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Nbanns Nat ionaal M/eekblad 

Zaterdagnamiddag veiklest de VU-partljraad een nieuwe algemene 
voorzitter, twee ondervoorzltteis en zes partilbestuursleden. 

(Lees biz. 15) 

Europa eens anders 
Bi j de installatie van een nieuwe voorzitter van de stuurgroep Ge

zondheidsvoorlichting en -opvoeding in het Onderwijs heeft gemeen
schapsminister Lenssens vorige week verklaard dat er aanwijzin
gen zijn dat bij de Vlaamse jongeren de verslaving aan alkohol en 
drugs niet daalt, maar op sommige plaatsen zelfs toeneemt. De mi
nister heeft in het vooruitzicht gesteld dat een werkgroep van des
kundigen op korte termijn verslag zal uitbrengen over de globale 
situatie. Hij beloofde dat op basis van dit verslag een intensieve voor 
lichtingskampanje naar de Vlaamse Jeugd zal worden gevoerd. 

Wij kijken met belangstelling uit naar het toegezegde verslag. Wij 
weten niet, op welke gegevens minister Lenssens zich steunt om te 
stellen dat het drugverbruik bij de Vlaamse jeugd zou toenemen. 
In ons land heerst er sinds jaren als het ware een black-out inzake 
berichtgeving over druggebruik. Af en toe worden we opgeschrikt 
door het nieuws dat een jongere in de een of andere Vlaamse stad 
gestorven is aan een overdosis heroïne. Maar over de globale situ
atie tasten we vrijwel in het duister. 

Dit gebrek aan een totale kijk op het probleem is geen tipisch 
Vlaams verschijnsel. Overal in West-Europa zijn de gegevens 
schaars en onvolledig. In Frankfurt bijvoorbeeld, dat over het al
gemeen beschouwd wordt als een belangrijke draaischijf voor de 
Westeuropese drughandel, beschikt de politie over 6.000 fiches van 
verslaafden. Maar zij geeft ruiterlijk toe dat het aantal evengoed 
60.000 kan zijn. De hoeveelheid verslavende middelen die door de 
douane of de politie ontdekt wordt bij de invoer, is al lang geen aan
wijzing meer voor de omvang van het drugprobleem. Drugs hoeven 
niet eens meer afkomstig te zijn van exotische planten in tropische 
of mediterrane landen. De inheemse huis-, tuin- en keukenchemie 
volstaat om de markt te bevoorraden. 

Bij deskundigen in Westeuropese landen overheerst dan ook het 
gevoel dat men hoogstens een kijk heeft op het topje van de ijsberg 
maar dat de ware omvang van het drugverbruik verborgen blijft. 
Over het algemeen is men het er over eens, dat de kwaal nog niet 
de omvang heeft aangenomen van de gesel in de Verenigde Staten. 
Men vreest echter wel een weerslag van Amerikaanse toestanden 
op Europa. Het feit bijvoorbeeld dat Reagan zopas de strijd tegen 
drugs tot een VS-prioritelt heeft verheven, voedt de vrees dat de in
ternationale dru^andel zich in toenemende mate op de voor hem 
minder gevaarlijke Westeuropese markt zou gooien. 

Het probleem is al lang niet meer te vatten binnen de enge gren
zen van de staatssoevereiniteit. Frankfurt in de Bondsrepubliek, een 
knooppunt van het internationaal Westeuropees luchtverkeer, fun
geert als draaischijf voor de zogenaamde kilosmokkel. Maar vanuit 
Frankfurt worden omvangrijke ladingen overgebracht naar de 
buurlanden, om van daaruit in verbruikdoses verspreid te worden. 

Deze verspreiding wordt in de hand gewerdkt door de ongelijke 
behandeling van het drugprobleem in de verschillende Westeuro
pese landen. Nederland en Amsterdam, die terzake uiterst liberaal 
optreden, genieten een slechte faam. In Nederland is de strijd tegen 
de zgn. soft-drugs vrijwel gestaakt. Te Amsterdam kan men zich in 
tientallen bruine kroegen volkomen legaal, en letterlijk vanop een 
menukaart, de gewenste kwaliteit en dosis cannabis aanschaven. 

Wij hopen uit de grond van ons hart dat het vermoeden van ge
meenschapsminister Lenssens niet door een deskundig verslag zal 
worden bevestigd. Hoe dan ook is de omvang van het probleem thans 
reeds van die aard, dat het onze grote zorg en aandacht volkomen 
wettigt. 

De vraagstukken van onze tijd en onze beschaving—de verkeers-
of milieuproblemen, de drugs, de energie of noem maar op — over
schrijden in dergelijke mate de nationale grenzen dat een bredere 
internationale aanpak zich steeds sterker opdringt. Naast de vele 
positieve faktoren die ons aanzetten tot denken in Europese dimen
sies, zijn ook deze negatieve faktoren een prikkel om de beperktheid 
van de eigen ruimte te overschrijden. 

Europese samenwerking, Europese normen, Europese verstand
houding : het zijn niet louter wensdromen uit de Schumanntijd, maar 
reële vereisten op de drempel van het derde millenium. 
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Antwoord aan KNACK 
Zaterdag verkiezen de leden van de VU-partijraad 

een nieuw bestuur. Met zicht daarop verscheen giste
ren een cover-artil<el in het weBl<blad ,,Knacl<". 

Wij vroegen Hugo Schiltz en Paul Van Grembergen 
naar een reaktie. 

UGO SCHILTZ, fraktieleider 
in de Vlaamse Raad, bena
drukt dat Knack het volste 

recht heeft een kritisch artikel te 
wijden aan de strategie en de tak-
tiek van de VU., ,Maar daarbij mag 
toch verondersteld worden dat ver
trokken wordt vanuit een stevige 
dossierkennis en zin voor objekti-
viteit. Deze vereisten zijn niet terug 
te vinden in dit stuk. De stijl van ne
gatieve vooringenomenheid is pijn
lijk. Bovendien blijkt redakteur 
Grobben de VU-standpunten niet 
of onvoldoende te kennen." 

Schiltz venwijst daarbij o.m. naar 
de Vü-onderwijsplannen, waarvan 
waarnemers de originaliteit en 
kreativiteit erkennen. Ook de ver
nieuwende ideeën van de VU om
trent het tema werk, zoals vervat in 
de kongresteksten (denk maar aan 
het voorstel-Van Ooteghem) en in 
het boek van André Geens, wor
den niet vermeld. „Dit verbaast mij 
des te meer", aldus nog Schiltz, 
„omdat Knaak tijdens het voorbije 

jaar geen aandacht aan de Volksu
nie heeft besteed, alhoewel de re-
daktie herhaaldelijk aanbiedingen 
in die zin kreeg." 

Paul Van Grembergen, fraktie
leider in de Senaat, betreurt dat 
Knack, „een blad dat zich zg. richt 
tot het denkende Vlaanderen" in 
een weinig doordacht artikel de rol 
van de VU beperkt tot een hoogst 
suggestieve interpretatie van het 
werk van twee verantwoordelijken. 
,,Er wordt alleen maar aandacht 
besteed aan anekdoten en aan de 
karikaturale vertekening van men
sen, alsof daarmee het politiek 
denken van een partij ophoudt." 
Hij noemt het veeleer een politiek 
pamflet, waarbij geenszins naar 
objektiviteit werd gestreefd. 
,,Op geen enkel ogenblik wordt 

stilgestaan bij de wezenlijke pro
grammatische troeven van de VU 
als roerganger in Vlaanderen én in 
Europa. Tot nader order is de VU 
de enige Vlaamse staatspartij, die 
de eigen natie centraal stelt als be

langrijkste bouwsteen in een Euro
pa der volkeren. Aan de spirituali
teit van een vrij Vlaanderen met vri
je mensen wordt totaal voorbij
gegaan. Ook over de onloochenba
re verdiensten in het verleden 
wordt met geen woord gerept, noch 
over de mogelijke opdracht van 
een vierde, ongebonden partij in 
het Vlaamse politieke spektrum 
van vandaag en morgen", besluit 
Van Grembergen. 

Als WiJ-redaktle betreuren wij 
dat de Knack-redaktie op dergelij
ke wijze een kollega-journalist én 
een gewaardeerd politikus meen
de te moeten besmeuren. Het 
stemt tot nadenken dat men per
soonlijke a-patie vermengt met zijn 
journalistieke taak van eerlijke in
formatie en kritische duiding. 

Scheidend 
„Ik ga met een gerust 

gemoed heen", vertelt 
scheidend voorzitter Vic 
Anciaux in een eksklusief 

vraaggesprel<op 
blz.6en7. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

W A A R S C H U W I N G 

Het Priester Daensfonds vestigt de 
aandacht er op dat opnieuw gedacht 
wordt aan inschifckelijkheid ten op
zichte van Happart, zogezegd om de 
Walen tot toegevingen te bewegen 
voor de Vlaamse eisen op fiskaal 
gebied. Dit zou opnieuw een koopje 
worden op de rug van de Vlamingen. 

Het is duidelijk dat een burgemees
ter die de taal van zijn gemeente niet 
kent en niet wil kennen in alle opzich
ten onaanvaardbaar is. Het is even 
duidelijk dat de belastingverdeling 
zoals ze nu gebeurt ten nadele van 
Vlaanderen uitvalt. 

Daarom is het noodzakelijk dat op 
geen van beide punten wordt toege
geven. Het Priester Daensfonds waar
schuwt de Vlaamse bevolking en zijn 
politieke mandatarissen tegen de zo
veelste poging om de Vlaamse braaf
heid uit te buiten. 

VNJ (4) 

Als moeder van twee flinke zoons 
las ik het interview met L. Broeckx, 

VNJ-verbondsleidster. Zij stelt mij 
voor zeer ernstige problemen. 

Het zit als volgt in elkaar. Zelf ben ik 
onbetwistbaar van zuiver Vlaamse af
komst. Mijn man echter blijkt een 
overgrootmoeder te hebben gehad uit 
het Luikse. Tevens is mijn echtgenoot 
donkerharig en opgegroeid in het Ant
werpse. Stamboomonderzoek zou er 
op wijzen dat hij een verre nazaat is 
van een soldaat uit het volksvreemde 
bezettingsleger van Alva. Zijn onze 
kinderen, na deze mengeling van 
Spaans en Waals bloed wel echte 
Vlamingen en kunnen wij hen ons 
Vlaams-nationaal ideaal (dat mijn 
man blijkbaar ten onrechte aankleeft) 
nog wel met een gerust geweten door
geven, of behoren zij niet tot de Groot-
Dietse stam? 

Ik kan er echter wel bij vertellen dat 
onze kinderen schone Vlaamse na
men kregen en de oudste zelfs blond 
haar en blauwe ogen heeft. 

R.D., Merelbeke 

VNJ (5) 
Het is met enige verbazing dat ik ken

nis heb genomen van de verontwaardi-

ge reakties van sommige lezers op het 
interview dat in het „WIJ-nummer" ver
scheen met mevrouw Broeckx, natio
naal leidster van het VNJ. 

Het moet toch opgemerkt worden dat 
het VNJ enkel unieke verdiensten voor 
Vlaanderen en ook voor de Volksunie 
verwezenlijkt heeft. Iedereen weet hoe 
moeilijk het is op dit ogenblik de jeugd 
te motiveren voor onze volksnationale 
standpunten. Het volstaat te kijken naar 
de moeizame werking van ons eigen 
VUJO en overigens ook naar de moei
zame werking van alle jongerenbewe
gingen die min of meer politiek getint 
zijn. 

Alleen het VNJ slaagt er blijkbaar in 
met een steeds groeiend sukses dui
zenden jongeren voor ons Vlaams
nationaal ideaal te werven. 

De meeste lezers namen aanstoot 
aan de standpunten van het VNJ in ver
band met kinderen van vreemdelingen. 
Men moet geen rechts extremist zijn om 
oog te hebben voor het anders-zijn van 
een aantal van deze vreemdelingen. 
Men moet niet het slachtoffer worden 
van de nostalgie naar het verleden om 
een jeugdbeweging in stand te houden 
die ons eigen kultureel gedachtegoed 
wil in stand houden. 

Het moet toch het goede recht zijn 
van Vlaams-nationalisten om hun kin
deren op te voeden en te laten opvoe
den in eigen milieu. 

Het is duidelijk dat men snel op lan
ge tenen trapt indien men zich ook maar 
in enige mate afzet tegen de heersen
de meningen in onze westerse wereld. 

Het VNJ heeft deze moed, daarvoor 
proficiat. 

P. Doevenspeck, Deurne 

VNJ (6) 

MB uit Brugge (WIJ van 18 sept. I.l.) 
is gelukkig dat het VNJ maar een klei
ne minderheid vormt in Vlaanderen. Ik 
ben gelukkig omdat ze jaarlijks groeit. 
In het VNJ leren de kinderen zel-
frespekt, krijgen ze kulturele vorming 
en leren ze hun taal beschaafd. In mijn 
stad heb ik het VNJ op een rekreatiege-
bied gadegeslagen, die kinderen moch
ten ongedwongen spelen en ravotten. 

Er waren ook andere jeugdbewegin
gen zoals Chiro en KAJ. Die dronken 
bier, geen uniform, op meisjes fluiten, 
roken, voeten optafel, punkkoppen, uit
dagende houding, enz. Geef mij dan 
maar het VNJ hoor! 

Mijn oudste dochter is bij het KAJ 
weggebleven om die reden, mijn 
jongste dochter bij de Chiro weggepest, 
omdat de vader op een VU-lijst stond. 
Is dat ook geen racisme? Dit zijn alle
maal CVP-organisaties, hun manier om 
kristelijk te zijn. 

Lezer E. Raskin (WIJ van 18 sept.) 
vindt het spijtig dat Nederlanders geen 
begrip hebben voor het Vlaams-
Nationalisme. Ik ben Vlaming en geen 
Nederlander. Ik bemoei me ook niet met 
hun politiek. 

Ik wens het VNJ en verbondsleidster 
L. Broeckx veel geluk. 

M. TIelens, Beringen 

VNJ (7) 

Nergens in haar gesprek met WIJ 
heeft L. Broeckx (VNJ) zich negatief uit
gelaten over kinderen van welke af
komst dan ook. Ik vraag mij dan ook af 
waar lezer Raskin (WIJ van 18 sept. I.l.) 
„dergelijke onzinnige en immorele hou
ding" uit afleiden kan. 

Het blijkt een delikaat punt om over 
vreemde adoptiekinderen te spreken. 
Nochtans ben ik ervan overtuigd dat elk 
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ouderpaar dat in dat geval is verstan
dig genoeg is om te weten dat ooit de 
vraag komt „Wie ben ik en waar kom ik 
vandaan?". Evenzeer ben ik er van 
overtuigd dat de meesten er zullen in 
slagen dat op een serene en liefdevol
le manier op te lossen. 

Het getuigt van veel respekt voor het 
kind dat L. Broeckx geen ,,indoktrina-
tie" wenst van deze kinderen. Niemand 
zal echter betwisten dat deze eens vol
wassen geworden zich kunnen integre
ren in onze gemeenschap en er zich 
dienstbaar in maken. Getuigen daarvan 
vindt men voldoende in de lijst opge
somd door L.B. uit Leuven (WIJ van 18 
sept.). 

L. Broeckx heeft dat nergens tegen
gesproken. Maar niemand zal toch kun
nen ontkennen dat het vreemd voor
komt om een neger-kind te horen zin
gen ,,Heer laat het prinsenvolk der oude 
Nederlanden,...". Even vreemd is het 
toch om in de geschiedenisles deze kin
deren te doen leren ,,over onze voorou
ders de Oude Belgen"! 

Aan de briefschrijver MB uit Brugge 
zou ik willen vragen wat hij bedoelt met 
,,lessen te trekken uit het verleden en 
verder te leven met achterhaalde idea
len"? Welke „achterhaalde" idealen? 

Als de stichters ook zo gedacht had
den was er nooit sprake geweest van 
een VU, want in die tijd heb ik er velen 
met de vinger naar het hoofd zien wij
zen. Uiteraard moet MB willen inzien 
dat er verschillen bestaan tussen de be
nadering van de Vlaamse Beweging 
door volwassenen en door een jeugd
beweging. 

Zou hij aan de jongeren een (gezon
de) dossis romantisme en een (gezon
de) dosis ,,wat-dikker-in-de-verf-zetten" 
willen onthouden ? Wat gaat hij hun in 
de plaats geven ? 

Drie van onze kinderen zijn aktief in 
het VNJ, ik kan dus „uit ervaring" spre
ken. Lezer MB kan gerust zijn: zij hol
len niet,,achter verloren dromen aan" 
maar ze beleven er veel plezier en ze 
leren er wat kameraadschap en dienst
baarheid kan betekenen. Als hij natuur
lijk elke vorm van tucht als ,,milita
risme" en elke vorm van nationalisme 
als,,racisme" ziet, kan ik het ook niet 
helpen. \y^^m De Bruyn 
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Afscheid 
van Willy 
De Saeger 

Dank 
Zaterdagnamiddag verkiest de 

VU-partIjraad niet alleen een 
nieuwe algemene voorzitter, 
maar ool< een nieuwe algemene 
sekretaris. De ambtsperiode van 
Willy De Saeger (47 jaar) is inder
daad ook voorbij. 

Ruim 7 jaar lang was hij de 
onvermoeibare, noeste werker 
die bijna iedere avond en elk 
weekeinde de baan op ging om 
afdelingen en arrondissementen 
te bezoeken. Vaak mocht hij de 
onaangename klusjes klaren. 
Willy De Saeger zocht nooit suk-
ses, maar was en bleef slechts 
bekommerd om het welzijn van 
de partij. 

Als sekretaris was hij tevens 
onze personeelschef op het Barri-
kadenplein. Zonder vleierij erken
nen we graag dat Willy De Saeger 
zich korrekt van deze funktle 
kweet, met een oprechte sociale 
bewogenheid. 

Ook aan Willy is de partij dank 
verschuldigd I 

Nieuwe koers 

Wat wij enkele weken geleden 
reeds schreven wordt nu beves
tigd door Karel Van Miert zelf en 
de hoofdredakteur van ,,De IVIor-
gen": de SP heeft een aardige 
bocht genomen. 

Vorig jaar rond deze tijd was de 
verkiezingskampanje volop bezig 
en via een overvloed aan propa
ganda stelden de Vlaamse socia
listen dat zij nooit de installatie 
van kernraketten zullen aanvaar
den. Tevens ontvouwden zij een 
zg. alternatief plan ter bestrijding 
van de krisis, waarin heel hard 
geageerd werd tegen de rooms-
blauwe aanpak. Onder het mom 
van „neo-realisme" slikt Van 
Miert nu alle stoere verklaringen 
in en lonkt hij naar de regering. 
Nog geen vol jaar na de parie-

w^t 
mentsverkiezingen. Paul Goos-
sens windt er geen doekjes om en 
spreekt terzake over een ,,zeer 
bewuste en noodzakelijke koers
wending". 

Vraag is hoe de SP-achterban 
op deze merkwaardige zwenking 
van de partijleiding zal reageren. 
Tenzij deze militanten machts
geilheid inderdaad laten primeren 
op rechtlijnigheid. Wat wij vrezen. 

Annemie: 
ruzie 
onder 
partij-
vrienden 

Onder vrienden 
Vorige week mochten wij het 

beleven dat de eksellenties De 
Croo en Pede, beiden lid van 
dezelfde PW, publiekelijk een 
robbertje uitvochten. Twistappel 
is de TGV, de supersnelle trein 
die er voor verkeersminister De 
Croo zo spoedig mogelijk moet 
komen. 

Jean Pede, gemeenschapsmi
nister voor ruimtelijke ordening, 
maakt er De Croo attent op dat er 
voor zo'n eventuele TGV-spoor-
lijn hoedanook een aanpassing 
van de gewestplannen nodig is. 
En deze kwestie behoort tot de 
ekslusieve bevoegdheid van de 
gemeenschapsregering. Pede 
voert terecht een hele reeks eko-
logische en planologische bezwa-
re aan. Bovendien neemt Pede 
het niet dat De Croo klacht indien
de bij het Hoog Komitee van Toe
zicht i.v.m. het uitlekken van de 
TGV-plannen. „Er is geen ruimte
lijke ordening mogelijk zonder 
openbaarheid van informatie en 
degelijke inspraak van de bur
gers. Ik vind het onbegrijpelijk dat 
men op internationaal vlak gaat 
praten over mogelijke tracees, 

DEZE 
>NEEK DJfJL 

Meer dan driehonderd maal 
schreef ik deze rubriek. Week 
na week. Ik weet heus niet of 
mijn woorden je altijd 
interesseerden. Wellicht heb je 
ze niet altijd gelezen of er een 
boodschap aan gehad. Soms 
vreesde ik zelf dat ze iets te 
veel moraliserend overkwamen. 
Gelieve me in deze gevallen te 
verontschuldigen. Het lag nooit 
in mijn bedoeling je de les te 
spellen. Bovendien ben ik geen 
joernalist. Ook geen 
gereputeerde schrijver. Mijn 
,,stukjes" waren zeker geen 
literaire hoogstandjes. Evenmin 
hadden ze de pretentie een 
politieke lijn te bepalen. Dit 
gebeurt op de eerste bladzijde.' 
Neen, mijn vaste rubriek werd 
geschreven vanuit het hart. 
Gewoon, menselijk. Ik heb 
gepoogd je mee te geven dat 
de wezenlijke fc)eginselen van 
het Vlaams-nationalisme geen 
theoretische bespiegelingen 
zijn. Geen woorden die boven 
onze hoofden zweven. Ik wou je 
bewijzen dat ze inhoud geven 
aan ons dagelijks doen en 
laten. Dat ze uiteindelijk een 
levenshouding meebrengen 
voor wie van het Vlaams-
nationalisme doorgrond is. Aan 
de hand van een door de week 
beleefde gebeurtenis of 
ontmoeting, beschreef ik telkens 
mijn ervaring, mijn rationele 
maar vooral emotionele 
benadering, en trok ik enkele 
besluiten. Meestal zeer 
eenvoudig. Recht voor de raap. 
In de loop van de voorbije zes 
jaren meen ik op deze wijze 
ongeveer heel ons programma 

te hebben behandeld. Zowel 
staatkundig als maatschappelijk. 
Zowel nationaal als 
internationaal. Al de krachtlijnen 
van het Vlaams-nationalisme 
werden belicht. Ik heb de 
persoonlijke vrijheid en 
kreativiteit bezongen. De nadruk 
werd gelegd op onze 
verantwoordelijkheid voor de 
zwakkeren. De sociale 
rechtvaardigheid, die mij 
bijzonder dierbaar is en inherent 
deel uitmaakt van ons volks-
natiionaal gedachtengoed, heb 
ik meermaals onderstreept. 
Heel vaak klonk mijn 
overtuiging over de noodzaak 
en de rijkdom van een aktieve 
verdraagzaamheid, zonder de 
welke geen samenhorigheid 
mogelijk is. Vooral heb ik 
steeds uiting gegeven aan mijn 
diep geloof in de kracht van de 
idee die ons bezielt. Ik heb de 
loftrompet gestoken over de 
onbaatzuchtige en onverdroten 
inzet van onze militanten en 
kaderleden. Sommigen heb ik 
zelfs persoonlijk in de 
bloemekens gezet. Maar wie 
goed tussen de regels kon 
lezen, heeft ook mijn ergernis 
kunnen opmerken wanneer er 
iets verkeerd liep. 

Kortom, wie het 
neergeschreven produkt van 
mijn wekelijks hardop-denken 
las, heeft mij leren kennen. Tot 
in de diepste roerselen van mijn 
ziel. Met mijn kwaliteiten en 
gebreken. Je kon mij aanvoelen 
in mijn vreugde en verdriet. In 
goede en kwade dagen. Week 
na week. Zes jaar lang. 

Dit is de laatste keer. Vanaf 

volgende week verdwijnt de 
rubriek ,,Deze week dit...". Ik 
zelf verdwijn als algemeen 
voorzitter. Maar hoegenaamd 
niet van het poftiek toneel. Ik 
blijf parlementair en zal me In 
de arena van het Parlement niet 
ongemerkt gedragen. 
Integendeel. En ik blijf intensief 
deel uitmaken van onze grote 
Vlaams-natk>nale formatie. 

Nu reeds wil ik twwendien 
verklaren achter mijn opvolger 
te staan. Met al mijn energie. 
Met mijn ervaring en kennis. Ik 
stel me volledig ter beschikking 
van de Volksunie, omdat ik er 
onvoonwaardelqk in gekxrf. 
Onze partij is er broodnodig, 
zeker in deze beroerde en 
moeilijke tijden, die voor een 
waarden-partij als de onze niet 
gunstig zijn. Des te meer is 
onze voortdureixJe inspanning 
vereist om de geesteKjke 
spankracht van de Volksunie 
aan te scherpen. Onze partij 
heeft alle kansen om te slagen 
in haar unieke opdracht: een 
nieuwe gemeenschap bouwen 
in een nieuw huis. 

Mijn beste herinneringen aan 
de voorbije zeven jaar gaan 
naar de duizenden vastberaden, 
onbaatzuchtige, onbreekbare, 
trouwe veld- en medewerkers. 
Ik heb hen niets te t)ieden. Ik 
kan ze alleen bedanken. Uit 
gans mijn hart 

Vic ANCiAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Zaterdag vond de nationale akademische zitting plaats in het kader 
van de viering ,,150 jaar Provinciewet". De Volksunie bleef daarop 
afwezig. 

Op die manier tekent de VU protest aan tegen het beleid van 
minister Nothomb die, langs de provinciale strukturen streeft naar een 
versterking van de unitaire staatsstruktuur en een verdere uitholling 
van de macht van de gemeenschappen. Ook het uitblijven van de 
splitsing van de provincie Brabant is hemeltergend. De VU eist voorts 
de opheffing van het departement Binnenlandse Zaken en de splitsing 
van het Provinciefonds. 

terwijl de rechtstreeks betrokken 
bevolking buiten spel wordt ge
houden", aldus nog Pede. 

Ook PVV-voorzitster Annemie 
Neyts vond het nodig naar partij-
kollega's uit te halen. In een 
vraaggesprek erkent ze dat ,,de 
PVV" in het verleden zware fou
ten heeft gemaakt door het rijks-
ondenwijs volkomen in de steek te 
laten. 

,,Tien jaar terug maakten Leu
vense economisten ophef met 
hun studies over onevenwichten 
tussen Noord en Zuid. Bijna drie 
kwart eeuw na de Raet! 

Politiek Vlaanderen blijkt dat 
nu ook te geloven. Dat zegt Gas
ton Geens toch. Zou het met goed 
zijn dat Vlaams geduldig geloof 
nu ook in daden om te zetten ? Op 
wat wacht men om de Belgische 
mythe aan te passen aan de Bel
gische werkelijkheid, die van de 
twee snelheden ?" 
(Mare Plate! in ,,Het Belang van Lim
burg", 20/9/1986) 

Waais-Brabant 
Vrijdag schreef VU-senator 

Toon van Overstraeten een open 
brief aan de burgemeesters van 
het arrondissement Nijvel; Waals 
arrondissement waar Vlaamse 
Toon were;! verkozen. 

„Alhoewel ik mij mag verheu
gen over de uitstekende relaties 
die ik sindsdien met een aantal 
personen en instanties uit uw ar
rondissement heb aangeknoopt, 
en alhoewel ik ook in politicis (cfr. 
enkele van mijn schriftelijkke par
lementaire vragen) op beschei
den wijze de belangen van het 
arrondissement tracht te beharti
gen, blijft het een nogal gekke 
situatie en ikzelf de gevolgen dra
gen van een onlogische toe
stand", stelt Toon van Overstrae
ten. 

Die in dit verband verwijst naar 
de konferentie van Waals-Bra-
bantse burgemeesters, die zich in 
het verleden herhaaldelijk uit
sprak voor de oprichting van een 
autonomie provincie Waals-Bra-

bant. In alle opzichten heeft het 
,,roman pais" recht op deze evi
dente erkenning van zijn karakter 
en zijn persoonEjkheid. Politieke 
instanties en persoonlijkheden 
van verschillende partijen in uw 
arrondissement ijveren voor deze 
tiende provincie, die reeds bepleit 
werd door Leopold II in het begin 
van deze eeuw. 

Toon herinnert er aan dat er 
van de huidige legislatuur reeds 
een jaar verstreken is, zorKter dat 
er beweging is gekomen in deze 
zaak. Op iedere ogent)lik kunnen 
onverwachte verkiezingen zor
gen voor een hertialing van de 
apparenteringsgrap. „^4ag ik U 
dan ook vragen, uw invloed aan 
te willen wenden om de oprich
ting van de pruvinde Waals-Bra-
bant te bespoetSgen. Alhoewel U 
en ik het probleem benaderen 
vanuit een verschillende invals
hoek, kan ons gezamenlijk streef
doel er voor zorgen dat er alvast 
één stekelige Belgische kwestie 
harmonisch wordt opgelost", be
sluit TvO. 

TvO zoekt 
steun 
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Hugo Schiltz bezocht IMEC 

Het Vlaams 
micro-elektronika 
centrum 

HEVERLEE. — Dinsdag bracht gewezen gemeen
schapsminister Hugo Schiltz—thans VU-fral<tieleider 
in de Vlaamse Raad—een bezoek aan het nagelnieu-
we Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) 
te Leuven. 

Daarmee werd de blunder van juni '86 goedge
maakt: men was vergeten Schiltz uit te nodigen... 

H ET was nochtans mede on
der druk van de toenmali
ge financieminister Hugo 

Schiltz dat de eerste Vlaamse Re
gering in '83 besloot tot de oprich
ting van IMEC. Samen met Gaston 
G^ns beijverde Schiltz zich voor 
het koncentreren van een belang
rijk deel van de (karige) middelen 
waarover de Vlaamse Regering be
schikt naar dit nieuw op te richten 
onderzoekscentrum. Naast politiek 
getouwtrek moest Schiltz ook op-
tornen tegen de naijver tussen de 
Vlaamse uniefs. 

Maar hij haalde zijn slag thuis. 
En reeds nu, amper enkele maan
den na de ingebruikname, blijkt dat 
dit meer dan zinvol was en blijft. 

Werk 
De bouw startte in augustus 

1984 en nog geen twee jaar later, 
op 19 juni1986, werden de officië
le lintjes doorgeknipt. Algemeen di-
rekteurvan IMEC vzw is professor 
Roger Van Overstraeten die ons, 
samen met direkteur Walter Fluit 
en kontrakt-verantwoordelijke 
Hans Braquené, biezonder harte
lijk en hoogst deskundig ontving. 

De gebouwen, de infrastruktuur 
en de apparatuur hebben 2,5 mil
jard fr. gekost. Voor het ogenblik 
werken er reeds 250 personen, 
maar dit aantal zal oplopen tot om 
en bij de 350.60% van deze werk
nemers zijn universitairen, begrij-

Bmnenin de IMEC-gebouwen geldt een absoluut rookverbod. Vooral de „chips-laboratoria" moeten hoogst 
„clean" zijn en blijven. 

pelijkerwijze vooral uit de positief 
wetenschappelijke richting. 

Versteviging 
De jaarlijkse begroting bedraagt 

cirka 1.100 miljoen fr., waarvan 1/3 
naar personeelkosten gaat, 1/3 
naar afschrijvingen en 1/3 naar 
werkingskosten. Dit bedrag wordt 
voor 60 % door de Vlaamse Ge
meenschap gedragen. De overige 
40% moet self-supporting zijn, via 
het binnenhalen van onderzoeks-
kontrakten voor bedrijven. Voor 
1986 is er zicht op 340 miljoen fr. 
door de inbreng van een zestigtal 
bedrijven: ca. 25% bedrijven uit ei-

dio Genes in de Sahel (3) 

IJ het binnenrijden van 
een Nigerijns dorp aan 
de stroom werd dio Ge 

nes door de plaatselijke jeugd 
ontvangen op de vraag „êtes-
vous monsieur Maurice?". 
„Monsieur Maurice" is de al
thans bij naam best bekende 
blanke in Niger. Deze voornaam 
plus de familienaam Delens 
staan zowat sinoniem voor alles 
watrijkis, welvarend en machtig. 
De initialen M.D. van het naar 
oorsprong Vlaamse bouwbedrijf 
prijken op zowatt alle grote bouw
werven van Niger en het bedrijf 
behoort tot de gekendste firma 's 
van het land. De straat waar de 
bedrijfszetel gevestigd is te Nia
mey heet In de omgang „ia piste 
Delens". Met het accent op -
lens, uitgesproken op z'n Frans 
als -lance. Zoals te Brussel. 

Er wonen en werken in Niger 
zowat 260 Belgen. Naast de 
bouwmensen van Delens zijn het 
vooral ontwikkelingshelpers: 
geneesheren, hoorders van wa
terputten, bosbouwers, techni
sche adviseurs of rijstboeren. 
Zoals op vele plaatsen in de we
reld vormen de Vlamingen onder 
hen te Niamey de kern van een 
sport- en kultuurkring, die de 
magneet is van een naar omvang 
bescheiden maar overigens 
bloeiend verenigingsleven. 

De grootste groep in de blan
ke gemeenschap wordt gevormd 
door de Fransen, wierekonomi-

sche en financiële invloed de ko
loniale periode ruimschoots 
heeft overleefd, er zijn echter 
ook Nederlanders, Duitsers, 
Zwitsers, een koppel Grieken. 
Amerikanen. Koreanen. En Chi
nezen. Voor ontwikkeling en 
hulp aan de Sahel hebben twee 
dozijn landen uit het Noordelijk 
halfrond hun helpers, hun hele of 
halve deskundigen, hun toege-
wijden en ook wel een hun profi
teurs naar het okerkleurige land 
gestuurd. 

Tussen het werk van al deze 
ontwikkelingshelpers bestaat er 
weinig of geen samenhang. Vaak 
zijn de projekten slechts ver
lengstukken van de bloedeigen 
nationale ekonomie. Het arme 
Niger wordt dan het gevechtster
rein voor de ekonomische 
egoïsmen van rijkere landen. 

Dio Genes heeft zich daaraan 
mateloos geërgerd. Op zichzelf 

nuttige projekten van het ene Eu
ropese land verliezen hun zin 
omdat een ander Europees land 
dezelfde projekten nog maar 
eens overdoet desnoods met 
nog méér geld. Peperduur mate
riaal, veel en veel te ingewikkeld 
voorde ongeletterde Nigerijnse 
boer of arbeider, staat in de 
brousse te roesten. Als het maar 
betaald is en als het maar in de 
uitvoerstatistiekprijkt zal het de 
leveranciers vaak een zorg 
wezen... 

De beste onder de ontwikke
lingshelpers te velde schudden 
er het hoofd bij. Naar hun oor
deel of raadgevingen wordt in de 
Europese kanselarijen echter 
zeiden gevraagd. 

Of het dan allemaal boter aan 
de galg is ? Toch niet I De nood in 
de Sahel is zo groot dat alle ba
ten helpen, ook al zou de baat 
vaak groter moeten zijn. Sommi
ge landen of organisaties kwijten 
zich overigens voortreffelijk van 
hun taak. het Europees Ontwik-
kelingsfones, in de omgang de 
Fed genaamd naar de franstalige 
initialen van deze EEG-instelling, 
kan model staan voorgoede ont
wikkelingshulp. 

En de Belgische inspanning? 
Noodzakelijk en dus uiterst wei-
kom. Maar naar algemeen des
kundig Nigerijns oordeel vrij pa
ternalistisch besteed. 
Onwikkelings-hulp, jawel, maar 
te weinig dito -samenwerking. 

gen land, 4% Amerikaanse firma's 
en tweederde van de firma's zijn af
komstig uit de overige Europese 
landen. 

Een eerste evaluatie maakt dui
delijk dat IMEC een versteviging 
betekent voor de industrie in Vlaan
deren en tegelijkertijd leidt tot nieu
we industrialisatie. Ook de samen
werking met de Vlaamse universi
teiten begint goed op gang te 
komen. Zo worden gezamenlijke 
projekten met universitaire onder
zoeksploegen uitgewerkt. 

IMEC is bovenal gericht op het 
onderzoek en de ontwikkeling van 
de mikro-elektronika ten behoeve 
van de industrie; meer konkreet 
het ontwikkelen van nieuwe meto
den voor het automatisch ontwer
pen van chips op maat ,,van inge
nieursidee tot realizatie". 

Hoge eisen 
Het bijna 10.900 m2 grote labo is 

operationeel en omvat een labo 
voor de ontwikkeling van ontwerp-
metodologieën voor zg. VLSI-
geïntegreerde schakelingen, een 
submicron fabrikatie-labo, afmon
teer- en testuitrusting, een 
vormings-en trainingscentrum. De 

laboratoria, die we samen met Hu
go Schiltz in stofvrije, sneeuwwitte 
kostuumpjes en dito sloffen moch
ten bezichtigen, zijn indrukwek
kend. Ook voor de leek. 

Bij de bouw van dit kompleks 
werd rekening gehouden met hoge 
eisen: volkomen zuiver lucht (spe
ciale ventilatie dus), konstant de
zelfde temperatuur en vochtig
heidsgraad, vrij van trillingen, op 
en top beveiligd tegen brand en 
gassen binnenin en inbraak van 
buitenuit. 

Uniek 
IMEC is ongetwijfeld een troef-

kaart voor het Vlaanderen van van
daag en morgen. Het pakket kon-
trakten dat deze vzw al in de wacht 
wist te slepen, laat trouwens het 
beste voor de toekomst vermoe
den. 

Het is bovendien het enige 
micro-elektronika-
onderzoekscentrum in de wereld, 
dat vanuit een universitaire samen
werking is tot stand gekomen en 
niet louter van gemeenschapsgel
den afhankelijk is. (pvdd) 

Toon, burgemeester 
van Voeren? 

Gisteren schreef de in Nijvel verkozen VU-senator Toon van 
Overstraeten een hoogst merkwaardige open brief aan Charles-
Ferdinand Nothomb, minister van binnenlandse zaken. 

,,Voor zover de nabije toekomst toekomst er U mocht toe nopen 
een nieuwe burgemeester voor de gemeente Voeren (Limburg) te 
zoeken, ben ik zo vrij mijn kandidatuur onder uw aandacht te bren
gen. Zoals U ongetwijfeld bekend is, staan geen wettelijkj bezwa
ren de benoeming van een burgemeester buiten de gemeenteraad 
in de weg. 

Naar mijn bescheiden mening heeft het lot in mijn persoon een 
aantal zeldzame eigenschappen verenigd, die uitstekend passen 
bij deVoerense sjerp. Van Limburgse afstamming, in Wallonië ver
kozen, behoor ik tot de Franse taalrol van de Senaat. Desondanks 
mag mijn kennis van het Algemeen Beschaafd Nederlands vol
doende worden geacht voor het uitoefenen van het burgemeester
sambt in een Vlaamse gemeente konform de vigerende wetten, 
bepalingen en opvattingen. Ik ben bereid, mij terzake aan een taa
iexamen te onderwerpen en U bij het afnemen daarvan — voor zo
ver U persoonlijk mocht jureren — behulpzaam te zijn. 

Daar ik geacht word de vergaderingen bij te wonen noch van de 
Waalse noch van de Vlaamse Raad, beschik ik over een teveel aan 
tijd en energie dat ik graag aan de gemeentezaken van Voeren 
(Limburg zal wijden." 

Uitkijken wat de eksellentie op dit origneel en schitterend voor
stel zal antwoorden. 
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w& 
Eyskens ten spijt: 

Een land 
op twee 
snelheden 

Vlaanderen en Wallonië zijn ekonomisch aan mekaar 
gebonden binnen een ekonomische en monetaire unie 
(emu), namelijk België. Het samengaan van hun bei
de ekonomieën in een emu is aan bepaalde voorwaar
de vebonden, waarop we hier niet in detail kunnen 
ingaan. 

,,.1 grondgebied mei geleden is volgens Cahen hel ook om de t . 
.olgen vandien. Maar bo- gevolg van een aantal mislukte komsl van ons kom,, 

.idien hebben we dan geen pogingen om de veilighcidspro- de minister, 
r-vveertegeneenovermachl o!" blematiek in andere Europese DIRK ACt. 

ise werk rssorgani/.atic 

België van twee snelheden 
blijkt niet uit de cijfers 

VVallonne d e s kelen. Dn is i 
E n l r e p r i s e s (UWE) n e e m t 

de in V' laande- en op. niiddeUange terrr 
r e n wijd v e r b r e i d e s te l l ing werkloosheid oj 
van he t België me i de twee dus UWE 
e k o n o m i s c h e s n e l h e d e n , r ^ o V i r 
w a a r m e e de W a a l s e e k o n o - U G n C 
m i s c h e en t e chno l og i s che Jean-Maurice 
a c h t e r s t a n d word t bedoeld , wezen mini.siei 
De UWE zegt d a t die s te l l ing de Waalse 
niet uit de cijfers blijkt, stemt daarente 

ange termijn de daarop een antwoord krijgen 
lp te slorpen, al- Jen slotte verwonden hi| zich 

over de houding van de Waalse 
" i i i Q Q P gewestminister voor ekonomK 
J U b b t ; ^g liberaal Decéty In de een' 
2 Dehousse. ge- ]e regering zijn "hel prec' 
•r-president van pRL-ministers die aan 

Dehousse 

F EIT is dat de interdependen
tie die een emu met zich 
meebrent, impliceert dat de 

ekonomische groei van de betrok
ken regio's niet onbeperkt mag uit
eenlopen. De mate waarin deze 
verschillen mogen bestaan, hangt 
af van de struktuurmechanismen 
van de emu. 

Verschillende 
struktuur 

In België werkt de emu op een 
slechte manier. Vooreerst omdat er 
naar de gewesten toe geen daad
werkelijke federalisatie bestaat. 
Vlaanderen noch Wallonië kunnen 
een ekonomisch beleid voeren dat 
voldoende aansluit bij hun onder
ling verschillende behoeften en 
preferenties. 

Ten tweede bestaat er geen ef-
fektieve koördinatie die, bij uiteen
lopende evoluties, een gezonde 
werking van de emu kan blijven 
verzekeren. De koördinatie die het 
centraal beleid toekomt, is in 
hoofdzaak gebonden aan politieke 
krachtverhoudingen. Ekonomi
sche en dus rationale ovenwegin
gen worden bij de uiteindelijke 
beslissing achterwege gelaten. 

Kortom, noch de verschillende 
ekonomische prestaties noch de 
verschillende ekonomische struk
tuur van een in de emu opgenomen 
regio bedreigen deze op zich. Als 
enerzijds de regio's met specifieke 
maatregelen op die dinamiek in
spelen en anderzijds een nationa
le beleidsinstantie die maatregelen 
koördineert, kan een emu blijven 
voortbestaan, 

In dit daglicht is de diskussie 
over het al dan niet betaan van ver
schillende ekonomische strukturen 
en verschillende groeisnelheden 
van Vlaanderen en Wallonië vrij 
fundamenteel. Ze bedreigen im
mers het voortbestaan van de ver
keerd gestruktureerde emu, die 
België is. 

Over het eerste punt heeft nooit 
twijfel bestaan ; de ekonomische 
struktuur van Vlaanderen verschilt 
in vrij grote mate van de Waalse. 
Een oppervlakkige blik op de sek-
toriële aandelen van de regio's 
leert ons dat Wallonië meer op de 
traditionele bedrijfstakken gericht 
is, terwijl het aandeel van de tech
nologische geavanceerde be
drijfstakken in Vlaanderen belan
grijker is. Het recente onderzoek 
van prof. Herman Daems over de 
strukturele kenmerken van de 
Vlaamse industrie in de periode 
'80-'85 bevestigt dit feit nog. 

Verschillende 
groeisnelheid 

Uit de studie blijkt dat Vlaande
ren 63 % van de Belgische te
werkstelling in hoogtechnologi
sche bedrijfstakken voor zich 
neemt. Dit is een opvallende 
prestatie, zeker wanneer men weet 
dat enkele van deze bedrijfstakken 
sterk in Brussel gekoncentreerd 
zijn. Prof. Daems toont eveneens 
aan dat de Waalse produkten meer 
prijsgebonden, dus kwetsbaarder 
zijn dan de Vlaamse. De verschil
lende groeisnelheden van Vlaan
deren en Wallonië kunnen even
min ontkend worden. 

Volgens een studie van de 
Waalse werkgeversorganizatie 

-n de Waalse ekonomt-
- H^ vergelijking 

Jean-Maurice Dehousse. ge- jg regering zijn hel ] 
wezen mini.ster-president van pRL-minisiers die a 
de Waalse gewesiregermg, gen hebben op een h 
stemt daarentegen in met de van het FIV. aldu? 
analyse van Vlaams gemeen
schapsminister Gaston Geens. 
Hij bekleinioonde in de socialis
tische partijkrant Le Pcuple dat 
er inderdaad een P ' - ' 

Invloedrijke Waalse kringen haasten zich om de waariieid te doen 
vergeten... 

Wetenschappelijk verantwoorde 
cijfers bewijzen zelfs dat beide 
groeisnelheden opeen betekenis
volle manier van mekaar afwijken. 
Zonder de lezer te willen overstel
pen met cijfergegevens, citeren we 
toch enkele van de pas verschenen 
regionale indikatoren. Sedert 1980 
heeft Vlaanderen 15 % meer in
dustriële goederen voortgebracht 
dan Wallonië, De Vlaamse investe
ringen groeiden tijdens dezelfde 
periode 12 % sneller. De Vlaamse 
uitvoer steeg 20 % sneller. En in 
Vlaanderen tellen we nauwelijks 
meer volledig werklozen onder de 
25 jaar dan in Wallonië, alhoewel er 
in Wallonië 88 % meer jongeren 

zijn. Het verschil in groeitempo is 
onmiskenbaar. 

Ondanks deze duidelijke cijfers 
stelde Financiënminister Eyskens 
deze evolutie in vraag. Snel bleek 
dat zijn gegevens die een inhaalbe
weging van Wallonië moet sugge
reren, op een partiële en niet uni
forme tijdreeks steunden. Deze tij
dreeks kon geen enkele aandui
ding geven over de trend. 

Het is schrijnend dat een Vlaam
se hoogleraar ekonomie met eer
biedwaardige wetenschappelijke 
referenties een dergelijke portie 
oneerlijkheid aan de dag legt om de 
relatieve sterkte van de Vlaamse 
ekonomie aan te vechten, (f.a.) 

nog snelloi"? 
Recente oilferB van onder mem de Krediet-

bstnk, h&t Planbureau en het Viaams Ekono-
misüh Verbond wijzen op de verBOhiilBnüB eko-
nómischo ontwikk&Ung m Vlaanderen en WBIIÜ-
nrn. 

Eenduidig zijn de indtkatoren evenwei niet 

IN 198S$t0g©ncte!ndystffi* 
Ie investeringen in Wa«o-
nSë met 11,5 %, In Vlaan» 

deren met slechts S,2 %, De 
Investerirjgerv in de illeftsteft-
sei<;tor kenden In beide regio's 
ongeveer eerïzelfde groef vati 
15,$ %. 

Het lopende jaer biedt Qf> 
rmmt eert omgekeerd beeld. 
De irtvesteriftgsiendefïs In 
Vlaanderen blijft toenemen, 
ierwip Wallonië duldelllk te
rugvalt, ~ 

De tragere groei van de in
vesteringen In Vlaanderen 
houdt waarschljnlIjlE verband 
met de daliog van buitenland
se bestellingen. De Vlaarnse 
indüstne is immers sterk ge
richt op de uitvoer en dus 
gevoeliger voor buitenlandse 
markievoluties, 

De sUgemene konjunktmr-

tndikètor (deze is samenge
steld üit hm gevwjgen 
gemiddelde van de industriête 
produfdie, het aantal tTsannelij-
ke volledig werKlozen, het 
aantal onvoldar^ werkaanbie-
dlngen, het el^trlcltellsver-
bryik, de waarde van de Inves-
lerif^en en van de klelrthan-
delsornzet) steeg In Vlaande
ren trendmatig tot eind 1983. 
Nadier> dieni een terugloop 
vastgesteld. 

Geloof \n 
de toekomst 

Wallorvlê kende eenzellde 
fenomeen, nmar zakte in een 
veel sneller xmnpo. Enkele 
maanden geleden stopte de 
dalende trend in Wallonië. 
Niet In Vlaanderen, Deze aar
zeling is voorî  toe te sohrifven 

aan de dalende buSeniandse 
besteiiingen. want de binnen* 
landse vraagvoorullzicftten 
blijven gunstig. 

Zo Is de kapaciteitsbezet-
tlngsgraad In Vlaanderen ^ -
dert 1981 opwaarts gericht en 
hoger dan In Walonü. Het in-
dekscijfer van de Industriële 
prodtJktie toont aan dat Vlaan
deren 1S % meer Industriële 
goederen voorferengt dan In 
1S«0. In WaBonlë ligt het pro-
duktieniveau zo'n 4 % lager 
dan in ig80. En walde uitvoer 
hm^fi steeg de Vlaamse Indl-
Ifator van lOOin 1981 tot 182 
eind 1Ö8S, De Waalse indika-
tor steeg slechts tof 1S8. 

Tot ^ot zijn er de werklooŝ  
heldscljfers. Duidelijker in 
Vlaanderen dan in Wallontë 
tonen deze een dalende terh 
dens. Het aantal arbeidsplaat
sen nan> in Vlaanderen trou
wens toe met 27.000 en 
voor^ de tewerkstelling van 
jongeren verbeterde gevoelig. 

De betere prmt^Hes van 
VMmderett op 4e strbstds-^ 
markt hoiH^ weSisfhi ver-
band met het ̂ v^0re g0t0ofm 
&eh §üastig& mofutie t^em 
de k<mend&i0mh^ waf :^9r 
de ganvimmngm bmxxdm. 

PRINSJESDAG 
Ud K Op Prinsjesdag wordt in Neder-
l ~ " land traditioneel de l>egrotlnglnge-
W ^ diend. Het centiuny4iber^ katünet 
S t f Lubl>ers II heeft metdjn nieuwe be-
^ y groting vooral kritiek uitgehkt in de 
^ zakenwereU en bij de kieinhande-
• * * laars. 

In de begroting staat een bespa
ring van zowat 250 miljard fr. cen
traal. Deze besparing tril het kabinet 
bekomen doorener^dsde uitgaven 
met 90 miljard fr. tebeperken en an
derzijds de inkomsten met 140 mil
jard fr te doen stijgen. Debesparin-
gen werden aan het kabinet Lubbers 
opgedrohgen wegens de betekenis
volle daling van de overheUsin-
komsten, op zijn beurt veroorzaakt 
door de daling van de olie- en de 
gasprijzen. 

De besparingen worden hoofdza
kelijk gerealiseerd door een vermin
dering van de ambtenarenlonen en 
de sociale zekertteidsuitgaven. De 
gezondhekissektor wordt eveneens 
getroffen. De inkomstenstijging zal 
gerealiseerd worden door een ver
hoging van de BTW en de afschaf
fing van een amtalbelasdngvoorde-
len aan de industrie. Tevensworden 
de heffingen op minerale ollén en op 
LPG vertfoogd en worden een aan
tal overheidsaktiva vericocht. 

Ui l 

wn 
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WRAAK 
ROEPEND 
Êi De aanhouder wint. Einde

lijk kwam Europariementslid 
Jaak Vandemeulebroucke ach
ter de nauwkeurige cijfers in 
verttandmetdesubsidiesdiede 
Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal (EGKS) tijdens 
de jongste 12 jaren uitkeerde. 

In het totaal ontving België 
zo'n 4,5 miljard. Daarvan ging 
ruim 3 miljard of 67 9i naar Wal
lonië en amper 162 miljoen of 
3,5 % naar Vlaanderen. De 
overige 28,5 % of 1,3 miljard Is 
volgens de EGKS regionaal niet 
op te splitsen. 

Volgens het Europarle
mentslid duldt het echter geen 
twijfel dat ook hiervan een be
langrijk aandeel als „sociale 
maatregelen" naar de Waalse 
staalsektor afvloeide. 

De cijfers spreken voor zich
zelf. Zonder enige overdrijving 
kan besloten dat de Waalse 
staalloby zo 'n 4 miljard wist birh 
nen te rijven. Limburg diende 
het totnogtoe met een luttele 85 
miljoen te stellen. 

SCHOTLAND 
l̂ gM • Een opiniepeiling voor het bu-
e ^ ro Gallup in opdracht van „The Dai-
1 ^ ly Telegraph" geeft de politieke ver-
^ houdingen in Schotland weer. Daar-
^^ uit blijkt dat de ontevredenheid van 
%^ de Schotten met het Britse sisteem 
^m steeds toeneemt. Tenvijl in 79 nog 
1 ^ 33 % van de Schotten zich tevreden 
^ g voelden met het in Londen gevoer-
^j de beleid, zijn er dat in '86 nog 
^s^ slechts 13%. 22% van de Schotten 
Uè gaan zelfs zover dat ze de totale on-
H » afhankelijkheid van Schotland 
^^ vragen. 

^ £ Dit heeft wel degelijk zijn effekt op 
^ het sukses van de „Scottisch Nati-
^ ^ onal Party". Ten/ijl deze nu nog 
^ ^ slechts 2 zetels heeft in het Britse 
"^ pariement, rekent ze nu op een 
^ winst van zeven zetels bij de voigen-
™ de algemene veridezingen. Deze 
2 worden in het najaar van '87 ver-
2 wacht. Terwijl de SNP nu een allian-
|ss»s. tie heeft met Plaid Cymry, de Wel-
| M sche nationalisten, wil deze na de 
^ veridezingen deelnemen aan een 
Uj Labour-Aliiantie. Dit zou de SNP 
^^ doen op voorwaarde dat er een vorm 
U ^ van grondwettelijke autonomie aan 
|s«m Schotland verieend wordt. 
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Scheidend partijvoorzitter Vic Anciaux: 

99 Ik ga heen 
met een 

gerust gemoed... 99 

ff Iemand die een partij wil die volledig en 
altijd overeenstemt met zijn eigenste 

Ideeën, moet zélf een nieuwe partij 
oprichten." 

V IC ANCIAUX is -54 jaar. In 
september 1979, enkele 
weken na de weinig be

moedigende Europese verkie
zingsuitslag, nam deze huisarts 
en arbeidsgeneesheer de leiding 
van de Volksunie over. Ondertus
sen zijn zeven jaren verstreken. 

Zeven bewogen jaren, onge
twijfeld. Met vier verkiezingen: 
parlementaire in '81 en '85, ge
meentelijke in '82 en Europese in 
'84. Verlies en sukses. Vreugde 
en ontgoocheling. We laten Vic — 
want zo noemt iedereen hem — 
zélf het verhaal vertellen. 

WIJ: Uw voorzittersschap is 
stral(S verleden tijd. De onver
mijdelijke vraag: zou U het weer 
zo doen? 

V. Anciaux: ,,lk zou „het" 
weer doen. Indien ik daar tenmin
ste de kans toe kreeg. Maar ik 
zou iiet wellicht op een andere 
manier doen." 

WIJ: Waarom? 
V. Anciaux: „Omdat de om

standigheden voortdurend veran
deren. Bijgevolg moet het beleid 
van de partij, voor zover dit be
paald wordt door de voorzitter, 
zich voortdurend aanpassen aan 
de gewijzigde omstandigheden. 
Vooral het beleid m.b.t. de aktue-
le politiek. 

De grote lijnen van de richting 
waarbinnen de Volksunie moet 
doorgaan, de doeleinden dus, lig
gen immers vast. Zij blijven de
zelfde, alhoewel er ongelooflijk 
veel veranderd is tijdens die voor
bije zeven jaar. De mentaliteit van 
de bevolking evolueert, de be
hoeften en de verzuchtingen van 
de mensen ook, de gedragingen 
evenzeer. Zo oefent ook het inter
nationale wereldgebeuren zijn in
vloed uit op wat men in Vlaande
ren denkt, doet, zegt..." 

WIJ: Hoe bedoelt U? 
V. Anciaux: „Denken we 

slechts aan de kernenergie. De 
inzichten omtrent deze vorm van 
energie-winning zijn ongetwijfeld 
drastisch gewijzigd sinds de ramp 
in Tsjernobyl. Ook in Vlaanderen. 

Ook de sociaal-ekonomische 
omstandigheden zijn biezonder 
drastisch veranderd. Maar toch 
bleven en blijven de grote objek-
tieven van de VU dezelfde." 

Zich kunnen 
neerleggen 

WIJ: U hebt sukses gekend, U 
hebt ook tegenslagen geïnkas-
seerd. Blijven deze tegensla

gen in uw herinnering nazin-
ders als de pijnlijkste momen
ten? Of waren er nog andere 
dingen die U kwelden? 

V. Anciaux: „ Verkiezingen zijn 
uiteraard zeer belangrijk voor een 
politieke partij, dus ook voor de 
voorzitter van een partij. De uit
slag beïnvloedt zijn gemoed. En 
toch zijn verkiezingen slechts mo
mentopnames. Iemand die zich 
slechts laat leiden door uitslagen, 
denkt eigenlijk erg kortzichtig. 

Andere zaken ergerden mij 
soms meer..." 

WIJ: Welke zaken? 
V. Anciaux: „De ervaring dat 

er in de partij mensen rondlopen, 
zelfs met grote verantwoordelijk
heid, die blijkbaar meer belang 
hechten aan hun eigen individue
le emoties en inzichten dan aan 
de programmatische opstelling 
van de partij. Personen die zich 
niet kunnen ontdoen van hun ei
gen „prioriteiten", ook al zijn 
deze in tegenstelling met het de-
mokratisch vastgelegde VU-pro-
gramma. Men vergeet daarbij dat 
de partij zwaar schade lijdt door 
deze ego-trippers. Ook ikzelf heb, 
als woordvoerder, herhaaldelijk 
standpunten moeten innemen 
waarmee ik het niet helemaal 
eens was. 

Iemand die een partij wil die 
volledig en altijd overeenstemt 
met zijn eigenste ideeën, moet 
zélf een nieuwe partij oprichten. 
En wellicht zal die persoon ook 
het enige lid zijn van deze nieuw 
opgerichte partij... Ik ben van oor
deel dat VU-ers met verantwoor
delijkheid zich ook moeten kun
nen neerleggen bij een aantal 
punten die niet helemaal met hun 
eigen gedacht overeenstemmen. 

Een tweede jammerlijke affaire 
betreft de nasleep van de ge
meenteraadsverkiezingen van 
'82. Deze verkiezingen waren 
een sukses. Ik was blij te kunnen 
uitroepen dat de Volksunie in 
liefst één op drie gemeenten deel
neemt aan het bestuur. Dé kans 
om de bouwstenen te leggen van 
de nieuwe Vlaamse natie. Nadien 
volgde echter de ontgoocheling. 

Zeker wanneer ik moest vast
stellen dat sommigen mensen, 
niet zelden ook militanten die zich 
gedurende vele jaren idealistisch 
hadden ingezet, wel eens meer 
aandacht schonken aan het be
reiken en vasthouden van de 
macht, dan aan de beginselen die 
hen gedurende jaren hadden ge
dreven. Het is natuurlijk mense-
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lijk; politiek is een bij uitstek men
selijk bedrijf. Ik heb daar dus 
begrip voor, maar toch blijft mijn 
oordeel streng. Deze plaatselijke 
machthebbers zijn immers voor 
een stuk oorzaak van de onge
loofwaardigheid en zelfs van de 
onduidelijkheid van de Volksunie. 

Gelukkig blijven dit uitzonderin
gen, want het overgrote deel van 
gemeentemandatarissen die be-
stuursverantwoordelijkheid 
draagt, doet dit zoals wij van hen 
kunnen verwachten. Begrijp mij 
dus niet verkeerd: ik heb veel 
eerbied voor de onschatbare ver
diensten van de meeste VU-bur-
gemeesters en -schepenen." 

Het verguisde 
Barrikadenplein 

WIJ: U vertelde mi| dat U 
nooit uw memoires zult schrij
ven. Maar welice momenten zul
len U altijd bij blijven? Waar 
\a\kt U dankbaar op terug? Wat 
zult U missen? 

V. Anciaux: „Natuurlijk was de 
verkiezingsuitslag van '81 een 
gelukkig moment. Maar daar
naast waren er vooral de zeer 
vele kontakten die ik had aan en 
met de basis van de partij, het 
niet meer te tellen aantal spreek
beurten en vergaderingen overal 
in Vlaanderen, de talloze onmoe-
tingen met de militanten. Hun 
hartelijkheid, hun onvolprezen en 
volgehouden inzet, hun onbaat
zuchtigheid en entoesiasme, hun 
blijheid: dèt waren mijn heerlijk
ste momenten. In de allermeeste 
gevallen reed ik 's nachts, na 
weer eens een avond in God weet 
welk plaatsje en zaaltje, tevreden 
naar huis. 

Ik leefde ook zeven jaar op het 
algemeen sekretariaat langsheen 
het Barrikadenplein. Ik had er een 
stoel en een bureau in een klein 
kamertje. De samenwerking met 
die kleine groep „betaalden", die 
nogal eens verguisd en bestookt 
worden met allerlei klachten, was 
heel goed. De huisbewaarster en 
de klusjesman, de studiedienst, 
de redaktie, de sekretaressen, de 
algemeen direkteur: zij hebben 
zich met een onverstoorbare loy-
auteit voortdurend ingezet en in 
moeilijke momenten was hen 
geen uur teveel om te werken ten 
bate van de Volksunie. Ik was hier 
thuis. Het zal mij pijn doen als ik 
hier straks de deur achter me 
dichtdoe, en terug op mezelf zal 
aangewezen zijn." 

WIJ: Zal liet thuisfront, uw 
echtgenote en uw i<lnderen, blij 
zijn dat het wat rustiger wordt? 

V. Anciaux: ,,Zij venvachten 
dit niet. En ze hebben gelijk, l^ijn 
vitaliteit is, denk ik, nog altijd 
groot genoeg om niet afgeschre
ven te zijn. Een politikus heeft 
eigenlijk nooit gedaan. Hij die 
aktief is, ziet altijd werk. Zeker in 
Brussel, want hier rest nog een 
hoop werk waanvee ik mij heel 
intens zal bezighouden. 

Mijn huiselijkheid, de rustige 
momenten bij de haard zullen met 
zo geweldig toenemen. Mijn fami
lie weet dat dit moment nog niet 
aangebroken is." 

Stapje opzij 
WIJ: Zal er die avond van de 

27ste september, ogenblll< 
waarop de nieuw verkozen 
voorzitter, in funktie treedt, een 
pak van U afvallen? Zult U dan 
een diepe zucht slaken? 

V. Anciaux: ,,Ja. Ik liep jaren
lang met zorgen rond en maakte 
mij druk over allerlei grote en 
kleine problemen. Dit zal met 
meer zo zijn, of toch verminde
ren. 

Ik hecht veel belang aan zin 
voor verantwoordelijkheid, niet al
leen in de politiek trouwens. Ik 
heb mij inderdaad zeven jaar lang 
verantwoordelijk gevoeld voor het 
kleinste detail in onze partij. Vaak 
ten onrechte, maar dat is nu een
maal mijn karakter. Overdreven 
bekommernis. Zelfs al weet ik dat 
ik voor een aantal redenen van 
het misgaan niet rechtstreeks kan 
verantwoordelijk gesteld worden. 

Deze zorg zal minder drukken, 
al blijf ik mij betrokken voelen bij 
alles wat gebeurt, bij alles wat er 
beslist wordt in de partij. Toch zal 
het een verlichting betekenen." 

WIJ: U blijft natuurlijk parle
mentslid. Welke problemen zul
len uw biezondere aandacht 
gaande houden? 

V. Anciaux: ,,lk weet nu nog 
niet welke opdrachten de partij 
aan mij zal toevertrouwen. Ik 
streef geen enkele funktie meer 
na, maar houd mij ter beschik
king. Na 22 jaar lidmaatschap van 
het parlement en na 10 jaar een 
topfunktie te hebben bekleed in 
de VU, is het ogenblik gekomen 
om eventjes een stapje opzij te 
zetten. En er toch dichtbij te blij
ven staan en mijn ervaring ten 
dienste te stellen. 

Er zijn weliswaar een aantal 
tema's die mij bovenmatig inte
resseren en die ik dieper wil door
gronden. Eerst en vooral Brussel. 
De houding van heel wat Vlaams
nationalisten ten opzichte van de 
hoofdstad is grotendeels ver
keerd geïnspireerd, en ik wil dat 
bewijzen. Ik wil komaf maken met 
de anti-Brussel-stelling aan de 
hand van een reeks gefundeerde 
argumenten. Brussel is een stuk 
van Vlaanderen en kan onze 
bondgenoot worden. Vlaanderen 
heeft Brussel nodig en omge
keerd. Het is niet omdat er hier 
een aantal frankofone politici een 
dikke nek opzetten en Brussel 
verloederd hebben, dat de 
Vlaamse houding t.o.v. Brussel 
vijandig hoeft te zijn. 

Verder intrigeert het demogra
fisch probleem mij. Het is toch 
onloochenbaar dat er binnen af
zienbare tijd ontzettende proble
men zullen rijzen. Wie zal straks 
betalen voor het welzijn van heel 
de gmeenschap, dus ook voor het 
toenemend aantal niet-aktieven ? 
Ik voel trouwens aan dat de huidi
ge regering geen echte kijk heeft 
op dit probleem. 

„VU'VOonitter xiln is geen 
sinecure. Ooit fysiscit" 

Trouw aan 
basisgedaciite 

Ook de hele onderwijskwestie 
houdt me bezig. Niet de normen, 

de konkurrentie tussen de netten 
of de financiële kwesties. Maar 
wel het antwoord op de vraag 
welke opvoeding en welke scho
ling wij aan jongeren zullen mee
geven in een onzekere maat
schappij. " 

WIJ: Vernieuwing en verjon
ging: dé prioriteiten tijdens de 
afgelopen maanden. Bent U te
vreden over het resultaat? 

V. Anciaux: ,,Het moment was 
aangebroken waarop een nieuwe 
generatie aan bod moest komen. 
Ik startte de operatie „ Verjonging 
en vernieuwing" eind '84. 

Mijn zorg was toen dat die nieu
we generatie moest doorgrond 
zijn van de wezenlijke waarden 
van onze partij, en bijgevolg van 
de enige en echte bestaansreden 
van de Volksunie, het Vlaams-
nationalisme. 

Vandaag prijs ik mij gelukkig 
omdat er in alle arrondissemen
tenjongeren aanwezig zijn die nu 
aan bod komen en die doorgrond 
zijn van deze basis-idee. De wis
seling naar een nieuwe generatie, 
die het begin van de VU niet heeft 
meegemaakt, verloopt schokvrij 
en geeft mij de zekerheid dat de 
partij haar wezenlijke basis zal 
behouden. Weliswaar met andere 
verwoordingen en met andere ak
senten, eigen aan de tijd. 

De kandidaturen voor het partij
bestuur bewijzen dit. De twee 
kandidaat-voorzitters bezitten al
lebei de noodzakelijke kapacitei-
ten die vereist zijn om met hun 
vernieuwde verv/oording stem te 
geven aan de partij trouw aan de 
basisgedachte en met zicht op de 
toekomst. Ik ga met een gelukkig 
én gerust gemoed heen. De ver-
nieuwingstrend zal zich overi
gens doorzetten tijdens de vol
gende jaren op het vlak van de 
mandatarissen. 

Ik draag de partij met een tevre
den gevoel over aan het nieuwe 
bestuur." 
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8 VMr 
Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke: 

99 

wordt bestolen" 
BRUSSEL — Men zal zich allicht nog herinneren 

hoe, net vóór de Euroverkiezingen van '84 het Euro
pees Parlement aan de politieke partijen zo 'n slordige 
twee miljard uitkeerde, ter financiering van de verkie
zingskampanje. Op een klacht van Franse Ecolo's 
heeft het Hof van Justitie deze beslissing van het Par
lement vernietigd. 

D EZE beslissing was erg ver
velend, omdat dit Parle
ment net een gift wou 

doen aan de politieke partijen voor 
de kampanje In Spanje en Portu
gal, de twee nieuwe EG-leden die 
volgend jaar Europese verkiezin
gen moeten organiseren. 

„Informatie" 
Op aandringen van vooral Rudi 

Arndt (SPD), fraktieleider van de 
socialisten, schreeft het Parlement 
dan een nieuwe regeling bij me
kaar, waarbij zorgvuldig werd ver
meden het woord verkiezingen te 
gebruiken, maar boekte alles on
der informatie. 

Nou goed, dit reglement kwam er
door, maar nu legde Le Pen me
teen klacht neer tegen deze rege
ling, omdat hij zich misbedeeld 
vond: hij kreeg amper 700.000 BF, 
omdat hij in zijn groep Spanjaarden 
noch Portugezen heeft. En de so
cialisten met hun 35 Spanjaarden 
en 5 Portugezen krijgen 73,15 mil
joen BF. 

Rekeningen 
geblokkeerd 

Vrijdag liep een telex binnen van 
het Hof van Justitie waarbij het Par
lement gevraagd werd alle betalin
gen te stoppen, en mochten die 
reeds gebeurd zijn, dan moet het 
geld op de rekeningen geblok
keerd worden. 

Het Parlement was het Hof ech
ter te slim af. Vluggerds waren hun 
oren te luisteren gaan leggen bij 
het Hof, en hadden er gehoord dat 
een kwade ordonnantie op komst 
was. Prompt werd alles uitbetaald, 
net voordat het Hof de tijd had om 
de ordonnantie op het Parlement te 
doen toekomen. 

Wat toen gebeurde, kan een le
pe lezer raden: het geld was nog 
maar net op de rekeningen toege
komen, of het werd meteen door-
versast naar andere rekeningen in 
het buitenland. Een woordvoerder 
van de socialisten verklaarde dat 
trouwens onomwonden: ,,Bij ons 
zullen ze niets meer vinden, die 73 

miljoen zit al veilig weg, en is dus 
niet meer te rekupereren"... 

Weinig moraal 
De Regenboogfraktie, waar Jaak 

Vandemeulebroucke co-voorzitter 
van is, heeft haar dee/geweigerd, 
omdat het Parlement in de illegali
teit handelde, en de primaire regels 
van de rechtsorde met de voeten 
treedt. 

Veel moraal is er aan dit triestig 
verhaal niet: de geldhonger van so
cialisten, kristen-demokraten en li
beralen is zo groot dat er meer no
dig is dan een arrest van het Hof 
van Justitie om die te stillen. 

Om echt te weten wat er achter de muren van dit gigantische 
Europarlement geschiedt moet men grote speuurzin hebben... 

Kamerlid Jaak Gabriels: 

„Gevaarl i jke 
Tsjernobylogika" 

FraktievoorzitterJaak Gabriels kreeg het Russisch rapport over het Tsjernobyl-
ongeval in handen. 

De lezing ervan liet een wrang, onaangenaam gevoelen na. Het gevoelen dat de 
diskussie onder technici al te zeer voorbijgaat aan de meest essentiële vragen, de 
aandacht er zelfs van afleidt. 

Lubbers wil kieswet wijzigen 

Eerlang Friestalige 
kieslijsten ? 

Ljouwert - De derde dinsdag in september, in 
Nederland beter bekend als „Prinsjesdag", was dit 
jaar voor weinigen aanleiding tot vrolijkheid. Het 
eenzijdig bevoordelen en ontwikkelen van het wes
telijk gedeelte van de Nederlandse staat sprak zo 
duidelijk uit de kabinetsplannen dat zelfs de Friese 
Kommissaris der Koningin Hans Wiegel de tweede 
regering Lubbers omschrijft als een Randstadkabi-
net. 

TOCH stond er tussen de 
onzalige bezuinigings
plannen als het af

schaffen van de bejaardenkor
tingskaart van kleine, overi
gens ntets kostende, beoogde 
kieswet-wtjzigtng vermeld 

„Ongeldig' 
Als alles meezA wordt het 

binnen ehkete |aren mogelijk 
om met Friestalige kieslijsten 
aan zowel landelijke als regio

nale en gemeentelijke verkie
zingen mee te doen 

De Frysk Nasjonale Partij 
doet sinds haar oprichting m 
1962 altijd met Friestalige lijs
ten mee, die meestal binnen 
Friesland werden getolereerd 
Deelname aan Kamerverkie
zingen werd echter keer op 
keer verijdeld door de Kies
raad die de Friestalige lijsten 
hooghartig ongeldig verklaar
de. Dit terwijl de kieswet niet 
voorschrijft dat de lijsten ver

plicht in het Nederlands ge
steld moeten zijn en daar
naast het Fries tn de jaren '50 
erkend als officiële Rijkstaal 
naast het Nederlands De af
gelopen jaren ontstonden ech
ter binnen Friesland in toene
mende maten problemen met 
ovenjverrige stembureau-
voorzitters die de FNP graag 
dwarsboomden 

Vogelvrij 
Dat binnen afzienbare tijd 

een einde komt aan deze on
toelaatbare toestand is mede 
te danken aan staatssekreta-
ris Dieuke De Graaff-Nauta, 
de enige Friese politicus in het 
nieuwe kabinet De kieswet-
wijzigmg zal echter nog enige 
jaren op zich laten wachten, 
wat betekent dat met de be
langrijke statenverkiezingen 
van 1987 voor de boeg, de 
FNP en de Friese taal voorlo
pig nog vogelvrij zijn In het 
poWieke leven van Nederland 

OPF 

ONDIG samengevat schrijft 
het rapport het ongeval toe 
aan het menselijk falen 

als reaktie op een aantal onwaar
schijnlijke gebeurtenissen. Maar is 
het ongeval zelf niet het verschrik
kelijke bewijs van de betrekkelijk
heid van deze onwaarschijn
lijkheid? 

De techniek zelf blijft van alle kri
tiek gespaard. Meer zelfs, tegelijk-
tijd met de vaststelling dat 31 men
sen de dood vonden, dat 209 men
sen zware besmettingswonden 
opliepen en dat de geloosde radio-
aktiviteit voor een paar duizend 
kankersterften zal zorgen... tegelij
kertijd met deze vaststelling schalt 
de loftrompet voor de voordelen 
van kernenergie. 

300 km per uur 
Maar, vraagt Jaak Gabriels zich 

af, kan de techniek het menselijk 
falen uitschakelen? Kan de mens 
de techniek altijd en overal veilig 
toepassen? Schuilt, bij toepassing 
van nucleaire technieken, het ge
vaar in de gebrekkige veiligheids
voorschriften of in het ongebreideld 
geloof van de technokraten in de 
veilige toepassing, gebaseerd op 
deze voorschriften? Welke nuclea
ire toepassing kan écht veilig ge
noemd worden, wanneer de gevol
gen (de afvalverwerking) dit niet 
zijn? 

Het Tsjernobyl-rapport is vol
gens de fraktievoorzitter een staal
tje van gevaarlijk pretentieuze logi-
ka. Tsjernobylogika: de mens als 
foutieve schakel, de techniek als 
onfeilbaar. Deze logika moet ver

worpen worden. De techniek moet 
in dienst van de mens staan, en 
niet omgekeerd. In dit opzicht is het 
huidige VU-standpunt dan ook zin
vol : een moratorium op de bouw 
van kerncentrales, wat automa
tisch tot de geleidelijke afbouw van 
het kernpark leidt. 

De huidige VU-ondervoorzitter 
wil het parlementair Tsjernobyl-
debat aangrijpen, om een diskus
sie ten gronde af te dwingen. De 
Tsjernobylogika van de nucleaire 
sektor moet ontkracht worden. Al
ternatieven vinden trouwens meer 
en meer steun. Kijk maar naar de 
Duitse afbouwscenario's, uit on
verdachte hoek. 

Bij wijze van besluit maakte Ga
briels volgende vergelijking: „Stel 
dat ik een auto bezit die 300 km per 
uur haalt, dan nog beperk ik mijn 
snelheid tot 30 km per uur in druk
ke woonwijken en in de buurt van 
scholen. Wat echter wanneer enkel 
wagens geproduceerd worden, die 
minimaal 300 km per uur rijden ? 
Zelfs al zouden alle wegen kaars
recht zijn, dan nog is het kleinste 
foutje fataal. Wie zou zijn kinderen 
nog op straat durven laten wande
len?" 

T-T-B-dag 
Volgende week krijgt U alle 

informatie over de WIJ-uitstap 
naar „de stad van de voorzit
ter" op de trein-tram-bus-dag 
(5 oktober). 
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Roeselare-Tielt tussen 1919 en 1921 /2 

Fronters gingen 
eigen poiitieice weg 

Nu het Vlaamse Front onder druk van de omstandig
heden gekozen had voor een eigen politieke weg be
gon de leiding met het oog op de parlementsverkiezin
gen van 16 november 1919 aan de samenstelling van 
de kieslijsten. 

Joris Lannoo en Cyriel Verschaeve polsten daartoe 
GustaafSap. Dat leek nietzo'n slechte keuze want Sap 
genoot een groot aanzien bij de gewezen IJzersolda-
ten en hun families. Alhoewel... 

TIJDENS de oorlog was 
de Leuvense hoogleraar 
Gustaaf Sap geheim ver

trouwensman van de Frontbewe
ging geweest. Vanuit deze optiek 
werd Sap door het Front aange
zocht en aanvankelijk scheepte hij 
het aanbod niet af. 

Sap blijft „katoliek" 
Maar naarmate de verkiezingen 

naderden, slaagde men er niet in 
voldoende handtekeningen voor 
de nieuwe groep te verzamelen en 
een kandidatenlijst op te stellen. 
De breuk met de oude katolleke 
partij en de maatschappelljk-
religieuze verwikkelingen hiervan 
weerhielden veel flaminganten er
van om de stap naar het Front te 
zetten. 

Van Cauwelaert had In maart 
1919 een beroep gedaan op de fla-
mingantische WIngense notaris 
Hendrik Persyn. Persyn was een 
vooraanstaand lid geweest van de 
romantische Swinghende Eede en 
bezat een grote invloed op het 

St.-Jozef-
kollege Tielt 

In deze Achteruitkijkspiegel 
wordt herhaaldelijk het St.-Jo-
zefskollege van fielt genoemd. 
Niet onbegrijpelijk als men weet 
dat dit kollege tal van medespe
lers heeft geleverd voor ons ver-
haai. Het kollege was bovendien 
zelf het toneel van tal van merk
waardige gebeurtenissen. 

„St.-Jozef" werd in 1686 opge
richt en bestaat dit jaar dus 300 
jaar. Net zoals te Roeselare brak 
er in 1874 de Biauwvoeterie door 
en andere Vlaamsgezinde jeugd
bewegingen. In augustus 1896 
werd Cyriel Verschaeve er leraar 
en oefende een belangrijke in
vloed uit. Ook het AKVS bloeide 
er welig op. 

Tijdens de oorlogsjaren leefde 
er een duidelijke simpatie voor de 
frontsoldaten, velen die aan de 
IJzer hadden gediend gingen er 
achteraf hun humaniora afma
ken. Tegen hun invloed werd een 
troep Belgische Boyscouts opge
richt. Dit tegengif mocht echter 
niet baten. 

Het hoogtepunt van Vlaams 
verzet barstte pas los tijdens de 
prijsuitdeiing van 1920 toen de 
scholieren de Brabangonne 

Vlaamse kultuurleven. Hij weiger
de echter in te gaan op het aanbod 
van Van Cauwelaert. Maar hij sug
gereerde tegelijk de naam van 
Gustaaf Sap, die aanvaardde en 
zodoende alle hoop van de Fron
ters op een politiek optreden de 
grond inboorde. Sap had intussen 
enkele belangrijke Vlaamse strijd-
posten Ingenomen: bijvoorbeeld 
als beheerder van De Standaard 
en voorzitter van het in april 1919 
opgerichte Katoliek Vlaams Gouw-
veröond van West-Vlaanderen. Hij 
kreeg de derde plaats toebedeeld, 
na Van de VIjvere en De Greve, de 
kandidaat van de kristelijke arbei
dersbeweging. Volgens de Neder
landse historikus van de Vlaamse 
beweging, A.W.Willemsen, zou 
reeds kort na de wapenstilstand 
een plaats op de katolleke lijst zijn 
aangeboden aan een van de lei
ders van de Frontbeweging. Ze 
weigerden, trouw aan de proklama-
tie van de Frontbeweging om hun 
doelstellingen niet prijs te geven. 

Gustaaf Sap, die zich beschouw
de als de vertegenwoordiger van 
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de frontsoldaten, werd met brio ver
kozen. Joris Lannoo daarentegen, 
die trouw bleef aan het Front, on
dervond heel wat tegenkanting van 
overheidswege bij zijn poging om 
In Tielt een eigen Vlaams lokaal op 
te richten. 

Konservatieven 
verontrust 

De toenemende Invloed van de 
zeer aktleve Fronters begon Alois 
Van de VIjvere en de konservatle-
ve krachten in het arrondissement 
te verontrusten. Temeer daar ook 
de kristelijke ark>eidersbeweging 
definitief op het politieke toneel 
was verschenen en de socialisten 
zopas een kamerzetel verworven 
hadden. De Vlaamse Bond waag
de zich In de zomer van 1920 
steeds verder op het Vlaams-
radikale pad, wellicht weer op aan
geven van de onverdroten Lannoo. 
Oscar Dambre kwam te Tielt spre
ken over Joe English. Hij had het 
niet alleen over de Frontbeweging, 
maar hij maakte tegelijk propagan
da voor de internationalistische, 
pacifistische en anti-miiitaristische 
gedachten. 

Rond dezelfde tijd bestond er in 

het stadje Tielt heel wat deining 
rond de goedkeurende houding 
van Van de VIjvere i.v.m. het Frans-
Belgisch MiiitairAkkoord. Flamin-
gante en knsten-demokratische 
tenoren bestreden hand in hand dit 
geheim akoord. Voorde konserva-
tieve krachten was de deur dicht. 
De Vlaamse Bond had voor hen de
finitief een weg ingeslagen die hen 
steeds verder verwijderde van de 
oude katolleke partij. 

Waffelaert 
treedt op 

Ook op het kollege begon het 
Vlaams-natlonalisme voor ver
noemde kringen té welig te tieren. 
De direkteur en enkele leraars 
trachtten er dan ook een scouts-
groep op te richten om zo de al te 
vurige jongelingen weer in aange
paste, Belgische banen te leiden. 
Maar met de uitdrukkelijke steun 
van een groot deel van het leraren
korps vonden de leerlingen hierop 
vlug een antwoord en liepen de po
gingen van de principaal op een 
grote flop uit. 

Meer en meer stevende men af 
op een konfrontatie tussen minima
listen en maximalisten. Dit was het 
sein voor de Brugse bisschop Waf
felaert, wellicht op aangeven van 
Van de VIjvere, om zijn houding te
genover de Vlaamse tieweging te 
verstrakken. 

In de stad nam de deken het de
finitief op tegen de nationalisten en 
de breuk binnen de Vlaamse Bond 
werd met de dag duidelijker. Op het 
kollege werden na een incident een 
kleine 50 leerlingen buitengezet en 

moesten uitvoeren, de vertoning 
ontaardde in een ware kakafonie. 
De leerlingen zongen luidop de 

Vlaamse Leeuw. Een twintigtal 
van hen werd aan de deur gezet, 
eenzelfde aantal verliet uit solida

riteit het kollege. Vlaamsgezinde 
leraars werden weggepromo
veerd... 

Gustaaf Sap 
GustaafSap werd op 21 januari 

1886 te Kortemark geboren. Na 
een korte loopbaan van onderwij
zer te Torhout studeerde hij te Leu
ven waar hij in 1913 docent werd. 

Tijdens de eerste Wereldoorlog 
verbleef hij in Le Havre ais privé-
sekretaris van minister Helleputte. 
Ondanks zijn officiële funktie was 
hij de geheime vertrouwensman 
van de Frontbeweging. In Frankrijk 
kocht hij het papier dat dienen 
moest voor het drukwerk van de 
Frontbeweging en bracht dit zelfs 
met een ministeriële wagen naar 
het front. Sap verdedigde, onderde 
schuilnaam, de Vlaamse eisen van 
de frontsoldaten in een Parijs blad, 
maar werd ontmaskerd. 

Tot bij zijn plots overlijden op 19 
maar 1940 zou hij de radikale eisen 
van de katolieke flaminganten blij
ven verdedigen tegen de kompro-
mispolitiek van Van Cauwelaert in. 
Tussen beiden bestond er dan ook 
een politieke vete die soms scher
pe vormen aannam Gustaaf Sap 
was herhaaldelijk minister. 

een groot deel van het lerarenkorps 
weggepromoveerd De benoeming 
in het najaar van 1920 van een 
nieuwe konservatief-anti-flamin-
gantische direkteur Colle (de late
re Hofaalmoezenier) betekende 
het begin van een lange strijd tus
sen oud en nieuw. 

De viering van het 11 juli-feest 
van 1921 was dan ook in het geheel 
met te vergelijken met de vieringen 
van de vorige jaren De uitbundige 
en unanieme klanken van 1919 en 
1920 waren voorgoed achter de 
rug en zouden nooit meer terug
komen. 

V.H.T. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 27 sept. 
D BRT1 - 14.30 
Wikken en wegen, konsumentenkwis 
D BRT1 - 15.30 
Nachtwerk, info 
D BRT1 - 16.30 
Honderd muziekanten en een meis
je, musical 
D BRT1 - 18.10 
Rondomons, jeugdfilm 
D BRT1 - 18.35 
Langs Vlaamse wegen, dok. van Roe
land Dirks 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Dodelijke boodschap, film 
D BRT1 - 21.55 
RIgoletto 
D BRT1 - 22.25 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 17.00 
De zeeotters, natuurdok. 
D Ned. 1 - 17.41 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Het gouden bladfeest, show 
D Ned. 1 - 22.00 
Slap shot, film 
D Ned. 2 - 19.30 
Love boat, serie 
D Ned. 2 - 20.17 
Women in love, film 
D Ned. 2 - 22.40 
Studio sport 
D Ned. 2 - 23.15 
Luna, film 

Zondag 28 sept. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 14.50 
De familie Spreeuw, jeugdfilm 
D BRT1 - 16.00 
Eiland, over kunsten 
D BRT1 - 17.00 
De paradljsvogels, serie 
D BRT1 - 18.20 
Leven... en laten leven, over natuur 
D BRT1 - 20.35 
Peter de Grote, serie 
D BRT1 - 22.10 
Expo '86, dok. 
D Ned. 1 - 17.05 
De Muppetshow, met Harvey Korman 
D Ned. 1 • 17.35 
Kro's wereidcirkus 
n Ned. 1 - 19.05 
Cijfers en letters, kwis 
D Ned. 1 - 19.35 
Lou Grant, serie 
D Ned. 1 - 21.05 
Olie, dok. serie 
D Ned. 1 - 22.00 
Alfred Hitchcock prezenteert, nieuwe 
serie 
D Ned. 1 - 22.25 
Dromen leven, dok. 
D Ned. 1 - 17.00 
W.K.-Schaken, Karpov en Kasparov 
D Ned. 1 - 20.10 
Reagan, laatste afl. 
D Ned. 1 - 20.49 
Hollands signaal 

Paul Newman belandt in,, Slap Shot'' in het hem niet onbekende wereldje 
van de Amerikaanse ijshockey sport. Zaterdag om 22 uur op Ned. 1. 

D Ned. 1 - 21.15 
Deelder spreekt, teatershow 
D Ned. 1 - 22.01 
Diogenes, Info 
D Ned. 1 - 23.11 
Femmes de cirque, show 
D RTB1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 29 sept. 
D BRT1 - 18.10 
Kameleon, over dieren 
D BRT1 - 18.35 
Ergenomie, dok. serie 
D BRT1 - 20.10 
Zacht is de nacht, serie 
D BRT1 - 21.05 
Vera Lynn-koncert door Lia LInda, 
show 
D BRT1 - 21.45 
Horizon, wetenschappelijke info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.27 
IMake-up, een spel 
D BRT2 - 20.25 
Extra-time 
D BRT2 - 21.40 
Blikvanger 
D BRT2 - 22.30 
Nederlandse literatuur, dok. serie 
D Ned. 1 - 14.30 
High Sierra, film 
D Ned. 1 - 16.06 
Man over de vloer, serie 
D Ned. 1 - 16.53 
Terry en de wapensmokkelaars, serie 
D Ned. 1 - 17.51 
Adrenaline, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 19.25 
Brat Farrar, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Sonja op maandag, praatshow 
D Ned. 1 - 21.20 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 - 21.50 
Edge of darkness, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 22.40 
The dame, show 
D Ned. 2 - 19.27 
Tekenfilmfestlval 
D Ned. 2 - 19.50 
De IMuppetshow 
D Ned. 2 - 20.15 
Van nu en ooit, over de oorsprong van 
heelal 

Dinsdag 30 sept. 
D BRT1 - 18.10 
Dagboek van een Mown, nieuwe ver-
halenserie 
D BRT1 - 18.25 
Comedy Capers, om te lachen 
n BRT1 - 18.35 
De jonge zeehond, serie 

D BRT1 - 19.05 
Encyclopedie, info 
D BRT1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 20.55 
Verder vechten, over kinderen 
D BRT1 - 22.05 
Luister met je ogen, met gehoor
gestoorden 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Make-up, een spel 
D BRT2 - 20.25 
Armoede, serie 
D BRT2 - 21.20 
Argus, praatprogramma 
D BRT2 - 22.20 
De Griekse sagen, klassiek 
D Ned. 1 - 14.30 
Op leeftijd, totaalprogramma tot 
22U.15 
D Ned. 1 - 22.15 
Time after time, film 
D Ned. 2 - 19.12 
Het geheime dagboek, serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Moordkuil, diskussie 
D Ned. 2 - 20.20 
De droom van Latijns-Amerika, dok. 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramiek, info 
D Ned. 2 - 21.30 
Het oog in de hand, dok. over de Riet
veld Akademie 
D RTB1 - 21.05 
La guerre civile d'Espagne, histori
sche serie 

Woensdag 1 okt. 
D BRT1 - 18.10 
Zeppelin 
D BRT1 - 18.35 
Magister Maesius, serie 
D BRT1 - 19.00 
Gezondheid, info 
D BRT1 - 20.10 
Muppet show, serie 
D BRT1 - 20.40 
Wie schrijft die blijft, literaire info 
D BRT1 - 22.10 
Sport extra 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Make-up, een spel 
D BRT2 - 20.25 
Roman holiday, film 
D BRT2 - 22.20 
Een uitdaging voor de wereld, dok. 
serie 
D Ned. 1 - 14.30 
Seabert en Kuifje, nieuwe series 
D Ned. 1 - 15.55 
De bottenkrakers, natuurserie 
D Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 

D Ned. 1 - 17.00 
Internationaal week magazine, info 
D Ned. 1-18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 20.33 
Tineke, kabaret 
D Ned. 2 - 20.00 
Wie, wat, waar en hoe laat? kunstinfo 
D Ned. 2 - 20.20 
Vrij spel, film 
D Ned. 2 - 21.05 
Een midzomernachtsdroom, klassiek 
D Ned. 2 - 22.45 
Nederland C, kunstinfo 

Donderdag 2 okt. 
D BRT1 - 18.10 
De zeven van Blake, serie 
D BRT1 - 19.05 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT1 - 20.55 
Panorama, zware medische appara
tuur en ziekenfonds 514 
D BRT1 - 21.45 
Hotel, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Luister met je ogen 
D BRT2 - 20.25 
De twee edellieden uit Verona, teater 
D Ned. 1 - 15.30 
De laatste zeilvaarders, natuurserie 
D Ned. 1 - 16.00 
Daktari, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
John Delorean—opkomst en onder
gang, dok. 
D Ned. 1 - 21.00 
Sandi Patti, for you...; liedjes 
D Ned. 1 - 21.20 
Afrika, een uitdaging!; dok. 
D Ned. 1 - 22.30 
Korea, dok. 
D Ned. 2 - 19.12 
Buch, kunstinfo 
D Ned. 2 - 19.52 
De illustlonist, film 
D Ned. 2 - 21.32 
De konsumentenman, info 

Vrijdag 3 okt. 
D BRT1 - 18.10 
Dagboek van een klown, serie 
D BRT1 - 18.45 
Bingo, hitparade 
D BRT1 - 20.15 
King Kong, film 
D BRT1 - 22.25 
Premiere extra, filminfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.25 
De kampen, dok. serie 
D BRT2 - 21.45 
Armoede, serie 
D Ned. 1 - 14.00 
RVU: 2030, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 16.00 
De stop en stap show, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 18.15 
Omgaan met kleine huisdieren, 
D Ned. 1 - 19.05 
Knight rider, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
De lift, film 
D Ned. 1 - 22.10 
Tros aktua 
D Ned, 1 - 23.20 
Coming home, film 
D Ned. 2 - 20.20 
De heilige koe, over motoren 
D Ned.2 - 20.40 
L'Animal, film 

Een film ^ 

per dag ^^ 

Zaterdag 27 sept. 
Women in love 

Hoewel de aktrice Glenda Jackson 
met de rol van de geëmancipeerde Gu-
drun Brangwen in „Women in Love" 
een Oscar in de wacht sleepte, ont
stond er in Engeland nogal wat op
schudding vanwege de door haar 
gespeelde gewaagde scenes. Noch
tans waren die onontbeerlijk voor de 
verfilming van het boek van D.H.Law
rence. (Ned. 2, om 20u.17) 

Zondag 28 sept. 
Tout l'or du monde 

Franse film uit 1961 met o.a. Bourvil 
en Philippe Noiret. De bewoners van 
een klein bergdorpje blijken het geheim 
van de eeuwige jeugd te hebben ont
dekt. Een slimme ondernemer wil daar 
profijt uit halen door van het plaatsje 
een toerisitisch centrum te maken... 
(RTL,om16u.15) 

Maandag 29 sept. 
High Sierra 

In deze film uit 1941 speelt Humph
rey Bogart voor het eerst een hoofdrol, 
die van topgangster die pas uit de ge
vangenis ontslagen is. (Ned. 1, om 
14U.30) 

Dinsdag 30 sept. 
Jour de féte 

Film van Jacques Tati uit 1949 waa
rin hij zelf de rol vertolkt van postbode 
Frangois. Die geniet met volle teugen 
van de jaarlijkse kennis in het dorpje en 
bedenkt in zijn feestroes een plan om 
de postbedeling efficiënter en sneller te 
laten veriopen... (RTBF1, om 22u.55) 

Woensdag 1 okt. 
Roman Holiday 

Film uit 1953, waarin Audrey Hep
burn naast Gregory Peck schitterde. De 
rol van de Europese prinses die even 
van het geëffende pad afwijkt, leverde 
haar een Oscar en de prijs van de Ne-
wyorkse filmcritici op. (TV 2, om 
20U.25) 

Donderdag 2 okt. 
De illusionist ï^ 

Ned. film uit 1983 met Freek de Jon-" 
ge en Jim van der Woude. Twee broers 
groeien op in een haat-
liefdeverhouding. De ene is de dorpsi
dioot en de andere wil een artiesten-
carrière opbouwen in de stad. (Ned. 2j 
om19u.52) „ ' . . .-t ~ 

TT, 

Vrijdag 3 okt. 
Coming home 

11 • ' 1 . 

Amerik. film uit 1978 rapt..Jane.Fpn-
da. Jon Voight en Bruce Dern. Luüp 
Martin keert verlamd uit de VietnamoQt-
log terug en belandt in een veteranei>. 
hospitaal. Hij maakt er kennis met SaK 
lyHyde...(Ned. 1,om23u.20) "'"S 
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I. 
Het is nu een maand 
geleden dat hij op Za-
ventem vertrokken is. 
Het was nacht en de 
luchthaven iag er ver
laten bij. Om half één 
precies reed de Jum
bo naar de startbaan 
en wat later hing het 

^ ^ ^ vliegtuig boven de 
^ ^ • ^ i A lichtjes van Brussel 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 en zocht zijn weg 
^ ^ B / ^ ^ naar de morgen. Zijn 

^ ^ P ^ ^ ^ schoenen klemden 
• ^ ^ ^ k en hij schopte ze uit. 
^ ^ ^ A Wanneer hij aan de 
^ ^ ^ ^ V Belga zoog, lichtte de 
^ ^ ^ punt eventjes op en 

flikkerde in het glas 
van zijn uurwerk. 

Even na zes uur landde de vogel in La
gos. Anderhalf uur wachten, uit de deur 
waaide lauwe morgenwarmte van over de 
zee. Ze waren nog maar net in de lucht 
of het morgenmaal werd opgediend. 
Toen kondigde de piloot Kinshasa aan. 
Het was er tien uur, zware bewolking, de 
temperatuur matig en geen regen. Het 
sleuren met de bagage begon. Gelukkig 
werden ze afgehaald en naar het klooster 
gereden. Hij liep nog even door de tuin, 
sprak met een jonge neger die onder een 
afdakje hurkte. In het Westen kleurde de 
hemel aarderood en voorspelde regen. 
Het mocht wel, de stad lag onder een laag 
stof en zand. „Alles hunkert naar regen", 
zei hij tot de jongen. 

Om drie uur werden ze gewekt en naar 
de luchthaven gereden. Het duurde een 
eeuwigheid eer de 737 op het vliegveld 
van Kisangani landde. Het was er broeie
rig heet, het zweet liep hem van het voor
hoofd. In het klooster nam hij 
onmiddellijk een douche en trok verse 
kleren aan. Het deed hem deugd. Voor hij 
naar het avondmaal liep stak hij nog een 
Belga op. Toen hij vanuit Zaventem ver
trok had zijn moeder hem nog geboden 
wat minder te roken. Waarom hij plots 
aan haar dacht wist hij niet. „Ze kijkt nu 
naar het TV-joumaal", maakte hij zichzelf 
wijs. 

Een vleugje 
tropenwarmte 

De woensdagmorgen begon met een 
autotocht naar Isangl, zo'n 125 km verder 
zuidwaarts. Op die post had hij 17 jaar ge
werkt, een stuk van zijn leven. 

In het volle van de namiddag kwam hij 
er aan. Eerst met de auto, dan de stroom 
op. Haast een voetbalmatch lang hadden 
ze gevaren tussen de vele zandbanken 
die als onzichtbare eilanden uitgestrooid 
liggen. Het was laag water. Volgende 
maand stijgt het water en dan ben je de 
Zaïre in een dik kwartier over. 

De missie van Isangt schitterde in de 
zon, de kinderen riepen naar andere kin
deren dat de boot aanmeerde. Er kwamen 
enkele zusters aangelopen. De boy had 
pintjes in de Ijskast gezet, want na zo'n 
reis ben je een ton vocht kwijt, ze smaak
ten. Hij pakte niet uit, want morgenvroeg 
zou hij naar zijn post rijden. Lokutu, zo'n 
145 km stroomafwaarts. In de garage ging 
hij eerst zijn landrover groeten, die had 
bl] broeder Hugo de vakantie doorge
bracht. Het beestje was aan een grondi
ge beurt toe. Broeder Hugo had hem 
bovendien met een vers laagje verf over
spoten. Het mocht wel. 

's Anderendaags groette hij de konfra
ters en reed alleen door naar Lokutu. Om 
zes uur in de namiddag was ie er en ging 
onmiddellijk naar zijn kamer. Alles stond 
er nog zoals hij ze vier maanden geleden 
gesloten had. „Weer thuisi", dacht hij. 
Toen de avond viel, zette hij zich In de rie
ten zetel en begon de brieven te lezen die 
de katechisten hem hadden geschreven. 
Hij werd overal gauw verwacht, 's Ande
rendaags zette hij zich achter zijn Olivet
ti, draaide er enkele vellen papier door en 
begon zijn eerste brief. „... In de broes-
se moet Ik ook twee trimesters pensioen 
uitbetalen yioü de maanden juli tot de
cember 19SS. Oat Is dan voor al die tijd 
nog geen 75 B.fr. en er zijn mensen die 
daarvoor 100 km enkel reis afleggen." 
Op de kalender las hij 21 september. 

„]n Vlaanderen begint vandaag de 
héFfSt', mqmerde hij.En kleefde met opzet 
grote mooie posizegeis op oe air-mall 
on^agen. Witte btoemen. Met de postze
gels vloog een vleugje zachte tropen
warmte mee... • 

w& 11 

doo^'d&'Weiek!^ 

Het in de Vlaamse wereld van de plastische kunsten 
genoegzaam bekende, voortreffelijk gedokumenteer-
de en internationaal gerichte tijdschrift „Kunstecho's", 
dat nauw verbonden is met de in Schelderode gevestig
de galerij,,Kunstforum" heeft nieuwe, ambitieuze op
tiesgenomen. Omwille van de bewezen kwaliteiten van 
dit blad resumeert,, WIJ'' hier fragmenten uit de zopas 
verspreide mededeling aan de pers. 

D OOR een vernieuwde re-
daktionele aanpak wordt 
,,Kunstecho's" van okto

ber 1986 af een volumineus kwar
taalblad met naast de vaste rubrie
ken een extra katern dat „Lexicon" 
zal heten. Deze reeds eerder al als 
„uniek" aangekondigde dokumen-
tatie zal voorlopig niet in boekvorm 
verschijnen, maar wordt In 6 ach
tereenvolgende uitgaven van het 
tijdschrift opgenomen. Er wordt 
gestart met een geordende verza
meling trefwoorden i.v.m. de ver
schelden kunststromingen, stijlen 
en tendenzen van deze eeuw, 
waarbij de betekenis van de funda
mentele kunstrichtingen bondig 
wordt toegelicht. 

In december verschijnt de ru
briek ,.groepen en bewegingen" 
(wat Is b.v. Cobra?, Blane Relter?, 
Zero?, Jugendstil?, enz.). Maart 
'87 brengt een katern gewijd aan 
de belangrijkste musea met uitleg 
over hun kollektles, specifieke 
meesterwerken en alle praktische 
gegevens. 

De meest Interessante katern 
lijkt ons beslist deze van juni '87 

over de verschillende termen en 
technieken In de beeldende kunst: 
hoe wordt b.v. een ets of een zeef
druk gemaakt ?, wat Is een mezzo
tint?, een lavls?, hoe ontstaat een 
bronsskulptüur?, enz. Het septem
bernummer van volgend jaar biedt 
een brede waaier van allerlei feiten, 
evenementen en kunstmanifesta
ties van 1900 tot nu, een omvattend 
overzicht van bijna een eeuw 
kunstgebeuren. December '87 
tenslotte geeft de personalia van al 
de protagonisten-kunstenaars die 
hun stempel gedrukt hebben op 
het plastische Imago van deze tijd. 

In hoeverre de Lexicon-rubriek 
haar beloften zal waarmaken blijft 
natuurlijk een (spannende) vraag. 
Feit is dat het Initiatief, als informa
tief en edukatief medium naar ve
le groepen toe een te volgen ge
beuren is. 

De losse nummers zullen 318 
frank kosten. Een abonnement 
voor de 6 aangekondigde num
mers (oktober '86 tot december 
'87) bedraagt 1.060 frank die kun
nen gestort worden op rekening 
000-0089921-02 van Kunstforum. 

(/̂ *H?S, 
Mooi zo. Vorige week moesten wij vaststellen dat nie

mand de juiste oplossing had gevonden. De daarop
volgende opgave, de 142ste in de reeks, werd geluk
kig door meer gegadigden gevonden. 

We zochten het gedicht „Brief aan Koen" van Re-
my C. van de Kerckhove. 

H ARRY VAN HERF, een le
zer uit Zutendaal, werd 

eruit geloot en ontvangt 
eerstdaags enkele boeken van ons 
kado. 

Natuurlijk gaan we door. Volgen
de verzen zijn van een Vlaams au
teur. Aan U om uit te pluizen wie 
deze dichter is en hoe hij of zij het 
gedicht betitelde. 

Elk haartje en ieder rimpeltje ir\ hiet 
vel 
Elk wratje, ieder zichtbaar vaatje 
bloed, 
Het trillend lid, de violette lel, 
De bolle buik en de afgeplatte voet. 

Elk stuifmeeldraadje, al het ner-
venspel, 
In bloem of blad, de koelte en de 
gloed 

In parel en robijnen waterbel: 
Alles zoals het is. En zo is 't goed. 

Niet om dat haartje zelf of om die 
draad 
l\/laar omdat God het zo geschapen 
heeft 
En God in al zijn werk woonachtig 
gaat. 

En nu 't mijn hand eerbiedig weder
geeft, 
Nu straalt het van de glans van 
Gods gelaat 
Die heiligt al wat is en al wat leeft. 

U hebt tijd tot maandag 6 oktober 
om te antwoorden. Stuur uw brief
je of kaartje naar WIJ, „f^eespelen 
(144)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Veel sukses. 

W£f/e TEfiÊY oe TGV 
BeToeen l ^^ 

tiMR zee nu emvjK! 
<yiA zoveeu U6.T zuu-ey we ^ 

Hier ONPejiv/NPs^ . 

hh MB£H ! 

££/^ FLITS... , 
E/f IfJ IS VOOKBU ! 

Toegegeven, de Fransen kunnen geestig zijn. Toen 
ik onlangs van het Parijse Noordstation naar La Bastille 
reed hing in het metrorijtuig een vermanende affiche 
met als slogan ,,L'alcohol tue lentement", waaronder 
een olijke liefhebber met een stift toegevoegd had: ,,Si, 
mals on a tout Ie temps'' (Alkohol doodt langzaam. Ja, 
maar we hebben alle tijd). 

G EESTIG gevonden natuur
lijk, maar dat wil nog niet 
zeggen dat In het roemrijk 

ste land van wijn, cognac, cham
pagne, etc. de zal<en altijd zo licht
voetig bekeken worden. Bij de an
tieke Griekse auteurs vindt men tal 
van strenge voorschriften over het 
oordeelkundig dringen van wijn. 
Het Franse populaire gewoonte
recht heeft daar heel wat van over
genomen. We beperken ons tot en
kele voorbeelden. 

Het wordt als onverstandig zelfs 
grof aanzien wijn tot zich te nemen 
buiten de maaltijden (En ,,un petit 
rouge" dan? Maar ja.). Onder 18 
jaar Is wijn drinken kompleet uit 
den boze. En beneveld zijn is tot 40 
jaar verboden. Daarna kan het per 
uitzondering geduld worden als 
een vergeeflijke zwakheid van ou
dere mannen. 

In Frankrijk is het wijnverbrulk 
het hoogste ter wereld (al zullen 
Spanjaarden en Italianen deze stel
ling wellicht aanvechten). Hoe ook, 
de Franse medische stand heeft 
terzake zijn zegje gedaan. Een hal
ve tot één liter wijn per dag kan, 
gespreid over de maaltijden, de 
spijsvertering en de gemoedsrust 
bevorderen. Bij ouden van dagen 
kunnen enkele glazen per dag voor 
toelaas zorgen bij de kleine kwaalt
jes en klachten die de leeftijd nu 
eenmaal met zich mee schijnt te 
brengen. 

Zo zie je maar, een zuinig en be
heerst gebruik van een aloud ver
gif kan een verrijking en veraange
naming van het dagelijks bestaan 
betekenen, een verzetje dat de 
moed erin houdt. Is het niet dat wat 
onze tijd, misschien meer dan ooit, 
nodig heeft: goedgehumeurde en 
moedige mensen? 
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Scheidsrechters zwaaien met rood 

Met zijn 
zevenen op stap 

Met zeven zijn ze dus gaan stappen. De heren Wa-
wa, Fairclough, N'Gapy, Weihrauch, Czerniatynski, 
Koeman en Van Craen. Toeval of niet: vijf van de ze
ven spelers die in het voorbije weekend op een rode 
kaart werden getrakteerd, waren buitenlanders. Geen 
toeval natuurlijk want buitenlanders zijn full-profs en 
voor dat soort huurlingen is voetbal al lang geen sport, 
laat staan geen spel, meer. 

ZEVEN voetballers uitge
sloten op één speeldag: het 
Is veel. Het heet dat het 

scheidsrechterskomitee geen spe
ciale instrukties had uitgevaardigd. 
Dat men geen opdracht had gege
ven de teugels strakker aan te 
halen. 

Merkwaardige 
,,details" 

Wij willen dat geloven want aan 
het uiteraard veelbesproken ge
beuren zitten wel enkele merk
waardige details vast. Driemaal 
werden in één en dezelfde 
wedstrijd twee spelers uitgesloten. 
Eén van elke ploeg. Het ruikt naar 
kompensatie want telkens opnieuw 
werd eerst de bezoeker weg
gestuurd. Bovendien waren er de 
scheidsrechters, hun reputatie en 
ervaring. Op Berchem was er de 
jonge Strosse, die na de rust Inviel 
voor de gekwetste Van Volcem. 
Het klinkt niet onlogisch dat de man 

in de zenuwen stond te fluiten. Dat 
de spelers, die voor niets terug
deinzen zoals we al lang weten, zijn 
gebrek aan routine probeerden te 
misbruiken. Op Beveren was het 
de heer Goris die de wedstrijd leid
de. Nu ja, leiden... Goris is een ref 
met een omstreden faam. Hij stond 
al vaker in de kontroverse en wij 
kunnen hem onmogelijk bij de be
tere refs rangschikken. Hij blunder
de al te vaak te opvallend. 

Vuurdoop 
In Mechelen onderging de jonge, 

veelbelovende Waal Blareau zijn 
vuurdoop als topscheidsrechter. 
Blareau werd in het voorbije sei
zoen systematisch omhoog ge
schreven. De absolute topklasse 
als wedstrijdleider. Dat kan natuur
lijk maar we wachten misschien 
toch nog beter even af. Al had Fred 
Delcourt maandagavond gelijk 
toen hij voor de radio verklaarde 
dat de betrokken scheidsrechters 
nooit op de medewerking van de 

spelers konden rekenen. Wijze 
Fred voegde er wel aan toe dat je 
maturitieit onmogelijk kan kopen, 
dat die groeit met je ervaring. Maar 
de voorzitter van het scheidsrech
terskomitee wist wel degelijk waar
over hij sprak. Wanneer de heren 
voetballers op het scherp van de 
snede lopen, wanneer de drang (?) 
naar winst en geld de stoppen doet 
doorslaan heeft men aan één arbi
ter niet genoeg. En het publiek, dat 
al even scherp reageert en onver
anderlijk de referee in het vizier 
neemt, ziet wat het ziet maar... 
hoort nooit wat de man In het zwart 
hoort en verbaal moet inkasseren. 
Een faktor die bij het beoordelen 
van het heetst van de strijd gemak
kelijk uit het oog, of beter uit het 
oor, wordt verloren. 

Of de show? 
Vast staat inmiddels dat voetbal

lers zelden of nooit bijleren, dat er
varing weinig stichtend werkt. Dat 
de ref er is om de betere voetballers 
en het spektakel te beschermen 
kan ze geen barst schelen. Ze zien 
hem niet als een vriend of een 
bondgenoot, ze beschouwen hem 
niet als een onderdeel van het ge
heel (of de show). Neen. Hij is hun 
vijand. En precies bij dit uit
gangspunt, dat al jarenlang méé in 
stand wordt gehouden door de 
doorgaans totaal onverantwoorde 
kritiek van trainers en klubleiders, 
begint al de ellende. 

Flandrien 

Lees deze week in DE TWEE GEZICHTEN 
VAN MARTIN DE JONGHE 

Grove grollenverkoper en bloedserieus bemiddelaar bij alle 
problemen die een mens kunnen treffen. Dat zijn de twee 
gezichten van radioman Martin DeJonghe. Een snelle 
rondgang door emoties, herinneringen en bedenkingen. 

VREEMDE INVLOEDEN 
Meer dan ooit speelt de folklore haar rol in de mode. Is kijken 
over de grens, grijpen naar bekende beelden, misschien een 

symptoom voor gebrek aan echte kreatieve inspiratie ? 

ITALIË BAART OPZIEN 
IN EEN WARENHUIS 

Italia Oggi is de titel van een biezondere commerciële en 
kuiture Ie manifestatie in alle Inno's van het land. Naast pasta 

worden ook mode, gesofistikeerde luxe-artikelen, design en een 
,, casa neo-moderna" geshowd. 

DE FRANSE ANTILLEN : 
EILANDEN VAN GEUREN EN KLEUREN 

Guadeloupe en Martinique, de Franse Antillen, de bestemming 
die Knack Weekend uitkoos voor een lezersreis. Weg van de 

Europese winter naar maagdelijke stranden. Naar de eilanden 
van geuren en kleuren. 

DE TUIN VAN FRANKRIJK 
De Loire verdeelt Frankrijk in koud en warm. Hier begint de 
wijnstok te gedijen. Het landschap ligt open van het Centraal 

Massief tot de A tlantische kust zodat de wind het zeeklimaat tot 
diep in het land blaast en er de lente twee weken eerder brengt 

dan bij ons. 

EEN TUIN IS EEN SCHILDERIJ 
Alsmaar meer mensen beschouwen hun tuin als een verlengstuk 

van de woning. Een woonkamer in open lucht. Maar er is 
meer : die tuin moet liefst ook zijn zoals de eigenaar ervan. Om 

dat te realizeren moet je fijn besnaard zijn. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

Erwln Koeman wijst zelf de weg aan naar de kleedkamers 

Belgische ploegen weer sterk 
in Europacups 

Vijf op een rij 
Het kan soms maar niet altijd toeval zijn natuurlijk. 

Vorige week woensdag verwierven nagenoeg al de Bel
gische ploegen uitstekende uitgangsposities tijdens de 
heenwedstrijden in de eerste ronde van de Euro
pacups. 

IGENLIJK moeten we maar 
niet langer twijfelen: ons 
voetbal is internationaal 

sterker dan we vermoeden. 

Blij zijn 
De spektakelwaarde kan dan 

vaak te wensen overlaten — al is 
het elders niet noodzakelijk zoveel 
beter—op het vlak van discipline, 
taktische tucht en... defensieve 
vaardigheid hoeven we werkelijk 
niemand te vrezen. Drie van onze 
vijf vertegenwoordigers inkasseer-
den geen doelpunt en enkel Club 
Brugge liet de deuren achterin wijd 
open staan. Maar dan wel om voor
in onheil te stichten bij een tegen
stander die zich zeker niet aan zo'n 
offensief ingesteld gastteam zal 
hebben verwacht. Club Brugge is 
momenteel de (gelukkige) uitzon
dering die de regel bevestigt en 
daar moeten we blij mee zijn. Vol
gende zaterdag staat Club-
Anderlacht op het kompetitie
rooster en de verwachtingen daar-
omtent zijn in West-Vlaanderen be
grijpelijkerwijze erg hoog gespan
nen. In deze fase van het 
kampioenschap mag niemand met 
bijgedachten voetballen. De bere
keningen en het taktische cijfer-
werk zijn voor na Nieuwjaar. Laat 
beide ploegen er maar eens echt 
aanvallend tegenaan gaan. Dan 
kan niemand verliezen en zekerde 
toeschouwers niet... 

Maar nog even terug naar Euro

pa. Jaren na elkaar al, eigenlijk van 
in de tweede helft van de jaren ze
ventig, geniet ons klubvoetbal een 
benijdenswaardige reputatie in Eu
ropa. Niemand, zelfs de Italianen 
en Spanjaarden niet, is nog geluk
kig met een Belgische tegenstan
der. Ons werk- en zweetvoetbal 
mag dan zelden het oog strelen, 
het schijnt bijzonder doeltreffend 
en daar heeft men over de grenzen 
veel moeite mee. 

De lezer zal terecht opmerken 
dat we ons niet altijd even lovend 
over een en ander hebben uitgela
ten. Dat doen we ook nu niet want 
we behoren nog altijd tot diegenen 
voor wie voetbal een feest, een 
sport en als het even mogelijk is 
ook nog een spel moet zijn. Maar 
we kunnen niet blind blijven voor 
de onvermijdelijke evolutie. De 
Rensenbrinks zijn zeldzaam ge
worden en wat zal er ons nog over
blijven wanneer Juan Lozano over 
een paar jaren zachtjes terugkrab
belt. De virtuozen, de balgooche
laars verdwijnen. Bij ons en elders. 
Het is een teken des tijds maar 
daar hoeven we nog niet gelukkig 
mee te zijn. Negentig minuten lang 
georganiseerd verdedigen mag 
taktisch nog zo'n knap vakwerk 
zijn, het begeestert ons minder dan 
die éne flits van een Lozano, een 
Papin, een Dirk Goossens, een Sci-
fo, een Van Basten. Maar dat zal 
natuurlijk met persoonlijke voor
keur te maken hebben. 
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André De Ké en Guido Eekhaut 
<k ^ - ^ ^ ^ ^ v # ^ V , ' * 5 ' : ^ ^ ^ i . ' * ' j ' '"•"' K.^^:^. ^ 

De goeden 
en de 
slechten 

Was André De Ké nu een bekend kommmunistisch 
voorman, inplaats van de verdienstelijke Vlaams
nationalist, deze bespreking zou dezelfde zijn, want De 
Ké heeft een kei van een boek geschreven. 

In Het Fortuin zijn we ergens in Vlaanderen, net voor 
het uitbreken van de tweede Wereldoorlog. Petrus 
Droompenninckx, een kruidenier, graaft zich een 
schuilkelder in zijn tuin, waarbij hij het mikpunt van spot 
wordt van de andere dorpelingen. 

M m %>y %y J, %rM %y %M M m m 

4iidré Dr f%€ 

H OE dichter de oorlogsdrei
ging l<omt, hoe meer men
sen echter hetzelfde gaan 

doen, een echtpaar biedt hem zelfs 
geld om gebruik te mogen maken 
van zijn onderdak. Petrus is ook be
ginnen woekeren, langzaam haalt 
hij de rijke burgers leeg: juwelen, 
schilderijen, geld. 

Tegen slechtere 
tijden... 

Wanneer de oorlog dan uiteinde
lijk uitbreekt („Zie je wel, dat ik ge
lijk heb!") en een bombardement 
zijn vrouw en zoon doodt, samen 
met de buren, en hij er op gelukki
ge wijze aan ontsnapt, is zijn eerste 
daad bij de ontdekking van de lij
ken, de buurman zijn portefeuille te 
lichten. Dat is niet de laatste 
diefstal van Droompenninckx. 
Wanneer de Duitsers eindelijk hun 
gelaat tonen en de Belgische sol
daten wapens en materiaal langs 
de kant van de weg laten liggen is 
Petrus Droompenninckx er als de 
kippen bij om dat allemaal ergens 
op te slagen: „want er komen 
slechtere tijden!". 

Door omstandigheden komt Pe
trus in het gevlei bij de Duitsers — 
voor men zo ver is heeft men al heel 
wat af gegrimlacht — en aldra kan 
hij zich een kasteeltje kopen. Als na 
Stalingrad het getij voor de Duit
sers keert, steekt hij een natte vin
ger in de lucht en als goede oppor
tunist...juist. Hij gaat de weerstand 
hulp verlenen. Hoe verder men 
leest, hoe meer men zich laat 

: meeslepen door dit verhaal over 
mensen die steeds meer een spie
gel gaan vormen, van die mensen 
die we zelf kennen of niet en ook 
liever niet wensen te kennen. Nog
maals een kei van een boek, van 

I een geboren verteller die in de vij-
y^ver van de Vlaamse letteren de no

dige kringen nalaat. 

Ergens, 
nergens... 

Met De Cirkeljaren van Guido 
Eekhaut is het slechter gesteld. Er 
is de stijl natuurlijk — die is beter 

dan die van De Ké—maar Eekhaut 
heeft zo weinig te vertellen. Het 
gaat hier om een roman die men — 
met een beetje goede wil — bij de 
SF zou kunnen onderbrengen. Hij 
speelt zich ergens (nergens?) in 
een niet nader te bepalen toe
komst, nadat een vage ramp de 
vier seizoenen tot twee heeft gere
duceerd en ook nog wat andere wij
zigingen heeft teweeggebracht, 
waaronder het verdwijnen van de 
klassieke literatuur. Gaddis, hoofd

personage van het boek, is bezig 
met de rekonstruktie van „Hamlet" 
in romanvorm. Er is dan ook nog 
een driehoeksverhouding inge
bouwd, de klassieke driehoek dus 
die ook hier voor enige spanning 
zorgt, maar dat is zowat de enige 
in dit mislukte boek. 

— Het Fortuin door André De Ké. 
Ultg. De Vries-Brouwers te Antwer
pen. 110 bladzijden, 359 fr. Pa
perback. 
— De Cirkeljaren door Guido Eek
haut. Ultg. De Clauwaert te Leuven. 
148 bladzijden, gebonden. 

Zondag 28 september te Waregem 

39ste Frans-Vlaamse 
kultuurdag 

Op de Frans-Vlaamse kultuur
dag zal de afwezigheid van 
Flor Barbry een pijnlijke leem
te laten... 

Op zondag 28 september grijpt er opnieuw een 
Frans-Vlaamse Kultuurdag plaats in Waregem. Voor 
de 39ste keer. Het wordt een programma waarin iede
reen zijn gading zal vinden. 

Indien men ten minste enige liefde koestert voor dat 
stukje Vlaanderen in Frankrijk. 

T IJDENS de voormiddagen 
zijn er verschillende sektie-
vergadenngen. Een eerste 

handelt over ,,Media-taal-geschie-
denis", waaraan o.m. Valere 
Arickx en Rudolf Vandeperre deel
nemen. 

In de sektie,,Jeugd" wordt aan
dacht besteed aan het geschiede-
nisonderricht in Frans Vlaanderen. 
O.l.v. Jaak Fermaut wordt gespro
ken over ,,Ondenwijs en toerisme". 
Ook het tema ,,Familiekunde" 
komt aan bod, evenals „Ekonomie 
en overheidspersonen". 

Daaraan nemen o.m. Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebrouc-
ke en de Nieuwpoorts burge
meester Mommerency deel. 

's Namiddags is er de plenum-
vergadering. Deze zal aanvangen 
met een in memoriam voor André 
Lammertyn en Flor Barbry door al
gemeen voorzitter Moeyaert. Ver
volgens spreken Van Vlierden, Al-
lacker en Verbeke. Luc Verbeke 
zal een huidewoord richten aan het 
adres van de 80-jarige André De-
medts. De hele dag loopt trouwens 
in de hal van het kultureel centrum 
,,De Schakel" een tentoonstelling 
over deze onvolprezen auteur. Al
les wordt besloten met enkele lie
deren uit de Westhoek en de nati
onale hymnen 

De toegang tot deze ongetwijfeld 
boeiende bijeenkomst is vrij en 
kosteloos. 

Nieuw in 
de bios 
A F en toe beleef je bij het bekij

ken van een film zo van die 
ogenblikken dat je alles om 

je heen vergeet. Dat overkwam mij de
ze week Eerst was er S/70/tC/rcu;f van 
John Badham, die ons kennis laat ma
ken met de gesofistikeerde robot Num
mer Vijf, een schepping van Newton 
Crosby (Steve Guttenberg) De robot 
krijgt tijdens een demonstratie van zijn 
oorlogscapaciteiten, voor de verzamel
de generaals, een blikseminslag te ver
duren en trekt op avontuur Zijn eerste 
kennismaking met een mens buiten de 
omgeving van Nova Electncs, is met 
Stephanie (Ally Sheedy), een overtuig
de pacifiste. Zonder al te veel moeilijk
heden legt ze Nummer Vijf uit wat dood 
zijn betekent en de robot, die levend 
blijkt geworden, zal voortaan alles doen 
om uit handen van zijn scheppers te blij
ven, want hij begrijpt dat demonteren 
hetzelfde IS als dood zijn Nova Electrics 
echter denkt daar anders over en trom
melt een heel leger op de been om 
Nummer Vijf te vatten Deze, die een 
venwoed TV-kijker is geworden, maar 
alles als input beschouwd, zorgt voor de 
meest gekke situaties, zoals spreken 
als John Wayne, akteren zoals George 
Raft en zingen als John Travolta. Een 
positieve film... 

Jean de Florette geeft ons een heer
lijke Yves Montand in een rol Gabin op 
het lijf geschreven en ook zo vertolkt 
Le Papet Gerard Depardieu als Jean 
IS prachtig, maar de ster van de film is 
voor mij Danny Auteuil als de monster
lijke Ugolin 

Jean de Florette is het eerste deel 
van /. 'Eau des collines van Marcel Pag-
nol. We zouden ons gelukkig prijzen 
moesten er zo'n akteurs kunnen wor
den gevonden om b.v. Deklinkaartvan 
Piet van Aken of Lenteleven van Stijn 
Streuvels te verfilmen, om van andere 
Buysse's maar met te spreken. 

Le Papet woont in de bergen in de 
Provence. Wanneer zijn neef Ugolin af
zwaait en anjers wil gaan kweken, moet 
het tweetal proberen een nabijgelegen 
hofstede te bemachtigen, waar een 
bron is want anjers zuipen water als 
mensen. Hun plan wordt echter ged
warsboomd door Jean de erfgenaam 
van Florette, die de hoeve zelf wil gaan 
.bebouwen. Vooraleer hij zijn intrek kan 
nemen met vrouw en dochter Manon, 
zullen Le Papet en Ugolin de bron dicht-
mefselen, tenwijl Ugolin ook nog zowat 
het hele huis in een ruïne doet verande
ren Maar het optimisme van Jean is 
met te stuiten en dagelijks loopt hij ki
lometers water halen voor zijn gewas
sen. De andere dorpsbewoners kijken 
het allemaal zwijgend aan, niemand 
durft hem vertellen van de bron, om zich 
de woede van Le Papet met op de hals 
te halen. Jean sterft totaal uitgeblust. 
De hoeve komt m handen van Ugolin. 
Maar Manon betrapt de twee monsters 
wanneer ze de bron terug vrijmaken., 
de rest is voor het tweede deel. 

Willem Sneer 

Danny Auteuil, dé ster van Jean de 
Florette. 
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14 MTi 
Stichting looft 1 miljoen fr. uit! 

Blauwdruk 
voor Vlaamse 
autonomie 

,,Als ik op rust was bekroop mij van langsom meer 
een gevoel van spijt; spijt omdat ik als Vlaming te Brus
sel, ingevolge mijn erg drukke professionele aktivitei-
ten, niet had of alleszins niet voldoende fiad kunnen 
deelnemen aan het Vlaams cultuur- en gezelschapsle-
ven." 

Aan het woord is Emiel Van de Gucht, voorzitter van 
de gelijknamige Stichting. 

STICHTING die eind augustus 
vorig jaar werd opgericht in 
de kantoren van Ijzerbe

devaartvoorzitter en notaris Paul 
Daels. Tijdens de eerste algemene 
vergadering en vorige week op een 
persontmoeting lichtte de stichter
voorzitter de doeleinden toe. ,,Wij 
beogen de algemene ontwikkeling, 
ontplooiing en de staatkundige ont
voogding van onze Vlaamse Ge
meenschap, ook en ik wil het met 
nadruk onderlijnen te Brussel, on
ze hoofdstad. (...) De Stichting wil 
het streven naar een Vlaamse iden
titeit als volksgroep bevorderen en 
het cultuurgebeuren in Vlaanderen 
stimuleren." 

Pluralistisch 
Verschillende ideologische en fi

losofische strekkingen zijn in de 
raad van de Stichting vertegen
woordigd. Zo maken o.m. de pro
fessoren Craeybeckx, Prevenier, 
Senelle en Van Impe, de politici 
Hendrik Fayat, Frans Vander Eist 
en Renaat Van Elslande, hoofdre-
dakteur Manu Ruys en letterkundi

ge Anton van Wilderode er deel 
van uit. Het is immers de uitdrukke
lijke wens van de initiatiefnemers 
om in een ruime geest van plura
lisme, met eerbied en begrip voor 
ieders zienswijze en bulten alle 
partijpolitiek, nauw en eendrachtig 
samen te werken om hun doelstel
ling te verwezenlijken. Dit eensge
zind optreden zal, zo hoopt de 
Stichting, een essentiële weerslag 
hebben op het ontvoogdingspro
ces van ons Volk. 

Het uitschrijven en toekennnen 
van een belangrijke prijs kan inder
daad een wezenlijke bijdrage zijn 
om de voorwaarden te scheppen 
voor de ontvoogding van het 
Vlaamse volk en zijn geleidelijke 
wording tot natie. De Prijs Emiel 
Van de Gucht wordt in principe om 
de drie jaar uitgeschreven. Voor de 
eerste uitschrijving werd beslist dat 
de prijs 1 miljoen fr. zal bedragen. 
Het dient een geschreven oor
spronkelijke studie te zijn waarin, 
op grond van een wetenschappe
lijk gefundeerde analyse van de 
huidige samenleving in ons land. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Jaak of Jaak 
Eind deze week kiest de Volksunie een nieuwe voorzitter. 

Dat wordt de Limburger Jaak Gabriels of de 
Westvlaming Jaak Vandemeulebroucke. Wie het ook 

wordt, hem wacht in ieder geval de moeilijke taak om de 
VU een nieuwe vlucht te bezorgen. Een bericht. 

Brandt Parijs? 
De golf van bomaanslagen in 
Parijs stelt opnieuw de vraag 
naar de manier waarop er op 
die vorm van terrorisme moet 
worden gereageerd. Wat doen 
de Fransen? En hoe wordt 
daar in Brussel over gedacht? 

Leven met verhalen 
In de Brusselse Beursschouw
burg is deze week een nieuwe 
reeks Hard op de Tong
lezingen begonnen Het initia
tief is in een nieuw kleedje 
gestopt en de eerste spreker was 
de Leuvense filozoof Samuel 
Ijsseling. Hij sprak over een le
ven met verhalen. Zijn tekst 
staat deze week in Knack. 

Wim Kok 

Gewezen vakbondsleider Wim 
Kok volgde enkele maanden 
geleden de legendarische Joop 
den Uyl op als de politieke lei
der van de Nederlandse socia
listische partij PvdA. Een ruim 
gesprek met Kok bij zijn aan
treden in de politiek, deze week 
in Knack. 

Kolonel Kadhafl 

Is Kolonel Kadhafi een filo
zoof of is hij goed gek ? Hoe 
IS hij eigenlijk aan 'de macht 
gekomen, wat denkt hij? De 
tweede aflevering in een reeks 
over een volk en zijn leider, de
ze week in Knack. 

wordt nagegaan op welke wijze 
een zo ruim mogelijke autonomie 
voor het Vlaamse volk kan verwe
zenlijkt worden. De behandelde 
stof moet op een leesbare manier 
geschreven en ten laatste op 31 juli 
1989 ingediend worden. 

Groepswerk? 
Uit de toelichting op de perskon-

ferentie van deze Stichting bleek 
duidelijk dat het eigenlijk de bedoe
ling (de wens) is dat een groep aka-
demici samen zouden werken aan 
een gedegen studie, a.h.w. een 
blauwdruk voor de brede Vlaamse 
Beweging van vandaag en mor
gen. 

Samen met de leden van de 
Stichting hopen wij dat dit lovens
waardige opzet uitgroeit tot een 
echt sukses, niet zozeer kwantita
tief maar bovenal kwalitatief. 

Wie meer inlichtingen wenst over 
deze prijs of besluit van mee te din
gen neemt best kontakt op het sekre-
tariaat in Brand Whitlocklaan 139, 
1200 Brussel (tel.: 02/733.74.10). 

Een beeld voor André Demedts 
Het is weinig letterkundigen beschoren bij leven reeds een monu

ment te hebben. Dat overkwam de zopas 80 geworden André 
Demedts. Zondag jongstleden werd in de tuin van het Demedtshuis te 
St.-Baafs-Vijve een borstbeeld voor „de aristokraat onder onze litera
toren", zoals de Vlaamse kultuurminister Demedts noemde onthuld. 
Paul Daels die er een toespraak hield zag het: „Om de liefde voor de 
mens die heel uw leven en werk doorstraalt, daarom is het dat gij nu al 
behoort tot de galerij der groten van de Vlaamse beweging". Mogen 
wij bij deze André Demedts namens onze lezers „ad multos" 
toewensen! 

„Huldeboek 1940-1949" 

35 jaar 
Sint-Maartensfonds 
De uitgeverij Etnika, die ook de reeks „ Vlaanderen in 

uniform" uitbracht, publiceerde ter gelegenheid van het 
35-jarig bestaan van het Sint-Maartensfonds een „Hul
deboek 1940-1949". Zeer mooi uitgegeven, bevat dit 
boek naast een aantal gedichten, tekeningen en foto's, 
ook een lijst met 2185 namen van gesneuvelde, ver
moorde of vermiste Vlamingen. 

DE lijst werd samengesteld 
dank zij het opsporings
werk van Bert de Prijcker, 

Ward Ooms, Paul Landrien en Hu
go Daems. Gezien de verwarde 
oorlogstoestand, vooral de laatste 
maanden, zullen deze lijsten wel 
onvolledig blijven, maar ze zijn in 
ieder geval een unicum. 

De gedichten zelf spreken van de 
idee waarvoor deze Vlamingen 
gestorven zijn. De tekst van Jan 
d'Haese over Cyriel Verschaeve 
getuigt van een objektivering, die 
dieper gaat en verder reikt dan heel 
wat historisch objektivisme, dat 
vaak door de bomen het bos met 
meer ziet. Dit huldeboek bevat ge
dichten van Oostfrontsoldaten en 

anderen: van Ward Hermans, Paul 
Hendrik Leenaards, Toon van den 
Eynde, Marcel Beerten, Jos Vinks, 
Renaat Bauweraerts, Jozef Swin-
nen, Blanka Gijselen, Jos Vinger-
hoets, Berten Engels, naast enke
le vertaalde gedichten: een van 
Stefan George, en een van Eber-
hard Wolfgang Moeller, bewerkt 
door P.H. Leenaards: een prachtig 
gedicht dat alleen al deze bundel 
lezenswaard maakt. 

Meer dan poëzie 
Het valt trouwens op, dat in Vlaan

deren het omgekeerde gebeurde in 
de literatuur als in Nederland: de 
verzetspoëzie is hier, in verhouding 

tot de Vlaams-nationale lyriek, eer
der aan de magere kant. Een 
bloemlezing uit de lyriek tussen '40 
en '50 bijvoorbeeld — en die wel
ke naar die periode verwijst — zou 
dit bevestigen. Het nagaan van de 
redenen daartoe zou trouwens ook 
interessant zijn. 

Het huldeboek is echter meer dan 
een poëzie-bloemlezing: het is ook 
rijkelijk geïllustreerd met tekenin
gen van Guido Haudenhuyse en fo
to's, bijeengebracht door Paul 
Slaets. 

Dit album is echter nog méér: het 
herinnert, zonder nostalgie maar 
zonder verloochening, aan eee pe
riode waarin jeugd en bezieling tot 
daden dreef, die vaak onbegrijpe
lijk schijnen voor jongeren van he
den. De jeugd van tóén is vergaan. 
De bezieling echter bleef. Zij is 
trouwens mede stuwkracht ge
weest voor de heropstanding. Ook 
dat mag wel eens gezegd worden. 

M,r., J.V. 

- Huldeboek 1940-1949 - Eindred. 
Jan Vinex, 116 biz., 31 biz. penteke
ningen, 14 biz. foto's. Ultg. Etnika, 
Puurs, 750 f r. (rek. 930-0020636-39) 
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22 kandidaten voor 10 plaatsen 

Wie zal de VU lelden? 
Zaterdag zijn alle ogen op de interne verkiezingen van de Volksunie 

gericht. Om 14 30 uur worden de 137 stemgerechtigde leden van de 
partijraad verwacht in het Brusselse Kongressenpaleis. Zij zullen bij 
middel van geheime stemmingen de nieuwe partijleidmg aanduiden. 

Aan pronostieken durven noch wil
len wij ons wagen Maar iedereen 
voorspelt dat het spannend zal wor
den 

Deze week drukken wij m alfabeti
sche volgorde de namen af van de 
kandidaten en de wijze waarop de 
verkiezingen verlopen Volgende 
week brengen wij U uiteraard de pre
cieze uitslag, plus een beknopte le
vensbeschrijving van de tien verko
zen partijbestuursleden 

Voorzitter 
Jaak Gabriels, kamerlid, Bree 
Jaak Vandemeulebroucke, Europar
lementslid, Oostende 

De algemene voorzitter wordt met 
2/3de meerderheid verkozen Wan
neer er geen van beiden bij de tweede 
stembeurt de 2/3de meerderheid 
heeft behaalt, is bij de derde stem
beurt de helft van de stemmen, ont
houdingen ingebrepen, voldoende 

Sekretaris 

Danny De Cuyper, gemeenteraads
lid, Hallaar 
Paul Van Grambergen, senator, Ert-
velde 
Daan Vervaet, senator, Smt-Lau-
reins-Berchem 

De algemene sekretaris wordt 
eveneens met 2/3de meerderheid ver
kozen Wanneer geen enkele van de 
dne kandidaten in de eerste stem
beurt de 2/3de meerderheid behaalt, 
dan wordt in de tweede stembeurt 
opnieuw over alle kandidaten ge
stemd Behaalt ook bij de tweede 
stembeurt niemand de 2/3de meer
derheid, dan wordt in de derde stem
beurt gestemd over de twee kandida
ten die het grootste aantal stemmen 
hebben behaald en is de helft van de 
stemmen, onthoudingen inbegrepen, 
voldoende 

Ondervoorzitter 
(twee plaatsen te begeven) 

Jaak Gabriels (indien met verkozen 
tot voorzitter) 
Jef Maton, uittredend ondervoorzit
ter, Deurie 
Nora Tommelein, voorzitter VU-vrou-
wen, Eppegem 
Jaak Vandemeulebroucke (indien 
met verkozen tot voorzitter) 
Pol Van Den Driessche, gemeente
raadslid, Brugge 

leder van de twee ondervoorzitters 
wordt bij gewone meerderheid verko
zen met voorrang voor degenen die 
het hoogste aantal stemmen behaal-

Laatste 
Straatsburgreis 

Verleden week bezocht voorzitter Anciaux het Europarlement te Straatsburg 
Hl] werd er ontvangen door onze twee EVA-verkozenen 

De EVA organiseert uitzonderlijk 
nog een Straatsburgreis dit jaar in de 
maand november Van zaterdag 8 tot 
dinsdag 11 november (vakantiepeno-
de) 

Programma 
Zaterdag 8 november Vextrek van

uit Brussel Opstapplaats voorzien te 
Leuven Middagmaal in Luxemburg, 
daarna verder naar Straatsburg 
Avondmaal en overnachting 

Zondag 9 november Een dagje in 
de Vogezen Hoenstrasze (Route des 
Crêtes), Schluchtstiege (col de la 
Parlement (fraktievoorstelling verga
derzalen bijwonen openbare zitting) 

Avondmaal en gezellig samenzijn 
met de VU-EVA-parlementsleden 
Jaak Vandemeulebroucke en Willy 
Kuijpers 

In de reisprijs van 4 500 fr is inbe
grepen 

— reisdokumentatie en taalgrens
brochure 

— busreis en uitstappen 
— overnachtingen en ontbijt in een 

tweesterrenhotel met bad of douche 
Schlucht) Colmar (bezoek aan het 
museum Unterlinden) wijnroute Kay-
sersberg Reichenwihr (Riquewihr) 
met bezoek aan een wijnkelder 

s Avonds een gezamelijk avond
maal met als gastspreker Ferdinand 
Mosschenross voorzitter van de El-
zass-Lothnngischer Volksbund 

Maandag 10 november In de voor 
middag een geleid bezoek aan 
Straatsburg of de stad verkennen met 
vnenden 

In de namiddag een boottocht op de 
III en het bezoek aan het Europees 
middag- en avondmaal 1ste dag, 
avondmaal 2de en 3de dag 

Voor alle inlichtingen en inschrijvin
gen EVA sekretariaat Europees Par
lement Belliardsfraat 79 (Ard 303) te 
1040 Brussel (02/234 30 40) 

den en de jongste in jaren bij gelijk 
aantal stemmen Bij verkiezing van 
een van de ondervoorzitters wordt bij 
voorrang gestemd over de kandidaat 
of kandidaten die geen parlementslid 
zijn 

Partijbestuur 
(zes plaatsen te begeven, waarvan 
maximaal twee parlementsleden) 

Johan Beke, provincieraadslid. Ma
riakerke 
Jo Belmans, kamerlid. Geel 
Thor Bergers, VUJO-bestuurslid, Ka
pellen 
Hans Braquené, arr bestuurslid, 
Leuven 
Hugo Covellers, kamerlid, Aartselaar 
Danny De Cuyper (indien met verko
zen tot sekretaris) 
Roza Lernout-Martens, schepen, 
Wervik 
Bob Maes, ere-senator, Zaventem 
Nelly Maes, kamerlid, Sint-Niklaas 
Walter Peeters, ere-senator, Hamme 
Luk Robijns, arr voorzitter. Borgloon 
Jan Strynckx, arr voorzitter, Zele 
Nora Tommelein (indien met verko
zen tot ondervoorzitter) 
Annemie Vandecasteele, gemeente
raadslid, Hekelgem 
Chris Vandenbroeke, prov voorzit
ter, Waregem 
Pol Van Den Driessche, (indien met 
verkozen tot ondervoorzitter) 
Karel Van Hoorebeke, gemeente
raadslid. Gent 

Na de eerste stembeurt zijn verko
zen de kandidaten die, met tenminste 
de helft van de stemmen, onthoudin
gen inbegrepen, het grootste aantal 
stemmen hebben behaald Wanneer 
na de eerste stembeurt nog in één of 
meer mandaten moet worden voor
zien, wordt in de tweede stembeurt 
opnieuw over alle nog met verkozen 
kandidaten gestemd De kandidaten 
die dan het grootste aantal stemmen 
hebben behaald, zijn verkozen 

Provinciale 
VU-l(aderdageii 

De voorbije maanden werden afdelingen en arrondissementen 
in een belangrijl<e mate opgeslorpt door de vernieuwing en de 
verjonging van hun besturen. Deze was trouwens erg ingrijpend. 

Zaterdag as. nemen de bestuursverl<iezingen een einde, met de 
aanduiding van een nieuwe partijtop. 

En dan? 
Dan IS het ogenblik aangebroken 

om er onverbiddelijk en met volle 
kracht m te vliegen Het nieuwe werk
jaar 1986-87 IS reeds van start De 
aktie ,,Stop afbraak onderwijs" loop 
en moet volgehouden worden Maar 
er IS meer Er zijn nakende gemeente
raadsverkiezingen Er zijn de politieke 
prioriteiten Er is de partij-organisatie 

Om over een en ander van gedach
ten te wisselen werden provinciale 
kaderdagen gepland Meteen worden 
deze de eerste kennismaking tussen 
enerzijds het kader en de mandataris
sen en anderzijds het nieuw partijbe
stuur, de nieuwe algemene voorzitter 
en sekretaris 

Dwingend 
Ziehier de date van deze kaderde 

gen Noteer alvast deze van uw pro
vincie in uw agenda 
• Zaterdag 18 oktober'86 Brabant, 
Stadsschouwburg, Tienen 
• Zondag 19 oktober '86 Oost-
Vlaanderen, Zwembad, Zotfegem 
* Zaterdag 25 oktober '86 Antwer
pen Alpheusdal Berchem 
* Zondag 26 oktober '86 Limburg, 
Overeinde, As 

• Zondag 9 november '86 West-
Vlaanderen, Rodenbachpark, Roese-
lare 

In alle provincies zal een ongeveer 
gelijklopend programma gevolgd wor
den Tijdens de voormiddag, vanaf 
lOu , vindt een werkvergadenng 
plaats met de arrondissementele be
stuursleden en de fraktie van de pro
vincieraad Hierop zal de planning 
voor het lopende werkjaar verder ge-
konkretiseerd worden 

Na de middag ontvangen de alge 
mene voorzitter en sekretaris de ge-
meentemandatanssen op een gezelli
ge receptie En nadien, om 15u volgt 
traditiegetrouw een meeting voor alle 
kaderleden en mandatarissen 

Deze kaderdagen moeten een suk-
ses worden Motiverend en laaiend 
entoesiast Een krachtige start, op 
weg naar de volgende uitdagingen 
verkiezingen op gemeentelijk, natio
naal en Europees vlak De slag be
gint i 

Uw aanwezigheid en deze van gans 
uw afdeling is zonder meer dwingend 

Het partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 22 

september 1986 heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende 
mededelingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Het was meteen de laatste perskonferentie die Vic Anciaux gaf 
in funktie van algemeen voorzitter. Hij dankte de talrijk opgeko
men journalisten voor de jarenlange goede samenwerking Deze 
ontmoeting met de pers werd afgerond met het gekende „natje en 
droogje".. . 

Autonome Raad 
van het Rijksonderwijs 

De Volksunie vraagt uitdrukkelijk 
aan de Voorzitter van de Vlaamse 
regenng om de besprekingen te her
vatten over de oprichting van de Auto
nome Raad van het Rijksondenwijs 

Zoals tijdens de vonge legislatuur 
dienen de vier voornaamste Vlaamse 
partijen daarbij op voet van gelijkheid 
te worden betrokken 

De Volksunie betreurt dat die ge
sprekken na de verkiezingen adrupt 
werden afgebroken en vervangen 
door een CVP-PW onderonsje dat 
tot mets heeft geleid zodat een volle
dig jaar verloren ging 

De Volksunie heeft als eerste partij 
de idee van de Autonome Raad voor 
het Rijksonderwijs vooropgezet Zij 
wil dat alle politieke strekkingen pro
portioneel erin zouden vertegenwoor
digd zijn om het ideologisch en filoso

fisch pluralistisch karakter te waar
borgen Geen enkele strekking mag 
er een meerderheidspositie behalen 

De Volksunie staat er op dat het 
beginsel dat het Rijksonderwijs open 
staat voor iedereen en aan elkeen 
gelijke kansen biedt, volledig en waar 
achtig van kracht wordt 

Zij verzet er zich tegen dat een 
CVP-minister zoals voordien socialis
tische ministers, het Rijksonderwijs 
de inzet laten worden van een politiek 
en ideologisch schaakspel 

Haveninvesteringen 
De Volksunie wijst de verklanngen 

van Eerste Minister Martens in ver 
band met de haveninvesteringen van 
de hand 

Zij meent dat de optimale uitbouw 
van heel de haveninfrastruktuur, Ant
werpen Gent en Zeebrugge, dient 
verder te gaan Verkeersekonomisch 
IS de ligging van de Vlaamse havens 
zeer gunstig en van het grootste be
lang om het internationaal gelaat van 
Vlaanderen in de wereld gestalte te 
geven 

De Volksunie verzet zich tegen elke 
Waalse druk om het investenngspak-
ket voor de havens te verminderen 
De vereiste 150 miljard kunnen onge
twijfeld gevonden worden indien aan 
de geldverspillende kompensaties 
voor Wallonië een einde wordt ge
steld 

Zondag 12 oktober 
te Halle 

Anti-TGV-
betoging 
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Over Moilsel, 
Vlaams-nationalisme 
en gemeentepolitiek 

Mortsel is sinds geruime tijd geleend als een gemeente waar het 
Vlaams-nationalisme een hoog percentage haalt. De vestiging van 
de Gevaert-fabrieken op haar grondgebied zal daar niet vreemd 
aan zijn. Het is bekend dat Lieven Gevaert, in een periode dat er 
weinig flaminganten waren die een loopbaan kozen in de exacte 
wetenschappen, IMJ voorkeur Vlaamsgezinde universitaire schei-
kurKligen aantrok naar zijn bedrijf. De meest prominente figuur 
van deze groep was Berten Pil. 

Mortsel heeft het geluk gekend een 
figuur als Berten Pil als inwoner te 
hebben gehad. Helaas is hij ons al te 
vroeg ontvallen. Hij stierf op 5 novem
ber 1940 op de leeftijd van 48 jaar. 

Het Vlaamsgezinde en katolieke 
Mortsel kon vóór Wereldoorlog II niet 
ontsnappen aan de toenmalige bewe
ging van de Concentratie. Het begin
selakkoord op 8 december 1936 tus
sen K W en VNV was een prachtige 
droom die vrij vlug geen politieke 
uitzichten meer txxxl maar die dan 
toch nog voldoende nawerkte zodat 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1938 in zeer veel gemeenten een 
concentratielijst werd ingediend. 

Bezieler 
Zo ook te Mortsel. Deze lijst behaal

de de meerderhekj met zeven zetels 
tegen zes voor de drie oppositiepartij
en samen: socialisten, liberalen en 
een afgescheurde Katolieke midden
standspartij die niet wilde meewerken 
met de Concentratie. 

Hoewel Berten Pil, na zijn indienst
treding bij Gevaert, zich minder met 
aktieve partijpolitiek bezig hield, maar 
niettemin enorm aictief bleef in de 
Vlaamse Beweging, was hij toch de 
heilzame behoeder en bezieler ech
tere de schermen. Naar mondelinge 
getuigenissen zou hij toch in aanmer
king gekomen zijn om kopman te 
worden van de VNV-fraktie binnen de 
Concentratielijst, maar zou het Hen
drik Kuijpers, technisch direkteur en 
eerste vertrouwensman van Lieven 
Gevaert, geweest zijn die hem daar
van afhield omwille van zijn wankele 
gezondheid. In zijn plaats kwam dan 
Bert De Vos die schepen van Onder
wijs en Kuituur werd. J. Juchem werd 
burgemeester. 

Bombardement 
Vanaf einde 1941 maakte Mortsel 

ook deel uit van Groot-Antwerpen. 
Vóór die fusie hebben burgemeester 
Juchem en zijn schepenen geduren
de de oorlogsjaren op voorbeeldige 
wijze hun plicht vervuld. Hoewel bur
gemeester Juchem destijds kandi
daat was van het K W zou hij ook niet 
ontsnappen etan de repressie. 

Op 5 april 1943 verandere Mortsel 
in een puinhoop door een zwaar An
gelsaksisch t)ombardement van op 
zeer grote hoogte. Officieel waren er 
997 doden. Maar ook door de V-
wapens, einde 1944 en begin 1945, 
ward Mortsel zwaar getroffen: 80 do
den. Naast de doden waren er natuur
lijk ook nog veel meer zwaargewon
den. In de repressiejaren waren er te 
Mortsel kernen die werkten om het 
leed bij de getroffen familie's te leni
gen. Het meest opvallende werk was 
dat van Maria van Gastel, de weduwe 
van Berten Pil. Ze stichtte in 1946 een 

De Voiicsunie 
te miortsel 

In dit WIJ-nummer krijgt u wat meer 
dan gewone informatie vanuit Mort
sel. U kunt teksten lezen van VU-
voorzitter Bob Walscharts, fraktielei-
der in de gemeenteraad Jan Vande-
walle, een woordje over de VUJO-
werking in Mortsel en tenslotte wat 
over de verbroedering van VU-Mort-
sel met VU-Bree, vorige zaterdag 20 
september in Bree. Alleszins veel 
leesgenot. 

tehuis voor kinderen van de repres
siegetroffenen. Jef Rombouts, die in 
1938 medestichter was van het 
,,Vlaamsch Verbond van Reserveoffi
cieren", heeft als bijzitter van de 
krijgsraden menig harde strafmaatre
gel kunnen afzwakken. En de histori
cus Frans Blockmans, socialistisch 
gemeenteraadslid vanaf 1948 tot aan 
zijn overlijden in 1962, nam deel aan 
de aktie voor amnestie, tot ongenoe
gen van de officiële BSP. 

Na wereldoorlog II zou Mortsel vrij 
vlug een plaats innempn in de Vlaam
se Beweging. Na de dinametering van 
de IJzertoren ontstond een plaatselijk 
Ijzerbedevaartkomitee dat jarenlang 
een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Zowel bij de oprichting van de Vlaam
se Concentratie als van de Volksunie 

werd te Mortsel een van de eerste 
plaatselijke afdelingen opgericht. 
Onze eerste voorzitter Mattheyssens, 
werd in 1961 volksvertegenwoordi
ger. 

Sukses en opdoffer 
Wanneer de Volksunie voor het 

eerst deelnam aan de gemeente
raadsverkiezingen in 1964 werden 
drie zetels veroverd. En het lukte ook 
om deel te nemen aan de bestuurs-
meerderheid. Ward Rolus werd sche
pen. Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1970 werden vier zetels be
haald. Dat kon echter niet als een 
vooruitgang bestempeld worden ver
mits ook het aantal raadsleden werd 
uitgebreid en in die periode de VU-
afdeling innerlijke moeilijkheden ken
de. De gemeenteraadsverkiezingen 
van 1976 zouden echter het hoogte
punt betekenen. Met acht verkozenen 
lukte het opnieuw om deel te nemen 
aan de meerderheidskoalitie, ditmaal 
met drie schejsenen: Jan Vandewalle, 
Bob Van Hoofstadt en Lieve Deceus-
ter. Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van '82 werden ér veel meer 
lijsten ingediend en kregen we een 
flinke opdoffer en zakten we terug 
naar zes zetels. 

Het verenigingsleven is te Mortsel 
zeer levendig uitgetrauwd, niet alleen 
in aantal, maar ook in grootte en 
kwaliteit. De Davidsfondsafdeling en 
de Bond van Grote en Jonge Gezin
nen zijn beiden binnen hun verbond 
een van de grootste van Vlaanderen. 
De toneelgroep ,,Streven" staat aan 
de top van het amateurtoneel. Tot 
viermaal toe was Streven winnaar van 
het Koninklijk Landjuweel. Er zijn 25 
jeugd- en jongerengroepen, 66 sport
verenigingen, 46 kultuurverenigin-
gen, 18 soclo-kulturele verenigingen 
en 8 bejaardenverenigingen. 

Wat ruimtelijke ordening betreft is 
Mortsel een moeilijk te besturen ge
meente. Het wordt doorkruist door 
staatsbanen; op de as Noord-Zuid 
Antwerpen-Lier en Antwerpen-Me-
chelen die zich splitsen op Mortsels 
grondgebied en op de as West-Oost 
de Vredesbaan en de Krijgsbaan die 
met hun verdere verbindingen voorlo
pig de funktie vervullen van tweede 
ring rond Antwerpen. Morstel wordt 
ook doorkruist door de spoorwegen 
Antwerpen-Brussel en Antwerpen-
Lier waarbij nog een splitsing door de 
dorpskern die beide lijnen op elkaar 
doet aansluiten. 

Met het oog op de toekomst 

VU JO-Mortsei al(tief 
Binnen de Mortselse VU-afdeling bestaat sinds 1984 een aktieve 

VUJO-kern. Zoals zovele jongerenorganisaties kenden ook de 
Mortselse Volksuniejongeren hun hoogten en laagten... 

De eerste jaren werd in Mortsel 
regelmatig samengewerkt en meege
daan met het Mortsels Aktiekomitee 
Leefmilieu. Er werden vormingskur-
sussen georganiseerd, amnestleak-
ties gedaan enz. VUJO-Mortsel was 
van in het begin aktief in de Mortselse 
jeugdraad. Ook in de hogere VUJO-
strukturen is bijna bestendig iemand 
van Mortsel er bij geweest. 

Een andere konstante in de ge
schiedenis van VUJO-Mortsel is de 
medewerking met eiktivlteiten van het 
Taal Aktie Komitee (TAK). 

Aflossing 
Sinds 1982 (resultaat van de ge

meenteraadsverkiezingen) is er een 
nieuwe ploeg bij VUJO-Mortsel die nu 
zelf volop bezig is nieuwe en jonge 
mensen te zoeken om voor de aflos
sing van de wacht te zorgen. 

De jongste jaren werden tal van 
aktiviteiten georganiseerd: vormings
avonden met o.a. Willy Kuijpers en 
Bruno De Wever, debatten over ge
meentelijk in Mortsel en vredespro-
blematiek, akties rond het behoud 
van de Dieseghemhoeve, de infra-
struktuur aan de sjaortterreinen en de 
reinheid van de gemeente, kulturele 
avonden met Katastroof en Willem 
Vermandere, sportieve aktiviteiten 
met deelname aan de VU-Sportdag 
en een wekelijks volleybaluurtje, ont-
spanningsaktiviteiten zoals het jaar
lijks inrichten van een wandelzoek
tocht, enz... 

Onze belangrijkste inspanningen 
gaan deze maanden naar het zoeken 
van nieuw en jong bloed. Onze be
stuursleden zijn allemaal tussen de 
25 en 35 jaar. Maar enkele jongeren 
van nog geen 20 jaar hebben zich 
bereid getoond om mee te helpen aan 

het uitzoeken van geschikte aktivitei
ten om jongeren aan te trekken. 

Bruisend 
Wat brengt de toekomst? Op vrij

dag 26 september geven we de juiste 
oplossingen en maken we de uitslag 
bekend van onze derde Leeuwkesral-
ly, met dit jaar een rekorddeelname 
van 63. Op vrijdag 17 oktober hebben 
we het Mark Liebrechtcentrum afge
huurd waar we de film ,,Cocoon" 
zullen draaien. De week nadien geven 
we een jongerenfuif in 't Centrum, 
Osylei 43. 

Rond 11 december is een amnes
tieavond gepland met TAK-films. De 
volgende maanden voorzien we nog 
een kwisavond, een zngavond en in 
samenwerking met de VU een avond 
met Hugo Coveliers. Voor najaar 1987 
zijn we ondertussen ook reeds aan 't 
uitzien naar weer een grootse kulture
le aktiviteit. 

Kortom, we bruisen van de aktivi
teit. Wie in Mortsel nog niet van VUJO 
gehoord heeft, leest niets, hoort niets 
en ziet niets. Wij blijven voortwerken, 
Vlaanderen ten bate. 

Wie geïnteresseerd is in VUJO-
Mortsel neemt maar kontakt op. 

Winfried Van Gramlieren 

Aan de Wl J-lezer 
Het verheugt mij op deze bladzijde onze gemeente en onze 

Volksunie-afdeling Mortsel te mogen voorste l len. Waarvoor overi
gens mi jn dank aan de redaictie van WIJ. 

Mortsel , een Antwerpse randgemeente die ontsnapte aan de 
fus ie , een gemeente die vooral t i jdens de zestiger jaren een grote 
bevolkingsaangroei kende, maar de laatste jaren door de nog 
verdergaande vlucht uit de stad een l ichte terugloop kende. 

Voor de Ietwat ouderen in Vlaanderen werd Mortsel bekend door 
het ongewoon moordenden bombardement van 5 apri l 1943 met 
bijna duizend doden in nauwelijks tien minuten. Voor de jongere 
generaties is Mortsel bekend door het wereldbekende bedrijf 
Agfa-Gevaert. 

Mortsel was steeds een gemeente met een in meerderheid 
Vlaamsvoelende bevolking. Reeds dertig jaar lang is te Mortsel 
een Volksunieafdeling — misschien niet alt i jd spektakulair — toch 
steeds regelmatig aan het werk. Onze verjongde ploeg blijft 
geloven in de noodzakelijke waarden van het Vlaamsnational isme 
ter verheffing van ons volk. Zoals dertig jaar geleden gaan wi j 
te rug ,,den boer o p " en kolporteren met ons weekblad WIJ, nu 
zondag 28 september. 

Ik dank bij voorbaat mi jn bestuursleden-medewerkers voor hun 
inzet evenals de Mórtselaren die ons blad hebben wi l len kopen. 

Bob Walscharts, 
Voorzltte'-

Mark Liebrechtcentrum 
Door nieuwe verkavelingen heeft 

Mortsel een grote expansie gekend in 
de jaren '50 en '60. De bevolking 
groeide van 15.551 inwoners op 1 
januari 1945 tot 28.284 op 1 januari 
1969. Dat was dan ook meteen het 
hoogtepunt. Van danaf was er een 
zeer langzame daling tot 26.401 op 1 
januari 1984. De gemeentebesturen 
in de jaren 1945-1964 zagen het zeer 
groots. Er werd een gemeentehuis 
gebouwd, groot genoeg voor 60.000 
inwoners. Dan zou letterlijk alles vol
gebouwd zijn. Trouwens goede kan
sen voor parkgebieden zijn definitief 
verloren gegaan. 

In de twee perioden dat de Volks
unie aan het gemeentebeleid deel
nam werd hard gewerkt om een dege
lijke infrastruktuur uit te bouwen; 
twee ontspanningslokalen voor de 
derde leeftijd, een zwembad met in-
struktiebad, een sporthal en drie 
sportpleinen, nieuwe gebouwen voor 
het Gemeentelijk Technisch Instituut, 

talrijke aanpassingswerken aan de 
gemeentelijke scholen, twee jeugdlo
kalen, een nieuwe akademie voor 
schone kunsten en een volwaardige 
zaal voor podiumaktivlteiten: het 
Mark Liebrechtcentrum. 

Onze OCMW-leden hadden in de 
bestuursperiode 1977-1982 hard ge
werkt voor de uitbouw van bejaarden-
flats en een verzorgingscentrum voor 
bejaarden. Een kleiner ontwerp ,,De 
Populieren" kon verwezenlijkt wor
den. Maar een groots projekt, dat van 
,,De Meerminne" werd voor de goed
keuring jarenlang ,,vergeten" in de 
ministeriële schuiven. Het werd plots 
bovengehaald in '83 en nadert nu zijn 
voltooiing. 

Onze huidige OCMW-leden werken 
vanuit de oppositie positief mee, zon
der wrok, omdat het tenslotte ons 
projekt was. 

We hopen, door een volgehouden 
werking en aktie, dat Mortsel een 
entrum van Vlaams-nationalisme zal 
blijven. j.v.D.W. 

O.C.M.W.-Zwijndrecht 
Aanwerving van een maatschappelijk assistent(e) en een 

opsteller in vast dienstverband. 
Het O.C.M.W.-Zwijndrecht zal eerlang overgaan tot de aanwerving in 

vast dienstverband van een maatschappelijk assistent en een opsteller. 
De kandidaturen voor het aanwervingsexamen worden ingewacht 

voor beide betrekkingen uiterlijk tot 15.10.'86 bij de Voorzitter van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Dorp West 12, te 2730 Zwijndrecht. 
Zij dienen aangetekend te worden verstuurd of op het sekretariaat 
tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven en moeten vergezeld zijn 
van een kort curriculum vitae en een voor eensluidend verklaard 
afschrift van het vereiste diploma. De geslaagde kandidaten die niet 
onmiddellijk worden aangeworven, worden opgenomen in een wer
vingsreserve geldig voor een periode van twee jaar. 

De voornaamste aanwervingsvoorwaarden zijn de volgende.-
- Belg zijn, van goed gedrag zijn, de minimum leeftijd van 18 jaar 

bereikt hebben en de maximum leeftijd van 45 jaar niet overschreden 
hebben op 01.01.'87. 
— Voor maatschappelijk assistent: houder zijn van een diploma van 

maatschappelijk assistentte) voorzien bij de Wet van 12 juni 1945. 
— Voor opsteller: houder zijn van een diploma van hoger secundair 

onderwijs of gelijkwaardig. 
Bijkomende inlichtingen kimnen bekomen worden bij de Sekretaris, 

Dorp West 12, te 2730 Zwijndrecht, tel. 03-252.70.27. 
Bij bevel, de Voorzitter 
de Sekretaris, L. Van Bogaert F- Stroobant. 

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 mihtieverplichtlngen en ten minste 21 jaar 
oud zijn 
— in het bezit zijn van een diploma maatschappelijk assistent, bij 
voorkeur specialisatie sociaal-kultureel werk of een diploma van een 
daarmee vergelijkbare post-secundaire opleiding of gedurende 5 jaar 
grondige ervaring hebben in het sociaal-kultureel werk 
— bij voorkeur vertrouwd zijn met de Brusselse situatie 
Barema: rang 245 

Inschrijvingsformulieren kunnen vóór 20 oktober 1986 aangevraagd 
worden op het sekretariaat van de Sociaal-Kulturele Raad Oudergem 
(t.a.v. M.Voets, s.k.w.-er), M.Buntincxstraat 17 te 1160 Brussel. 
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VU-Mortsel verbroederde 
met Vtl-Bree 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK 

VAN KAPELLEN 
Openverklaring van de twee volgende plaatsen: 
1. Ontvanger bi] het OCMW-Kapellen (Full-time betrekking -

M/V) 
Kandidaatstellingen dienen vergezeld te zijn van de volgende 

formulieren: 
— curriculum-vitae; 
— uittreksel geboorteakte; 
— bewijs van goed gedrag en zeden; 
— bewijs van nationaliteit; 
— militieattest; 
— afschrift licentiaatsdiploma (ingevolge K.B. van 5.10.'84). 

2. Schoonmaakster bij het OCMW-Kapellen (Part-time-betrek-
king - 20 uur per week - V/M) 

Kandidaatstellingen dienen vergezeld te zijn van. de volgende 
formulieren: 

— sollicitatiebrief; 
— uittreksel geboorteakte; 
— bewijs van goed gedrag en zeden; 
— bewijs van nationaliteit; 
— eventueel militieattest voor de mannelijke kandidaten. 

De beide kandidaatstellingen dienen aangetekend opgezonden te 
worden aan mevrouw de voorzitter van het OCMW-Kapellen, C. Van 
Croonenborch-Standaert, Klein Heiken 298, te 2080 Kapellen, en dit 
uiterlijk op datum van: 18 oktober 1986. 

Bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd op het O.C.M.W.-
sekretariaat, tel.: 03-664.89.89 en 03-664.45.01 en of ten burele Chr. 
Pallemansstraat 74, te 2080 Kapellen (tussen 9 en 12 uur). 

,,Vlaanderen wereldwijk" 

5de VUJO Kongres 
werd happening 

Zondag l.l. hielden de Volksunlejongeren hun 5de kongres 
„Vlaanderen wereldwijk" te Mechelen. 

's Voormiddags werd een nieuw landelijk bestuur verkozen. 
Uittredend voorzitter Bart Tommelein werd herverkozen. 

Sekretaris werd Marijke Baert uit 
Dendermonde en Piet Ronsijn, ge
meenteraadslid te Dilbeek, werd ver
kozen tot voorzitter van de nationale 
VUJO-raad. 

Verder werden Bart Staes (A'pen), 
Thor Bergers (A'pen), Maarten de 
Ceulaer (Bree), Peter Housen (Has
selt), Peter de Moyer (Geraardsber-
gen), Tom Serkeyn (Vilvoorde), Kris 
van Dijck (Dessel), Erwin Bossuyt 
(Zwevegem), Frans Alpaert (Brugge) 
tot DB-lid verkozen 7 van de 10 
bestuursleden zijn nieuwkomers, de 
gemiddelde leeftijd is 26 jaar. 

's Namiddags was het de bedoeling 
de standpunten van VUJO te aktuali-
seren Na een ludiek verwelkomings
woord van VUJO-Mechelen- een uit 
dejarep '60 weggelopen hippie ver
anderde voor onze ogen in een mo
derne ,,jOepi", bogen zo'n 200 kon-
gresisten zich over de plaats van de 
gemeenten en leefkringen in Vlaan

deren. Tevens werden de strukturen 
van het gedroomde Vlaanderen zelf 
behandeld. Het derde deel „Vlaande
ren in de wereld" moest wegens tijds-
gebrek uitgesteld worden. 

„Belgies wanhoop" 
De sfeer zat erin. De kabaretgroep 

,,Belgies Wanhoop" droeg daar een 
artistiek steentje toe bij. 

Een deel van de jonge kongresgan-
gers lieten hun inspiratie de vrije loop 
en sommige — gedurfde — amende
menten op de ontwerpresoluties wer
den origineel en met heel wat theater
werk verdedigd. Zodanig zelf dat één 
en ander uit de hand dreigde te lopen. 
Uiteindelijk kwam alles op z'n pootjes 
terecht, alhoewel er velen kritiek had
den op de degelijkheid van de teksten 
en de voorbereiding van het kongres 

Senator Paul Van Grembergen, ka
merlid Hugo Coveliers en Euro-parle-
mentslid Jaak Vandemeulebroucke 

Vorige zaterdag 20 september trok
ken we met een dertigtal bestuursle
den, mandatanssen en militanten van 
VU-Mortsel naar de gemeente Bree. 

Iets na tienen werden we verwel
komd in de Boneput door arr. sekreta
ris Enk Eyckmans en de sekretaresse 
van VU-Bree 

Na de koffie werd uitgerukt voor 
een korte maar zeer interessante 
wandeling door Bree We maakten 
kennis met de geschiedenis van Bree, 
maar ook het huidige werk van het 
gemeentebestuur kwam ruim aan 
bod. manier van aanpak op het vlak 
van ruimtelijke ordening, kultuurbe-
leid, sociaal beleid enz... De nadruk 
wordt steeds gelegd op het leefbaar 
houden van Bree, met kleinschalige 
projekten op alle gebieden 

Op het stadhuis van Bree werden 
we dan ontvangen door de schepen 
van Kuituur en de OCMW-voorzitter. 
De schepen gaf ons nog meer uitleg 
over de manier van werken in Bree' 
leefbaarheid en kleinschaligheid. 

Namens de afdeling Mortsel dankte 
voorzitter Bob Walscharts de afdeling 
Bree voor de uitnodiging. ,,Van de 
aanpak in Bree kunnen wij heel wat 
leren. Vandaag mag geen enig feit 
blijven. Wij hopen dat de kontakten 
tussen onze afdelingen bestendigd 
zullen worden". 

Namens de afdeling Mortsel werd 
dan een prachtig schilderij-akwarel, 
voorstellende de Mortselse St.-Bene-
diktuskerk, overhandigd Het is van 
de hand van Mortsels VU-lid Edward 
Vangramberen. 

Na een receptie leidde de schepen 
de bezoekers rond in het Breese stad
huis. 

Het middagmaal werd gebruikt bij 
enkele gastvrije Breese families. 
Onze dank hiervoor alleszins. Na de 
middag wandelden we door het Itter-
dal naar de Pollismolen waar we als 
eregasten aanwezig waren op het 
arrondissementeel familiest van VU-
Tongeren-Maaseik. Daar ontmoetten 
we dan ook burgemeester Jaak Ga
briels die ons onderhield over de wer
king, de projekten van het stadsbe
stuur van Bree. Wij sloten ons aan bij 
het familiefeest: wandeling, volksspe-
len, briksschieten, enz... 

Tijdens het optreden van de blaas
kapel Pax-Band was het tijd voor VU-
Mortsel om terug huiswaarts te keren. 

Het was een prettige, toffe dag. De 
kontakten moeten zeker voortgezet 
worden. 

Bedankt VU-Bree! 
Winfried Vangramberen 

vereerden het kongres met hun aan
wezigheid. Tevens waren 2 landelijke 
bestuursleden van de Jonge Demo
craten uit Nederland aanwezig. 

In zijn enthousiasmerende slottoe
spraak, die dikwijls door applaus werd 
onderbroken, schetste voorzitter 
Tommelein de plaats van Vlaanderen 
in de wereld, de rol van VU en VUJO 
en eiste van het nieuwe partijbestuur 
duidelijkheid en radikaiisme. Met 
bloemen voor Piet en Bart en een 
daverende ,,Vlaamse Leeuw" werd 
dit kongres afgesloten. 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

26 TURNHOUT: Enk Anthonis (di-
rekteur Warande) spreekt over de 
,,werking van de Kulturele Centra in 
Vlaanderen", in de ,,Schalmei", Pa
tersstraat 91 om 20u30. Org. Vlaamse 
Knng Turnhout. 
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. 
26 MORTSEL: „De vrije Madam", 
Mark Liebrechtcentrum, H. Kruis
straat om 20 uur. Org. FVV-prov. 
Antwerpen. Reservatie' Van Langen-
donck, tel 664.79.61. 
27 BOECHOUT-VREMDE: Jaarlijks 
Leeuwenbal in ,,Gildenhuis" te Boe-
chout. OTkest ,,The Kimberly's". Aan
vang: 20u30. 
27 KONTICH: VU met eigen rom
mel- en antiekstand op de Kontichse 
avondmarkt. Aanvang- 18u. 
27 OUD-TURNHOUT: VU-bal in 
café Sportcentrum, Oud-Turnhout (in
kom 50 fr., 1 kons. inbegrepen). 
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 
f)Olitiemuseum. 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. 
28 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: 
Reis naar Zeebrugge en het Zwin. 
Inlichtingen bij VU-afdeling Hombeek-
Leest-Heffen. 
28 SCHILDE: Openbaar dienstbe
toon door provincieraadslid Bart Van-
dermoere m café De Schilde. Tussen 
11 en 12 uur. 

OKTOBER 
3 O.L.V.-WAVER: Mosselfeest in 
chalet S.K.Wavriaom 20 uur. Deelne-
mingsprijs: 300 fr. Muzikale omlijs
ting: Zakdoek. Org. VU-Katelijne & 
Waver. 

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 voorven/ook 300 fr. Inlich
tingen: Jan Wambacq 457.31.70. 
Org VU-Kontich. 
4 KAPELLEN: Onze VU-mandata-
rissen op de praatstoel. Zaal ,,Muy-
strael", Binnenweg. Aanvang: 20u. 
Inkom gratis. Muzikaal opgeluisterd 
door ,,Semper Dolens". Org. FW-
Kapellen. 
4 ANTWERPEN: Zang- en muziek-
wedstrijd ,,Dries Bogaert", ,,Gouden 
Brabo" in zaal EIckerlyc om 20 uur. 
Org.: Vlaamse Culturele Produkties 
vzw. Inl. tel. 664.26.00 (kantooruren). 
5 TURNHOUT: Bus naar feestna-
middag 25 jaar VNJ, Floraliënpaleis te 
Gent Kaarten en inschrijving bij Mare 
Vertessen, tel. 61.37.44. 
7 MORTSEL: Jaak Gabriels 
spreekt. In 't Centmm, Osylei 43 om 
20 uur. org. VU-Mortsel. 
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. 
11 TURNHOUT: Bruegeliaanse 
avond in gasthof ,,De Oude Eik", 
Leiseinde 3 (Baan Turnhout-Tielen). 
Deelnameprijs 600 fr p.p., drank, 
eten, muziek en gezelligheid inbegre
pen. Inschrijven op tel. 014/41.50.38 
voor 1 oktober. Org. VU-Turnhout. 
11 KONINGSHOOIKT: VU-leden-
feest in de Parochiezaal, Mechelbaan 
om 19 uur Gastspreker is senator 
Walter Luyten. Muziekale omlijsting: 
Discobar Scooby Doo. Deelname
prijs: 450 fr/leden, 500 fr/niet-leden. 
11 BERCHEM: „Laat lied'ren weer
klinken". 3e Volkszangavond o.l.v. 
Gust Teugels, m.m.v. koor ,,Die Cier-
lycke", VI. Volksharmonie en solisten. 
Om 20 uur in het Cultureel Centrum, 
Driekoningstraat 126. Inr. Vlaamse 
Kring Berchem. 

Arrondissementeel 
icomitee „Stop TGV" 

In het Antwerpse werd een arron
dissementeel aktiekomitee ,,Stop 
TGV" opgericht. Het komltee heeft 
zich als doel gesteld de bevolking te 
informeren over de Hoge Snelheids 
Lijn (HSL), akties te voeren en de 
nationale betoging van 12 oktober in 
Halle grondig voor te bereiden. 

De echte nood 
Het komltee stelt met bezorgdheid 

vast dat over de hoofden van de 
plaatselijke bevolking heen en zonder 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 
GENEESKUNDIG PERSONEEL 

Volgende bediening wordt openverklaard: 
— één plaats van geneesheer-diensthoof (rang 1) voltijds in 

de Dienst voor Oogziekten en Oogheelkunde van het Algemeen 
Ziekenhuis Middelheim. 

De kandidaten moeten de leeftijd van 35 jaar bereikt hebben 
op het ogenblik van hun aanstelling. 

De kandidaten moeten van Belgische nationaliteit zijn. 
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het Sekretariaat, 

Lange Gasthuisstraat 33, te Antwerpen, uiterlijk op 13.10.1986. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 400 fr. (voor bepaald benoem

de personeelsleden: nihil). 
Inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te bekomen 

op de 7de Direktie/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39 
te Antwerpen (tel. 22.35.711). 

een inspraakronde bij de plaatselijke 
overheid verregaande beslissingen 
getroffen worden die een nefaste wer
king kunnen hebben op leefmilieu en 
de ruimtelijke ordening. 

Het komltee wijst dit huidig rege-
ringsvoornemen zonder voorafgaan-
delijke kosten-baten-analyse en een 
milieu-effektenrapportering formeel 
van de hand en stelt verder dat de 
t^evolktng meer nood heeft aan dege
lijke en klokyaste verbindingen dan 
aan een uitermate duur spoonwegpro-
jekt. 

Het komltee is reeds georganiseerd 
in 10 Antwerpse gemeenten die ge
troffen zouden worden door de aanleg 
van deze HSL/TGV en heeft als 
woordvoerder Erwin Brentjens, Ede-
gemse Steenweg 2 bus 5 te 2550 
Kontich (03/457.72.40). 

Kontakt-adressen 
VU-Moitsel 

VU-voorzitter. Bob Walscharts, 
Steenakker 28, 2510 Mortsel, tel. 
449.89.54. 

VUJO-voorzitter: Winfried Van
gramberen, Theofiel Reynlaan 56, 
2510 Mortsel, tel. 449.50.96 

VU-fraktieleider gemeenteraad: 
Jan Vandewalle, Dieseghemlei 52, 
2510 Mortsel, tel. 449 51 10. 

OCMW. Irene Hendrickx-Van Bau-
wel, Jaak Blockxstraat 21, 2510 Mort
sel, tel. 449.72.95. 
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Gemeenteraad Herk-de-Stad 

Voorontwerp kulturele 
Infrastruktuur goedgekeurd 

Voor de VU-schepen Laurens Appeltans van Herk-de-Stad is de 
goedkeuring van het voorontwerp van de kulturele infrastruktuur 
in Herk-Centrum een van de parels op de kroon de voorbije vier 
jaar kultuurbeleid. Alhoewel het laatste punt op een lange dagorde 
van 18 punten kan deze goedkeuring zeker de belangrijkste 
genoemd worden. 

meester Knuts erg in de smaak van 
scheoen Vanleeuw, sinds het op voor
stel van de Stedelijk Kultuurraad 
goedgekeurde rookverbod op de ge
meenteraad 

Ondanks de 18 punten werd de 
dagorde andermaal in een vlot tempo 
afgehandeld zonder al te veel proble
men of stemverheffingen, de traditio
nele luidruchtigheid van CVP-raadslid 
Vanuytrecht met meer in acht geno
men (h|o) 

LinnBURG 
OKTOBER ^gayaö 

1 TESSENOERLO: GezeHig sa
menzijn met koffie en taart in het 
Paenhuis om 20 uur Voorstelling 
jaarprogramma Org FVV-Tessen-
derlo 

De realisatie van een kulturele in
frastruktuur IS een verzameling van 
,.tochten" en langs diverse ministe-
nes en diensten Niet alleen Kuituur 
wil er zijn zegje, ook het Biblioteekwe-
zen en Monumentenzorg willen en 
vinger in de pap en dit omwille van het 
feit dat het vroegere beschermde 
schoolgebouw zal omgebouwd wor
den tot biblioteek m een geheel van 
een kulturele infrastruktuur met poly
valente zaal, voorzien van vergader
ruimtes met voor elk wat wils 

,,Van hot naar haar" 

Het voorontwerp is in een zodanig 
afgewerkt ver stadium dat het als het 
ware reeds dienst kan doen als defini
tief ontwerp omdat hogervermelde 
diensten alles vrij nauwkeung en m 
detail wilde zien uitgetekend alvorens 
er hun goedkeunng aan te geven, 
zodanig dat het dossier geregeld van 
,,hot naar haar" gestuurd werd Met 
de subsidienng van de diverse dien
sten zal het de herkse gemeenschap 
slechts 26 miljoen kosten en zal de 
resto ó'n 65 tot 70 mihoen gesubsi
dieerd worden, wat de CVP-oppositie 
uiteraard betwistte, met het argument 
dat de toegezegde subsidie met zou
den gerealiseerd worden Ook vond 
de oppositie het hele opzet een te 
groots opgezet prestige projekt en 
sprak van een kultuurpaleis waar 
moeite noch kosten gespaard wer
den Wanneer echter de architekt-
ontwerper na twee uur wachten op de 

ZOeK€RC3€ 
• Op de jongste IJzerbedevaart 
werden na de plechtigheid, juist over 
de brug, aan de linkerkant, radio
cassettes met Vlaamse strijdliederen 
verkocht Prijs 300 fr Door omstan
digheden werd ik afgeleid en vergat 
daardoor zo een cassette te kopen 
Wie kan mij zo een cassette bezor
gen, of wie weet waar ik zo'n ding kan 
bekomen Laten weten aan Jan Da
niels, Wolvenstraat 30/4 te 3290 
Diest 

• 25j tweetalige juffrouw met diplo
ma hoger secundair onden^rijs (sekre-
tanaat talen), zoekt een betrekking m 
het Brusselse of ten westen van Brus
sel Voor ml zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

gemeenteraad verscheen vonden de 
heren en de dames van de oppositie 
het echter overbodig om ook maai 
een vraag te stellen over de techni
sche kant van de zaak, doende alsof 
ze er alles van wisten Later bleek 
echter in de wandelgangen dat de 
fraktieleider van de oppositie Gilbert 
Ignoul zich de vraag stelde wat met 
het rechter gedeelte van het vroegere 
schoolhuis zou gebeuren Hieruit 
bleek duidelijk hoe goed deze op de 
hoogte was en van het hele dossier en 
op welke grond hun vele ,,palabers" 
gebaseerd zijn 

Een degelijk uitgebouwde kulturele 
infrastruktuur in het centrum van 
Herk-de-Stad is echter een bittere 
noodzaak Buiten de bereidwillig af
gestane zaal van het Amandinakolle-
ge IS er in het centrum hoegenaamd 
mets waar een of andere kulturele 
aktiviteit kan plaatsvinden Daarenbo
ven IS deze zaal van het kollege, 
alhoewel,,iedere" organisatie er gra
tis mag van gebruik maken met aleijd 
geschikt voor alle aktiviteiten gezien 
hij oorspronkelijk is bedoeld voor ref
ter De stedelijke biblioteek, nog 
steeds m uitbouw en gehuisvest in 
een oude woonst en is dringend aan 
uitbreiding toe Vandaar dat een de
gelijke uitgebouwde kulturele infra
struktuur zeker geen overbodige luxe 
IS, temeer nog omdat het Herks cen
trum het enige zal zijn binnen een 
straal van twintig kilometer tussen 
Hasselt, St -Truiden, Benngen en 
Diest 

Snoepjes... 

Van de andere punten van de ge
meenteraad valt op te merken dat SP-
schepen Magda Raemaekers een 
punt moest afvoeren naar een volgen
de raad, bij gebrek aan dossierkennis 
I V m riolering omwille van de opmer
kingen van de oppositie, die blijkbaar 
meer weet van riolenngen dan van 
kuituur 

PW-schepen Vanleeuw bekende 
openlijk ongelijk i v m de wegbestrij-
kingen na de voorbije winter On
danks een verkiezingsbelofte om jaar
lijks voor de nodige bestrijkingen te 
zorgen is dit pas gebeurd na vier jaar, 
wat de belastingsbetaler dan ook een 
smak meer kost Hier insinueerde de 
oppositie dat heel wat opritten langs 
de bestreken wegen mooi vernieuwd 
waren Iets wat uiteraard tegelijkertijd 
mag gebeuren als de stad het maar 
met hoeft te betalen 

Ook vallen de snoepjes van burge-

Voorontwerp van het Kultureel Centrum te Herk-de-Stad Naast en achter het beschermde schoolhuis zal 
het herkse Kultureel Centrum uitgebouwd worden 

Vü-Dilsen op de aktieve toer 
Op 23 II werd het bestuur van 

Volksume-Dilsen verkozen Lieve 
Weetjens werd hierbij in haar ambt als 
voorzitter bevestigd evenals Irma 
Vanholzaets-Janssen als ondervoor
zitter 

Mathieu Vastmans, ere-voorzitter, 
kreeg de taak zich over de centen te 
ontfermen tenwijl Jef Verheyen ge
vraagd werd om te zorgen voor de 
propaganda Jean Janssen zal de 
taak van organisator waarnemen en 
Theo Beckers zal verantwoordelijk 
zijn voor de vorming Vicky Moonen-
Radkova zal de vrouwenwerking koor
dmeren 

Volksunie-Dilsen voerde bij deze 
verkiezingen ook een verjonging 
door de 18-jarige Koen Thevissen zal 
de taak van sekretaris evenals afge
vaardigde voor Dilsen in VUJO-Maas-
oeter naar best vermogen uitvoeren 
Vergeten we ook met de overige be
stuursleden Jan Vleeschouwers, Mar
tin Colson en Johan Vermeulen te 
vermelden 

En last but not least onze gemeen
teraadsleden Jan Dillen, Rene Ver
heyen, dr Dries Remmerie en gewe
zen VU-senator en fraktievoorzitter in 
de gemeenteraad Thieu Lowis die 
overigens samen met Thieu Vast
mans zal instaan voor het dienstbe
toon 

Op deze vergadering werd ook be
sloten om zelf een blaadje uit te geven 
omdat de VU (Nieuw) met eens recht
matig in de kranteverslagen komt na 
een interpellatie m de gemeenteraad' 

Tijdens de vakantie werd gewerkt 
aan ,,VU-Nieuw-S", zoals het maand
blad de geschiedenis m zal gaan, VU 
om aan te duiden dat htt van onze 
groep komt en Nieuw, duidelijk doe
lend op de naam van de lijst waarop 
onze gemeentemandatanssen wer
den verkozen 

Jeugd, werk en technologie 

Boekenbeurs te Kampenhout 
VU-Kampenhout nodigt uit op haar 

tweede Boekenbeurs die zal door
gaan in zaal ,,De Beiaard" te Kam 
penhout-Centrum De boekenbeurs 

Nieuwe FVV-afdeling voor Affligem 
Op maandag 29 september a s 

organizeert de werkgroep van de Affli-
gemse vrouwenbeweging, aangeslo
ten bij de Federatie voor Vlaamse 
Vrouwen, haar eerste aktiviteit Deze 
gaat door m het Kultureel Centrum 
van de Abdij van Affligem, vanaf 20 
uur 

BRT-medewerkster Hilda Uytter-
hoeven werd bereid gevonden om op 
deze eerste bijeenkomst als gaste op 

te treden met een voordracht die als 
tema heeft ,De geschiedenis van de 
vrouw door een humoristische bnl 
bekeken" 

De orgamzatoren rekenen ten stel
ligste op een grote aanwezigheid 
Voor meer informatie bellen naar Rita 
Blom (053-66 82 15), Paula Bornauw 
(053-66 02 66) Yolande Moyersoon 
(053-66 98 74), Renée Van den Broe-
cke (02-582 35 29) of Louisette Van-
develde (053-66 70 81) 

gaat door tijdens het weekeinde van 
3, 4 en 5 oktober 1986 Het thema is 
Jeugd, Werk en Technologie 

Het programma is als volgt 
Vrijdag 3 oktober om 20u opening 
door Luk Van Biesen, Voorzutter VU 
arr Halle-Vilvoorde 
Zaterdag 4 oktober om 15u demon
stratie edikatief-konstruktiespeel-
goed De beurs blijft open tussen 
14u 30 en 20u 

Zondag 5 oktober om 15u stelt sena
tor Andre Geens zijn boek voor 
,,Werk voor iedereen in Vlaanderen" 
en spreekt over tewerkstelling en ar
beid na het St Annaplan De beurs 
blijft open tussen 10 en 20u 

De redaktiekern bestaande uit Lie
ve Weetjens, Jef Verheyen en Koen 
Thevissen, zorgde met de hulp van 
Rene Verheyen dat het eerste num
mer verspreid werd m de laatste week 
van augustus Aan de reakties die we 
ontvingen hebben we kunnen merken 
dat WIJ met onze 16 biz tellende 
uitgave de nagel op de kop tikten 

Maar hier bleef het met bij Op 
zondag 31 augustus ging een ploeg 
(Lieve Weetjens, Irma Vanholzaets-
Janssen en Koen Thevissen) Dilsen 
verfraaien met 170 affiches ,,Stop 
afbraak onderwijs - Volksunie" Ver
geten we met ie melden dat Thieu 
LOWIS reeds op zaterdag plakte, om 
de kerkgangers alvast kennis te laten 
maken met de VU-affiches 

Er zit terug pit in onze groep, met 
alleen de akties maar ook onze ge
meenteraadsleden bewijzen dat 

Zo voerden de gemeenteraadsle
den Dillen, Remmerie en Lowis (Ver

heyen belet wegens ziekte) een harde 
interpellatie tegen het voornemen om 
de Dilserse raad om de Noodkerk van 
Stokkem te verkopen Ondanks moe
dig verzet werd het voorstel aangeno
men door de CVP-SP koalitie Maar 
Jan Dillen liet het er met bij zitten en 
besloot om samen met Jef Verheyen 
een handtekenmgenaktie te houden 
Ook ging redaktielid Jef Verheyen 
samen met Jan Dillen op pad naar de 
echte reden voor verkoop van deze 
noodkerk (die tevens dienst deed als 
wijkschool) Beide heren deden op
merkelijke bevindingen 

VU-Dilsen houdt eraan om aftre
dend voorzitter Vic Anciaux te danken 
voor zijn voorzitterschap dat hij 7 jaar, 
met hart en ziel, waarnam Wij hopen 
dat de nieuwe voorzitter deze taak 
met beide handen zal voortzetten, en 
wensen de nieuwe voorzitter en Vic 
Anciaux nog veel sukses m hun (poli
tieke) loopbaan 

(KT) 

Eerste containerpark 
in llllaaseii( 

Op zaterdag 13 september opende 
Jaak Cuppens, schepen van Leefmi
lieu en Ruimtelijke Ordening officieel 
het eerste containerpark op het indus-
tneterrein te Maaseik Dit is het zo-
veelst initiatief van schepen van Leef
milieu en zijn dmamische ploeg Dit 
park werd gerealiseerd m samenwer
king met de IVVWA De stad komt 
daarbij financieel slechts tussen voor 
10 % vermits minister Lenssens zorg
de voor 2 260 335 fr subsidie In dit 

park kan men vuilnis selektief stekke
ren nl papier, glas, olie, bouwafval, 
metaal, autobanden en klem che
misch afval Het park staat terbe-
schikkmg van iedereen Er mag gratis 
gestort worden 

Schepen Cuppens toonde eens te 
meer zijn zorg voor de verbetenng 
van ons leefmilieu en nep iedereen op 
om van Maaseik een voorbeeld te 
maken van milieubewuste stad 

BRABANT 
SEPTEMBER 
26 HALLE-VILVOORDE:VU-Arron-
dissementsraad 
30 MALLE- Voordracht „Zelfmoord 
en zelfdoding", m het lokaal van 
Leda, P Van Ruychelveltstraat 2 om 
20u Org Fed Autonome centra 
voor welzijnswerk 
OKTOBER 
2 LEUVEN: Debat, ,Afbraak van het 
Onderwijs" m ,,De Spuye", Tervuur-
sevest 101, Heverlee (ingang Sport-
kot) om 20 uur M m v vertegenwoor
digers van ACOD, ouderverenigin
gen, PVV-jongeren, de direkteur v h 
Atheneum Keerbergen en VU-kamer-
lid Luk Vanhorenbeek Moderator 
Mark Duysters (BRT-joernalist) Org 
VU-Leuven-Centrum 
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 Trappemers 
02/767 50 49 Org VU-Vossem 
4 MERCHTEIM: Jaarlijks Bal in zaal 
Harmonie te Merchtem Deuren om 
20u Toegang 100 f r , wk 80 fr Org 
VU-Merchtèm 
4 DWORP: Jaarlijks eetfestijn in 
zaal ,,Ons Huis", Vroenenbosstraat 
la Op het menu mosselen, tomaat
garnaal, haringlapjes, biefstuk en kin
dermenu Vanf17uur Ook op zondag 
5 oktober vanaf 12 uur Org VU-
Dworp 
10 ETTERBEEK: Bier & Worsta
vond in Trefcentrum De Monaan, Ou-
dergemselaan 90 om 20 uur Org VU-
Etterbeek 
11 JETTE: Reuze Konijnenfestijn in 
het Trefcentrum, Leopold I straat 329 
vanaf 18 uur Koude schotel 100 fr , 
Vlaams konijn 250 f r , rijstpap 50 fr 
Inschrijven op tel nrs 479 41 76, 
479 59 22, 425 01 71, 466 51 93, 
426 15 53 Org Vlaams-nationale 
Kring Jette 
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WEST-VL. 
SEPTEMBER 

25 IZEGEM: Gaston Durnez over de 
krant De Standaard Om 20 uur in 
auditorium Academie, Kruisstraat 
Toegang 50 fr Abonnementskaart 
gratis 
26 KORTRIJK: Videoreportage 
,,Het ziekenhuis" in Trefcentrum 
West-Flandria, Graaf Gwijde van Na-
menstraat 7 Om 14u30 Toegang 
gratis Org Gepensioneerdenbond 
en welzijnszorg vzw 
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 
29 MENEN: Videoreportage „Het 
ziekenhuis" in Trefcentrum West-
Flandna, leperstraat 65 Om 14u30 
Toegang gratis Org Gepensioneer
denbond en Welzijnszorg vzw 
29 MENEN: Videoreportage ,,Fo
bieën" in Trefcentrum West-Flandna, 
leperstraat 65 Om20u Toegang gra
tis Org Welzijnszorg en sociale en 
medische werken vzw 
30 WERVIK: Videoreportage „Het 
ziekenhuis" in Wienerkoffiehuis in de 
Ooievaartstraat Om 20u Toegang 
gratis Org Welzijnszorg en Sociale 
en Medische Werken vzw 

OKTOBER 

3 ZWEVEGEM: Brueghelmaal, 
gastspreker Toon Van Overstraeten 
Daarna optreden van ,,Zakdoek", in 
het Balladahof (vroegere Boerenhof), 
Hoogstraat 15 Deelnamepnjs 380 fr 
Reservatie vóór 25 sept naar Voorlo
pig Sekretariaat VU-Zwevegem, Lui
paardstraat 14, 8550 Zwevegem 
4 MIDDELKERKE: Kindertheater 
Pepijn stelt voor „Het wemelwoud" 
voor kinderen van 5 tot 12j Om 14u30 
in de Gemeentelijke Feestzaal, Popu-
lierenlaan 37 Org FVV-Middelkerke 
met steun van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 

Vanavond in muziekakademie te Izegem 

Gaston Durnez opent nieuw 
VSVK-Jaar 

De Izegemse socio-kulturele vereniging VSVK (Vlaamse Studie 
en Vormingskr ing) heeft een duidel i jk Vlaams-nationaal prof iel én 
laat tegel i jkert i jd diverse opinies aan bod komn. Dit is beslist een 
un icum in de geschiedenis van de Westvlaamse schoenen- en 
borstelstad. Het programma dat de lezer hier in een kader v indt 
zegt genoeg. Wat het lokaal en de datum betreft, houdt VSVK vast 
aan de donderdagavond (een tradit ie van bij de aanvang) en aan de 
lokalen van de Muziekakademie. Ook met dit laatste wi l VSVK 
daadwerkel i jk duidel i jk maken dat iedereen welkom is. 

Durnez is voor het VSVK-publiek 
uiteraard geen ontsekende Vorig jaar 
kwam hij naar aanleiding van zijn 
poeziebloemlezing ,,lk heb u lief, gij 
zult gelukkig zijn" Nu komt hij praten 
over de krant „De Standaard" Hij 
heeft daar een fenomenale dokumen-
tatie over verzameld Dat rezulteerde 
vorig jaar in een eerste boek, dat de 
periode tot 1947 behandelt Intussen 
werkt hij aan een tweede deel Dat 
eerste deel, een kanjer van een boek, 
IS een van de beste monografien die 
in de voorbije twintig jaar in Vlaande
ren verschenen zijn 

,,De Standaard" 

Maar het is ongetwijfeld het talent 
van Durnez als verteller-causeur dat 
publiek zal aantrekken Hij is een 
biezonder veelzijdig man (hterator, 
kursiefjesschrijver, essayist, journa
list, dichter, enz), die altijd verras
send uit de hoek weet te komen met 
een woordspeling of spitse bedenking 
die zijn voordracht kruidt tot een weer-
galloos gerecht Van zijn laatste publi-
katies, die samen met vele andere in 
de Izegemse openbare bibliotheek 
speciaal in de schijnwerper staan, 
noemen we hier zijn ,,De Standaard 
Het levensverhaal van een krant" 
(Lannoo, Tielt) en „De Goede Fee" 
(Uitg Grammens) 

Speciale formule 
Voor het eerst biedt VSVK een 

abonnementsformule aan, waarbij 

men voor 200 fr vijf aktiviteiten kan 
bijwonen Dat is het minimum Want 
in de loop van het komend wintersei
zoen IS het met uitgesloten dat de 
abonnees nog andere voordelen aan
geboden krijgen door VSVK Wij kun
nen alleen maar aanraden snel zo'n 
abonnement te bestellen op een van 
de volgende adressen 
Josëe Bogaert, Kortrijksestr 166, tel 
30 10 39 
Geert Bourgeois, Vanden Bogaerde-
laan 47, tel 30 99 73 
Christiaan De Forche, H Conscien-
cestr 18, tel 30 72 97 
Bernard Depoorter, Kortrijksestr 166, 
tel 30 10 39 
Wilfned Lagae, E Dierickstr 1, tel 
30 48 78 
Jan Maertens, H Verneststr 12, tel 
31 11 61 

Nieuwe VU-
voorzitter 
te Beveren-Waas 

Met algemeenheid van stemmen 
werd Gilbert Braem verkozen als 
nieuwe voorzitter VU-afdeling Beve-
ren, dit in opvolging van Jan Weyers, 
die verkozen werd als arrondissemen
teel voorzitter Smt-Niklaas Gilbert 
Braem is tevens lid van arrondisse-
mentsraad en sekretaris van het poli
tiek kollege fusie Beveren 

Wilfned Maertens, Rotselaan 7 tel 
30 39 66 
Geert Orgaer, Krommestr 10, tel 
31 27 78 
Michael Strobbe, Groenstr 5, tel 
30 79 59 
Enk Vandewalle H Dunantstr 9 tel 
30 26 70 
Els Verbeke-Vanhauwaert, W Pie-
tersstr 4 
Milo Vanhecke, Vanden Bogaerde-
laan 35, tel 30 06 20 
Frieda Dobbelaere-Vannieuwen-
borgh, Schoonveldestr 2, tel 
30 01 60 
Mare Verbeke, W Pietersstr 4 
Lut Bourgeois-Verlinde, Hogestr 2/1 
Kachtem tel 30 89 55 

Rouw te Sleidinge 
Op 20 september overleed te 

Gent de heer Marcel Bracke, we
duwnaar van mevrouw Idalie De 
Baets en vader van ons aktief VU-
bestuurslid m het Brusselse Ma-
rie-Lou Bracke 

De afgestorvene werd op 17 
februan 1898 te Sleidinge gebo
ren en was er medestichter van 
de plaatselijke VU-afdeling Aan 
mensen zoals Marcel Bracke 
dankt de VU haar plaatselijke en 
gewestelijke doorbraak en sterk
te WIJ gedenken hem dan ook in 
piëteit en dankbaarheid 

Dhr Bracke wordt nu zaterdag 
27 september ten grave gedra
gen na de euchanstievienng om 
lOu in de parochiekerk van Slei
dinge Samenkomst aan de kerk 
vanaf 9u 45 

De redaktie biedt aan de rou
wende families en in het biezon
der aan Marie-Lou blijken van 
diep medeleven bij de rouw die 
hen treft 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Verandenngswerken 

ALPANROOF 

Tel, 

Amerikalei 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 
Longt instraat 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 
Vijfhulzen 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 

q—-N STUDIO 
-EJ>' DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

vu-bestuur 
te Marke 

Voorzitter dienstbetoon Martien 
Haghebaert 

Ondervoorzitter, ledenwerk Michel 
Beys 

Sekretaris, ledenwerk, Wij Jaak 
Dornez 

Hulpsekretaris Frans Debleeker 
Penningmeester Fred Haghebaert 
Organisatie, propaganda Herman 

Descamps en Marnick Garreyn 
Afdelingsblad Katrien Deramme-

laere 
BIJ deze laten we weten dat het 16e 

Groot Vlaams Avondfeest doorgaat 
op zaterdag 22 november 1986 Zaal 
Wijkschool Nieuwenhove, Lieven 
Bauwensplein Inkom 60 fr Drank, 
spijs en tombola ,,altijd prijs" Wil 
deze datum noteren in uw agenda 

OOST-VL, 
SEPTEMBER 

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 Vaktsel, 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 Remain Marlier 
091/86 23 73 
27 ERTVELDE: Tentoonstelling 
van Emmanuel Nisol „El 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 14u en 
zond vanaf lOu Org Vnenden van 
het Vlaams Huis 
27 SINT-GILLIS-WAAS: Poppen
kast m zaal Katholieke Kring Tante 
Lieve en Nonkel Wally Inkom 40 fr 
Iedereen welkom Org VU-Sint-Gillis-

28 RONSE-KLUISBERGEN:Herfst-
wandeling ong 5 km Vertrek om 
14u15 aan ,,De Vierschaar", gelegen 
midden in het Kluisbos Daarna gezel
lig samenzijn in „'t Konijntje" Org 
VU-Ronse-Kluisbergen 
29 LEBBEKE. ,,Volksnationalisme 
Nooit van gehoord" in lokaal ,,Vieux 
Temps", Leo Duboisstraat om 20 uur 
Org VU JO m m v Vormingscentrum 
L Dosfel 

OKTOBER 

5 GENT: 25 jaar VNJ Inlichtingen 
Mevr, Verschueren, tel 664 60 18 
11 SINT-GILLIS-WAAS: VU-bal in 
zaal Saleghem Meerdonk Deuren 
open 20u30 Inkom 100 fr Orkest 
The Blue Boys Org VU-Sint-Gillis-
Waas 

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 

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 

SIAM-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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„Ik heb geprobeerd 
Vlaanderen vorm te geven." 

Op 1 september is Ast Fonteyne 80 jaar geworden. De tijd en het leed zijn aan 
hem niet voorbij gegaan en hebben diepe sporen nagelaten maar de kracht om het 
woord wel te voeren heeft „den Ast" niet verleerd. Hem interviewen is een haast 
oeverloze tocht door een welgevuld leven. Ogen, wenkbrauwen, handen en witte 
kuifzijn als punten, komma's, uitroepingstekens die het gesprek kracht geven. Hon
derden Congé) Vlamingen werden door Ast Fonteyne wegwijs gemaakt in de kunst 
van het spreken en de durf geleerd om in het openbaar te praten. 

maal maken met Vlaamse bewe
ging te maken... 

A. Fonteyne: „Voordrachtge
vers hebben steeds gewerkt aan 
de ontvoogding van het volk. Zeker 
bij ons waar een goede taal en stijl 
haast onbestaande waren. Kijk 
naar Rodenbach, dat moet in zijn 
tijd toch een wondere man geweest 
zijn. Ik had ook enkele voordrach
ten bijgewoond van Joris Van Se-

E vader van Ast Fonteyne 
was een rijkswachtkom-
mandant en verhuisde 

van kazerne naar kazerne. Zo komt 
het dat Ast Fonteyne te Sint-
Katarina-Lombeek in Brabant ge
boren werd. 

Voorbestemd 
A. Fonteyne: „Kazernes waren 

toen sterk gesloten gemeenschap
pen. Mijn vader had er de tucht on
der en beslist heb ik daarvan een 
stuk overgenomen. Mijn oud-
leerlingen zeggen trouwens nu 
nog: „Waar men komt langs 
Vlaamse wegen komt men slach
toffers van den Ast tegen..." 

WIJ: Was Ast Fonteyne voor
bestemd om leraar dictie te 
worden? 

A. Fonteyne: „Helemaal niet, 
hoewel ik mij pas later bewust ben 
geworden van een aantal zaken die 
in die richting wezen. Ik zat in Duf
fel in de lagere school bij een 
meester die ons veel opstellen 
deed schrijven. Wij namen dan lei 
en griffel en hij kroop achter zijn 
lessenaar en haalde van onder de 
tafel een stalen voet waarop bijzijn 
schoenen lapte. Op zeker ogenblik 
stopte hij en deed ons onze opstel
len voorlezen. Met mij wachtte hij 
steeds tot het laatste. Ik begreep 
toen niet waarop. Nu wel! 

Later verdronken er eens twee 
broertjes in de Nete en de hoofdon
derwijzer schreef voor hen „een 
adieu". Die tekst moest ik voorle
zen bij het open graf. Als ik daar nu 
aan denk was ik toch misschien wel 
een beetje voorbestemd." 

Na de lagere school ging Ast 
Fonteyne naar het Klein Seminarie 
te Hoogstraten. 

A. Fonteyne: „Het was er een 
zalige tijd, niet onmiddellijk op iets 
gericht. Ik was zeker geen goede 
leerling maar in Nederlands steeds 
vooraan. En toen die jaren dan 
voorbij waren en iedereen ver
wachtte dat je ofwel priester of dok
ter werd droomde ik ervan om 
kunstschilder te worden. Maar het 
werd de Sociale School van Hever-
lee." 

Omdat de Sociale School hem 
niet zo aantrok wilde Fonteyne ook 
naar de universiteit en er iets stu
deren dat met kunst te maken had. 

A. Fonteyne: „En ik mocht ter-
zelfdertijd naar de universiteit. Dat 
was geen kleinigheid. Bovendien 
moest ik iets presteren dat geld op
bracht. Ik speelde bibliotekaris en 
in ruil daarvoor ontving ik universi
taire lessen: wijsbegeerte en lette
ren, kunstgeschiedenis..." 

Het Vlaams 
Volkstoneel 

Ondertussen verhuisde de fami
lie Fonteyne (alweer), dit keer naar 
Gentbrugge. 

A. Fonteyne: „Vader was ge
pensioneerd en had in Gent een 
bijverdienste, 's Morgens ging ik 
naar de akademie schilderen, 's 
middags naar de universiteit en 's 
avonds terug naar de akademie. 
Tussendoor deed ik ook nog kon-
servatorium: toneel en voordracht, 
mijn grote liefde. Maar dat mochten 
ze thuis niet weten I Zo verzoende 
ik mijn verschillende neigingen. 
Dan kwamen de eksamens. Het 
eerste was in de akademie en le
verde een eerste prijs op; dan het 
konservatorium, weer een eerste 
prijs. Daarover verscheen in de 
krant een artikel en vader kreeg het 
onder ogen. Hij was zo verrast én 
trots dat hij mij vanuit de Credit An-
versois een check met 1000 fr. 
stuurde. Dat was toen een heel be
drag. Ik bewaar nog altijd het 
strookje van de check. Maar met 
mijn tweede universiteitsjaar liep 
het slecht af. Een ogenblik heb ik 
er nog aan gedacht schilder te wor
den maar durfde de stap niet zet
ten. En zo ben ik dan naar het 
Vlaamse Volkstoneel gegaan. Dat 
was in 1930." 

In het Vlaams Volkstoneel was er 
onenigheid ontstaan rond de figuur 
van direkteur Jan Boon. De meeste 
akteurs trokken er uit en Boon zat 
zonder spelers. Bij gereputeerde 
liefhebbers zocht hij een nieuwe 
ploeg en zo kreeg Fonteyne een 
aanzoek. 

A. Fonteyne: ,,Johan De 
Meester was het afgetrapt en An
ton van de Velde werd regisseur 
Die kon zeer goed massaspelen in 
mekaar steken, maar met een 
handvol mensen werken was zijn 
genre niet. Gelukkig was daar nog 
akteur-regisseur Lode Geysen, die 
ik reeds van vroeger kende. Het 
was een schitterende tijd, rijk aan 
verbeelding en durf. Als ik achter
af modern teaterzag dacht ik: dat 
heb ik reeds allemaal meege
maakt! Wij borrelden van ideeën, 
maar het geld ontbrak." 

Te voet 
door Denemarken... 

Na driejaar liep het avontuur van 
het Vlaams Volkstoneel ten einde. 
Ast Fonteyne kreeg een aanbie
ding om bij het gezelschap van de 
Brusselse KVS aan te sluiten. 

A. Fonteyne: ,,lk was zeer ver
eerd met het aanbod maar vond de 
KVS te burgerlijk terwijl wij vooral 
geëngageerd teater wilden, poli
tiek, Vlaams-nationalistisch. 

Met de broer van Lea Daan trok 

Ast Fonteyne: „Ik heb zo vaak opgetreden en toch was ik steeds bang. 
Het kwam er teilkens op aan niet de angst af te werpen maar hem de baas 

te worden!" Foto Gazet van Antwerpen 

ik dan op reis naar Denemarken. 
Wij gespten de rugzak aan en met 
ons tweeën vertrokken we vanuit 
Antwerpen met de zogenaamde 
„boterboot". Diekwam van Dene
marken, leverde hier boter, voer 
naar Duinkerke en zo terug naar 
Denemarken. Wij hebben het land 
te voet afgereisd. Denemarken had 
de oorlog niet meegemaakt en ken
de een grote welstand. Wij logeer
den in de Volkshogescholen, de 
basis van de kuituur in Denemar
ken. Toen moest mijn gezel naar 
huis en bleef ik alleen achter. Van 
daar trok ik naar Duitsland. Over 
mijn tocht stuurde ik reisbrieven 
naar „Jong-Dietschland", waarin 
ik vroeger reeds kontesterend pro
za had gepubliceerd. Ik kwam ook 
in Lubbeck, Hamburg en Bremen. 
Maar Duitsland was het tegenover
gestelde van Denemarken. Overal 
armoede en grote miserie. De wer
klozen liepen er als beesten over 
de straten, rtiet weten wat doen. 
Daartussen marcheerden Hitler-
groepen... Een paar weken voor 
het begin van het schooljaar was ik 
weer thuis." 

Joris Van Severen 
WIJ: Toneel, voordracht, een 

goede taal spreken. Het had alle-

veren en die spraken mij geweldig 
aan. Zijn figuur en zijn stijl, dat was 
ook de stijl van mijn vader, zeer no
bel en met gezag. Het was dan ook 
niet te venvonderen dat in de bewe
ging van Van Severen jeugdleider 
werd." 

In het vooruitzicht van het 
schooljaar van 1933 schafte Ast 
Fonteyne zich een tweede-
handsmoto aan en bezocht tiental
len kollegedirekties en kaartte hen 
zijn lessen in spreekonderricht 
aan. 

A. Fonteyne: „Velen kenden 
mij van het Volkstoneel en zo werd 
ik aangeworven. Maar ik had ech
ter geen programma, niemendal. 
En toch ben ik begonnen: 
Hoogstraten, Lier, Leuven, Tienen, 
Herentals, Roeselare, St.-Truiden, 
enz. In totaalzo'n27kolleges. Hier 
een uur, daar een uur. Ik was altijd 
onderweg: trein, tram, bus, weer 
de trein... 

Zo komt het dat zowat iedereen 
in Vlaanderen ooit eens bij mij op 
school heeft gezeten." 

WIJ: Uw oud-leerlingen zeg
gen dat U streng was... 

A. Fonteyne :,,lk was geweldig 
streng en men heeft dat niet altijd 
geapprecieerd. Maar het kon ook 

niet anders, ik kreeg ook zo weinig 
tijd. Ik moest op het einde van het 
jaar rezultaten hebben en die wa
ren er. Vlaanderen was schuchter, 
had wel inhoud maar geen vorm, 
het durfde zich niet uiten. Ik pro
beerde het vorm te geven.' 

WIJ: U heeft zelf uw school
programma moeten uitvinden... 

A. Fonteyne: „Ik heb inderdaad 
alles zelf op poten moeten zetten. 
Mijn kursus bestond uit enkele 
principes: leren spreken, leren 
teksten dragen, leren begrijpen, er 
uit halen wat erin zit. En dan die 
tekst voor- en over-dragen naar het 
publiek, het doen luisteren." 

WIJ: De rezultaten bleven niet 
uit? 

A. Fonteyne: ,,Op den duur 
werd het rotsen door Vlaanderen 
echt te veel en wees ik oud-
leerlingen aan om mij in de lagere 
graad te vervangen. Tussen de af
gestudeerden zijn er bij waar ik 
echt fier kan op zijn: Alex Van Roy-
en, Pons Goris, Senne Rouffaer, 
Johan Van der Bracht, Kris Yser-
byt, BertLeysen. Toen deze laatste 
dan naarde Vlaamse televisie ging 
verzocht hij mij om TV-spelen te re
gisseren. Dat deed ik dan ook tus
sen 1953 en 1962. Het waren de pi
oniersjaren van onze TV." 

De laatste ,,school" waar Ast 
Fonteyne spreekonderricht gaf 
was het Gents conservatorium. 
Toen hij daar wegging had hij 38 
jaar leraarschap achter de rug... 

Wie Ast Fonteyne opzoekt in de 
hoge Panorama-tower op de Ant
werpse Linkeroever geraakt niet 
uitgekeken op de ruime woonka
mer van de gastheer. Tegen de 
muur eigen plastisch werk waarbij 
vooral een houtsnede uit 1931 de 
aandacht trekt — ze doet aan IVIa-
sereel denken — en de uitgebrei
de boekenkast met proza en poë
zie die Fonteyne het publiek ten ge
hore gaf. Door het ramen kijkt men 
uit op de brede Schelde, de 
O.L.Vrouwetoren, de drukte van de 
haven. Van hieruit ziet men heel 
Vlaanderen I 

A. Fonteyne: „Als men mij 
vraagt van waar zijt gij, antwoord 
ik: van overal! Mijn vader was een 
West-Vlaming, mijn moeder van 
het Waasland. Ik heb in Melle ge
woond, in Gentbrugge, in Duffelen 
in Deurne, ik heb les gegeven in 
tientallen Vlaamse steden en ge
meenten. Nu leef ik hier tussen de 
herinneringen. Mijn vrouw is in 
1979 overleden en later mijn zoon 
Gert. Hij was een zevenmaander 
toen hij geboren werd. Er was niks 
mooi aan maar hij bloeide op tot 
een flinke jongen. Hij heeft mij ook 
verlaten, zodanig dat ik hier nu he
lemaal alleen zit." 

De vele foto's en de prenten in 
de woon- en werkkamer herinne
ren aan de geliefde doden, aan het 
welgevulde en bezige leven van 
een pionier. 

Mensen die hem als leraar ge
kend hebben getuigen nu nog: 
,,De lessen van Ast Fonteyne wa
ren veel meer dan leren voordra
gen, hij leerde zijn leerlingen 
bestóón!". ....... 

Om dat levenswerk verdert^iet-
ten werd ,,de Stichting Ast Fontey
ne" opgericht. Deze huldigt op 18 
oktober om 15u. te Leuven de man 
die Vlaanderen leerde spreken. 
Adres van de Stichting: Vuurkrui-
senlaan 15 te 2060 Merksem 
(03/645.45.26). M.V.L. 
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