt 
om de Bestendige Deputatie te inter-
pelleren over haar beleidsverantwoor
delijkheid. De tussenkomsten van de 
fraktie hadden betrekking op een aan
tal facetten van het provinciaal beleid. 

De fraktie heeft bij de beleidstoe
lichtingen door de leden van de Be
stendige Deputatie steeds een duide
lijk standpunt ingenomen. Hierbij 
dient wel opgemerkt dat de zoge
naamde mogelijkheden tot dialoog 
evenwel beknot worden door de Be
stendige Deputatie. 

Op ons verzoek (vergadering met 
de voorzitter fraktieleiders en de BD 
op 5 februari 1986) om de raadsleden 
de teksten van de beleidstoelichtin
gen op voorhand te verstrekken werd 
aanvankelijk ja gezegd; maar achter
af botweg geweigerd. Gedeputeerde 
Swennen, schepen van Informatie ge-

Zaterdag 20 september op de Poliismolen 

Vlaams Familiefeest 
en inmiddels bijzonder fraai door vrij
willige handen gerestaureerd, ligt in 
het erg natuurrijke en romantische 
kader van het Itterdal. In Opitter zelf is 
er op elke invalsweg een duidelijke 
bewegwijzering. 

De toegangsprijzen werden demo-
kratisch gehouden: 150 fr. per familie 
en 80 fr. individueel. Vanaf 14 uur 
tot... (de late uurtjes) worden dus alle 
leden en sympatisanten van VU Ton
geren-Maaseik maar ook buiten het 
arrondissement in Opitter verwacht. 

Eregasten op dit Vlaams Familie
feest zullen de mensen van VU-Mort-
sel zijn, die reeds eerder op de dag 
verbroederen met Volksunie Bree. 

Door de arrondissementele raad en 
het bestuur van Volksunie Tongeren-
t^aaseik wordt op zaterdag 20 sep
tember 1986 een tweede „Vlaams 
Familiefeest" georganizeerd in de bij
zonder mooie omgeving om en rond 
de Poliismolen te Opitter-Bree. 

Vanaf 14 uur start er een program
ma dat gans de familie moet aanspre
ken. Met ondermeer volkssporten, na
tuurwandelingen, kinderspelen, lek
ker eten en drinken, buksschieten 
(onder de deskundige leiding van de 
Schutterij St.-Trudo van Opitter), 
volkszanger Luc Voncken, muziek op 
de kiosk en dies meer. 

De Poliismolen, destijds door het 
Breese gemeentebestuur aangekocht 

Bree verbroedert 
met Mortsel 

De Volksunie-afdeling van Groot-
Bree, die dit jaar haar 20-jarig bestaan 
viert, zocht in het kader van deze 
festiviteiten naar een verbroedering 
met een afdeling uit het Vlaamse 
land. 

Dat bleek uiteindelijk niet zo moei
lijk te zijn, gelet op de vermaardheid 
die de Breese afdeling de jongste 
jaren in verkiezingstijden heeft ver
gaard. Familiale banden tussen een 
lid van het Breese bestuur en een lid 
van VUJO-Mortsel waren aanleiding 
voor de eerste kontakten: de afdeling 
Mortsel was dadelijk bereid voor deze 
verbroedering en dit was aanleiding 
voor een kort bezoek van een beperk
te Breese delegatie aan het bestuur 
van VU-Mortsel. 

Een tegenbezoek werd ondertus
sen ook reeds gebracht: de voorzitter 
en een delegatie van Mortsel waren 
eregasten op het feest dat aan alle 
leden werd aangeboden in de Jan 
Van Abroek-zaal te Beek ter gelegen
heid van het 20-jarig bestaan. 

De eigenlijke verbroedering zal 
plaatsvinden aanstaande zaterdag 20 
september. De delegatie van Volks-
unie-Mortsel (men venwacht een 35 
gasten) zal rond 10 uur in het stads
park de Boneput te Bree opgewacht 
worden. Na een koffietafel vertrekt 
men voor een stadswandeling door 
Bree, waarna het middagmaal ge
bruikt wordt bij verschillende Breese 
VU-families. 

's Namiddags is er een wandeling 
gepland door net Itterdal van Opitter, 
die eindigt op de Poliismolen. Daar is 
ondertussen reeds vanaf 14 uur het 
Vlaams Arrondissementeel Familie
feest van start gegaan en de gasten 
uit Mortsel zullen hier uiteraard de 
,,eregasten" zijn. 

VU-Bree hoopt met deze verbroe
dering nauwe kontakten te mogen 
onderhouden met de zusterafdeling 
uit Mortsel. Het zal alleszins aanlei
ding geven tot nieuwe en frisse 
ideeën voor de toekomstige werking 
van beide afdelingen. 

E.E. 

weest in de stad Bilzen, motiveerde 
dit met het stereotype antwoord; 
,,Dossiers zijn in t)ehandeling, in on
derzoek". Wie beweert dat de provin
cieraad moet geherwaardeerd wor
den, geeft op deze wijze het tegen
overgestelde bewijs. 

Tussenkomsten VU-fraktie 

Bij wijze van illustratie geven wij 
een aantal onderwerpen die door de 
VU-fraktie werden aangebracht. 

1. Domein Ruilingen: welzijnstoe-
risme of prestigeprojekt. 

2. Controlerecht van de raad n.a.v. 
art. 65 van de provinciewet. 

3. Provincie als waarborggever van 
IML. 

4. De vijf werkgroepen KS en de rol 
van de Bestendige Deputatie. 

5. Moties i.v.m. KS, Happart en de 
opslorpingsprogramma's BTK, DAC, 
TWW. 

6. Uitholling van het kontrolerecht 
van de provincieraad door de BD. 

7. Aankoop van het Plateau van 
Caestert. 

8. Grensoverschrijdende milieupro
blemen. 

9. De herstrukturering van de grind-
gaten. 

10. Afvalstoffenplan en de beteke
nis voor de gemeente. 

11. Stand van zaken i.v.m. het leef
milieu in de gemeente Tessenderio 
en Ham. 

12. De financiële situatie bij IML. 
13. Verminking van de vallei van de 

Ruilingen-beek te Borgloon door de 
aanleg van een omleidingsweg. 

14. Toewijzing van het projekt vi
deo-films over de belangrijkste indus
trieterreinen in Limburg. 

15. Het Provinciaal Administratief 
Centrum. 

16. Beleidsplan waterlopen opge
steld door het provinciebestuur. 

17. Het beleid in de Limburg-hal te 
Genk. 

18. Koncessiebeleid in het Automu
seum te Houthalen, Openluchtmu
seum te Bokrijk en het Provinciaal 
Domein te Rullegem. 

19. De uitbreiding van het vliegveld 
Zuid-Limburg, en de gevolgen voor 
het Maasland. 

Tussenkomsten en voorstellen 
n.a.v. punten aangedragen door de 
Bestendige Deputatie. 

Begroting 1986 
Bij het behandelen van de begro

ting 1986 heeft de VU-fraktie een 
aantal voorstellen geformuleerd, die 
evenwel zonder meer werden afgewe
zen. 
• Bij de gevaarlijke, ongezonde en 
hinderlijke inrichtingen Ie klas de 
grindbedrijven in het Maasland 1,5 
fr./ton extra te belasten. 
• Dé rijwielen- en bromfietsentaks 
aan te wenden voor een subsidiëring 
van kleinschalige projekten die de 
verkeersleefbaarheid van de zwakke 
wegggebruiker bevorderen. 
• Het verhogen van toelagen aan 
belangrijke welzijnsvoorzieningen 
omwille van het achterblijven van sub
sidies door de Vlaamse Gemeen
schap afwijzen. 
• Herziening van de gelden uit het 
provinciefonds omdat de Vlaamse 
provincies, omwille van de criteria die 
gehanteerd worden, duidelijk achter
op gesteld worden. 
• Afschaffing van de afscheidsver-
goeding van de leden van de Besten
dige Deputatie en aanwenden van de 
verhoogde presentiegelden voor een 
fonds ter stimulering van een aantal 
kleinschalige tewerkstellingsprojek-
ten in Limburg. 
• Toelage aan verenigingen als Lim
burgs Landschap en B-V.N.R. bij aan
koop van natuurgebieden. 

Besluiten 
De Bestendige Deputatie geeft een 

minimale invulling aan de werking van 
de provincieraad. 

Alle voorstellen door onze fraktie 
gedaan, werden tot op heden niet 
ingelost. 

— wijziging reglement van inwendi
ge orde 

— kontrole op de bevoegdheid van 
art. 65 van de provinciewet overge
dragen aan de BD. 

— niets of zijdelings beantwoorden 
van vragen die betrekking hebben op 
dossiers van financieel belang. 

— bespreken van dossiers in de 
commissievergadering op een wijze 
die elke verbeelding overbodig 
maakt. Het meest uitgesproken voor
beeld was het dossier IML. 

— weigering om beleidstoelichting 
op voorhand aan de raad voor te 
leggen. 

De minister van Binnenlandse Za
ken staat bekend om zijn centralisti
sche visie op de staatsstrukturen. 

De provincie zou daarin een inter
mediaire rol kunnen vervullen. 

De feestelijkheden rond 150 jaar 
provinciewet zouden een nieuwe sti
mulans in deze richting kunnen spe
len. Onder het motto: ) land - 9 
provincies. 

Als Volksunie bedanken wij daar
voor! 

Welke funkties vervult de provincie 
in feite anno 1986, en welke funkties 
zou ze moeten vervullen ? 

— Wie een grondige analyse maakt 
van de begroting stelt vast dat de 
provincie in grote mate doorgeefluik is 
van gelden. ' 

— Provincie verschaft een grote 
reeks van toelagen, die voor de ont
vangende partij interessant zijn, maar 
die aan het provinciebestuur zelf elke 
verdere vorm van beleid en inspraak 
ontnemen. 

— Een belangrijk gedeelte van de 
werkzaamheden hebben betrekking 
op de voogdij van de gemeentebestu
ren. Juist hier zou de provincie een 
koördinerende maar vooral stimule
rende rol kunnen vervullen. 

Enkele voorbeelden: 
— stads- en dorpsherwaarderings

operaties 
— beleid t.a.v. landschaps- en mo

numentenzorg 
— spreekbuis t.a.v. de hogere over

heid i.v.m. dossiers die meerdere ge

meenten aanbelangen, vb. de sport
hallen in 10 gemeenten. 

— Slaapse houding t.a.v. de Vlaam
se regering en de nationale regering. 

Enkele voorbeelden: 
— de toelagen aan familiehulp en 

andere sociale voorzieningen 
— het ongelijke aandeel in het pro

vinciefonds 
— de waterbeheersingswerken 
— de aanleg van overbodige omlei-

dingswegen. 
Informatiegebrek 
— Provincieraden beschikken niet 

over voldoende informatie 

— De openbaarheid van de provin
cieraad komt onvoldoende tot zijn 
recht. 

— De provincieraad doet te weinig 
aan beleidsbepaling. 

— De provincieraad heeft niet vol
doende zicht op de werking van de 
Bestendige Deputatie om het gevoer
de beleid te beoordelen en waarnodig 
bij te sturen of te verbeteren. 

Het is de provincieraad die daad
werkelijk het beleid van provinciaal 
belang moet bepalen, en kontrole uit
oefenen op de realisatie van de door 
hem gedane t)eleidskeuzen en geno
men beslissingen. 

Enkele voorbeekJen: 
— de verslagen van de zittingen 

worden met maanden vertraging toe
gekend. 

— antwoorden die door de BD wor
den gegeven, krijgt men slechts op 
aanvraag. 

— het systeem van vragen (cfr. de 
Kamer) wordt afgewezen, omdat dit 
blijkbaar bijkomend werk meebrengt. 

— inzage van dossiers verloopt op 
minimale wijze. 

— toezending van de stukken ge
beurt slechts enkele dagen op voor
hand. Bij belangrijke dossiers is bo
vendien het motto ,,Een minimum aan 
informatie". 

En de VU-fraktie besluit haar kom-
mentaar aldus: 

,,Provincieraad nieuwe stijl wordt 
minimaal ingevuld. Limburg verdient 
beter!" 

LIMBIJRG 
SEPTEMBER 
20 BREE: Arrondissementeel 
Vlaams Familiefeest in de Poliismolen 
te Opitter. Vanaf 14 uur. Dit gaat 
samen met verbroedering VU-Mort
sel. 

f^ 
EBE 

Belangri jke energieleverancier in Vlaanderen! 80 
jaar werkgelegenheid voor duizenden mensen. . . 
80 jaar dynamische deelname aan de ekonomi-
sche ontwikkel ing van ons land! 

EBES TOT UW DIENST 
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BRABANT 

SEPTEMBER 

18 VILVOORDE: Vlaams-nationale 
Boekenbeurs in Galerij „De Met", 
Grote Markt Om 20 uur plechtige 
opening met als sprekers Enk Clerckx 
en Huguette De Bleecker Op 19/9 om 
20u gelegenheidstoespraak door 
Chns Vandenbroecke 
De boekenbeurs is open op 18/9 van
af 20u , 19/9 van 14 tot 22u en 20/9 
van 10 tot 22 uur Org FW-Vilvoor
de i s m Karel Bulsfonds en Vlaamse 
Vormingskring Vilvoorde 
19 LEUVEN: Bezoek verkeerslei
ding luchthaven 2^ventem en post-
sorteercentrum Brussel X Bijeen
komst om 18u op de autobusparking 
links voor station van Leuven Vetrek 
naar Zaventem met pnvé-auto's 
Meerijden is mogelijk Terug rond 
23 uur Inlichtingen bij Herwig Schre-
vens, tel 44 72 75 Org Dosfelkring-
Leuven 
20 KOEKELBERG: Wandelzoek
tocht Vertrek van 13u30 tot 14u30 
aan de gemeenteschool, Herko-
liersstr 68 Terug uiterlijk om 17u op 
dezelfde plaats Inl bij L Suys, Veilig-
heidsstraat 43, Koekelberg Org 
Wandelklub Koekelberg 
23 HALLE: Voordracht ,,Depres
sie'' Gelukkig zijn is ook met alles", in 
het lokaal van Leda, P Van Ruychel-
veltstr 2 om 20u Org Fed Autono
me centra voor welzijnswerk 
26 HALLE-VILVOORDE:VU-Arron-
dissementsraad 
28 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: 
Reis naar Zeebrugge en het Zwin 
Inlichtingen bij VU-afdeling Hombeek-
Leest-Heffen 
30 HALLE: Voordracht „Zelfmoord 
en zelfdoding", in het lokaal van 
Leda, P Van Ruychelveltstraat 2 om 
20u Org Fed Autonome centra 
voor welzijnswerk 

OKTOBER 

3 VOSSEM 9de ledenfeest in zaal 
Edelweiss, Vossemberg 13 Inschrij
ven vóór 20 september bij P Putte-
mans. Smisstraat 28 te Vossem of 
telefonisch bij F Trappeniers 
02/767 50 49 Org VU-Vossem 
4 MERCHTEM: Jaarlijks Bal in zaal 
Harmonie te Merchtem Deuren om 
20u Toegang 100 f r , w k 80 fr Org 
VU-Merchtem 

Opnieuw een 
Rodenbachkring te Leuven! 

Tussen 194S en 1969 bloeide er te leuven een Rodenbach- en 
Lutgartkring o.l.v. de redemptorist prof. dr. Alfried Deboutte. 

Wekelijks werd er gewerkt en vergaderd rond de Vlaams-
nationale opdracht. Van enige officiële erkenning was toendertijd 
helemaal geen sprake... integendeel! 

Sedert enkele maanden kreeg de 
Federatie van Vlaamse Kringen ook in 
het Leuvense een ,,vaste werking' 
met de kultureel-opvoedkundige inzet 
van Jaak Desmedt En zo werd terug
gegrepen naar deze ,,oude'' bena
ming om het Vlaams-Nationaal kul-
tuurleven gestalte te geven Met Pau
la Deboeck, Rik Maes en Marcel Mo-
rissens werd er van wal gestoken op 
15 mei 1986 en op 1 september 1986 
ging de Ie Algemene Vergadering 
door 

Jan-Frans Costers, grafikus trok 
het Eerste Herfstsalon van 10 Vlaam
se Kunstenaars, dat van 6 tot 30 
september loopt in de Mykenezaal te 
Muntstraat 44, Leuven (9-24u ) Voor
waar een pracht van een tentoonstel
ling Naast de bloemstukken van Ger-
maine Bouckaert en de gouaches van 
Ivan de Houck troffen we er de myste

rieuze stillevens van Pol Manen en de 
zijdezachte werken van Yvonne Did-
den aan Het olieverfwerk van Fran-
?ois Pasteels, de tekeningen en etsen 
van Mana Marques, het beeldhouw
werk van Soma Podoor, het potlood-
werk van Kns van 't Hof, het koloriet 
van Pieter Tack kortom een bont 
eenheidsgeheel, verrassend mooi 
Kamerlid Luk Vanhorenbeek leidde 
de tentoonstelling, voor een heel gro
te groep kunstliefhebbers, overzichte
lijk in 

Herdenking 

En dan, op maandagnamiddag 27 
oktober 1986 wordt Rodenbach's ge
boortedag, 130 jaar geleden, her
dacht Eerst wordt het herdenkingslint 
opgehangen aan het huis in de Kort-
straat, waar Rodenbacht „op kot" 
was EP-lid Willy Kuijpers houdt er de 

SOCIAAL-KULTURELE RAAD 
VAN OUDERGEM V.Z.W. 

PLAATSAANBOD 
De Sociaal Kulturele Raad van OUDERGEM werft een SOCIAAL 

KULTUREEL WERK(ST)ER aan om in dienst te treden op 1 januari 
1987 
Voorwaarden , 
— burgerlijke en politieke rechten genieten 
— voldaan hebben aan de militieverplichtingen en ten minste 21 jaar 
oud zijn 
— m het bezit zijn van een diploma maatschappehjk assistent, bij 
voorkeur speciahsatie sociaal kultureel werk of een diploma van een 
daarmee vergelijkbare post secundaire opleidmg of gedurende 5 jaar 
grondige ervaring hebben in het sociaal kultureel werk 
— bij voorkeur vertrouwd zijn met de Brusselse situatie 
Barema rang 245 

Inschrijvmgsformulieren kxmnen vóór 20 oktober 1986 aangevraagd 
worden op het sekretariaat van de Sociaal Kulturele Raad Oudergem 
(tav MVoets, skw er), MBuntmcxstraat 17 te 1160 Brussel 

gelegenheidstoespraak Vanaf 14u30 
IS iedereen welkom in de St Jozefs-
zaal (achter de umversiteitsbiblioteek) 
waar met voordracht en zang o I v 
het Vlaams Gemengd Koor het leven 
en werk van Rodenbach herdacht 
wordt Tevens is er een Brabantse 
koffietafel voorzien 

Elkeen kan lid worden van deze 
jongste FVK-stichting door een jaar
lijkse (gezins-) bijdrage van mm 120 
fr over te schrijven op rekening num
mer 979-3516489-50 Daardoor ont
vangt men tevens ,,Rodenbach-lnfo" 
dat het bindblad wil zijn voor al de 
leden en sympatisanten 

Dagelijks kan je in het vergaderlo
kaal, Kiekenstraat 1 te Leuven, te
recht voor de Rodenbachwerking en 
dit bij Marcel Monssens 

Schiplakense 
Visprijskamp: 
vu-traditie 

Na het openen van de „Vlaamse 
Kunstkamer" te Leuven schoot de 
afdeling Boortmeerbeek-Hever-
Schiplaken als tweede uit de (herfst)-
startblokken in het Vlaams-nationaal 
leven te Leuven 

Begenadigd door een neizomerzon-
neweer waren alle hengelplaatsen be
zet aan de forellenvijver te Schipla-
ken, ondertussen moedigden tiental
len sympatisanten de vissers aan en 
kende het braadspit en de dranken-
tent een reuzesukses Raadsleden 
Nieke de Leebeeck en Roger Swin-
nen hadden meer dan de handen vol 
Ook EP-lid Willy Kuijpers had er aan 
gehouden deze sportieve afdelings-
aktie mee te maken 

De ,,Schiplakense Visprijskamp" 
wordt een prima VU-traditie dank zij 
de stipte inzet van vele bestuursleden 
en de eigenaar vein de vijver! 

WEST-VL. 
SEPTEMBER 

3 AARTRIJKE: „Welke toekomst 
voor de landbouwers''" Gespreks-
avond met Europarlementslid Vande-
meulebroucke en ABS-voorzitter 
Quaghebeur Om 20 uur in zaal De 
Aster" 
25 IZEGEM: Gaston Durnez over de 
krant De Standaard Om 20 uur in 
auditonum Academie, Kruisstraat 
Toegang 50 fr Abonnementskaart 
gratis 
28 ZUIENKERKE: Nazomerfeest 
van de VU-arr Brugge-Torhout-Oost
kust in de Vagevuurhoeve Vanaf 15 
uur Om 18 uur varken aan 't spit 
28 UITKERKE: Herdenking radio-
pionier Juliaan Vandepitte met inze
gening van een nieuw heldenhulde-
zerkje op het kerkhof Om 10 uur 
Org VOS-Blankenberge 

OKTOBER 
3 ZWEVEGEM: Brueghelmaal 

gastspreker Toon Van Overstraeten 
aarna optreden van ,,Zakdoek", in 

het Balladahof (vroegere Boerenhof), 
Hoogstraat 15 Deelnameprijs 380 fr 
Reservatie vóór 25 sept naar Voorlo
pig Sekretanaat VU-Zwevegem Lui
paardstraat 14 8550 Zwevegem 

VU over Zeebrugge 

Haven in de branding 
Vrijdagavond keurden de leden van de Brugse VU-arrondisse-

mentsraad de eindtekst goed die een werkgroep had voorbereid 
over de toekomst van Zeebrugge en de VU-standpunten terzake. 

De VU van het arr Brugg-Torhout-
Oostkust gelooft in de unieke moge
lijkheden die een verdere uitbreiding 
van de haven bezit Bijgevolg moet 
deze uitbouw snel, doordacht en in 
overleg met de ovenge Vlaamse ha
vens gebeuren Het idee van een 
,.Vlaams havenschap" moet uitge
voerd worden 

Wat het zg „Noorderkanaal" be
treft pleit de VU voor de oprichting 
van een neutraal onderzoeksteam en 
indien men ja zegt tegen dit kanaal, 
dan moet het landschap daarrond 
beschermd worden 

Groene buffer 

De VU eist dat er spoedig een 
groenzone als bufferzone komt tus
sen de woonkern van Heist en het 
havengebied Openbare werken dient 

«K€BC3< 
D Man 36 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk Getuigschnft 
A3 elektnciteit, brevet schrijnwerker, 
ervaring in de bouwsektor Aanvaardt 
alle werk Ref nr 167 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Senator Joos Somers 
via het Vlaams Nationaal Centrum 
Ontvoeringsplein 1 te 2800 Mechelen 
tel 015/20 95 14 Gelieve het ref nr 
te vermelden 

• Juffrouw 21 jaar en wonende in 
het Mechelse zoekt werk als 
kantoorbediende administratief 
medewerkster Ref nr 1071 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Senator Joos 
Somers via het Vlaams Nationaal 
Centrum Ontvoeringsplein 1 2800 
Mechelen tel 015/20 95 14 
Ref nr vermelden 

daartoe de kosten te dragen, waarna 
het gebied overgedragen moet wor
den aan Brugge, na samenspraak 
met Knokke-Heist De VU is het voor
stel van een golfterrein in deze zone 
met ongenegen 

Inzake werkgelegenheid is Zee
brugge als een lichtpuntje Een verde
re uitbreiding van het administratief 
personeel evenals van het kontingent 
havenarbeiders dnngt zich op Voor 
deze laatsten dienen echter dringend 
betere sociale voorzieningen getrof
fen en het ontbreken van een intern 
reglement (codex) is met langer aan
vaardbaar , het verschil met de andere 
Vlaamse havenarbeiders is schrij
nend 

Uiteraard moeten de geldende nor
men m b t de veiligheid en de omge-
vingszorg met de meeste stiptheid 
worden toegepast Het is voor de VU 
onduldbaar dat men om budgettaire 
redenen zou besnoeien op de veilig
heid Zo moet er spoed gezet achter 
de voltooiing van de nieuwe brand
weerkazerne en IS de aanschaf van 
blusboten hoogstdnngend Boven
dien mag de gewenste ekspansie met 
langer ten koste geian van de dorps
kommen van Zwankendamme en 
Zeebrugge 

Hele regio 

Pro memone herhaalt de VU dat de 
wapentransporten vanuit Zeebrugge 

zoniet gestopt dan toch aan een par
lementaire onderzoekskommissie 
dienen onderworpen Zeebrugge 
moet het imago vetn „draaischijf van 
de wapenhandel" kwijt 

In een volgende nota zal de VU van 
het arr Brugge dieper ingaan op dos
siers die de hele regio aanbelangen 

Welzijnszorg 
te 
Ingeimunster 

De VZW Welzijnszorg, nevenorga-
nisatie van het Vlaams Ziekenfonds 
West-Flandria, richt aktiviteiten in 
voor speciale doelgroepen 

Op maandag 22 september om 
20u in de zaal de Meersch te Ingei
munster IS er een eerste aktiviteit op 
de gemeente in samenwerking met 
het FVV en dit voor werklozen, gepen
sioneerden en leden van het Vlaams 
Ziekenfonds 

Luc Dutry spreekt over de pen
sioenregeling na het Sint Annaplan 
Dominique Meyfroot over werkloos-
heidsreglementenng en Jef Piepers 
over ziekte- en invaliditeitsverzeke-
nng 

De bedoeling is dat elke spreker 
ongeveer een half uur een bondige 
uieenzetting houdt De hoofdbrok van 
de avond zal er in bestaan vragen en 
antwoorden vanuit de zaal te beant
woorden Toegang gratis 

gdl 

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

Rijschool 
Ford. 

VERBIEST 
MOLENBEEK: 
Leopold ll-laan 194 
(waar viadukt van Koekelberg 
was) 

ANDERLECHT: 
Bergense steenweg 797 
(aan kruispunt Veeweidestraat) 
Tel 426 85.94 
Afzonderlijk teorie, afzonderlijk 
praktijk of beide na elkaar 

Opieiding 
tot ritmeester 

De Brusselse Ritmeesterschool 
richt voor de 15e maal een professio
nele kursus in voor de vorming van 
gediplomeerde lesgevers in de staats-
erkende autorijscholen De eindeksa-
mens worden afgenomen door een 
officiële eksamenkommissie en de di
ploma's worden c|6homologeerd door 
de Minister van Verkeer 

De leergangen, die toegang geven 
tot het beroep (voltijds of deeltijds), 
beginnen op zaterdag 8 november 
1986 te 10 uur Ze duren 6 maanden 
en gaan steeds door op zaterdag en in 
de vrije tijd van de kursisten Een 
korte vooropleiding met bekwaam-
heidstoetsen is echter nodig Daar
voor kan men inschrijven vanaf he
den 

In deze tijd van uitzichtloze jonge-
renwerkloosheid — met het minst in 
het ondenA îjs! — is dit vak wellicht 
een uitkomst 

Wie zich echter door zelfstudie wil 
voorbereiden, is eveneens welkom 
voor inlichtingen en studieboeken 

De kosten voor opleiding en eksa-
mens worden gedragen door de werk
gevers uit de njschoolsektor 

Inlichtingen zijn vrijblijvend te ver
krijgen op telefoon 02/426 85 94 Een 
kosteloze folder is beschikbaar 

Rouw 
te Anderleciit 

Te Anderlecht overleed op 13 sep
tember 1986 mevrouw Hortense Van-
denhaute, echtgenote van Raymond 
Rongé De afgestorvene was op 28 
december 1911 te Sint-Jans-Molen-
beek geboren en een trouw lid van de 
Vnendenkring Scheut, Davidsfonds 
en de VU Zij stond haar echtgenoot, 
die een militant van het eerste uur 
was met alleen steeds bij maar bleef 
m Brussel een echte Vlaamse vrouw 

Aan Raymond Rongé en de rou
wende familie biedt de redaktie blij
ken van diep medeleven aan 

Mevr Ronge wordt vandaag om 10 
uur te Scheut ten grave gedragen 

ZO€H€BC3€ 
C Gewezen zelfstandige 65 jaar 
(alleenstaande) zoekt huishoudster 
(kost -i- inwoon gratis) (Voor 
onderhoud van woning is er reeds 
poetsvrouw') Inl G De Kegel 
054/33 43 47 
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Ludieke aktie van VU-Gentbrugge-Ledeberg 

vu eist 
geluidsscherm iangs El 7 

19 

Vrijdagavond 12 september hield de Volksunie van Gentbrugge-
Ledeberg een perskonferent ie i .v.m. de geluidshinder van het E 
17-vladukt. Even daarvoor werd een spandoek „ V U eist geluids
scherm n u " aan de rel ing van de r ing bevest igd ! 

In een pamflet werd aan de bewo
ners van de betrokken woonkernen 
uitgelegd waarom de aktie werd ge
voerd 

Willel(eur 
De Volksunie van Gentbrugge-Le-

deberg wil protesteren tegen de be
slissing van minister van Openbare 
Werken Olivier om de beloofde ge
luidsschermen niet op te nemen in het 
investeringsprogramma 1986-1987 
(Dus geen plaatsing einde '87 zoals 
door de bewoners werd gehoopt) De 
Volksunie hecht geen geloof aan het 
gemakkelijk argument van ,,bespa
ringsmaatregelen" maar heeft het lie
ver over willekeur en benadeling Zo 
kreeg Vlaanderen met zijn grotere 
bevolkingsdichtheid een groter we

gennet in 1985 slechts 22 % van de 
kredieten voor geluidswerende scher
men Van dergelijke politiek zijn de 
bewoners van 1 400 huizen in het 
getroffen gebied driemaal de dupe 
als burger, als Gentbruggenaar en als 
Vlaming 

Voor de Volksunie van Gentbrugge-
Ledeberg zijn geluidsschermen op 
het El 7 viadukt wel degelijk een zaak 
van eerste pnonteit 

Wanverliouding 
Die geluidswerende schermen wa

ren door het ministerie van Openbare 
Werken al lang beloofd, maar toen 
VU-senator Van Ooteghem minister 
Olivier daarover interpelleerde kwam 
er een negatief antwoord ,, het is 
met mogelijk de 1980 meter geluids

werende schermen op te nemen m de 
investeringsprogramma's 1986-
1987" 

Die 1980 meter geluidsschermen 
die door de minister waren beloofd 
zouden op het viadukt geïnstalleerd 
worden over een lengte van 820 en 
400 meter In de richting Antwerpen en 
760 m in de richting Kortrijk De kost
prijs wordt geraamd op 14 400 fr per 
meter, wat neerkomt op een investe-
nng van 28,5 miljoen 

Het zit de VU-afdeling daarbij bij
zonder hoog dat Vlaanderen zwaar 
benadeeld wordt wat betreft de toe
kenning van kredieten voor deze 
schermen In 1985 kreeg Wallonië 62 
t h of 121 miljoen van de globale pot 
Brussel kreeg 15 t h en Vlaanderen 
43 miljoen of 22 t h 

Wandeldag 
op D'Hoppe 

Zondag 21 september 1986 organi
seert VTB-VAB-Oost-Vlaanderen en 
Zwalm en het Pottelbergkomitee van 
D'Hoppe een dag op D'Hoppe 

Om 10 u wordt er verzameling 
geblazen aan de ,,Caplette" op 
D'Hoppe 

Om lOi 15 trekt men naar de bron
nen van de Zwalm, op de Modderrod-
de, het Louvierenbos en het Brakel-
bos Sylvain De Lange leidt de wande
ling, hij IS auteur van verschillende 
werken over D'Hoppe 

Het Pottelbergkomitee wordt geleid 
door Etienne Dernicourt, een Vlaams 
gemeenteraadslid van D'Hoppe De 
tocht wordt louter toeristisch opgevat 

Na 14u kan men naar de Zwalm 
afzakken voor nieuwe wandelingen 
en de tweede mattetaartenfeesten 

Nieuw vu-bestuur 
bij Gentbrugge-
Ledeberg 

Onder toezicht van arr Voorzitter 
Jan Ritzen hadden de verkiezingen 
plaats voor het nieuwe afdelingsbe
stuur 

De inspanningen om jonge be
stuursleden aan te trekken werd be
loond met een zeer grote opkomst en 
een veelbelovende verjonging van de 
bestuursploeg 

Na kooptatie van enkele waardevol
le kandidaten ziet de ploeg er uit als 
volgt voorzitter Frank Bombeke, 
maatschappelijk assistent Teater-
straat, tel 31 52 33, ondervoorzitter 
Gert Robert ingenieur, Brusselse 
steenweg 823, sekretaris Lieve Bo-
gaert, Weverboslaan 26, tel 
31 19 41, penningmeester Joel De 
Roose Waterkluiskaai 3 tel 
28 15 31 organisatie-propaganda 
Andre Eliano Dr De Gruyterstraat 
30, Roger Claeyssens, Langestraat 
82, J P Joliet, Gontrodestraat 167, 
Libert Robert, Weverboslaan 26, Raf 
Rombaut, V Lokerenstraat 20, 
VUJO Ben Rigo, Priesterstraat 44 

Mandatarissen senator O Van Oo
teghem, A Lonquestraat 29, tel 
20 72 87, gemeenteraadslid A Ver-
paele, A Van Laethemstraat 29, tel 
30 73 57, OCMW-raadslid J De 
Moor, Schooldreef 20 tel 30 01 22 

OOST-VL. 
SEPTEMBER 

20 SINT-AMANDSBERG Vlaamse 
kermis op het terrein van het hof van 
Herlegem Herlegemstraat 13 Van 15 
tot 23 uur Barbecue met braadworst 
of vleesbrochette (50 tot 80 fr) Org 
VU en VUJO-Sint-Amandsberg 
21 MOORSEL: 2de Steakfestijn 
Volksunie Faluintjes" in zaal Breu
ghel te Moorsel vainaf 11 uur tot 16 
uur Deelnameprijs 325 fr 
26 GENT: Avant-première ,,Lijmen 
en Het Been" naar W Elschot in 
KNS, St Baafsplein Deze kan bijge
woond worden aan verminderde prij
zen Inlichtingen en reservatie vóór 12 
september bij Vakbel, Limburgstr 90, 
9000 Gent, tel 091/23 01 36 
26 DEINZE: Familiefeest met eten
tje Bretoense hesp in groentenkrans 
Aanvang 19u30 Eregast is Hugo 
Schiltz Inschrijven bij Romain Marlier 
091/86 23 73 
27 ERTVELDE: Tentoonstelling 
van Emmanuel Nisol ,,EI Pintor" in 
,,Vlaams Huis De Veldbloem", Averij
straat 5 Deze tentoonstelling loopt tot 
19/10 en IS open op woensd , dond 
envrijd vanaf 17u zat vanaf I4u en 
zond vanaf lOu Org Vnenden van 
het Vlaams Huis 
27 SINT-GILLIS-WAAS: Poppen
kast in zaal Katholieke Kring Tante 
Lieve en Nonkel Wally Inkom 40 fr 
Iedereen welkom Org VU-Sint-Gillis-
Waas 

Origineel „Feest van de Burgemeester" 

Dierenmanieren 
en Straatfuif 

In het kader van het, Feest van de 
Burgemeester" (Antoon De Nert - VU) 
op 26 en 27 sept e k organiseert het 
jongerenkomitee op vrijdag 26 sep
tember 's avonds twee aktiviteiten 

Vanaf 19 30u ,,Dierenmanieren" 
Een wedstrijd voor jongeren tot 14 
jaar (twee niveaus tot 9 jaar en van 10 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel 

Amenkalei 237 
2000 Antwerpen 

na 19 u.: 03-238.88.40 
ZINK - LOOD KOPER -PVC WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 

ASFALT - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN • DAKPANNEN 
SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN - RIOLEN 

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

GRATIS PRIJSOPGAVE 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR —ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASVERWARMING 
Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANiTAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 

VOLKSWAGEN-AUDI 

rpTN STUDIO 
- E X ' DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68 93 

Import - Export 

tot 14 jaar) in het nabootsen van de 
stem van teken- en/of poppenfilmfigu-
ren 

Prachtige prijzen wachten de win 
naars Inschrijven kan gebeuren tot 
21 sept bij onderstaande adressen 
mits betaling van 50 fr inschrijvings
geld De begeleidende ouders en/of 
familieleden hebben voor twee perso
nen gratis toegang 

Vanaf 21 u start dan de 2° Straat-
fuif in de feesttent Een inkomkaart is 
geldig voor alle aktiviteiten van dit 2° 
,,Feest de burgemeester" 
Mia De Laet, G De Cremerstraat 
186a, Rupelmonde 
Filip Roelandts, Mercatorplein 1 Ru 
pelmonde 
Luk Keppens, Kattestraat 168, Krui-
beke 
Filip Verguit A Jansensstraat 5, Krui-
beke 
Geert Lichtert Kerkstraat 12' Bazel 
Wim Peirsman, Lange Gaanweg 4 
Bazel 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41 25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

SIAIVI-import 
Uitzonderlijke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Uitz. lage prijzen 

Inl Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28 03 00 of 091/28 04 73 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054-33 11 49 
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Direkteur-generaal van de Landbouw- en Voedingsnijverheid: 

„Waar blUft 
opvoeding tot voeding?" 

BRUSSEL — De totale omzet van de voedingsin
dustrie in België beliep vorig jaar 676 miljard fr., wat 
overeenkomt met ruim 17% van de omzet van het ge
heel van de be- en verwerkende nijverheid in ons land. 
Meer dan drie vierden van het aantal ondernemingen 
situeren zich in Vlaanderen. 

Bovendien blijft de voedingsnijverheid beter 
weerstand bieden op het vlak van de werkgelegenheid 
dan de andere industrietakken. Een gesprek. 

P AUL VERHAEGHE is 49 
jaar. Na zijn middelbare 
studies studeerde hij eerst 

twee jaar geneeskunde, ging daar
op werken én studeren, werd licen
tiaat ekonomie en behaalde een 
postuniversitair diploma aan het 
Vlérick-instituut. Vervolgens was 
hij aktief in de privé-sektor en fun
geerde hij acht jaar lang als adjunkt 
van prof. Vanneste (de huidige 
Westvlaamse goeverneur) op de 
Westvlaamse Ekonomische Raad, 
met een biezondere zorg voor de 
Westhoek. 

Op het ogenblik dat de lijkstoet 
van de bedrijven-in-moeilijkheden 
reeds bezig was, nam hij een nieu
we uitdaging aan en werd hij 
direkteur-generaal van de 
Landbouw- en Voedingsnijverheid, 
de tweede grootste industrie van 
het land. 

Drie ministeries 
WIJ: Wat is de taak van het 

Verbond van de Landbouw- en 
Voedingsnijverheid (LVN)? 

P. Verhaeghe •.,,HetLVN verde
digt de horizontale belangen van 
de voedingsindustrie, d.w.z. die 
domeinen waar de belangen van 
de onderscheiden voedingsprodu
centen samenlopen. Onze ge
meenschappelijke noemer is de 
maag van de mens, waar het uitein
delijk allemaal terechtkomt. Met 
vooral de vrouw die op het vlak van 
de konsument uiteindelijk de 
besluitvormer is. 

Konkreet betekent dit dat wij ons 
toespitsen op deze terreinen waar 
het gemeenschappelijk belang van 
de voedingsindustrie evident is en 
waar kontinuïteit in steekt. Het al
gemeen belang dus ten overstaan 
van de gesprekspartners. Deze 
partner is in eerste plaats de over
helden meer specifiek de ministe
ries van volksgezondheid, land
bouw en ekonomische zaken. Ver
der ook de verbruikersverenigin
gen, alhoewel dit overleg nog kan 
verbeteren. En uiteraard het Euro
pese niveau, via onze Europese 
konfederatie. 

Een andere, zeer belangrijke 
partner is de vakbond, waarmee wij 
de sektoriële onderhandelingen 
voeren, teneinde tot een bindende 
CAO de komen. Het huidig ak
koord vervalt trouwens op 31 de
cember. " 

WIJ: Voeding en gezondheid 
zijn nauw met ell<aar ver
bonden... 

P. Verhaeghe:,,Inderdaad. Wij 
zijn afhankelijk van de reglemente
ringen van volksgezondheid. Deze 

zijn nóg eens zo streng wanneer er 
aan eksport wordt gedacht, want 
dan komt het protektionisme op de 
proppen. 

De verhouding voeding en ge
zondheid vormt een permanente 
zorg: onderhandelen, adviseren, 
de leden bijstaan, ...Tot en met het 
helpen bij het drukken van een eti
ket dat konform moet zijn aan de 
bepalingen. Zo'n etiket is immers 
een zeer komplekse zaak." 

Dosis maakt vergif 
WIJ: Veronderstel dat plots 

blijkt dat een belangrijk lid van 
uw organisatie een vervaarlijk 
produkt op de markt brengt. Wat 
doet U op zo'n ogenblik? Gaat U 
dwarsliggen? 

P. Verhaeghe: ,,Wij zijn er om 
onze leden te verdedigen. Dat ver
hindert mij echter helemaal niet om 
een politiek te voeren die erop ge
richt is het samengetelde belang 
van mijn leden te verdedigen, mét 
een plusteken daarbij. Als wij het 
heden én de toekomst van onze 
sektor willen verdedigen, hebben 
wij er belang bij dat kwaliteit pri
meert. 

Stel dat er zo'n probleem rijst. 
Dan dient er nagegaan of het een 
probleem is van leven en dood. In
dien dit zo is, moet direkt opgetre
den. Maar zo'n probleem doet zich 
nooit voor met een ernstige firma. 
Want die is de overheid altijd voor, 
omdat zij zelf permanent onder
zoek doet. De industrie is immers 
kontinu in voeling met de weten
schap. Ik spreek dus niet over de 
piraat die zit te foefelen in zijn ga
rage. Als die gevaarlijke produkten 
op de markt brengt, dan hoort hij op 
één plaats thuis: in de bak. 

Wat wel mogelijk blijft, is dat 
plots een probleem aan het licht 
komt dat niet een regelrecht zwa
re bedreiging tietekent voor de 
volksgezondheid. In de voeding is 
er maar één axioma: „De dosis 
maakt het vergif", zoals Paracel-
sus reeds zei. Er was een tijd dat de 
voedingsindustriëlen werden voor
gesteld als boosdoeners. Dit is la
rie. Het betreft immers altijd een 
kwestie van dosering. Indien er 
echter een moeilijkheid rijst, dan 
heeft men toch eventjes de tijd om 
aan de tafel te gaan zitten en sa
men naar een oplossing te zoe
ken." 

WIJ: Er wordt wel eens be
weerd dat de mensen in vroege
re tijden gezonder aten. Is dit zo ? 

P. Verhaeghe:,,Dat onze voor
ouders gezonder aten, is flauwe
kul. Dit is wetenschappelijk makke

lijk te bewijzen. Zo heeft men ooit 
enkele schilderijen van Bruegel 
ontleed vanuit het oogpunt van 
ziekten als gevolg van ondervoe
ding of slechte voeding. Het resul
taat sprak voor zich; het is onge
looflijk wat onze voorouders aten. 
Men spreekt ook zo vaak over de 
goede voeding uit grootmoeders 
tijd. Waarbij men echter vergeet 
dat oma in haar eten zaken ver
mengde waarvooreen industrieel, 
indien hij dit nu zou doen, onmid
dellijk een proces-verbaal zou krij-

Wat het gebrek aan voedsel be
treft: weet U dat, indien men in ont
wikkelingslanden de vernieling van 
de oogst tengevolge van allerlei 
oorzaken zou kunnen ongedaan 
maken en tegelijkertijd over bete
re transportmogelijkheden zou be
schikken, er geen hongerprobleem 
meer zou bestaan ? 

Ons probleem is dat wij niet goed 
doseren. Eten, zich voeden, is In 
het leven van een gemiddelde bur
gereen belangrijke aktiviteit. In ter
men van geld bestrijkt voeding één 

Direkteur-generaal Paul Verhaeghe: ,,Dat onze voorouders gezonder 
aten, is flauwekul. (...) Het is in ons eigen belang dat er een goede, kom-
petente voedingskontrole bestaat, maar gelukkig is de tijd voorbij dat wij 

werden voorgesteld als een soort gifmengers." 

gen. Dat goede is een fabel, een 
gevolg van de retro-mode. 

Daarmee heb ik niet gezegd dat 
er vandaag geen problemen zou
den bestaan. Maar algemeen 
gesteld aarzel ik niet om te zeggen 
dat de voeding vandaag van een 
betere kwaliteit is dan die uit groot
moeders tijd. Op alle vlakken. 

Tot vóór enkele jaren heette het 
probleem de kleurstoffen, de ingre
diënten en de additieven te zijn. Wij 
werden voorgesteld als een soort 
gifmengers. Deze problemen wer
den heel erg opgeschroefd. Het 
leek erop dat men de industrie 
moest verdacht maken. Gelukkig is 
er nu een nieuw klimaat. Men 
spoort de echte problemen op." 

De buikjes 
WIJ: Wat is dan het echte pro

bleem van de voeding? 
P. Verhaeghe: „Ofwel heb je té 

veel, ofwel heb je té weinig te eten. 

vijfde van zijn totaalinkomen, eve
nals in termen van tijdsbesteding. 
Om dan nog te zwijgen van het be
lang als sociale bezigheid. Maar 
voeding is bovenal belangrijk voor 
de gezondheid. 

Maar waar of wanneer krijgt hij 
daartoe een opleiding ? Hoort hij 
daar ooit iets over op school ? Ik 
denk dat alle betrokkenen zich 
daarover moeten bezinnen. Ik be
treur dat er op dat vlak geen sa
menwerking bestaat. Ook politiek 
lijkt dit geen ,,interessant" pro
bleem... 

Toch zou ik niet willen dramati-
zeren over de voedingssituatie van 
de gemiddelde Vlaming. Zeker in 
vergelijking met de gemiddelde 
Amerikaan. Kijk maar eens naar 
het profiel van de buikjes. Maar er 
is niettemin werk op de plank." 

WIJ: Naast verkeers- en licha
melijke opvoeding ook iets over 
voeding? 

P. Verhaeghe: ,,Precies. Op
voeding tot voeding!" 

WIJ: Soms wekken de al te op
dringerige reklames voor produk
ten, waarvan iedereen toegeeft dat 
overdadig gebruik schadelijk is, er
gernis. Of niet? 

P. Verhaeghe: „Ik ben gewon
nen voor reklame, omdat dit een 
essentieel gegeven is van ons eko-
nomisch bestel, de vrije markteko-
nomie. Ik bedank voor de vergrijs
de, reklame-loze maatschappij. 
Reklame heeft een fundamentele 
informatie-opdracht. 

Er bestaan natuurlijk excessen 
in de reklame. Maar dit geldt toch 
voor elk produkt? Stel dat wij bei
den hier meteen drie emmers glas
helder water drinken, dan vallen wij 
ongetwijfeld steendood. Om U 
maar te zeggen dat èlle overdaad 
schaadt. 

Reklame is uiteraard bedoeld 
om mensen te informeren, merken 
te verdedigen en om verleidelijk te 
lijken. Ik vind dit goed. Verleiden wil 
niet zeggen bedriegen; zoniet zou 
het triestig gesteld zijn met ons hu
welijk... Bedrog moet voorkomen 
worden, en dit kan door het inbou
wen van remmen. De overheid 
heeft de taak van opperste 
scheidsrechter en er bestaat ook 
een auto-discipline via o.m. de Ju
ry voor Eerlijke Praktijken in de re
klame. De gulden middenweg dus 
tussen „alles is toegelaten "en „al
les is verboden", een gediscipli
neerde vrijheid. 

Vergeet ook niet dat de konsu
ment geen onnozel wicht is, zoals 
sommigen wel eens beweren. On
ze ervaring leert dat dit niet zo is: 
je kunt de konsument niet zomaar 
bedriegen!" 

Stabiele sektor 
WIJ: In welke mate lijdt de voe

dingsnijverheid onder de gevol
gen van de krisls? 

P. Verhaeghe: „ Voor ons geldt 
traditioneel de wet van Engel. De 
voeding is in feite een stabiele sek
tor. In periodes van hoogkonjunk-
tuur daalt ons relatief aandeel in 
het BNP; in periodes van krisis zou 
het aandeel van de voeding terug 
moeten toenemen. Omdat de voe
ding eigenlijk vrij onsamendruk-
baar is. In krisistijd gaat men mis
schien minder naar de kapper, 
koopt men een minder dure wa
gen, maar voeding is nogal primair. 

De cijfers leren ons dat de voed-
selkonsumptie niet in elkaar stort. 
Maar binnen het patroon zijn er ver
anderingen, die kontradiktorisch 
schijnen. Wij zien de zucht of de 
vlucht naar de lage prijsprodukten, 
maar terzelfdertijd stellen wij een 
toegenomen vraag naar de duur
dere kwaliteitsprodukten. Ditogen-
schijnlijk konflikterend gedrag is 
verklaarbaar. De mens wil meer 
aandacht besteden aan de relatie 
tussen zijn gezondheid en zijn voe
ding, dus kwaliteit. Voorts let hij op 
zijn beurs. Maar daarenboven blijft 
de gezonde Vlaming ook een Boer-
gondiër, die graag lekker en goed 
eet. 
Dit alles leidt m.i. naar een resul
tante die zegt: een grotere vraag 
naar goedkope produkten maar te
gelijkertijd ook naar kwaliteitspro
dukten. En dit ten nadele van de 
produkten die tussenin zitten. Al
hoewel over deze tesis nog te wei
nig studiewerk werd verricht om 
daaruit definitieve konklusies te 
trekken." (pvdd) 

AIENSEN 
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