
Donderdag 9 oktober 1986 - 32ste jaar - Nr. 41 - 33 Fr. 

NIaams Nationaal ^Veekblad ócS 

Nü zondag in Halle: 
Anti-TGV-betoging 

Ook de Volksunie doet mee! 
(Lees biz. 6) 

De „hogere belangen" 
Eigenlijk dienen wij ons te verontscliuldigen tegenover de we-

lielijkse lezers, vermits wij andermaal de kwestie Happart (moe
ten) bekommentariëren. Terwijl ertoch zoveel andere boeiende 
en Inderdaad veel belangrijker onderwerpen zijn om een „hoofd
je" aan te wijden. Deze a^aire is echter veel meer dan de zo
veelste ruzie in het gedwongen en konfliktueuze huwelijk tus
sen Vlamingen en Franstaligen. Het gaat hem om het antwoord 
op de vraag of een meerderheid in een land, dat in de rij van de 
demokratische regimes staat, inderdaad bevolen kan worden 
door een minderheid. 

Het hele verhaal opnieuw vertellen is zinloos. Vorige week vel
de 's lands hoogste rechtskoUege een arrest dat geen enkele twij
fel liet bestaan: de benoeming van Happart tot burgemeester van 
de Vlaamse fusiegemeente Voeren is onwettig en dient onmid
dellijk verbroken. De Raad van State wees meteen op sibillijns-
scherpe wijze de verantwoordelijke minister terecht die deze aan
stelling — waarvan men wist dat ze in strijd was met de vigeren
de wetgeving — door het staatshoofd heeft laten honoreren met 
een koninklijke handtekening. 

Liefst drie jaar werd uitgekeken naar deze uitspraak en al die 
tijd werd beloofd dat, eenmaal het arrest een feit zou zijn, daar
over geen diskussie meer gevoerd zou worden. Het zoethoudertje 
waarmee men de brave Vlamingen wist koest te houden. Thans 
blijkt dat men de Vlaamse meerderheid ook echt voor idioot aan
ziet. Minister Nothomb tekende, in plaats van uit overwegingen 
van elementair fatsoen zijn ontslag aan te bieden, beroep aan 
tegen dit arrest. Als een verontrustende uiting van zijn minach
ting voor de rechtsstaat, schopt Nothomb daarenboven wild om 
zich heen en verklaart hij naidrukkelijk aan de integriteit van 
de rechterlijke macht te twijfelen. De volgende „logische" stap 
in het handelen van deze nobiljon is vermoedelijk de zelf-kroning 
tot verlicht despoot. 

Er hebben weliswaar altijd machthebbers rondgelopen die hei
lig overtuigd zijn van het feit dat de nulmeridiaan uitgerekend 
door hun navel loopt. In een demokratische rechtsstaat is het 
evenwel de dwingende plicht van de andere decision-makers tij
dig paal en perk te stellen aan zo'n eksentrieke trekjes. Nothomb 
moet afgezet direkt als minister en Happart als burgemeester. 
Elk goedkoop truukje om deze bendeleider toch nog met bestuurs-
verantwoordelijkheid te bekleden, zou een grove miskenning 
van „de letter en de geest" van een rechterlijke uitspraak bete
kenen. 

Vannamiddag krijgen de volksvertegenwoordigers de kans. Op 
de interpellatie van Volksunie-vooizitter Jaak Gabriels moet een 
antwoord volgen, waarna gestemd wordt over een motie van wan
trouwen tegen Nothomb. Op volkomen demokratische manier 
kan men een einde maken aan de on-demokratische handelswij
ze van een lid van de uitvoerende macht. De CVP-kamerleden 
en -senatoren verklaarden eerder deze week dat ze Nothomb beu 
zijn en dat hij niet langer hun vertrouwen waard is. Welaan dan! 
Zeker nu eerste minister Martens bij hoog en bij laag zweert dat 
het beroep van zijn minister een persoonlijk initiatief was, waar
mee hijzelf niks te maken heeft. 

We weten echter beter. Net zoals na het Heizeldrama verbindt 
de PSC haar regeringsdeelname aan het lot van Charles-
Ferdinand Nothomb. We mogen ons straks verwachten aan het 
o zo vaak gehoorde „argument" van de „hogere belangen". Ver
volgens zullen de leden van de Vlaamse meerderheid verzocht 
worden — omwille van de „redelijkheid" en „met de dood in het 
hart" — Nothomb, en dus Happart, te sparen. 

Indien de voorspelbare mini-regeringskrisis aldus beslecht 
wordt, dreigt de herhaaldelijk gehoorde en laatnachtelijke kroeg
beschouwing dat „de Vlamingen een kl...volk zijn", een diepe
re dimensie te krijgen. 

(interimaris) 

\ . 

Geisers of pakijs 
De leiders van de supermogendheden zullen me

kaar tijdens het weekeinde ontmoeten in Reykjavik, 
'n Hoopvol feit, ongetwijfeld. 

Alleen maar jammer dat Europa niet mee rond de 
tafel zit. 

OOK de bejaarde voorzitter 
Ivan het Europees Parle
ment, Pierre Pfimlin, maak

te terecht deze opmerking. Hij be-
kloeg zich erover dat de Europese 
Gemeenschap volkomen buiten 
spel wordt gelaten tijdens de na
kende onderhandelingen, die 
nochtans in hoge mate betrekking 
hebben op de toekomst van het ou
de Avondland. Het onderwerp van 
de besprekingen tussen de Sovje-
trussische partijchef Gorbatsjov 
en de Amerikaanse president Rea
gan heet immers de vermindering 
van de middellange afstandsraket-
ten in Europa te zijn. 

Desondanks zal elkeen, die innig 
bekommerd is om het lot van deze 
planeet, zich verheugen over deze 
topontmoeting. „Zolang ze nog 
met elkaar praten...", fluisteren 
sommigen. Het jongste gesprek 
tussen de grootmachten dateert 
van vorig jaar, en dit kwam er na 
een periode van ruim zes jaar. Tus
sen juni '79 en november '85, 
tijdspanne waarin de opponente 

wereldleiders elkaar niet lijfelijk 
ontmoetten, is de bewapenings
wedloop biezonder versneld door
gegaan . Het waren de jaren tijdens 
dewelke de kruisvlucht-wapens 
aan beide zijden tegen elkaar op
gestapeld werden. Het mag won
der heten dat er nooit een ernstig 
nukleair incident heeft plaatsge
vonden. 

Het recente ongeval met de Rus
sische onderzeeër op amper 1000 
km van de miljoenenstad New York 
heeft ons weer eventjes de adem 
doen inhouden. We zijn er ook de
ze keer aan ontsnapt. (Alhoewel wij 
geenszins gesust zijn met de al te 
zoete woorden van de zg. deskun
digen over de onschadelijkheid van 
de dosis nukleaire brandstof en de 
16 kernbommen die voortaan er
gens op de Atlantische bodem 
,,rusten".) 

Waarnemers beweren dat deze 
top in Reykjavik mede geïnspireerd 
wordt door ekonomische motieven, 
en dus eigenlijk het gevolg is van 
de voor beide grootmachten dwin

gende noodzaak meer middelen 
vrij te maken voor industriële 
ekspansie en technologische ver
nieuwing, ten koste van de immen
se bedragen die thans aan militair 
onderzoek en materieel worden 
verkwanseld. Het is mogelijk. Het 
lijkt zelfs evident. 

Toch richten wij zaterdag en zon
dag onze blikken vol verwachting 
naar het Noorden. Misschien wint 
de warmte van de geisers het op de 
kilte van het pakijs? 

(pvdd) 

50.000 méér! 
De oplage van deze uitgave 

van WIJ wordt uitzonderlijk 
verhoogd met 50.000 eksem-
plaren. Samen met de trouwe 
abonnees ontvangen immers 
ook alle niet-geabonneerde 
VU-leden dit nummer. 

Op bIz. 13 vindt U boven
dien een voordeelbon: VU-
leden die nil beslissen een 
WIJ-abonnement te nemen, 
ontvangen tot 1 januari '87 
gratis het enige weekblad dat 
Vlaams-nationaal schrijft. 



•M^ 
„De Volksunie moet opnieuw 

een begrip worden, 
WIJ zijn geen partij 

voor één bepaalde groep, 
maar voor de massa. 

Bereikbaar voor Iedereen 
die het met Vlaanderen 

goed meent/' 

Portret van Jaak Gabriels 

'n Voorzitter 
die weet wat liij wii 

Die tweede herfstdag 
van het oorlogsjaar '43 
scheen de zon misschien 
ool<. Althans voor de fa
milie Gabriels in het klei
ne boerderijtje te 't Has
selt, een gehucht van de 
stad Bree. Jaak was de 
zesde in de rij, nadien 
volgden er nog twee. 

Niemand kon toen be
vroeden dat dit knaapje 
uitgerekend 43 jaar en 5 
dagen later voorzitter 
zou worden van wat de 
„politieke emanatie van 
het Vlaams-nationalis-
me" wordt genoemd. 

A L zal vader Gabriels, op 
dat ogenblik nog arbeider 
in de zinkfabriek van Ro-

tem, hoogstwaarschijnlijk stille
tjes gehoopt hebben dat zijn pas
geborene het ver zou schoppen. 
Jammer dat hij het niet meer 
mocht beleven. Gelukkig leeft 
moeder Gabriels nog, en haar 
trots is terecht. 

Syndikaal gefoefel 
De Gabriëlsen hebben het 

nochtans niet onder de markt ge
had. De kostwinner stond dage
lijks tussen 4 en 5 uur op, trok 
naar het fabriek en kwam na 9 uur 
wroeten terug thuis. Moeder run
de het kleine neerhof, daarin bij-
gesprongen door de opgroeiende 
kinderen. ,,lk blijf een mateloze 
bewondering voor mijn moeder 

koesteren. Zij wist voor elk groot 
en klein probleem een oplos
sing", zegt zoon Jaak nu. Een 
eigenschap die hij ongetwijfeld 
best zal kunnen gebruiken. 

Arbeid in Limburg, de macht 
van de syndikaten, bedrijven die 
opgeslorpt worden. Hoogst ak-
tuele problemen, waar Jaak 
reeds van jongsaf mee gekon-
fronteerd werd. „Ik herinner mij 
nog een protestaktie van Leuven
se studenten tegen het feit dat 
onze ouders op een nietsontzien

de manier werden afgedankt, en 
desondanks nog misbruikt wer
den tijdens die laatste weken. Wij 
werden door enkele syndikale lei
ders zelfs weggejaagd. Zij wens
ten geen solidariteitsbetuigingen, 
want ze hadden het reeds op een 
akkoordje gegooid met de be
drijfsleiding." 

Diezelfde bitterheid, niet tegen 
het wezen van de vakbonden, 
maar tegen hun te sektair optre
den blijft voorttrillen: „Kleursyn-
dikaten proberen slectits te be-

„WIJ moeten ervoor zorgen 
dat de Volksunie 
geen vraagteken, 

maar een antwoord wordt!" 

hoeden", zegt Gabriels beschul
digend. Jaaks vader was niette
min syndikaal militant van het 
ACV en de huisliteratuur bleef 
beperkt tot ,,De Volksmacht" en 
,,Het Volk" (een inderdaad be
hoorlijk schrale keuze). „Wat 
doen de vakbonden aan de werk
loosheid?", vroeg hij zich af in 
zijn intentieverklaring voor de 
partijraad. „Wat is het meer dan 
het beschermen van eigen leden 
en daar nog zwaar aan verdie
nen 7 Hun werkelijke inzet en in
teresse voor langdurig werklozen 
is bijna nul." 

Net geen pater 
Vanaf zijn achtste trok Jaak 

Gabriels de KSA-broek aan. Bij 
wijze van spreken zou hij deze 
niet meer afdoen in de daaropvol
gende 15 jaar. Hij bracht het van 
jongknaap tot gouwleider van zijn 
thuisprovincie. KSA heette dan 
nog ,,Jong-Vlaanderen". „Op 
elke bijeenkomst hing de leeuwe-
vlag uit." Zijn engagement in het 
politieke bedrijf is voor een niet 
onbelangrijk stuk het gevolg van 
zijn KSA-vorming. (Net zoals bij 
Wilfried Martens, een klein de
cennium vroeger). 

Ondertussen liep hij lagere 
school in zijn geboortedorp. 
Waarop hij naar het kollege van 
de Missionarissen van het Heilig 
Hart te Asse op internaat werd 
gestuurd. In de venwachting dat 
Jaak misschien ooit het wereldse 
plunje zou ruilen voor de pater
spij. 18 van zijn 23 retorika-geno
ten hebben overigens deze stap 
gezet. „ We genoten er een stren
ge, maar goede opvoeding. Ik 
behoud aan deze periode hele
maal geen slechte herinneringen. 
Integendeel. Alleen het feit dat ik 
ver en lang van huis was, deed al 
eens pijn." 

,,De waanzinnige kluizenaar" 
vond hij het meest verrukkelijke 
boek uit zijn vroege jeugd; „Ik 
keek hoopvol naar de kast waarin 
dit boek stak en waaruit de leraar 
Nederlands op geregelde tijdstip
pen voorlas. Fascinerend!", ver
telt Jaak entoesiast. 

Geen fuifnummer 
Ook de liefde voor het vak dat 

hij later tot zijn universitaire disci
pline zou maken, werd opgewekt 
door enkele schitterende leraren 
aan dit kollege. ,,Geschiedenis, 
de kennis van hoe het vroeger 
was en waar we vandaan komen, 
boeide me zeer sterk." Zijn licen
tiaatsverhandeling handelde over 
het lager onderwijs en het analfa
betisme in Leuven vanaf de Fran
se Revolutie tot het midden van 
de 19de eeuw. „Ik ontdekte op 
empirische wijze de band tussen 
de graad van scholing en de 
graad van werkloosheid. Het ver
klaart mede mijn blijvende inte
resse voor de onderwijstema-
tiek", erkent de VU-voorzitter. 

Die enkele jaren later — samen 
met zijn studiegenoot Jaak Van-
demeulebroucke — een medeop
richter werd van de Vereniging 
voor Vlaamse Leerkrachten. 

Zijn tweede Vlaamse impuls 
kreeg hij aan de Leuvense unief 
en vooral wat daarrond gebeurde 
en giste en bewoog. Het waren de 
woelige jaren die aan de splitsing 
van Leuven Vlaams vooraf gin
gen. Jaak werd lid van het KVHV. 
De keuze voor het nationalisme 
was een feit. 

„Neen, ik was geen fuifnum
mer. Al kon ik aardig mijn manne
tje staan." Ook muziek bleef een 
passie. Jaak speelde zelfs enige 
tijd in een harmonie. „Ik heb op 
van alles geblazen", voegt hij er 
graag aan toe. Van de „Aïda-
mars" van Verdi en de ,,Ode aan 
de vreugde" uit de 9de symfonie 
van Beethoven krijgt Jaak tot op 
vandaag kippevel. En in de zesti
gerjaren haalde hij de hele galerij 
vertolkers van het betere luister
lied naar Bree: Walter de Buck, 
Elly en Rikkert, Wannes Vande 
Velde, Wim de Craene, Herman 
Van Veen. ,,lk denk hier met 
nostalgie aan terug", erkent de 
voorzitter weemoedig. 

Gabriels werd leraar, maar met 
het idee van een rustige en vlakke 
karrière had hij inwendig reeds 
gebroken. Op een voor de VU 
gezegende dag in het jaar '65 — 
zo blijkt vandaag — brachten 
Evrard Raskin en Jaak Cuppens 
een bezoek aan de toen 22-jarige 
Jaak. Ze vroegen hem op de man 
af of hij wou meetimmeren aan de 
Vlaams-nationale weg door aktief 
te worden in en voor de Volks
unie. „Ik heb geen ogenblik ge
twijfeld en verwisselde meteen de 
korte KSA-broek voor de lange 
van de politiek." 

De eenzame loper 
Van mandaten of voordelen of 

gloriol was toen helemaal geen 
sprake. De VU skoorde in zijn 
streek amper 7 % van de stem
men. (Vandaag haalt hij er de 
meerderheid \),,We zijn gestart in 
zeer moeilijke omstandigheden. 

Meteen ook een les voor zij die 
thans paniekeren over de inder
daad minder goede resultaten." 
Jaak Gabriels roept allen die wil
len meehelpen op niet te spekule-
ren of te rekenen, maar zich een
voudigweg te engageren. 
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„Vrije tijd...", lacht Gabriels, 

terwijl zijn weni<brauwen dansen. 
Een voorspelbaar antwoord, voor 
wie hem meemaakt of met hem 
samenwerkt. Zijn enigszins groot 
uitgevallen agenda staat bol van 
na te komen afspraken. Op een 
zeldzame dag staat er nog een 
blokje maagdelijk wit. Tijd om met 
zijn vrouw. Lies Jacobs, gezellig 
thuis te zijn. Samen met zijn bei
de kinderen Wouter en Iris. Of 
een uitzonderlijke keer naar een 
toneelvoorstelling, een koncert of 
een kabaret. „//c doe dit veel te 
weinig." 

Dagelijks loopt hij op zijn eentje 
5 km in net iets meer dan 21 
minuten, een niet onaardige tijd 
voor een veertiger, „//c vind dit 
heerlijl<. Il< snuif de natuur, il< zie 
wat er leeft en beweegt. Alles valt 
dan van mij af. De ideale terapie( 

om het noodzakelijke relativiteits-
vermogen te behouden, al zal dit 
ook te maken hebben met mijn 
gekozen studierichting. Weetje", 
zo filosofeert Gabriels verder, 
,,de meest onuitstaanbare perso
nen zijn zij die overtuigd blijken 
van het feit dat zij de absolute 
waarheid en wijsheid bezitten ?" 

De ,,baas" 
Jaak Gabriels heeft gebreken. 

(Wie niet?) Hij geeft dit ook ruiter
lijk toe. ,,Zo maak ik te weinig tijd 
vrij voor hen die het nauwst aan 
mij verknocht zijn. l\/lisschien eis 
ik wel te veel?". Zijn sterkste 
gave is ongetwijfeld de kracht om 
andere mensen te bezielen, de 
kunst om zijn dynamisme over te 
brengen, het bezit van het geloof 

dat bergen verzet. Plagiërend op 
de reklame voor de boeken van 
de Britse sukses-auteur Bagley 
beamen wij „Gabriels kost je 
steeds méér van je nachtrust". 

,,De volgende verkiezingen 
winnen wij! Indien we slagen zul
len we tot de sterkste formatie in 
Vlaanderen uitgroeien." Hij heeft 
bewezen dit te kunnen, niet al
leen in zijn stad, maar ook in zijn 
arrondissement en in zijn provin
cie. De nieuwe uitdaging die Ga
briels moet waarmaken is echter 
niet gering. 

„Ik kan dit niet alleen." Precies 
ook daarom benadrukt hij de 
noodzaak van groepswerk. Toch 
voel je dat hij uiteindelijk de presi
dent zal zijn. Persoonlijke num
mertjes voor de galerij en achter 
zijn rug zal hij niet dulden. De 

„De meest onuitstaanbare 
personen zijn zij die 
overtuigd biijicen van 

liet feit dat zij de absolute 
waarheid en 

wijsheid bezitten." 

Volksunie heeft inderdaad een 
nieuwe ,,baas", die weet wat hij 
wil. (En geenszins van de titel 
,,baas" houdt...) 

Jaak Gabriels wordt a.h.w. ge
ïnspireerd en gedreven door de 

gevleugelde woorden van de Va
der des Vaderlands: „He/ is niet 
nodig te hopen om te onderne
men, noch te slagen om te volhar
den". 

(pvdd) 

19 niet meelopen met, 
maar voorlopen op..." 

Zondag wa$ de WiMectaf^ie m gast in Bme, de 
stad van de voorzitter. Uitgerekend die dag werd 
daar }<ermis gevierd. Gezeten op het terrasje van 
de VU'kraeg „Oamt>rfnus" — en permanent on-
dertrofien door tientaifen mensen die hem harte-
tijk feiiciteren — hadden wij onderstaande babbei 
met Jaak. 

HET vaft trouwens op cfat 
iedere©» hem jn de 
stad, waarvan hij dan 

toch 4e eerste burger is, aar?' 
spreekt mei ajn voornaam. 

'9iUx Hoe zult U ÜW biirge-
itteesterambt komöJneren 
mei öe siopencie taak van 
aJgetneen voo^attar? 

i, Öaijflêfe: ,M»t mi} het 
even omdraaien, fkzaf probe
ren vmait mijn dtrekte betrok
kenheid met wét er leeft smn 
de ba^fs, één en ander los te 
weken in de rest van Vtmnde-
ren. Ik zie g&en probtetnen in 
deze komtinétie. 

Hetz&f wet een goede tsiék-
verdeling en tijdsbeetedtng 
vergen op de verscttSmde m-
veam." 

WU: Wat !s het recept van 
uw stftcses hier? 

J. Öabriëls: „Goede chef-
kak$ geven hm recepten 
nooit vrij... (tmht) Het belang
rijkste IS dat je het vanaf het 
begin eerttjk meent, bezmtend 
voorsteit en permanent bege-
ieklt. Het hete proces van de 
meerderheid haten en besten
digen heeft voor mij te maken 
met een stuk politieke geloof
waardigheid. Dit houdt ver
band met je persooniijke op-
stelling, veeleisend zijn voor je 
mandatarissen, je medewer
kers en jezelf. 

En bovenat eerlijk zijn. 
Onze idealen konkreet waar
maken " 

Het vrije 
Vlaanderen 

WM: Waar komt het voor 
de VU op aan de eerstko
mende jaren? 

4 Qaöfiëls: „Dat stuk de-
xielmg opnieuw beleven en 
uitdragen. Door teveten uit de 
eigen rangen wordt gepata-
berd over de Mstaansreden 
van de VU. ik Heb dit nooit 
gedaan. Wif ftetitien doorge
werkt en ervoor gezorgd dat 
mensen m ons kenden gelo
ven door onze konsekwente 
opstelling. 

Daar moeten we in slagen. 
Overal mensen zoeken die 
door hun uitstealtrtg ervoor 
zorgen dat de partij geen 
vraa0eken wordt, maar een 
antwoordt Dit kan o.m. door 
de kwaliteit van de mandata
rissen te verhogen, zodat de 
mensen zien dat de VU echt 
mts anders dan de anderen is. 
Bij ons telt niet het winstbejag, 
het onmiddeütik profijl, maar 
wel het geloof In de droom dat 
Vlaanderen een eigen en vrije 
staat moet worden. Opdat m 
dat nieuwe Vlaanderen een 
frisse wind kan en zou waal-
en." 

WM: Wat hoopt ü per-
soonlijk nog te bereiken? U 
bent nu de nummer 1 In de 
VU. 

J. Gabriels: „Lachendzou 
ik natuurlijk kunnen t>eamen 
wat mijn vrienden vorige week 
op het feest uitriepen: „De 
volgende stap is koningi".., 

ik wil als voorzitter de partij 
naar een overtuigend sukses 
leiden. Ervoor zorgen dat de 
Volksunie opnieuw overal een 
tiegrip is, een partij die met 
zomaar meetoopt met, maar 
voorloopt op. Dètt moeten we 
waarmaken. Ik t>en ervan 
overtuigd datwe dit kunnen. Ik 
geloof er oprecht in dat we niet 

atteen zulten winnen, maar 
een partij zullen zijn waarvan 
de anderen zeggen: „Zij zijn 
de sterksten". uitklinkt ami}!-
tieus, maar het zal zo zijn " 

Iedereen krijgt de 
kans 

WU: ü legt daaitij zwaar 
de nadruk op de noodzaak 
van team-werk... 

J. Oabriëïs: „Natuurlijk. 
Wani zoiets is onmt^etfjk al
teen te reafizeren. Wanneer ik 
hier in Bree een positie heb 
opgebouwd van steeds grote
re vooruitgang, dan is dat 
dankzij een massa keiharde, 
goeóbezlekie medewerkers 
Dm wil ik ook nationaal doen. 
De tijd van één man die de 
parlÊJ belichaamt, m definitief 
voorbij. 

Precies ook daarom stond ik 
erop de eerste tefevisie-kon-
frontatie niet alteen aan te 
gaan. Wet tmidat ik schrik 
had, maar omdat ik meen dat 
wij naar buiten uit moeten be
wijzen dat de VU geen partij 
van één man is, en evenmin m 
dienst staat van één man. 
Maar In dienst van een ideaal, 
dat belichaamd wordt door 
enorm veel mensen. Zij zullen 
trouwens allemaal de kans 
krijgen, op om het even welke 
plaats zij staan." 

WU; We zitten hier op de 
kermis. Welke attraktle trok 
U als kind het meest aan? 

J. Gabriëte: „Het meeste 
schrik had ik van de zg „don
kere rups"; een snetrijdend 
voertuig waar plots een kap 
overheen schoof. Ik tmd ook 
schrik van schommels die erg 
hoog gingen 

Het meer ludieke en een
voudige trok mij daarentegen 
wel heet sterk aan. Ik hield 
heet erg van de levende 
paardjesmoten, waarschijnlijk 
omdat ik voor een stuk van 
boeren afstam. Ik herinner mij , 
ook dat Ik op de paardjesmo- j 
ten altijd probeerde de zg. 
,,f(os" af te trekken. Meestal 
met sukses.." 
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Armoede 

Vorige week werd door de 
staatssekretaris voor emancipatie 
een interdepartementele werk
groep voor de beveiliging en de 
bestaanszekerheid van de minst-
tjedeelden geïnstalleerd. Ongetwij
feld een nuttig en betekenisvol ini
tiatief. 

Toch heeft de VU, bij monde van 
haar fraktievoorzitter in de Vlaam
se Raad, kritiek geuit bij de wijze 
waarop deze kommissie werd sa
mengesteld. Op geen enkele wijze 
komt de Vlaamse gemeenschap 
aan bod. De doelstellingen van de
ze werkgroep bestrijken ruime ter
reinen waarvoor de gemeenschap
pen en gewesten uitsluitend of ge
deeltelijk bevoegd zijn. Wat 
andermaal bewijst dat men zich 
niet schaamt om een loopje te ne
men met de schamele rechten van 
de gemeenschappen en aantoont 
hoe onvolmaakt en ondoeltreffend 
de staatshervorming van '80 is. 

De bestrijding van de armoede Is 
niet alleen een kwestie van finan
ciële ondersteuning van de minst-
bedeelde, maar vooral een kultu-
reel probleem, een probleem van 
vorming, scholing en informatie. 

,, Gelet op het feit dat het beleid in-
zal<e maatschappelijk welzijn, een 
bij uitstel< persoonsgebonden aan
gelegenheid, stuk voor stuk be
leidsdomeinen zijn die nu reeds tot 
de bevoegdheid van de Vlaamse 
gemeenschap behoren, vraagt de 
VU de repesentatieve vertegen
woordigers van de gewesten en ge
meenschappen aan de werkzaam
heden van de pasopgerichte werk
groep armoedebestrijding in 

belangrijke mate zouden kunnen 
deelnemen.", besluit Hugo Schiltz. 

Hoerenkongres 
Vorige week vergaderden ruim 

honderd prostituees gedurende 
enkele dagen in een gebouw van 
het Europees Parlement te Brus
sel. Dit merkwaardig kongres werd 
georganiseerd met de steun van de 
Europarlementsleden van de 
Groenen (de ,,Green-alternative 
European Link"). 

De woordvoerders van de 
,,kristelijke" EVP-fraktie hebben 
gemeend op dit gebeuren te moe
ten reageren. Zo betreuren zij „dat 
op deze manier Europese centen 
worden misbruikt en de faam van 
het parlement wordt aangetast". In 
diezelfde mededeling „klagen zij 
de huichelachtige houding van de 
regenboogfraktie aan", waarbij zij 
nadrukkelijk suggereren dat ook de 
VU-Europariementsleden Jaak 
Vandemeulebroucke en Willy Kuij-
pers mede-organisatoren zijn van 
dit kongres. Dit is dus niet zo. En 
zelfs indien dit het geval mocht ge
weest zijn, dan nog hadden de 
CVP-ers beter gezwegen. 

Vooreerst is er in wezen niks ver
keerd aan het feit dat deze vrouwen 
over hun problemen kongresseren. 
En waarom zou dit niet kunnen in 
een officieel gebouw, waar op ge
regelde tijdstippen personen ver
gaderen die heus wel meer op hun 
kerfstok hebben ? Bovendien schij
nen uitgerekend nogal wat leden, 
die zich tot de ,,kristelijke" fraktie 
bekennen, geregeld kliënten te zijn 
van deze dames. En tot slot raden 
wij deze hypokrieten aan het evan
gelie eventjes te herlezen. Jezus 
Kristus zelf nam het immers op 

Onder massale én koninklijke belangstelling werd zaterdagmiddag de stormvloedkering op de Oosterschel-
de in werking gesteld, waardoor de delta-werken eindelijk voltooid zijn. Nederland heeft zijn 33-jaar oude be
lofte gehouden en wint aldus zijn eeuwenoud gevecht van de zee. 

voor deze beroepsklasse. Zijn me
morabele woorden blijven aktueel: 
,, Hij die zonder zonde is, werpe de 
eerstesteen!" 

Frans Verzet 
De verklaringen van de voorma

lige direkteur van de Franse militai-

Dio Genes in de sahel (s) 
D E passagiers van één en

kele Boeing-747 vol
staan, om praktisch alle 

hotelkamers van heel Niger vol te 
leggen. Op toeristisch gebied Is 
het land een muurbloempje: 
men merkt het niet op. Of gelijk 
die van Parijs-Dakar, men raast 
er aan voorbij. Wie zichzelf ech
ter de kans gunt op een trage 
ontdekking, komt onderde beko
ring van een zeldzame ongerept
heid. Precies de afwezigheid van 
grote attrakties en dus van 
massa-toerisme zorgt er voor, 
dat Afrika hier Afrikaanser bleef 
dan op vele plaatsen elders in het 
kontinent. 

In de eindeloze okerkleurige 
landschappen van de woestijn of 
de Sahel is de mens het boei
endste schouwspel, de mens en 
zijn strijd om zich te handhaven 
op deze ondankbare grond. Het 
profiel van een boer tegen de ho
rizon, terwijl bijzijn gierstakker 
wiedt. De vrouw met de water
kruik op het hoofd, eeuwig on
derweg van en naar de bron. De 
herder die aan het hoofd van zijn 
kudde door tijd en ruimte 
wandelt. 

In het zand trekken een paar 
misterleuze volkeren het spoor 
van een geschiedenis, waarvan 
niemand de oorsprong kent en 
niemand de toekomst: de Peuls, 
de Touaregs. 

Wie zijn de Peuls, vanwaar ko
men zij ? Waren hun stamvaders 
Galliërs of Joden ? Romeinse le
gionairs, verloren gelopen tij

dens een expeditie in de 
woestijn? Het weinige wat 
vaststaat is, dat de oorsprong 
van dit zwarte volk althans ge
deeltelijk verbonden is met het 
blanke ras en dat de verre voor
ouders vanuit hun oorspronke
lijk land ten zuiden van Egypte 
door de woestijn zijn getrokken, 
op zoek naar weilanden. Noma
den met een pikzwarte huid en 
Europese gelaatstrekken, die de 
eerbied voor lichamelijke 
schoonheid tot een kultus heb
ben verheven. Mensen die voor
bijtrekken, in het aureool van 
hun geheimzinnigheid en in dat 
van de okerkleurige stofwolk die 
opgejaagd wordt door de kudde. 

Wie zijn de Touaregs, de 
, ,blauwe mannen'' op wier blank 
gelaat de litham — de traditione
le hoofdsluier — een waas van 
Indigo legt ? Zijn het Berbers die 
meer dan duizend jaar geleden 
de Maghreb ruilden voor de 
woestijnen van de Air en de Te-

nere ? Onder het lederen tentzeil 
vertellen zij nog altijd de saga 
van hun stam: het verhaal van 
roekeloze ruiters hoop op de me-
haris, trekkend van oasis naar 
oasis. Heren van de woestijn, ge
boren heersers en vechters die 
tot diep in deze eeuw oorlog ble
ven voeren tegen de koloniale 
macht. 

Is de afkomst van Peuls en 
Touaregs onzeker, nog onzeker
der is hun toekomst. De druk van 
de stijgende bevolking, de 
droogte van de recente rampja
ren hebben de weidegronden 
van de Peuls kleiner en schraler 
doen worden. Voorde Touaregs 
is de tijd van de karavaan bijna 
voorbij. Waar vroeger de lange rij 
meharls liep, rijden nu vracht
wagens. 

Nomaden worden door de re
geringen van de landen die zij 
doortrekken nauwelijks vertroe
teld. Alle administraties, en ze
kerdeze opgezet naar Westeuro
pees model, hebben weinig van-
doen met voik dat niet honkvast 
to, dat zich onttrekt aan tellingen 
en heffingen. 

Waarheen gaan de Peuls en e 
Touaregs? Waarheen gaan de 
boerenvolkeren, de Haoussa, de 
Songai-Djerma of de Kanouri? 
Wie de Sahel bezoekt, stelt vast 
hoe snel de tijd hier kantelt. Zal 
hij de Afrikaanse mens verplette
ren ? Of zien wij een nieuw Afri
ka ontstaan dat eigenheid hand
haaft over de grens van het der
de miilenium ? 

re inlichtingsdienst, graaf Alexan
der de Marenches, venwekken gro
te opschudding in Frankrijk. Vooral 
In verzetskringen neemt de onrust 
toe. 

Deze nobiljon heeft zich immers 
onledig gehouden met het naplui-
zen van de oorlogsarchieven van 
de Gestapo. Hij kwam tot de ver
bijsterende vaststelling dat heel 
wat van die zg. verzetstrijders — 
die bij elke gelegenheid achter de 
Franse nationale vlag hollen en be
laden zijn met veel blik en erelint-
jes — integendeel kollaborateurs 
waren die zich door de bezetter fors 
lieten betalen. „In die Duitse ar
chieven zitten kwitanties en ande
re belastende bewijzen die heel 
wat lieden met een standbeeld van 
hun sokkel kunnen doen tuimelen. 
Veel is nooit aan het licht gekomen. 
De ene moest kennelijk zwijgen 
voor de andere", zegt de Ma
renches. 

,,Officiële" en hooggeplaatste 
personen die voor verzetslieden 
doorgaan, zijn ondertussen al bij 
premier Chirac gaan pleiten om dit 
onderzoek te doen ophouden. 
Vooral ook het voornemen van de 
defensieminister om deze archie
ven open te stellen voor historische 
vorsing, doet nogal wat,,helden" 
bibberen. Wie is bang van de 
waarheid ? 

We kunnen ons voorstellen dat 
ook een reeks ,,achtbare" Belgi
sche verzetsstrijders zich aardig 
ongemakkelijk zouden gaan voe
len, indien hier plots allearchieven 
zouden worden vrijgegeven. 

Eurosong 
België slaagt er de jongste da

gen weer in om zijn trieste interna
tionale imago alle eer aan te doen. 
Enerzijds door de Happart
vaudeville en anderzijds door het 
Eurosong-gehakketak. 

Uit het verslag van een onder-
zoekskommissie is gebleken dat 
alleen de vernieuwde Antwerpse 
schouwburgzaal met de minste 
kosten de beste garanties biedt om 
het Eurosongfestival '87 in goede 
omstandigheden te laten verlopen. 
De logika zelf gebiedt dat Antwer
pen bijgevolg de eer krijgt. Maar dit 
is dan weer zonder de (franstalige) 
waard gerekend. 

De RTBf-verantwoordelijken wil
len niet weten van Antwerpen of 
om het even welke andere Vlaam
se stad. Zij tippen op Luik. Of des
noods op het Koninklijk Cirkus te 
Brussel, wat evenwel tientallen mil
joenen verbouwingswerken zou 
meebrengen. 

De fatale beslissingsdatum na
dert heel snel. Mede onder druk 
van Paul Martens, de VU-
vertegenwoordiger in de Euro-
songicommissie, zei administra
teur-generaal Cas Goossens on
omwonden : „^te het sonfestival 
niet in Antwerpen komt betalen wij 
geen frank!". Uitkijken hoe het 
pleit beslecht wordt. 

Vanuit 
Duits-Beigië 

Tijdens het afgelopen weekein
de hebben de Waalse socialisten 
zich nog maar eens laten opmer
ken door het afsteken van anti-
Vlaamse tiraden. De Vlamingen 
zouden een algemeen Vlaams of
fensief voorbereiden. De taalwet
ten — waarvan zij nu laattijdig er
kennen dat deze dienen moesten 
om ons tegen verfransing te verde
digen — zouden door de Vlamin
gen als een belemmering ervaren 
worden om zich, met herwonnen 
kracht, op Waals gebied te storten. 

Deze onzin kraaiden zij uit op 
hun kongres, een wel degelijk 
Waals kongres, dat gehouden 
werdte.-.Kettenis. Dit plaatsje ligt 
op enkele kilometers van Eupen, 
binnen het Hoogduitse taalgebied. 
Tevens binnen het officiële Belgi
sche ,,Duitstalige" gebied, dat ech
ter in zijn geheel een faciliteitenre
geling moet toestaan ten gunste 
van de Franssprekenden, en dat 
sedert kort tijd ingelijfd werd bij het 
Waalse gewest. 

De Waalse socialisten bestaan 
het dus, in nog met volledig onder
worpen maar toch al veroverd ge
bied, op te treden alsof zij daar 
thuis zijn en van daar uit de Vlamin
gen af te schilderen als imperia
listen. En dit dan nog precies op het 
moment waarop het voor iedereen 
duidelijk is dat zij aan hun plan om 
de Voerstreek te verfransen, onder 
geen beding willen verzaken. 
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Aktueler dan ooit 

Rationeel 
energieverbruik 

De evolutie van de olieprijzen gedurende het jaar 
1986 heeft een aantal positieve gevolgen op onze bud
gettaire en ekonomische toestand. Het risiko bestaat 
dat de tijdelijke prijsdaling onze aandacht heeft afge-
leidt van de noodzaak om het rationeel energieverbruik 
te blijven stimuleren. 

De Vlaamse vereniging voor Rationeel energiever
bruik en alternatieve energie (ENERGIK) heeft een wit
boek uitgegeven met als titel,,Energieverbruik of -
misbruik". 

E olieprijzen blijven tot eind 
1973 zeer stabiel. Toen 
hadden de OPEC-landen 

ongeveer 55% van de wereldolie-
produl<tie in handen en namen de
ze landen de beslissing de prijs van 
de ruwe olie te laten stijgen van 3 
tot 12 dollar per vat. De geïndustri
aliseerde landen waren eerst ge
schrokken door deze drastische 
prijsverhoging maar pasten zich 
snel aan door een politiek te voeren 
die leidde tot een diversif ikatie van 
de energiedragers. Groeiende 
aandacht werd er besteed aan het 
rationeel energieverbruik. De stij
ging van de olieprijzen had tevens 
tot gevolg dat de exploitatie van 
aardolievelden werd aangevat, die 
voordien niet rendabel waren. 

Giftig 
geschenk? 

In 1979 doet er zich een kleine 
daling voor in het aanbod van olie 
en de prijs stijgt op korte termijn 
van 13 tot bijna 40 dollar voor een 
vat ruwe olie. Vanaf 1981 gaat de 
prijs opnieuw langzaam dalen, 
maar door de verhoging van de dol
larkoers is in Europa niet veel te 
merken van deze prijsdaling. In de
ze omstandigheden zetten de 

Recht op 
antwoord 

De direktie van K.S. heeft met 
verbazing kennisgenomen van 
de zware beschuldigingen die 
In het artikel ,,Gabriels: klaar
heid in het KS-beheer" van 
18.09.86, geuit werden. 

Zij Is van mening dat de ge
brekkige kennis van de auteurs 
over een ondergrondse mijnex-
ploitatie, aanleiding gaf tot ver
keerde interpretaties. 

De verschroting van motoren 
waarnaar gewezen wordt be
treft oude types waarvan, na 
overleg met alle diensten, ge
bleken is dat men ze vandaag 
noch in de toekomst kan ge
bruiken. 

Zoals ieder bedrijf dient K.S. 
eveneens de technische- en 
technologische evolutie te vol
gen. Dit brengt mee dat sommi
ge uitrustingen en materialen 
na verloop van tijd volledig voor
bijgestreefd zijn en niet meer 
kunnen aangewend worden. 

Westerse industrielanden dan ook 
hun politiek van diversifikatie en ra-
tineel energieverbruik voort. Dit 
heeft niet alleen te maken met de 
hoge energieprijs maar eveneens 
met het groeiend bewustzijn voor 
het leefmilieu en de noodzaak voor 
het vinden van alterntieve energie
bronnen. Aldus daalt het aandeel 
van de OPEC-landen in de wereld-
olieproduktie van 30% van het 
totaal. 

Als reaktie op deze ontwikkeling 
besluiten de OPEC-landen eind 
1985 de olieprijs niet langer te on
dersteunen. De onderlinge produk-
tieafspraken worden opgeheven 
en de afzonderlijke landen trachten 
hun marktaandeel te vergroten. 
Hierdoor ontstaat er een overaan
bod en de prijzen van de olie zak
ken opnieuw tot 10 dollar per vat in 
de maand mei en juni, om zich 
thans te stabiliseren (?) rond de 15 
dollar. 

Alhoewel de daling van de olie
prijzen een bijkomend geschenk is 
voor de heropleving van onze eko
nomische aktiviteit rijst de vraag of 
de olieprijsdaling geen giftig ge
schenk kan genoemd worden. De 
prijsdaling van ruwe olie gaan im
mers niet gepaard met een globa
le daling van de energieprijzen en 
de prijsdaling levert voor onze in
dustrie geen konkurrentievoordeel 
op omdat de daling van de prijs ook 
in alle andere landen van toe
passing. 

Ondanks de vergelijkbare lage 
prijzen is de huidige situatie totaal 
verschillend met 1973 en de peri
ode voordien. De eerste twee olie-
schokken hebben diepe sporen na
gelaten zowel aan de vraag- als 
aan de aanbodzijde en In het licht 
van de ontwikkelingen die- de 
laatste tien jaar hebben plaatsge
grepen, biedt de huidige adempau
ze een kans om ons voor te berei
den op een nieuwe stijging van de 
olieprijs. 

Vraag 
en aanbod 

Wat het aanbod betreft, blijft olie 
een schaars produkt. De hoge prij
zen van de afgelopen jaren hadden 
tot gevolg dat moeilijk ontginbare 
winningsgebieden en dure win
ningstechnieken de kaap van de 
ekonomische rendabiliteit over
schreden met als gevolg dat door 
de huidige lage prijzen de explora
tie van nieuwe winningsgebieden 
teruggeschroefd werd. Een aantal 
olieproducerende landen lijken 
daarenboven dicht bij hun produk-

tiepiek te zitten of tenminste bij de 
grens van hun exportmogelijk
heden. 

Ook aan de vraagzijde zijn be
langrijke verschuivingen op gang 
gekomen. De prijsdaling zelf kan 
op korte termijn een hoop nare ge
volgen hebben; immers de psy
chologische rem op energieverspil
ling, die heel moeizaam tot stand 
werd gebracht lijkt te zullen ver
slappen. De aantrekkelijkheid van 
energiebesparingen vermindert en 
een aantal vervangingsenergieën 
en -technieken zijn op dit ogenblik 
niet kompetetief, zolang de olie be
neden de 20 dollar per vat blijft. 

Ook de ekonomische groei op 
halflange en lange termijn van de 
Derdewereld-landen kan de vraag 
naar olie verder de hoogte injagen. 
Temeer daar de lage-loonlanden 
vooral zware basisindustrieën wen
sen te ontwikkelen die vooral ge
kenmerkt worden door hoge ener-
gievraag. 

Daarnaast moet men er zich van 
bewust blijven dat de vraag naar 
olie niet enkel als brandstof maar 
ook als grondstof voor een stijging 
van de vraag kan zorgen. 

Industriële 
vernieuwing 

Het opbouwen van een nieuwe 
industriële toekomst is wellicht een 
van de meest fundamentele uitda
gingen waarmee we vandaag ge-
konfronteerd worden. De Ingrijpen
de ontwikkelingen die zich momen
teel aankondigen in een heel 
gamma van industriële sektoren 
luiden een nieuw tijdperk in. Wie 
deze nieuwe technologieën en 

nieuwe produkten kan ontwerpen, 
vervaardigen en gebruiken, kan de 
toekomst met vertrouwen tege
moet zien. 

Zo hebben de zonnecellen op 
basis van Silicium de hoge ver
wachtingen nog niet helemaal in
gelost, maar op deze markt bestaat 
er toch een groeiverwachting van 
50% per jaar voor alle technieken 
die steunen op poedermetallurgie 
en verglazingstechnieken die dun
ne banden leveren. Er zijn tal van 
andere voorbeelden. 

Het is van uitermate groot belang 
in te spelen op deze nieuwe ontwik
kelingen, zowel op het vlak van het 
onderzoek als de kommerciële ont
wikkeling van de toepassingen. De 
weg van onderzoek naar toepas
singen op ruime schaal is lang en 
vereist een sterke koördinatle en 
ondersteuning voor demonstratie-
projekten. Wie aktief wil zijn op de
ze nieuwe markten dient steeds 
voor ogen te houden dat het hier 
om zeer specifieke en smalle 
marktsegmenten gaat, die zeer 
veel kennis en een perfekt sa
menspel van marktverkenning en 
technologie vereisen. 

Er dient bovendien gewerkt te 
worden ,,op maat". De bedrijfswe
reld moet nog overtuigd worden 
van het belang van deze nieuwe 
ontwikkelingen; er zijn op dit vlak 
immers oplossingen op komst voor 
oude en nieuwe problemen en wie 
verzuimt deze nieuwe technieken 
aan te wenden In zijn produktiepro-
ces, zal vlugger dan verwacht met 
een groot konkurrentieaandeel te 
maken hebben. 

Mee-zijn 
Er staat hier bijzonder veel op 

het spel, voor onze toekomst. De 
razendsnelle evolutie moet niet en
kel op de voet gevolgd worden 
maar tevens gestimuleerd door het 
scheppen van een onderzoeks-
vriendelijk klimaat. Raken wij in de
ze sektoren achterop, dan telt on
ze jonge energie-industrie binnen 
afzienbare tijd niet meer mee op 
wereldvlak en worden we voor de 
vernieuwing van ons produktieap-
paraat volledig afhankelijk van wat 
het buitenland te bieden heeft. 

ADVERTENTIE 

BE 

Belangrijke energieleverancier in Vlaanderen! 80 
jaar werkgelegenheid voor duizenden mensen... 
80 jaar dynamische deelname aan de ekonomi
sche ontwikkeling van ons land! 

EBES TOT UW DIENST 

^ POST'GANDOÊS 
^ ^ ^ Luidens sommige persbe-
3 ^ richten was Jean Gandois zowat 
S de Heilige Vader voor Cocl<erill-
'^, Sambre. Men heeft een tijdje la-
^ ten uitschijnen dat CS na de 
U^ Gandois-l(uur geen uitzonderlijke 
^m financieringsbronnen in Vlaande-
W^ I'S" n^B^f nodig zou hebben, wat 
'2^ enlteie maanden voordien nog 
^ ^ schering en inslag was. 

^ 2 ^^ huidige voorzitter van CS, 
Levy, heeft het daarentegen op
nieuw in heel andere termen over 
de Waalse staalreus. In een door 
hem verspreide vertrouwelijke 
nota, besproken in De Standaard, 

^ y waarschuwt hij ervoor dat het 
^m^ voortbestaan van CS nog steeds 
1 ^ in gevaar is. Ten eerste is het 
^Q kostennivo van het Waalse pro-
1 ^ bleembedrijf nog steeds niet in 
^^j vergelijking met haar direkte kon-
uu kurrenten. De personeelskosten 
H " maken In CS 27,4% uit, terwijl dat 
^rt bij de konkurrerende Europese 
^ g staalbedrijven zowat 20% is. De 
U ^ loonkost ligt in CS nagenoeg 20% 
ismi hoger dan de gemiddelde Euro-
I^U pese loonkost in de staalnij-
i™® verheid. 

TEWERKSTEL' 
LING 

K^- • ) Het tewerkstellingsvernie-
S £ tigend effekt van het Pinksterplan 
UJ staat buiten kijf. De Nationale 
a«J Bank schat het verlies aan ar-
U J beidsplaatsen in '87 off 61.460 
r^ eenheden. 

Dat cijfer ligt opvallend veel ho
ger dan de tot nu toe gepubliceer
de officiële cijfers. De regering 
had het over een verlies van 
20.000 arbeidsplaatsen in '86 en 
'87 samen terwijl het Planburo 
een verlies van 32.600 ar
beidsplaatsen berekende. De stu
diedienst van de Generale Bank 
mikte nog hoger met een verlies 
van 30.000 tot 60.000 ar
beidsplaatsen. 

UU 

Uêtê 

FEDERALISME 
^ Prof. Vic Van Rompuy en 

Els Heylen publiceerden een stu
die over de financiële middelen 
van federaal georganiseerde sta
ten. („Openbare financiën in de 
deelgebieden van de federale lan
den"). Fundamenteel in dit on
derzoek is dat de federalisatie in 
België In zeer geringe mate door
gevoerd is op basis van ekonomi
sche principes, terwijl dat in het 
buitenland een belangrijke kom-
ponent van de federalisatie is. 

De verwarrende toestand van 
onze staatsstruktuur is een dui
delijk symptoon van de manier 
waarop deze gevormd werd. De 
dynamiek achter de staatshervor
ming is in hoofdzaak politiek be
paald, namelijk het in stand hou
den van de Belgische staat. 

Een zeer vervelend en ineffl-
N»s ciënt nevenverschijnsel van een 
l / i | op politieke motieven gebaseer-
^ g de staatsinrichting is het dota-
^41 tiestelsel. De financieringsmidde-
mmd len van de gewesten in België 
hM bestaan voor 85% uit dotaties, 
^"^ ten nadele van het aandeel bij het 
%^ bepalen van de omvang van deze 
^ S dotaties het politieke spel een 
^M niet onbelangrijk aandeel heeft. 
^ ^ Regionale belastingsont-
^ ^ vangsten daarentegen zou in 
* overeenstemming zijn met eko-
^ ^ nomisch verantwoorde principes. 

^ ^ Het gevolg van deszemistoestan-
sswl den is alom bekend. Wallonië pro-
hM fileert in grote mate van de huidi-
N * ge nep-federallsme. 
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Zondag 12 oktober te Halle 

„Zo'n TGV? 
Nooit!" 

Nu zondag 12 oktober zullen alle lokale en regiona
le protestakties tegen de TGV opgaan in één voorlopig 
crescendo, een algemene anti TV-betoging te Halle. De 
VU doet mee en roept al haar leden op om massaal één 
ding aan De Croo duidelijk te maken: zo 'n TG V nooit, 
nergens. 

E TGV is een trein. Een snel
le dan wel, want hij haalt 
topsnelheden van 300 

km/uur. Het grote voordeel bijge
volg is de tijdwinst, vooral wanneer 
de trein enkel tussen de grote cen
tra rijdt. Hiermee is de TGV een ge
duchte konkurrent voor het inter
city luchtverkeer. Op zich geen 
slechte zaak aangezien de lucht
vaart nu niet bepaald milieuvrien
delijk kan worde genoemd. 

Een grote maar 
Om werkelijk topprestaties te le

veren zou deze TGV best in eigen 
bedding rijden, een zogenaamd 
hogesnelheidslijn (HSL). Zo'n lijn 
ligt op dit ogenblik nergens'in dit 
land. De meeste bestaande lijnen 
zitten nokvol en om ze voor de TGV 
geschikt te maken moeten heel wat 
aanpassingswerken uitgevoerd 
worden. Dan nog zou de TGV geen 
echt hoge snelheden kunnen halen 
omdat de snellö trein dan ingepast 
moet worden tussen andere - heel 
wat tragere - treinen. Konklusie van 

De Croo; er moet voor het grootste 
deel van het trajekt een nieuwe lijn 
komen en onder Brussel moet er 
ofwel een nieuwe tunnel gegraven 
ofwel één van de bestaande tun
nels worden vrijgemaakt voor het 
snel-sporende TGV-kliënteel. 

Kostprijs in België: zo'n goeie 75 
miljard, maar de ervaring leert dat 
zulke grote werken vaak het dub
bele of het drievoudige van de 
vooropgezette prijs kosten. 

Uiteraard is hiermee niet het vol
ledige TGV-dossier rond, maar het 
geeft toch een beeld van de rich
ting die we uitgaan. 

De VU en deze TGV 
De VU is in principe niet tegen 

het snelle sporen. Als hiermee het 
hele openbaar vervoer opgewaar
deerd wordt is dit zelfs positief, ons 
openbaar vervoer kan zo'n impuls 
best gebruiken. In de VU-nota „Het 
openbaar vervoer, een faktor van 
welzijn" van juni van dit jaar wer
den echter een aantal duidelijke 
voorwaarden gesteld waaraan een 

dergelijk projekt moet worden ge-
toest. Zo moeten de effekten op het 
milieu worden bepaald in een de
gelijk milieu-effektenrapport, de 
bevolking dient te kunnen 
meespreken in de besluitvorming 

Onze afspraak 
Zondag om 14U.30 

HALLE 
Kard. Mercierplein 

(autoweg Brussel-Parijs, uitrit 16, 
spoorlijn Brussel-Bergen). 
De VU komt samen, aan het sta
tion, bij de leeuwevlaggen. 

ADVERTENTIE 

Lees deze week in 
JEREMY IRONS, 

EEN STER UIT EEN ANDERE TIJD ? 
Dromerig, overgevoelig en beslist niet van deze tijd, dat is 

Jeremy Irons, nu weer te bewonderen in,, The Mission". Een 
interview met de man die de Laurence Olivier van de jaren 

tachtig zou willen zijn. 

BUSINESS CLASS 
Altijdperfekt gekleed van 's ochtends tot lang na kantoortijd. 

Ook na de zoveelste afspraak of aan het eind van een 
vermoeiende autoreis, ziet de zakenvrouw er onberispelijk uit 

en opvallend elegant. 

VAN WANDELSTOKKEN NAAR ZETELS 
Antoine Roset bezat in 1880 een kleine schrijnwerkerij waar 
wandelstokken werden gemaakt. Zijn achterkleinkinderen 

Pierre en Michel staan vandaag aan het hoofd van het Roset-
imperium dat per jaar 190.000 zetels en 40.000 kasten aflevert. 

MARRAKECH EXPRES 
Hals over kop vloog Wim De Craene begin deze zomer naar 
Marrakech voor het Festival van de Jeugd en de Muziek. Wat 
achteraf vooral een Hassanfestival bleek. Zoals bij elke reis 

schreef Wim haast dagelijks brieven naar zijn vriend Jan. Een 
greep uit deze korrespondentie bij wijze van reisverhaal. 

LEVEN IN DE BROUWERIJ 
Er wordt meer bier gedronken en er is meer vraag naar 

smaakvolle bieren. Het aantal brouwerijen groeit gestaag en 
bier verovert zelfs een plaats m de keuken. 

Nu te koop 
in de dagbladliandel. 

en de kosten en baten van het pro
jekt moeten vooraf korrekt bere
kend worden. Dergelijk projekt zal 
eveneens dienen te passen in een 
lange termijn verkeersplan waarin 
de relaties tussen alle verkeersvor-
men (trein, tram, bus, fiets, auto, 
vliegtuig...) worden opgenomen en 
het projekt moet in alle geval een 
positieve weerslag hebben op ns 
binnenlands openbaar ver
voersnet. 

Wat blijkt echter? 
De TGV van de Croo voldoet aan 

geen van deze voorwaarden. Zo is 
het duidelijk geworden dat de band 
met het openbaar vervoer ver te 
zoeken is. De TGV is vooral be
doeld voor een kleine groep van 
reizigers, veelal zakenlui, die snel 
en gemakkelijk van de ene hoofd
stad naar de andere willen reizen. 
En dat terwijl in eigen land duizen
den dagelijks vloeken om de slech
te aansluitingen, sardienentreinen 
en de lange reistijden (als er al 
openbaar vervoer voorzien is in 

•WIWWWÏ^TWWS'W l|ii|,iiiMiy|i,mi|.<{i,^(i.ilHiiiyiliiiyiij^i 

Thuis 
in Halle 

Ook de Votksunie van het arron
dissement Halte-Vitvoorde doet 
mee aan de TGV-begroting te Halle. 

Verzameling geblazen om 14 uur 
aan het station van Halle, rond de 
vlag van VU arr. Halle-Vilvoorde. 
Breng ook uw afdelingsvlag mee! 

De betoging volgt dan dezelfde 
weg als de Vlaamse betoging van 
1974. 

Maar loop na de betoging niet 
meteen weg: de Volksunie van Hal
le organizeert nog een gezellig sa
menzijn in zaal Concordia aan de 
Bergensesteenweg 36 (dit Is zo'n 
250 meter van de plaats waar de be
toging wordt ontbonden). 

Een goede gelegenheid om ken
nis te maken met Volksunie-leden 
van buiten het arrondissement 
Halle-Vilvoorde. Allen daarheen 
dus! 

Wie nog TGV-affiches wenst kan 
terecht bij Edwin Mondt (voorzitter 
Politieke Raad Halle, Brouwe
rijstraat 67 te 1500 Halle, 
02-360.17.05). 

hun streek). De milieulast komt 
echter op de schouders van de ge
wone man te liggen. En die is niet 
gering. Naargelang het trajekt zou 
zo'n TGV in een eigen bedding 
1.000 tot 2.000 hektaren landbouw
grond, woon- en natuurgebied en 
bedrijfsterreinen opslorpen. In ons 
dichtbevolkte en met wegen gepla
veide land is er gewoon geen 
plaats meer voor zo'n TGV. 

Bovendien heeft De Croo zich 
nogal ver geëngageerd in dit pro
jekt, zonder ook maar te overwe
gen de bevolking erbij te betrek
ken. Wij hoeven het voor niks en 
voor niemand te nemen dat hij zich 
internationaal verbindt alvorens hij 
de eigen bevolking konfronteert 
met het projekt. Nadat eerst de 
plannen worden ,,ontvreemd" en 
het halve land in rep en roer staat. 
Of het nu gaat om kernraketten, 
chemische wapens of de TGV, tel
kens worden wij mooi voor aap ge
zet, die nemen we niet. Tot slot 
moet de eerste letter van de 
kosten-baten-analyse en van het 
milieu-effektenrapport nog worden 
gepubliceerd. 

Betogen dus! 
Onder die omstandigheden is er 

één middel om aan de noodrem te 
trekken: betogen I De TGV waar
mee minister De Croo zijn dromen 
vervult, kan best in diens slaapka
mer blijven. De rest van Vlaande
ren heeft hier geen boodschap 
aan. Vlaanderen moet niet opdraai
en voor een TGV waar slechts de 
elite van zal profiteren. 

Omdat in Wallonië de tegenkan
ting haast onbestaande is zullen 
wij, Vlamingen, ons massaal moe
ten manifesteren. De VU roept 
daarom al haar leden, mandataris
sen en afdelingen op om één gro
te vuist te maken. 

De ordewoorden; 

— TGV nee. TGV weg ermee. 

— Openbaar vervoer ja. 
TGV nee. 

—- TGV nee. Vlaanderen zegt 
nee. 

— De Croo pas op, TGV kost 
uwe kop. 

— De Croo en Co, TGV nol 

Halle was ooit de plaats van een 
grote Vlaamse betoging maar nu 
ook de plaats waar de TGV de 
Vlaamse grens overschrijdt... 

(sec). 
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Westhoektribunaal 18 oktober te Vleteren 

„Waarheen met 
onze Westhoek?" 

Zowat een jaar geleden konfronteerde Europees par
lementslid Jaak Vandemeulebroucke de inwoners en 
de verantwoordelijken van de 18 Westhoekgemeenten 
met de benarde socio-ekonomische toestand van hun 
streek. Vooraan stonden: de bijzonder hoge werkloos
heidsgraad, de emigratie van tal van jongeren, de pro
blemen voor de landbouw, de verwaarlozing door de 
overheid enz... 

JAAK VANDEMEULEBROU
CKE bracht toen heel deze 
problematiek aan het licht 

via de ondertussen reeds alge
meen bekende „perskonferentie 
van Veurne". Eerste resultaat was 
alvast de oprichting van het „West-
hoekaktiekomitee", onder de bij
zonder aktieve leiding van twee 
jonge leraren Werner Vanover-
schelde en Pierre Nolf en met de 
medewerking van senator Michel 
Capoen en volksvertegenwoordi
ger Julien Desseyn. 

CVP-reaktie 
Het komitee groeide niet alleen 

uit tot een werkgroep van meer dan 
60 leden, maar bleek ook het sein 
te zijn voor een aantal slapende 
overheden en verantwoordelijken 

om ook eens aan „De Westhoek" 
te denken. Het bleven echter meer 
woorden (persverklaringen) dan 
daden, vooral vanuit een elektoraal 
geïnspireerde CVP-hoek, die met 
lede ogen het Vü-inltiatief voor de 
Westhoek zag aangroeien. 

De ene aktiviteit volgde de ande
re op: de strijd werd gevoerd voor 
de erkenning van de Westhoek 
voor het Europees Sociaal Fonds. 
Akties voor betere verkeersverbin
dingen met Frans-Vlaanderen, de 
milieuproblematiek kwam uitvoerig 
aan bod in de vorm van akties en 
moties tegen de inplanting van een 
kerncentrale, de milieubelastende 
waterwinning in natuurgebieden, 
de verdwijning van postkantoren in 
de Westhoek, de onverantwoorde 
doortrekking van de tramlijn in De 
Panne, de al even ongepaste aan 

leg van een verbinding Roeselare-
leperenz... 

Perfide tegenwerking, afgunst 
en uiteindelijk zelfs naSperij door 
de andere politieke partijen - voor
al vanwege de CVP - waren legio. 

Tegenwerking kwam ook van di
verse verantwoordelijke overheden 
door inaktief te blijven i.v.m. de si
tuatie in de Westhoek. 

De ene vraag! 
Gemeenschapsminister Deprez, 

nochtans zelf uit de omgeving van 
de Westhoek, beperkte zich onder
tussen tot elektoraal geïnspireerde 
shownummers in de vorm van zo
genaamde ,,infovergaderingen", 
waarvan de inhoud reeds een he
le tijd voordien door Jaak Vande
meulebroucke verspreid werd. 

Een voorbeeld: Op vrijdag 3 ok
tober, bezochten de CVP-
Europarlementsleden „met grote 
trom en ontvangst op het stadhuis 
zoals het CVP-ers past" de West
hoek. Er werd weer bijzonder veel 
gepraat, schijnt het... Het zou ver
rijkend worden... schreef Raf 
Chanterie... maar dan wellicht niet 
voor de Westhoek. De tijd is echt 
voorbij dat men met gekraam van 
woorden het gezicht kan redden. 
Nu de informatieronde gereden is 
rest er maar één vraag gericht aan 
de politici: ,,Wie doet echt wat voor 
de Westhoek?" 

(Advertentie) 

PS-hardschuIm 

VOOR 

GEDEELTELIJKE 

SPOUWVULLING 

KEMI-ALU 

De isolerende dakplaat 
op maat! 

Een 8 mm waterwerende melamine spaan
derplaat I 

Een doorlopende Isolatie! 

Op maat geleverd I 

Diktes tot 156 mm I 

Een prima sluiting I 

Een eenvoudige verwerking 

i^iiin/©iL 
N.V. KEMISOL 

HULSHOUTSE STWG. 33 
3100 HEIST-OP-DEN-BERG 

TEL. 015-24.46.21 

gascellsn 

agrarische gebouwen 

KEIVII-ALU is de meest rationele onderdak- of 
wandisolatie voor agrarische gebouwen, 
koel- en slachthuizen, gascellen, garages en 
loodsen, werkhallen en opslagplaatsen e.a. 

PS-HARDSCHUIM 

vloer isolatie 

PS 25 - 30 - 35 - 40 

Ondervoorzitter Jaak Vandemeulebroucke In de bres. 

Tribunaal 
Daarom vinden het Westhoekak-

tlekomitee en de Volksunie 
Veurne-leper-Diksmuide dat uit de 
opgedane wetenschap de beslui
ten moeten getrokken worden. On
dertussen mocht het komitee zich 
verheugen in de enthousiaste 
steun van VUJO-Oostende-
Veurne-Diksmuide die tijdens het 
voorbije week-einde met sukses 
een grensoverschrijdende aktie 
ondernam. 

Uit al deze ervaringen groeide de 

idee tot een grote publieke mani
festatie onder de vorm van een 
..Westhoektribunaal". Na veel 
voorbereidende werkgroepen
vergaderingen (... het schijnt dat 
men van ACV-CVP-zijde ook vindt 
dat er werkgroepen zouden moe
ten opgericht worden...) kreeg het 
initiatief konkrete vorm. Het West
hoektribunaal zal plaatsvinden op 
zaterdag 18 oktober in De Sceure 
Veurnestraat 4 te Vleteren. Meer 
daarover in het kaderartikel. 

Gilbert Vanoverschelde 

Geef de Westhoek 
een toekomst l 

„ Vriendelijk maar kordaat en zelfs wat brutaal 
vragen wij gewoon aandacht voor onze streek en 
eisen wij een toekomst op voor onze Westhoek. 

Samen kunnen we op 18 oktober onze stem la
ten horen." 

ET deze dwingende 
uitnodiging roepen 
het aktiekomitee 

Westhoek i.s.m. de VU van 
Veurne-Diksmuide-leper ons 
op om deel te nemen aan het 
Westhoektribunaal. Hier het 
programma dat met veel ver
beelding en kundigheid werd 
samengesteld. 

Programma 
10U.15: welkomswoord door 
Pierre Noff, koördinator Aktie
komitee Westhoek 

10u.20tot12u. 
Sektievergaderingen met gele
genheid tot ruime diskussie 

Sektie 1 
Landbouw en omgevingszorg 
Inleidingen Julien Desseyn en 
Valere Quaghebeur 

Sektie 2 
Tewerkstelling 
Inleiding door Michel Capoen 

Sektie 3 
Ondenwljs 
Inleiding Jaak Vandemeule
broucke 

Tussen 12en 14u. 
Gelegenheid tot middagmaal 
met Westhoekgerechten (prijs 
150fr. per persoon) 

14U.15: De Westhoek en zijn 
milieu door Julien Desseyn 
14U.50: Werk in de Westhoek 
door Michel Capoen 
15u. 15: Optreden door Willem 
Vermandere 
16u.: Landbouwer zijn in de 
Westhoek door burgemeester 

Valere Quaeghebeur 

16U.30: Geef de Westhoek een 
toekomst slottoespraak door 
Jaak Vandemeulebroucke. 

Opz'n 
Westhoeks... 

Tijdens het hele programma 
zijn er tevens allerhande attrak-
ties voor het hele gezin: 
volksspelen, springkast^ voor 
de kinderen, tentoonstetllng en 
info over streekgerechten uit de 
Westhoek, enz... 

Er wordt trouwens een goed
koop middagmaal (150 fr.) aan
geboden bestaande uit een 
aantal van deze typische ge
rechten. Het is aldus de bedoe
ling van de initiatiefnemers elke 
Westhoekenaar aan te spreken 
en vooral hem ertoe aan te zet
ten ook zijn stem te laten horen. 

Hulp van welke aard ook is 
bijzonder welkom. Graag een 
telefoontje naar koördinator 
Werner Vanoverschelde, 
Noordburgweg 21,8480 Veur
ne, 058/31 31 45. 

Het zou de organisatoren ook 
bijzonder aangenaam zijn te 
mogen rekenen op de solidari
teit van de andere West-
Vlamingen en in het bijzonder 
de Westvlaamse VU-
maidatarissen Samen sterk 
voor de Westhoek" zal dan 
geen ijdele leuze blijken te zijn! 
Afspraak op 18 oktober! 
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Frans Wildiers overleden 

Dank en 
hoogachting 

Vrijdag 3 oktober overleed Frans Wildiers. Hij was 
te Antwerpen geboren in 1905 en behoorde door af
komst tot een geachte burgers familie, die in tegenstel
ling tot haar meeste standgenoten, bewust Vlaams en 
sociaal vooruitstrevend aan het maatschappelijk leven 
van de Scheldestad deelnam. 

FRANS Wildiers' vader, Emiel 
Wildiers, had als advocaat, 
politicus en Daensistisch 

voorman die moedige maar moei
lijke keuze gedaan en was onver
stoorbaar zijn weg gegaan, zoals 
de Schiltzen, de Picard's, Adolf 
Pauwels, Flor Heuvelmans, en 
vóór hen, Edward Coremans. Een 
ander familielid. Dr. Eugeen Wil
diers, had als geneesheer en na
tuurkundige, een internationale 
faam verworven. 

Een burgerlijke familiale traditie 
kan zowel een last als een waarde
vol erfstuk zijn. Voor Frans Wildiers 
- zoals voor zijn broer, de kapucijn 
Prof. dr. Max Wildiers-, betekende 
die traditie een bewust aanvaarde 
verplichting tegenover zijn volk. 
Van in zijn studentenjaren, als hij 
in de rechten studeerde te Leuven 
en Antwerps voorzitter was van het 
„Algemeen Katholiek Vlaamsch 
Studentenverbond" was hij 
Vlaamsnationalist met een zwieri
ge vanzelfsprekendheid, die in 
Vlaanderen jammer genoeg te 
zeldzaam is. Reeds als jong advo-

kaat bij de Antwerpse balie en als 
gemeentelijk en provinciaal man
dataris van het Vlaams Nationaal 
Verbond, bleek zijn geschiktheid 
voor het openbaar ambt en voor de 
ongedwongen maar diepgaande 
beïnvloeding van zijn omgeving. 
Hij argumenteerde hoofs maar met 
grote onverzettelijkheid wat de 
hoofdzaken betreft. Met Gerard 
Romsée en Joris van Severen ging 
hij door het Vlaamsnationale leven 
met een Angelsaksische voor
naamheid. 

Provinciegoeverneur 
Na Jan Grauls werd Frans Wil

diers in 1942 goeverneur van de 
provincie Antwerpen. Hij wist wel
ke gevaarlijke verantwoordelijk
heid hij aldus op zich nam, en deed 
dit niet lichtvaardig. Hoogge
plaatste burgerlijke en geestelijke 
gezagsdragers hebben toen bij 
hem aangedrongen om het goever-
neurschap te aanvaarden, omdat 
ze wisten dat hij het aankon, en de 
zekerheid hadden dat hij zijn funk-
ties in die moeilijke jaren zou uitoe-

Frans Wildiers, een menselijl<e voornaamlieid die tiem een biezondere charme verleende., 

fenen met het oog op het algemeen 
welzijn van de bevolking. 

Het kon echter niet anders of de 
repressie zou ook deze man trach
ten ten onder te brengen. Van de
genen die een paar jaar voordien 
verheugd waren dat Frans Wildiers 
niet terugschrok voor zijn verant
woordelijkheden in gevaarlijke tij
den, waren er weinig of geen die 
met de vereiste krachtdadigheid 
voor hem in de bres sprongen. Van 
kardinaal Van Roey ontving hij al-

ADVERTBWE 

kotcl'* 
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van de goede burgerkeuken tot gastronomische weekends 

GASTRONOMISCHE WEEKENDS 
Formule: vrijdagavond tot zondagnamiddag 3.700 fr. per persoon 

(dienst + BTW inbegrepen) 
Formule: zaterdagnamiddag tot zondagnamiddag 2.100 fr. per per

soon (dienst + BTW inbegrepen) 

Reservatie gewenst 

Onze Vlaamse gastvrijheid, gekoppeld aan onze vakbekwaamheid, is 
de waarborg voor een geslaagd weekend. 

Tot binnenkort in Voeren 
Berg 17, Sint-Martens-Voeren, tel . 041-76.69.29 

thans een waarderend schrijven tij
dens de gevangenisperiode... Hij 
werd tenslotte veroordeeld tot twee 
jaar gevangenis en tot vijf jaar ver
lies van burgerrechten. 

Frans Wildiers heeft toen aan 
den lijve ervaren wat het betel<ent 
recht-en bezitloos te zijn. Nooit heb 
ik echter deze echte gentleman 
een woord van bitterheid horen 
spreken. Zijn blik bleef even helder, 
zijn houding even fier, zijn geest 
even vrij en ongebroken. Als een 
groot burger, zo gestapt uit een ro
man van Thomas Mann: aldus leeft 
hij in mijn herinneringen. 

De opgang 
van het VEV 

Het Vlaams Ekonomisch Ver
bond gaf in 1950 aan Frans Wil
diers een kans om andermaal te 
bewijzen uit welk hout hij gesneden 
was. Het VEV was overigens zelf 
niet ongehavend uit de oorlog en 
de repressie gekomen, en aan Wil
diers en zijn collega's kon aanvan
kelijk geen zorgeloos en toekomst-
verzekerd bestaan worden aange
boden. 

Hij heeft deze zware taak met 
veel sukses vervuld, eerst als 
hoofdredakteur van de VEV-
berichten (van 1950 tot 1963), daar
na als direkteur (1951-1963), en 
tenslotte als afgevaardigd beheer
der tot 1971. 

Het VEV is thans een represen
tatieve en invloedrijke Vlaamse 
vereniging, aangepast aan de nieu
we tijden en aan het Vlaamse volk 
in zijn opgang naar meer welvaart 
en meer zelfvertrouwen. Hierover 
dient men zich te verheugen, zon
der echter ooit te vergeten welke in
spanningen het gekost heeft ons 
volk te redden uit zijn diepste ver
nedering en zijn soms uitzichtloze 
stoffelijke en geestelijke nood. 

In die periode waren mijn per
soonlijke kontakten met Frans Wil
diers biezondertalrijk. Hij heefteen 
beslissende rol gespeeld in de 
overname van het tweetalige Ant
werpse beursblad ,,Avond Echo-
Echo du Soir", waarvan ik hoofd
redakteur ben geweest. Hij ligt al
dus aan de grondslag van de 
oprichting van ,,De Financieel Eko-
nomische Tijd': een algemeen eko
nomisch dagblad met een onbet
wist gezag. 

Trouw aan 
de Volksunie 

Ook nadat hij zich uit het aktieve 
leven had teruggetrokken, heeft 
Frans Wildiers geen enkele gele
genheid laten voorbijgaan om de 
opgang en de machtsontplooiing 
van het Vlaamsnationalisme te be
vorderen. Hij stond onvoorwaarde
lijk achter de Volksunie. Een lang 
leven met velerlei ervaringen had
den hem geleerd dat elk menselijk 
werk onvolmaakt is, en in die zin 
was hij een illusieloos man. Maar 
zijn gemoed was niet verkild in cy
nisme, niet verlamd door moede
loosheid of door twijfel aan de diep 
gewortelde Vlaamse volkskracht. 

Hij bleef tot het einde een 
Vlaamsnationalist die het niet bij 
dromen of woorden wilde laten. Hij 
vreesde de praktische politieke 
verantwoordelijkheden niet, en zet
te de Volksunie steeds aan ze op te 
nemen wanneer de voonwaarden 
hiervoor aanwezig leken. De rege
ringsdeelneming van de Volksunie 
van 1977 tot 1979 heeft hij verde
digd . Hij spoorde me geregeld aan 
als minister te bewijzen dat de 
Vlaamse Beweging de machtsui
toefening in België met hoefde te 
vrezen. Samen met dr. Elaut nam 
hij in 1977 het initiatief voor de re-
daktie en de verspreiding van een 
,,Manifest" waarin het optreden en 
de bedoelingen van de Volksunie 
werden verduidelijkt. Het heeft 
hem pijn gedaan dat hij de ver
dachtmakingen en de negatief-
geïnspireerde kritiek in het Vlaan
deren van die tijd niet heeft kunnen 
indammen, al dient er aan toege
voegd dat hij het opblazen van ve
le Vlaamse bruggen heeft helpen 
vermijden, en dat hij veelal de 
schade heeft helpen beperken. 

De Volksunie zou aan haar plicht 
te kort komen indien ze zou nalaten 
Frans Wildiers met biezondere er
kentelijkheid te gedenken. Een 
Vlaams aristokraat is van ons 
heengegaan, maar in het Vlaams
nationale leven en in het Vlaams
nationaal politiek beleid moeten wij 
allen trachten iets te behouden van 
de geestelijke verheffing en van de 
menselijke voornaamheid die aan 
de persoonlijkheid van Frans Wil
diers een biezondere charme ver
leenden. 

Hektor de Bruyne, 
oud-mlnister, ere-senator 
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Erevoorzitter VTB-VAB overleden 

Jozef van Overstraeten, 
trouw, kordaat, hoffelijk 

Nu zaterdag 11 oktober heeft te Aalst de uitvaart
plechtigheid plaats van Jozef van Overstraeten. Zon
dagavond 5 oktober is hij in de universitaire kliniek te 
Leuven na een leven boordevol aktiviteit en strijd voor 
Vlaanderen en de hele Nederlanden op negentigjari
ge leeftijd overleden. 

De erevoorzitter van VTB-VAB behoort tot die klei
ne groep van mensen die zoveel voor ons volk heeft 
gedaan. 

JOZEF van Overstraeten werd 
op 2 mei 1896 te St.-Truiden 
geboren. Op die dag maar 

dan 90 jaar later werd aan zijn ge
boortehuis een gedenl<plaat ont
huld en werd hij ereburger van St.-
Truiden. 

De voorouders van van Over
straeten waren echter afkomstig uit 
het Pajottenland, hij zelf woonde 
van 1922 tot bij het overlijden van 
zijn echtgenote te Aalst. Van Over
straeten was reeds onderwijzer en 
regent toen hij aan de Gentse Rijks
universiteit kunstgeschiedenis en 
oudheidkunde ging studeren. 

Van bij het begin 
Acht dagen na de wapenstil

stand van 1918 werd hij aangehou
den om zijn aktivisme en verloor 
zijn baan in het onderwijs. Daarna 
trad hij als huisleraar en sekretaris 
In dienst van Alfons Van de Perre 
te Antwerpen. 

In 1922 was Jozef van Over
straeten bij de Vierde Jagers in het 
Belgische bezettingsleger in Duits
land. Daar vernam hij dat te Ant
werpen een Vlaamse toeristische 
organizatie zou opgericht worden. 
Onmiddellijk liet van Overstraeten 
weten dat hij wou meedoen. Hij 
staat op de eerste ledenlijst onder 
het nummer 164 ingeschreven. In 
datzelfde jaar verscheen het leden
blad „De Toerist", het lidmaat
schap bedroeg toen 7,50 f r. In 1927 
werd van Overstraeten ondervoor
zitter van de VTB en in 1933 sekre
taris. 

Na de tweede wereldoorlog 
spaarde de Belgische repressie 
ook hem niet en ging hij voor 11 
maanden en vijftien dagen achter 
de tralies. In 1952 werd van Over
straeten dan algemeen voorzitter 
en zou dat blijven tot 1980. 

Ondertussen had VTB-VAB tal 
van neventakken gekregen: de 
Vlaamse Kampeertoeristen, de 
Vlaamse Wandelaarsbond, de 
Vlaamse Speleologenvereniging, 
de Vereniging voor Watersport en 
later de Wacht op de Weg en Eu-
ropech. 

Het stijgend sukses van al deze 
organ izaties waren vooral te dan
ken aan de bezieling die van Over
straeten op zijn medewerkers kon 
overdragen. En bezielen kon hij. 
Wie van ons heeft nooit geluisterd 
naar zijn degelijke historische uit
eenzettingen? Wie kwam niet on
der de indruk van zijn krachtige 11 
julitoespraken ? Wie was er niet bij 
toen hij van de zee tot Limburg een 
of ander wandelpad inliep? Wie 
van ons was geen toeschouwer 
toen hij ter ere van een Vlaamse 
voorman of kunstenaar een ge
denkplaat, een oriëntatietafel of 
een monument onthulde? Men 
spreekt van om-en bij de 200 VTB-
VAB-monumenten... 

Wie van ons schoot niet in vuur 
en vlam bij het lezen van zijn ,,Zon 
en schaduw over Vlaanderen"-
rubriek? Wie volgde niet de afleve
ringen ,,Wat betekent mijn familie
naam?"... Maar van Overstraeten 
was te veel kultuurmens om zich tot 
Vlaanderen alleen te beperken. De 

Negentig jaar na zijn geboorte nep St.-Truiden hem uit tot ereburger. 

Jozef van Overstraeten, een onvermoeibare en l<ordate nationalist. 

Nederlanden waren zijn thuis, 
Frans-Vlaanderen bleef hij als een 
stuk van ons beschouwen en zijn 
magistrale gids ,,De Nederlanden 
in Frankrijk" is voor duizenden van 
ons de leidraad geweest bij tochten 
over de schreve. 

Wereldwijd 
De Nederlanden beschouwde hij 

echter niet als een eiland, zijn orga-
nizaties stuurde hij uit op verken
ning in de hele wereld. Zelf hebben 
wij ooit het geluk gehad onder zijn 
leiding Champagne te bezoeken. 
In de stadhuizen van de steden 
Reims en Epernay sprak hij tot de 
burgemeesters in een vlekkeloos 
Frans en wees de magistraten er 
op aspekten van hun stad en streek 
waar zij nog nooit van gehoord had
den... Kortom van Overstraeten 
was een boeiende gids, een voor
beeld voor de reisleiders die zijn or-
ganizaties op pad stuurde. 

Voor Jozef van Overstraeten 
was toerisme het middel tot de kul-
turele verheffing van zijn volk dat hij 
door en door kende. Bovendien 
was hij het simbool van het strijden
de en naar zelfbewustzijn groeien
de Vlaanderen. Hij was trots op zijn 
taal die hij met zwier beheerste, op 
de kuituur en op de geschiedenis 
van zijn volk waarvan hij de scho
ne en lelijke kanten kende. Hij was 
bovendien trots op de ekonomi-
sche groei en opgang van Vlaan
deren. 

Hij durfde vrijuit praten, hard en 
zonder kompleksen omdat hij wist 
dat hij gelijk had en zich daarbij 
gesteund voelde door sterke orga-
nizaties. Onder druk van de tijd ont
kwamen zijn organizaties echter 
niet aan de ekonomische wetten. 
Steeds meer en meer drong de 
noodzaak van een eigentijds ma
nagement met moderne middelen 

zich op. De konkurrentie op het 
vlak van de vrijetijdsbesteding was 
de jongste twintig jaar ook zeer 
sterk toegenomen. In 1980 nam hij 
afscheid als VTB-VAB-voorzitter. 
Zelf had hij ingezien dat de gewij
zigde ekonomische omstandighe
den zo'n management opdrongen. 

Sommigen beweerden dat hij te 
lang zijn organizaties alleen heeft 
willen leiden maar dat was nu een
maal zijn temperament. Tot het 
laatste ogenblik met de hand aan 
de ploeg, overtuigd van de zelf ge
kozen weg, boordevol energie, 
veel vragend van zichzelf en van 
zijn medewerkers. Een voorbeeld 
van doorzettingsvermogen. Weini
gen hebben zoveel voor de Neder
landen gedaan als hij! 

Trouw! 
Van ons weekblad was Jozef van 

Overstraeten tot het laatste ogen
blik een trouwe en zeer kritische le
zer. Als nationalist volgde hij onze 
partij in haar doen en laten, vrees
de niet uit te halen wanneer hij 
meende dat ze verkeerde stappen 
zette maar bleef haar trouw. Zoals 
hij zijn hele leven trouw was ge
weest : een keiharde maar hoffelij
ke en zelfbewuste nationalist. 

Zaterdag 11 oktober wordt hij 
plechtig ten grave gedragen in de 
stad Aalst. De uitvaartplechtigheid 
heeft om 11 uur plaats in de deka-
nale St.-Martinuskerk. Wij roepen 
onze lezers op er een laatste groet 
te brengen aan Jozef van Over
straeten. 

Aan zijn zoon, onze kollege Toon 
van Overstraeten en zijn dochter 
en de ganse familie bieden wij on
ze diepe blijken van medeleven bij 
het afsterven van deze wel biezon-
dere en hoogstaande man. 

(M.V.L.) 

Toerisme 
en 

Vlaamse 
beweging 

De Vlaamse Toeristen
bond werd In 1 922 opgerteht 
als een instrument dat het 
verf ranste Vlaanderen haar 
eigen l<ultuur moest terug-
geven. Het toerisme dat tot 
dan In handen was van 
f ranstalige Brusselse vere
nigingen werd onder Impuls 
van de VTB toegankeH]k 
voor de nederlandstaligen. 
Deze vernederlandsing en 
het populair maken van het 
tot dan elitair toerisme werd 
vorige maand in drie bijdra
gen in dit weekblad uitvoe
rig besproken. 

Natuurlijke 
drang 

De VTB was één van de 
Vlaamse kuituur- en i>e-
roepsverbonden die tot 
stand kwamen als gevolg 
van de natuuriifke drang tot 
Vlaamse kulturele autono
mie waarbij men zich wilde 
losmaken uit de verf raosté 
Belgische verenigingen. Zo 
had je bijvoorbeeld de 
Viaamsche Kinderzegen, de 
Vlaamsche VoetbaBiond, de 
Viaamsche Tennisfederatie, 
de Viaamsche Esperanto 
Bond, de Koninklijke Vlaam
se Ingenieursvereniging, 
het Vlaamse Kruis, de 
Vlaamse Vereniging voor 
Watersport en nog tiental
len andere viaamsgezinde 
organisaties die netzoals cte 
VTB-VAB tussen beide oor
logen ontstonden en de 
Vlaamse ontvoocK l̂ngsstrijd 
ondersteunden en beli
chaamden. Deze reeks 
viaamsgezinde verenigin
gen, met de VTB-VAB op 
kop behaalden voor een 
groot deel het kuitureel kil
maat in Vlaanderen. Zij t>e-
paalden de meta-politiek, 
waarin het Vlaams-nationa-
lisme tot btoel kon komen. 

Diepe invloed 
Minstens even sterk ais 

[de verzorgings- en sociaal-
: ekonomische sektor be
paalt het socio-kuiturele het 
politieke klimaat in Vlaande
ren. Nietttegenstaande liet 
unitaire onderwijs-, 
ziekenhuis-, vakt>onds- en 
mutuailteitswezen een 
doorgedreven federalise
ring belemmert, zal die er 
vroeg of laat onder druk van 
het socio-kulturele toch ko
men. Minstens even belang
rijk als de partij-polltici is de 
rol van de voortrekkers uit 
het vlaamsgezind kuitureel 
verenigingsleven. Niet en
kel op hun specifiek domein 
(bijvoorbeeld het bevorde
ren van het toerisme), maar 
ook hun rol in de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd is niet in 
te schatten. Hun invloed 
werkt diepgaander. 

Rik Veriinde 
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Willy Kuijpers doet kreatief voorstel 

Een media-instituut voor 
de volksgemeenschappen zonder staat 

NUORO, Sardinië — Voor het eerst in de geschiede
nis van de Europese gemeenschap l<wamen het afge
lopen weeiieinde op Sardinië media-desl<undigen, po
litici enjoernalisten van 27 taalminderheden bijeen om 
te praten over de problemen met de media. 

K ELTEN van de Schotse ei
landen en Grieken uit Ka-
labrië verbroederden ach
ter een glas Sardische 

wijn, maar Europarlementariër Wil
ly Kuijpers stal de show. 

Europees instituut 
Kuijpers was eigenlijk naar Nu-

oro afgereisd als rapporteur van de 
problemen van de minderheden. 
Teveel politikus om alleen maarte 
luisteren deed hij een voortsel dat 
groot enthousiasme teweeg 
bracht. 

Willy Kuijpers: „Het is hoog tijd 
voor een Europees instituut dat de 
armere volksgroepen kan tieipen 
om eigen radio en televisie op te 
richten". Kuijpers, inmiddels ver
zekerd van ruime politieke steun 
van Italiaanse Euro-parlemen
tariërs, doelt hiermee op financië
le steun en op technische hulp. 
,, Dit zou Friesland, waar men al zo 
lang bezig is televisie te verkrijgen, 
over de streep moeten trekken ", al
dus Kuijpes. 

Bovendien heeft Friesland op 
andere minderheidsregio's voor 
dat er geen bergen zijn die de ont
vangst belemmeren. Uitvoering 
van het EVA-voorstel zou beteke
nen dat de Europese Gemeen
schap nog veel meer voor de min
derheden doet, en dat is ook de be
doeling. 

Verboden! 
Dat een Europees media-

instituut broodnodig is bewijst de 
situatie van de Noordfriezen in de 

Duitse deelstaat Sleeswijk-
Holstein, die als enige minderheid 
geen enkele toegang heeft tot radio 
of televisie. De 15.000 Friezen in de 
Bondsrepubliek staan onder zwa
re druk. Onderwijs in het Frasch 
wordt overgelaten aan het initiatief 
van de onderwijzer, die ook zelf 
voor de leermiddelen zal moeten 
zorgen. Radio-uitzendingen zijn 
simpelweg verboden. Ook de 
gastheren- en dames van de medi-
akonferentie, de Sarden, kennen 

De Friese nationalisten hebben 
op de konferentie van Nuoro 

niet gewacht om een eigen 
media-beleid te bepleiten 

Reeds geruime tijd vechten ze 
voor een Fryske televyzje! 

Geen televisie- of radioprogram
ma's in de eigen taal. Ondanks het 
feit dat 80 procent van de Sarden 
zijn eigen taal praat heeft ,1a limba 
Sarda' geen officiële erkenning. 

Nog erger, een Sardische politi
cus die in het regionale parlement 
zijn eigen taal wil spreken wordt het 
zwijgen opgelegd. „Als er niets ge
beurd kan onze taal op het eiland 
van meerderheids- een minder
heidstaal worden", waarschuwde 
Emanuele Sanna, de voorzitter van 
het Sardische parlement. 

OPF 

Fryslan 
moat 

Fryske televyzje 
hawwe! 

Friese kanttekeningen 
bij een prestige-projekt 

"De Deltawerken 
zijn gereed" 

Ferwerd/Neeltje Jans—Op zaterdag 4 oktober heeft 
koningin Beatrix der Nederlanden op het werkeiland 
Neeltje Jans de langvenA/achte openingshandeling ver
richt van de 8 miljard gulden kostende stormvloedke
ring in de Oosterschelde. 

ET anders zo zuinige mi
nisterie van Verkeer en 
Waterstaat maakte er een 

10 miljoen gulden kostend feestje 
van onder het motto: 'De Deltawer
ken zijn gereed'. Duizenden 
gasten uit binnen- en buitenland 
waren naar het winderige Zeeland 
afgezakt om het achtste wereld
wonder te aanschouwen. Volgens 
oud-Hollandse traditie verbleven 
de omhooggevallenen der aarde 
en het plebs - voor zover überhaupt 
aanwezig - in aparte feesttenten, 
dat wel. 

Fries protest 
Dit zou allemaal zo gek nog met 

zijn als de leus 'De Deltawerken 
zijn gereed' waar was. De Zeeuw
se eilanden zijn inderdaad meer 
dan 33 jaar na de beruchte febru-
anramp van 1953 eindelijk afdoen
de beschermd, maar bewoners 
van de Friese Waddenzeekust tus
sen de dorpen Zwarte Haan en Hol
werd blijven bij iedere storm van 
betekenis nog altijd angstvallig 
wakker Hun dijk is na 20 jaar touw
trekken nog steeds met op Delta
hoogte gebracht en het ziet er met 
naar uit dal dit spoedig zal gebeu
ren. De Friezen hebben daarom 

zaterdag 1.1. massaal de vlag 
halfstok gehangen en enkele vlieg
tuigjes hebben vanuit de lucht ko
ningin en andere genodigden ge
wezen op een schandalige nalatig
heid van de Nederlandse regering. 

De oorzaak van deze gevaarlijke 
situatie moet gezocht worden — 
het is bijna een open deur — in de 
landspolitiek. Het geval wil dat ten 
noorden van de huidige, zonder 
meer zwak te noemen dijk, land
bouwgrond ligt. Grond die veelal in 
de vorige eeuw is aangeslibl en al 
jaren lang door boeren wordt ge
bruikt voor jongvee en schapen. Na 
stevige diskussies binnen Fries
land werd mede door FNP-druk 
besloten dat de nieuwe dijk zou ko
men op de grens van land en wa-. 
ter. Vooral verkeerd voorgelichte 
Hollandse natuurliefhebbers pro
testeerden tegen de plannen in de 
veronderstelling dat er wad zou 
worden ingepolderd. 

In de frigo 
De regering motiveerde de dij-

kaanleg dermate zwak dat de vo
geltjesmensen hun gelijk konden 
halen bij de rechter, wat voor het 
opgeluchte kabinet Lubbers een 
ideaal excuus was om de plannen 
in de diepvriezer te stoppen. 

Dit is echter volkomen onverant
woordelijk wanneer de fysieke vei
ligheid van het hart van Friesland 
met de hoofdstad Ljouwert in het 
geding is. Of zou sterk verontrei
nigd zout water niet zo slecht zijn 
voor het milieu? 

opf 
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Van Maximiliaan en zotte Charlotte/2 

Europa zoekt een 
keizer voor Mexico 

Vorige week schetsten weg de toestand in Mexico 
aan de vooravond van dezgn. „Mexicaanse l<westie". 
Hoe was de toestand in Europa ? 

In hetzelfde jaar 1852 dat in Mexico het gouver
neursmandaat van Juarez verviel — wat Juarez tot het 
gewapend verzet en een staatsgreep zou brengen — 
leidde in Frankrijk een staatsgreep tot de volstrekte 
macht van Louis Napoleon. Maar er waren ook nog 
Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijken... België. 

P RINS Charles Louis Napo
leon Bonaparte, een neef 
van de grote Corsikaan, 

was jaren bezig geweest om de 
greep naar de macht voor te berei
den. Reeds tijdens het bewind van 
de laatste Franse koning Louis-
Philippe had hij een paar keren ver
geefs een putsch ondernomen. Uit 
die mislukte ondernemingen bleef 
hem de trouw van de republikei
nen, die wensten te geloven dat het 
de prins om de strijd tegen de mo
narchie ging. 

„Kleine" Napoleon 
Na de val van Louis-Philippe 

keerde Louis Napoleon uit de ver
banning naar Frankrijk terug. Hij 
legde enkele denderende verkla
ringen van republikeinse trouw af 
en slaagde er zonder moeilijkhe
den in, zich op 10 november 1848 
terug tot president van de republiek 
te laten verkiezen. Aan deze ver
kiezing was het Franse heimwee 
naar de magische naam Napoleon 
niet vreemd. Slechts later zou blij
ken dat de geschiedenis zich zel
den herhaalt en dat het niet 
volstond. Napoleon te heten om 
meteen Napoleon de Grote te zijn. 

Van meet af aan Installeerde de 
prins-president zich in een wel
haast keizerlijke luister, die een 
duidelijke aanwijzing was voor wat 
te gebeuren stond. En inderdaad, 
in 1852 — het jaar dat Juarez het 
Mexicaanse maquis koos — liet 
Louis Napoleon zich na een refe
rendum, dat hem de haat van de re
publikeinen maar een grote meer
derheid van de kiezers schonk, tot 
keizer kronen. 

De eerste jaren van zijn regenng 
schenen te bevestigen dat een gro
te napoleontische periode zou te
rugkeren. De Franse ekonomie 
bloeide. Internationale tentoonstel
lingen te Parijs bevestigden de 
faam van het nieuwe keizerschap. 
Ook het huwelijk met Eugenie, gra
vin de Montijo, vestigde het aan
zien van Louis Napoleon. Waarbij 
graag over het hoofd werd gezien 
dat enkele aanzoeken bij heersen
de families waren afgewezen. 

De nieuwe Franse keizer voelde 
zich telg uit een geslacht, dat door 
de heersende huizen in Europa 
met meer voor vol werd aanzien Hij 
wist zich daarenboven als het wa
re in de schaduw van de roem die 
zijn voorganger had weten te ver
overen. Deze frustratie gevoegd bij 

zijn grote karakterfouten, brachten 
hem er toe het sukses te allen prij-
ze en uiterst lichtzinnig na te jagen. 
Hij was er voortdurend op toe
gespitst, af te geraken van de repu
tatie slechts een kleine Napoleon te 
zijn. Als gevolg daarvan was hij uit
erst gevoelig voor vleierij en kwam 
hij gemakkelijk onder de invloed 
van onverstandige raadgevers. 

Het is niet overbodig, de brede 
Europese achtergrond van het kei
zerschap van Napoleon III te schet
sen. Groot-Brittannië leefde in volle 

Victoriaanse periode en stond aan 
het toppunt van zijn macht. 

>ICHTERUIT 

SPIEGEL K 
Duitsland was op zoek naar zijn 

eenheid en zijn status van Europe
se grootmacht en scheen te wach
ten op de grote figuur die dat alle
maal waar zou maken. Zij zal zich 
later, aan de vooravond van de 
,,Mexicaanse kwestie" aandienen 
in de persoon van Bismarck. 

En België? 
Het Oostenrijk der Habsburgers, 

geregeerd door Frans-Jozef, voel
de zich nog altijd een macht van 
een grotere orde dan wat daar
ginds rond Pruisen groeide. Het 
verval had nochtans reeds ingezet, 
zoals bleek in het Zuiden waar Ita
lië zijn eenheid aan het veroveren 
was om ze ondereen eigen kroon 
te bevestigen. 

Toen Maximiliaan werd wijsgemaal(t dat Mexico zich bij algemene 
verkiezing voor zijn kroning had uitgesproken gooide hij zich met hart 
en ziel in het Mexicaanse avontuur. 

Tussen deze grote naties speel
de België de bescheiden rol die het 
op het Weens Kongres was toebe
deeld geworden. De Saksen-
Koburger Leopold I had sinds 1831 
zijn tijd echter niet verspeeld. De 
Belgische koning, verwant aan tal
rijke machtige hoven, genoot als 
,,doyen" een aanzien dat belangrij
ker was dan zijn status van staats
hoofd in het kleine koninkrijk. 

De enige niet-Europese macht 
van betekenis, de Verenigde Sta
ten, werden aan de vooravond van 
en tijdens de Mexicaanse kwestie 
verscheurd door de burgeroorlog 
tussen Noord en Zuid. 

De hele wereld scheen open te 
liggen voor om het even welke on
derneming van om het even welke 
Europese grootmacht die leep ge
noeg was om even te zorgen voor 
de nodige rugdekking bij de overi
ge Europese rivalen. 

En toen werd de aandacht van 
Napoleon III gevestigd op de ge
beurtenissen die zich in het verre 
Mexico rond Juarez afspeelden. 

De hele katolieke wereld, met 
aan het hoofd de Paus, sprak on-
bezwaard door al te veel feitenken
nis schande over wat in Mexico ge
beurde. Konservatie Mexicaanse 
emigranten, die hun vaderland 
soms al een kwarteeuw niet meer 
hadden gezien, stookten zowel te 
Rome als in andere Europese 
hoofdsteden tegen het liberaal be
wind in Mexcio. Te Parijs, aan het 
hof van de op buitenlandse sukses-
sen gebrande Louis Napoleon, 
vonden zij in de eerste plaats ge
hoor bij diens echtgenote keizerin 
Eugenie, die fervent katoliek was 
en een groot ovenwicht had op haar 
man. 

„Operatie Jecker" 
In totale onwetendheid over de 

feitelijke Mexicaanse toestanden 
maar eenzijdig en oppervlakkig 
voorgelicht door de emigranten, 
kwamen Eugenie en Napoleon III 
ertoe, een interventie in Mexico te 
overwegen en een Europese mo
narch als heerser op de nog op te 
richten Mexicaanse troon te willen 
plaatsen. Niet alleen de emigran
ten droegen bij tot deze besluitvor
ming. Zij vonden ook bondgenoten 
in hovelingen zoals de due de Mor-
ny. Er blijft nog altijd uit te maken, 
in welke mate de invloed van kapi
talisten en spekulanten daarbij 
beslissend is geweest Belangrijk 
was in ieder geval het aandeel van 
de zogenaamde ,,operatie Jec-
ker", hetzij de lening van een Zwit
serse geldschhieter aan hel in 
Mexico verjaagd konservatie be
wind, op grond waarvan fantasti
sche claims werden opgebouwd. 
Hoe dan ook, Napoleon III die een 
onlesbare dorst had naar eer en 
overwinningen, zag in de Mexi
caanse onderneming een kans om 
af te geraken van de verfoeilijke re
putatie Napoleon Ie Petit. 

Hij besloot tot Franse intervent-
tie. Aanvankelijk trachtte hij zijn on
derneming mee te laten dekken 
door de Europese zeemogendhe
den Engeland en Spanje. Die 
wensten echter met verder te gaan 
dan een blokkade van Mexico en 
waren er praktisch van meet af aan 
op bedacht, zich met te ver in de 
onderneming te wagen en er zich 
tijdig uit terug te trekken. 

Kandidaat gezocht 
Inmiddels was Napoleon op zoek 

gegaan naar een kandidaat voor de 
nog te scheppen Mexicaanse 
troon. Na enkele pogingen aan an
dere Europese hoven vond hij een 
gewillig oor bij aartshertog Maximi-

De Mexicaanse 
kwestie 

Haan, broeder van de Oostenrijkse 
keizer Frans-Jozef. Maximiliaan 
was een boeiende persoonlijkheid, 
verstandig, romantisch en zeer 
edelmoedig. Als tweede in opvol
ging bij de Habsburgers leidde hij 
in de schaduw van zijn broer een 
bestaan dat zijn zucht naar zelfrea
lisatie en zelfstandigheid niet kon 
bevredigen. Hij was gehuwd met 
Charlotte, dochter van Leopold I, 
eveneens een romantische geest
driftige natuur die gemakkelijk ont
vlamde voor grootse onderne
mingen. 

Een aantal faktoren zorgden er
voor dat Maximiliaan, die tegen zijn 
ietwat lichtzinnige natuur in aan
vankelijk dan toch uiterst voorzich
tig de mogelijkheid van een Mexi
caanse troon had overwogen, uit
eindelijk zijn beslissing nam zonder 
dat de nodige waarborgen en voor
waarden vervuld waren. 

Zijn verhouding met keizer 
Frans-Jozef was van die aard dat 
hij niet beter vroeg dan, onder 
diens gezag uit, een verre kroon te 
gaan veroveren. Leopold I steunde 
zijn schoonzoon en wenste voor 
zijn kinderen en voor zijn dynastie 
de luister van een nieuw hof. 

Napoleon zag via Maximilaan de 
mogelijkheid om zich met de Habs
burgers te verbinden en zodoende 
een rugdekking op zijn oostelijke 
flank te krijgen. De edelmoedige, 
romantische natuur van Maximili
aan was uiterst gevoelig voor het 
denkbeeld dat handige vleiers en 
emigranten m hem hadden doen 
ontluiken, nl. overzee een arm ver
drukt volk te gaan helpen. 

Toen uiteindelijk Maximiliaan 
nog het rad voor de ogen werd ge
draaid dat Mexico zich bij algeme
ne verkiezing voor zijn kroon had 
uitgesproken, was zijn laatste aar
zeling overwonnen en gooide hij 
zich in het Mexicaanse avontuur 
van Napoleon III. 

t.v.o. 

Volgende week: 
Mexico in Iwt 
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12 Wi\ 
Een reisverslag / 2 

Suriname: een land 
om van te houden 

Vorige week hebben wij in een eerste aflevering een 
reisverslag gegeven met onze indrukl<en en ervaringen. 
Om een land te begrijpen is het noodzakelijk er een 
stukje geschiedenis van te kennen. In deze aflevering 
zullen we dan ook trachten zeer beknopt enkele hoofd
kenmerken van de Surinaamse geschiedenis aan U 
voor te stellen. 

Vrede van Parijs (20 november 
1815), bleven de zaken zeer slecht 
evolueren in Suriname. In 1873 wa
ren er nog maar 131 plantages 
overgebleven. 

De slavenhandel 
Wij hebben er reeds op gewezen 

dat de Surinaamse bevolking in 
hoofdzaak bestond uit slaven die 

held van Suriname is daar te 
zoeken. 

Een van de oudste bevolkings
groepen, naast de blanken en de 
slaven, wordt gevormd door de cre
olen (betekent: in het land gebo
ren). Dit zijn de kinderen uit verbin
tenissen die blanke kolonisten voor 
de duur van hun verblijf sloten met 
zwarte vrouwen, de zogenaamde 
Surinaamse huwelijken. 

In de loop van de 18de eeuw wa
ren deze creolen een soort midden
klasse gaan vormen. Hun kontakt-
taal was een soort negerengels, 
door de blanken denigrerend ,,taki-
taki" genoemd. De emigratie van 
Hindoestanen begon na 1873 en 
zou duren tot 1916 toen het door de 
Engelsen verboden werd. Op dat 
ogenblik waren er reeds 34.000 
Hindoestanen geïmporteerd in Su
riname. Van 1890 tot in de tweede 
wereldoorlog werden er ongeveer 
35.000 Javanen aangeworven. Bij 

D E naam Suriname komt 
waarschijnlijk van een in
dianenstam die de kust

strook bevolkte en de Surinen ge
noemd werd. Deze werden er rond 
1500 verdreven door de Spanjaar
den. De historische betekenis van 
de indianen voor de latere ontwik
keling van Suriname is erg klein. In 
de 17de eeuw deden zij verwoede 
pogingen om de Europese kolo
nisten te weerstaan maar zij wer
den ofwel gepacificeerd of terugge
drongen door de Nederlandse ko
lonisten. 

Plantage-ekonomie 
Een eerste bekende kolonie die 

in Suriname werd gesticht dateert 
van rond 1630. De Engelsen wilden 
grote plantages oprichten met als 
hoofddoel produkten te kweken. 
Tot 1650 was dit vooral tabak, later 
werd overgeschakeld op suiker. 

Het grootste deel van de Suri
naamse bevolking werd echter als 
slaaf uit Afrika aangevoerd. Hun 
aantal bedroeg ongeveer 45.000 in 
de tweede helft van de 18de eeuw 
tegenover ongeveer 3.000 blan
ken. Suriname was dus een typi
sche slavenkolonie gebaseerd op 
een plantage-ekonomie. De 
Zeeuwse vloot veroverde Surina
me in 1667 en bij de vrede van Bre
da in 1 668 deden de Engelsen de
finitief afstand van Suriname. De 
Staten van Zeeland droegen hun 
bevoegdheid over deze kolonie 
over aan de Tweede Westindische 
Kompagnie in 1682 voor een be
drag van 250.000 gulden. 

Deze maatschappij vormde in 
1683 samen met de stad Amster
dam de geoktrooieerde sociëteit 
van Suriname. Deze sociëteit was 
bij oktrooi van de Staten-Generaal 
gemachtigd als eigenares op te tre
den, land uit te geven aan kolo
nisten en bestuur en rechtspraak 
over de ingezetenen uit te oefenen. 
Deze laatsten waren verplicht hun 
produkten via de sociëteit op de 
markt te brengen In Amsterdam. 
De sociëteit werd opgeheven in 
1795, vanaf dat ogenblik kwam de 
kolonie rechtstreeks onder staats
bestuur. 

Koffie 
met suiker 

In deze eerste periode was Suri
name vooral een suikerkolonie, 
maar bleef een mager sukses om
dat het kampte met grote import
problemen niet alleen van arbeids
krachten maar ook van voedsel. 
Als de aanvoer van voedsel stag
neerde liep de sterfte onder de sla
ven hoog op, de arbeidsdiscipline 
op de plantages was zeer streng en 

O C T R O Y 
Ofte fondamentele Conditien, on

der devvclcke haer Hoogh Mog. ten bef̂  
ten en voordeele van de Ingezetenen de
fer Landen , de Colonie van Suriname 
hebben doen vallen in handen ende on
der diredie van de Bewindthebberen van 
de generale Nederlandtfche Geo6troyeer-
de Weft-Indifche Compagnie. 

I N 's G R A V E N H A G E , 
Bjr74»JM Schelmi, Ordinaris Drucker van de Hoogh Mogende Heeren 

Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden. Anno itfS». 
Met Privilegie., 

Deze reproduktie uit het eeuwenoude boek van het archief van de 
,,Nationale Assemblee" handelt over het „Accoord van 1682 tussen de 
Staaten van Zeeland en de Nederlandsche Geoctroyeerde West Indische 
Compagnie" m.b.t. de koop en de overname van de kolonie Suriname. 

wreed waardoor veel slaven tracht
ten te vluchten in het oerwoud. De
ze organizeerden zich in dorpen 
ver buiten het bereik van de blan
ken en dit leidde er zelfs toe dat in 
een latere periode, deze ,,mar
rons" erkend werden als vrije men
sen op voorwaarde dat ze hun vij
andelijkheden tegenover de blan
ken en hun plantages zouden 
staken. Op het einde van de 18de 
eeuw werd van suikerplantages 
overgeschakeld op koffieplanta
ges. Maar ook de koffie bracht 
geen uitkomst en vele plantages 
werden gesloten omdat de planters 
hun financiële verplichtingen niet 
meer konden voldoen. Van 1804 
tot 1816 werd Suriname bezet door 
de Engelsen, waardoor de Suri
naamse ekonomie grote schade 
leed. In het begin van de 19de 
eeuw werd deze achteruitgang nog 
bevorderd door de buitenlandse 
konkurrentie en de dalende markt
prijzen. Ook nadat de Nederlan
ders in 1816 de kolonie opnieuw 
hadden verworven ingevolge de 

werden aangevoerd vanuit Afrika. 
Alhoewel de slavenhandel reeds in 
1818 verboden was duurde het tot 
1863 voordat Nederland als laatste 
Westeuropese koloniale macht de 
slavernij afschafte. Het totaal aan
tal slaven dat in Suriname is inge
voerd ligt tussen de 300 en 
350.000. 

Omwille van de twee eeuwen 
lang durende lichamelijke en 
geestelijke onderdrukking waar
mee de plantage-arbeid gepaard 
ging, is het best te begrijpen dat de 
meeste gewezen slaven trachtten 
als kleine boeren de kost te verdie
nen ofwel afzakten naar de stad 
Paramaribo. Er ontstond snel een 
gebrek aan arbeidskrachten voor 
wat men ,,de grote landbouw" 
noemt. De Nederlandse planters 
trachtten dit te voorkomen door op 
grote schaal Chinese, Brits-
Indische (Hindoestaanse) en Ja
vaanse kontraktarbeiders aan te 
voeren. De oorsprong van de gro
te raciale en kulturele verscheiden

de aanwerving werd een kontrakt 
gesloten voor 5 jaar en na afloop 
van dit kontrakt keerde ongeveer 
een derde van de zogenaamde 
kontrakt-koelies terug naar hun va
derland. 

De twintigste 
eeuw 

In het begin van de twintigste 
eeuw was er een grote vraag naar 
het rubberachtig basisprodukt,,ba
lata" dat tot 1930 enorm veel ge
vraagd werd. De balata-winning 
berustte op roofbouw van het oer
woud ; steeds nieuwe bomen wer
den aangesneden, zonder nieuwe 
aanplanting. In de jaren 20 werkte 
de helft van de Creoolse mannen in 
de balata, maar in 1930 ging de 
balata-compagnie Suriname in fa
ling en kwam een einde aan deze 
rush. Hierdoor echter was de Cre
oolse bevolking opnieuw aangewe
zen op stedelijke beroepen. Het 
ambtenaren-apparaat bestond dan 

ook vrijwel geheel uit Creolen, emi
gratie naar Nederland en Curagao 
werd tussen de twee wereldoorlo
gen een belangrijke uitweg. Emi
gratie terwijl de import aan Javaan
se kontrakt-arbeiders gewoon 
doorging. 

In 1934 was de export van 
bauxiet (basisprodukt van alumini
um) op gang gekomen en geduren
de de tweede wereldoorlog werd 
de produktie sterk vergroot. Stabie
le bestaansmogelijkheden op het 
platteland bleven achterwege en 
de trek naar de stad en naar Neder
land werd steeds groter. Aan de an
dere kant nam het aantal Amerika
nen en Nederlanders in Suriname ' 
toe ingevolge de komst van de 
bauxiet-maatschappijen. Het toe
nemend gewicht van deze koloni
ale elites is ongetwijfeld van in
vloed geweest op de politieke ver
houdingen. Er ontstond een begin 
van een Surinaams nationalisme 
dat de weg naar nieuwe staats-
rechterlijke verhoudingen inleidde. 

Onafhankelijkheid? 
In 1954 werd het statuut voor het 

Koninkrijk der Nederlanden van 
kracht. Nederland, Suriname en de 
Nederlandse Antillen, werden 
daarin formeel tot gelijkberechtig
de partners in het koninkrijk. Hoe
wel in Suriname aanvankelijk gro
te verdeeldheid bestond over de 
vraag hoe en wanneer verdergaan
de politieke onafhankelijkheid zou 
moeten worden nagestreefd. 

In 1975 werd echter met algeme
ne instemming het statuut beëin
digd. Suriname werd in staatkun
dig opzicht een onafhankelijke re
publiek. Ekonomisch echter blijft 
het land door de ontwikkelingshulp 
en de invloed van multinationale 
ondernemingen sterk verbonden 
en afhankelijk van Nederland en de 
Verenigde Staten. 

Het probleem na de onafhanke
lijkheid was echter dat de politieke 
partijen opgebouwd werden op ba
sis van de verschillende rassen en 
niet op basis van ideeën. Dit bete
kende dat na de onafhankelijkheid 
de sociaal-ekonomische situatie 
niet verbeterde en er regelmatig 
korruptie-schandalen aan het licht 
kwamen. 

Het kiesstelsel in Suriname was 
een ingewikkelde kombinatie van 
evenredige vertegenwoordiging en 
van het distriktenstelsel. ledere kie
zer bracht tweemaal zijn stem uit: 
een stem op een partij, waardoor 
op evenredige wijze twaalf parle
mentsleden verkozen werden, 
door de gezamenlijke Surinaamse 
kiezers. De andere stem werd uit
gebracht voor 27 zetels op één be
paalde kandidaat. Deze personen 
stelden zich voor een kieskring 
kandidaat. Het aantal vertegen
woordigers was voor de tien kies
kringen verschillend naar inwo
nertal. 

In 1980 werd het bewind overge
nomen door de militairen onder lei
ding van kommandant Bouterse. 
Het is hierbij van het grootste be
lang erop te wijzen dat na de onaf
hankelijkheid in 1975 de emigratie 
naar Nederland zeer sterk uitbrei
ding heeft genomen, waar er op dit 
ogenblik naar schatting 200.000 
Surinamers verblijven, terwijl er in 
Suriname zelf een bevolking van 
nauwelijks 400.000 mensen leeft. 

André Geens 

Volgende week: 
Een land met toekomst ? 
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Een WIJ-abonnement nü heeft alle voordelen! 

Slechts 100 fr. per maand 

13 

H ET weekblad „WIJ" ver
schijnt 50 maal per jaar. 
Per week zou U dat 33 fr. 

of 1650 fr. per jaar maar voor 
trouwe lezers hebben wij een 
vriendenprijs. U kunt „WIJ" voor 
een jaarabonnement van 1200 
fr.wekelijks in huis krijgen. 

De DO-formule 
Omdat zo'n bedrag in deze 

moeilijke tijden zwaar kan wegen 
op het gezinsbudjet stelt onze 
abonnementendienst U de vlotte 
DO-formule voor. DO wil zeggen 
Doorlopende Opdracht. In zo'n 
formule betaalt U slechts 100 fr. 
per maand voor uw weekblad. 

En zeg nu zelf da's 25 fr. per 
week of de prijs van 1 pint aan de 
toog van uw stamcafé. 

Dit weekblad, geschreven van
uit het hart van de Vlaamse opi
nie, volgt de nationale politiek op 
de voet. Het brengt nieuws over 
het werk van onze mensen in de 
Wetstraat, in het Euro-parlement, 
in de steden en gemeenten. Het 

met de if 'formule 
Nu reeds 32 jaar lang heeft de Volksunie zijn eigen 

persorgaan. Aanvankelijk als maand-blad, sinds 20 
jaar als weekblad. „ WIJ" is niet meer weg te denken 
uit het Vlaamse perslandschap. Al die jaren heeft het 
weekblad gezorgd voor een onbreekbare band tus
sen partij, lezers en leden. U die nog geen trouwe 
lezer bent van ,, WIJ" moogt deze wekelijkse verbin
ding niet langer missen. 

Nu U ons weekblad vandaag in uw huis krijgt doen 
wij U een prachtig voorstel. 

weekblad biedt U wekelijks ook 
een kalender met Vlaams-natio-
nale aktiviteiten. 

Het brengt bovendien sociaal-
ekonomische informatie vanuit 
een Vlaams-nationaal standpunt, 
en in haar rubriek Achteruitkijk
spiegel een beeld van ons boei
end historisch verleden. 

Maar ook het sportgebeuren 
wordt gevolgd en het kulturele 

nieuws in Vlaanderen. Wekelijks 
laten wij ook een bekende of 
minder bekende Vlaming aan het 
woord. Niet eng, maar met een 
brede kijk op de wereld die ons 
omringt. Bij wijze van proef zetten 
wij enkele van deze vraagge
sprekken in de verf. Vaak omstre
den, steeds graag gelezen ook 
buiten de VU-krina... 

En bovendien kunt U uw ge
noegen en vooraf uw ongenoe

gen kwijt in een druk gelezen 
lezersrubriek ,,U en... WIJ". 

Vakantie: 4x4! 
,,WIJ" heeft nog zoveel meer te 

bieden, maar dat leest U dan als 
U een trouwe lezer bent gewor
den. 

Wie nu abonneeert met de DO-
formule voor het jaar 1987 ont
vangt ,,WIJ" tot einde van dit jaar 
gratis. En dat is toch fijn meege

nomen. Eens onze abonnemen
tendienst uw DO-formulier heeft 
genoteerd maakt U bovendien 
kans om een van de door ons 
betaald midweeks in Duits-Oost-
België of de Ardennen te winnen. 

Hoe ziet zo'n 
verblijf eruit? 

Een midweek start op maan
dagmorgen en loopt tot donder
dagavond. Vier dagen vakantie 
dus. 

„WIJ" betaalt voor U: 
• een vakantiewoning voor 4 
personen 
• de verblijftaksen 
• het waterverbruik 
Samen voor een waarde van 
2000 fr. 

Wat moet U doen? 
1. U beslist abonnee op ,,WIJ" 

te worden 
2. U vult bijgaande bon in en 

stuurt hem naar ,,WIJ" Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. 

De rest volgt als vanzelf! 

"laten we ophouden 

??^1^9efoefeir „Het kan ook 
hier gebeuren! 

4vrr 

lUif^.^^'^^^r^ne fiuysi „Vlamingen worden /^''«'tfe „o„ —' 
zelfbewuster... Stilaan." /^^aanJei ; f * *^«e 

"M ="to™te«Zl *'" '"«toto ^ "'«„„,,,„ 
<"l>ijdeBRTrM '"^">'ebilMarrP, , , --"^ioe«,a 

el mef«*s^' -r;ZZr-- De meeswende ™™"o ^SSfn's 1 S K S ™ Ï „ „ . „ , 

• DieST—Vóór Betty MeliaBrts Kunstzaken hielp 
presenteren was z,j vooral een slem AHewerk^^en 

'• uidens óe middagpauze v>a BRT l ,n Het Vermoe-
l -ien onderhoudende radio met n vraaggesprekje 
o wn spelletje en veel goede muziek 
a n Aardige stem inderdaad een knappe verschijning 
m ovendien enverrevandom Mellaenst}eettgeerilast 
" in aie ziekle waar nogal wat mooie wezens zichttyaar 
1^ ider lijden met name arrogantie 

loIrMHn Kurautkan k»"Ol 

KunX zo 
oni/i8t»ïon»nc»*scp/ine lw«n 
ttatr »>g«m jargiy Soma mor»" 
durailcnlc' Mt hf* voBiMf •(•racn 
M praten tciMs/oriOegr»>^U*e'*^ 
« n » vonoMffn *» ' » * ' 2 * " ' 
wcflfig libtiwi wn »faii ie ttoien 
tVat de infiouö oc* moge — " -
bedoeling van 

S i " ' " " " ' * » * " Uoe» reeds "<'f/r"3er;aj,|^,re energie Vande 
, een " w n a e ^"^^ 

mul *»nir»rti«nT ""n, "^i>?-Zz'^ 

fcETTYMELLAERTSo» 2J 
K genool *en '99«' 

, 'leiding <MH riaulever 

Fnese naam 
dtaagi Z>\ 
Duiten D«s1 VaiiuKliel'iti 
moutols enken aard 

.(enfl Qla" M* BeHy m »en 
junsioei 
luigd n iikkeiije onae' 

; -1 —kan hwande's'' —vlot 

Aan de muilekkeuze tlh 
I radloprogfnmi maiM 
U van kleinkunst houdt 
•en «eden voorT 
MiU Hikiesdvniunat: 

• Maar wcfj i'in r^ ""1" 
1 demuije* Thuis stond 

loudt titóof maa'ntiii -
ie d^ -fi! liethebOers van « n 

'"'"•'; enjaarolU I5was«n 
o ^ ™ moBól' ging luiiwrw 
"« ' ^ ^ jtunsffn laaf volte pto-

Te" len*mM' ' " " " ' 
scnapc •vpoi'fnleressef en en 
en ö'« )« dooi Van Veen 

'Okku»^t«'szoab 

' " " ' . i i S o » ' " " " " " 

Ja, ik doe nü mee 
voor 100 fr. per maand 
en dat geeft mij recht op: 

1. Gratis „WIJ" tot einde 1986 
2. Ell(e weelt „WIJ" tot einde 1987 
3. Een kans om 4 dagen gratis vakantie te winnen 
En ^a daarom in op de DO-formule 
Gelieve mij alle dokumenten te bezorgen. 

De Ja, nu-bon * 
Naam: 

Adres: 

nO '"•'°': ' l„nlM 

DaniSaaïVOor ^̂  

i ; koH^or^" 

Handtekening 

* Sturen naar WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel, 
tel. 02-219.49.30 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 11 okt. 
D BRT 1-16.00 
The flame of New Orleans, film 
D BRT 1-17.05 
Wacht op zee, reportage 
D BRT 1-18.10 
Merlina, serie 
D BRT1 -18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1-19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1-20.20 
Vernederd en bedrogen, film 
D BRT 1-21.55 
Rigoletto, om te lachen 
D BRT 1 - 22.25 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1-15.25 
Amazona, dok. serie 
n Ned. 1-17.41 
Francis in het spookkasteel, film 
D Ned. 1 - 20.28 
Ciske de rat, serie 
D Ned. 1-21.15 
Inspekteur Dalgllesch, serie 
D Ned. 1-22.10 
Brandpunt in de markt 
D Ned. 1-23.10 
Alfred Hitchcock, serie 
D Ned. 2-19.12 
Film- en videonleuws 
D Ned. 2-19.52 
Superfan, nieuwe show 
D Ned. 2-20.52 
Thank you. Miss Jones, film 
D Ned. 2-23.15 
Aseslnato en el senado de la nacion, 
film 

Zondag 12 okt. 
D BRT 1-11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1-14.00 
Luister met je ogen 
D BRT 1-14.15 
Last night of the proms, reportage 
D BRT1 -15.30 
Créteil-Chaville, wielrennen 
D BRT 1-17.00 
De paradijsvogels, serie 
D BRT 1-18.20 
Leven... en laten leven, natuur
programma 
D BRT 1 - 20.35 
Anna-Marie, Vlaamse film 
D BRT 1 - 21.50 
Premiere-magazine, info 
D Ned. 1-15.55 
De zevensprong, serie 
D Ned. 1 -16.25 
Dinges, kwis 
D Ned. 1-18.00 
Op verhaal komen in de Wester, nieu
we serie 
D Ned. 1 -19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1-19.50 
The Cosby show 
D Ned. 1-20.15 
BZN'86, Show 
D Ned. 1 - 20.45 
Het verre paradijs, serie 
D Ned. 1 - 22.30 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2-14.00 

Julie Andrews in een voor haar ongewone rol als travestiet en James Gar-
nierin VictorA/ictoria. Vrijdag 17 oktober op Ned. 2 om 19u.55. 

Veronica strandrace, show 
D Ned. 2-20.10 
Vreemde geschiedenissen, nieuwe 
serie 
D Ned. 2-21.10 
Gouden Bergen, over geld 
D Ned. 2-21.55 
Spitting Image, satire 
D Ned. 2-22.46 
Los Dias de Junio, film 

Maandag 13 okt. 
D BRT 1-19.00 
lemandsland, toerisme 
D BRT 1-20.10 
Mijn vriend Maupassant, nieuwe serie 
D BRT 1-21.15 
Mijn grote liefde heet muziek, Will 
Ferdy 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-20.20 
Extra-time 
D BRT 2-21.40 
Made In Belgium, mode-nieuws 
D BRT 2-22.10 
Nederiandse literatuur na 1930, dok. 
serie 
D Ned. 1 -14.30 
De laatste zomer van een kind, film 
D Ned. 1-15.22 
Pupple, Troetelbeertjes en de Smurfen 
D Ned. 1-19.25 
Bratt Farrar, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 'ns AAA, serie 
D Ned. 1 - 20.55 
Sonja op maandag 
D Ned. 1-22.15 
Langs de rand van de afgrond, serie 
D Ned. 2-19.27 
Inpakken en..., toeristische info 
D Ned. 2-20.00 
Vinger aan de pols, medische info 
D Ned. 2-20.30 
Reis om de wereld, kwis 
D Ned. 2-21.40 
Opsporing verzocht 

Dinsdag 14 okt. 
D BRT1 -18.25 
Mik Mak Mon, serie 
D BRT1 -18.40 
De jonge zeehond, serie 
D BRT 1-19.05 
Encyclopedie, info 
D BRT 1-20.25 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.55 

Aardgas 
D BRT 1 - 22.25 
Luister met je ogen 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters 
D BRT 2-20.25 
Armoede, serie 
D BRT 2-21.20 
Argus, praatshow 
D BRT 2-22.20 
Belgisch Instituut voor Ruimte-
Aëronomie, dok. 
D Ned. 1 -14.30 
Shogun, serie 
D Ned. 1 -19.05 
Wordt vervold, over strips 
D Ned. 1 - 20.28 
In de hoofdrol 
D Ned. 1-22.20 
Het raadsel van de wadden, serie 
D Ned. 1-23.10 
Weens Gala koncert 
D Ned. 2-19.12 
Tamar, serie 
D Ned. 2-20.00 
Moordkuil, diskussie 
D Ned. 2-20.20 
Allemans-recht, info 
D Ned. 2-21.30 
Het tijdperk van de renaissance, dok. 
serie 

Woensdag 15 okt. 
D BRT 1-18.35 
De inval, strips 
D BRT 1-18.45 
Magister Maësius, serie 
D BRT 1-20.10 
Muppet show 
D BRT 1 - 20.40 
De uitdaging van de Mississippi, dok. 
D BRT 1-21.45 
Het gerucht, kunstinfo 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-20.25 
De muiterij van de Bounty, film 
D BRT 2-22.25 
Een uitdaging voor de wereld, dok. 
serie 
n Ned. 1 -15.55 
De oktopus, dok. 
D Ned. 1-16.15 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 -18.08 
Family ties, serie 
D Ned. 1 -19.00 
Prince-live, koncert 
n Ned. 1 - 20.33 
Tineke, show 
D Ned. 1-21.25 

Newhart, serie 
D Ned. 1 - 22.25 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1-23.10 
RUR, praatshow 
D Ned. 2-18.00 
Hongarije-Nederiand, voetbal 
D Ned. 2-20.00 
Wie, wat, waar en hoe laat?, info 
D Ned. 2-20.20 
Een sneeuw, teater 

Donderdag 16 okt. 
D BRT 1-18.10 
De zeven van Btake, SF-serie 
D BRT 1-19.05 
Kwizien, kooktips 
D BRT 1-20.20 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT 1-21.00 
Panorama, de F-16-vliegtuigen en de 
vrouwen van het St.-Anna-plan 
D BRT 1-21.50 
Hotel, serie 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-20.20 
Pericles, teater 
D Ned. 1 -15.30 
Heidi in de bergen, jeugdfilm 
D Ned. 1-17.46 
Tijdsein buitenland, info 
D Ned. 1-19.00 
De familie Robinson, serie 
D Ned. 1-21.45 
Van Ganzepen tot computer, dok. 
serie 
D Ned. 1-22.40 
Ars Musica, koncert 
D Ned. 2-19.12 
Tros kieskeurig. Info 
D Ned. 2-19.40 
De strijd om te spelen 
D Ned. 2-20.15 
Verboden dromen, film 
D Ned. 2-21.45 
Platen 10-daagse, show 

Vrijdag 17 okt. 
D BRT 1-18.00 
kTak 
D BRT1 -18.20 
De snorkels, strips 
D BRT 1 -18.45 
Bingo, hitparade 
D BRT 1-20.15 
China 9, Liberty 37, western 
D BRT 1-21.45 
Premiere, Info 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-20.20 
De kampen, dok. serie 
D BRT 2-21.40 
Armoede, serie 
D Ned. 1 -14.30 
Zonen en dochters, serie 
D Ned. 1 -18.15 
Omgaan met kleine huisdieren 
D Ned. 1-19.05 
Knight Rider, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Verboden dromen, film 
D Ned. 1-22.00 
Tros Aktua 
D Ned. 1 - 22.40 
Onze ouwe, serie 
n Ned. 2-19.25 
Hints, kwis 
D Ned. 2-20.00 
Victor-Victoria, film 
D Ned. 2-22.45 
Een spannend bestaan, dok. serie 
D Ned. 2-23.35 
Moord in Carnaby-house, film 

film 
per dag 

Zaterdag 11 okt. 
Asesinato en el Senado de la Nacion 

Deze Argentijnse film uit 1984 is een 
groots opgezette politieke thriller over 
het militair regime anno 1935. Een 
historische paralel. (Ned. 2 om 23u.15) 

Zondag 12 okt. 
A matter of time 

Amerik. film van Vincente Minneli uit 
1976 met o.a. Liza Minnelli, Ingrid Berg
man, Charles Boyer. Rome 1849. Nina 
werkt in een hotel als kamermeisje en 
leert er de verarmde gravin Zanziani 
kennen, die haar vertelt over haar avon
turen in de hoogste kringen. (Fr. 3 om 
22U.30) 

IVIaandag 13 okt. 
Soylent green 

Amerik. SF-film van Richard Flei
scher uit 1973 met o.a. Charlton Heston 
en Edward G. Robinson. In het jaar 
2022 wonen in New York ontwortelde 
en hongerige mensen. De kriminaliteit 
is buiten de perken toegenomen en er 
heerst een groot voedseltekort. Op een 
dag wordt een nieuw, goedkoop, voe-
dingsprodukt op de markt gebracht. 
(BBC1om22u.15). 

Dinsdag 14 okt. 
Madame P. 

Waalse videofilm uit 1985. De 
75-jarige Elise Peeters, die altijd in 
Brussel heeft gewoond, verhuist naar 
Spa waar zij als toiletdame kan werken 
.in het casino. Op een avond vraagt een 
oude sjieke heer haar mee voor een 
avondje-uit... (RTBF 1 om 22u.25) 

Woensdag 15 okt. 
The mutiny on the bounty 

Amerik. film uit 1953 met o.a. Clark 
Gable en Charles Laughton. In 1787 
vertrekt de Bounty vanuit Portsmouth 
naar Tahiti. Kapitein Bligh haalt zich de 
woede van de bemanning op de hals... 
(TV 2 om 20U.20). 

Donderdag 16 okt. 
Le faucon 

Franse politiefilm uit 1983 met o.a. 
Francis Huster en Maruschka Detmers. 
Een harde politieman die men ,,De 
Valk" noemde, is sinds het auto
ongeval waarbij zijn vrouw om het leven 
kwam een wrak geworden. (RTBF 1 om 
20U.20) 

Vrijdag 17 okt. 
Victor-Victoria 

Zangeres Andrew zit helemaal aan 
de grond, maar vermomd als man wordt 
zij de grote ster van de Parijse cabarets 
van de jaren dertig. Film uit 1982 me-
to.a. Julie Andrews. (Ned. 2 om 
19U.55). 
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I 
Adam en Eva, Ro

meo en Julia, Billle en 
Bollle zijn bekende 
paren. Maar Jozef en 
Helena zijn mij het 
liefst. Niet dat iW met 
ze kersen eet maar ik 

^ ^ ^ ^ ^ ken ze omdat ze kln-
^ ^ ^ ^ V A deren van ons volk 
^ ^ • ^ ^ 1 zijn. Ze wonen in 
^ ^ 1 / ^ ^ Hoegaarden maar ze 

^ ^ 1 ^ ^ ^ hadden even goed in 
V ^ ^ ^ k Zwankendamme of in 
^ L ^ Zegelsem kunnen 
^ ^ ^ V wonen. Zaterdag over 

^ ^ ^ ^ acht dagen worden 
Jozef en Helena gevierd, ze zijn dan 60 
jaar getrouwd. 

Met een mis gezongen door de deken 
en achteraf een receptie. De burge
meester zal zijn sjerp aanhebben. 

Jozef en Helena werden geboren toen 
de eeuw piepjong was, ze stammen niet 
van rijke komaf maar van volk dat voor
uit wil. De vader van Jef was reeds zeer 
goed geleerd voor zijn tijd. In 1898 was 
hij lijsttrekker geweest voor de Christen 
Demokreten. Ge weet wel, de aanhangers 
van paster Daens die zo lelijk te keer ging 
tegen de bewaarders. Met de pastoor kon 
de vader van Jef meepraten, zij alleen van 
het hele dorp hadden een gazet. En boe
ken las hij ook. De Leeuw van Vlaande
ren, bijvoorbeeld. Jef was nog geen duim 
hoog of hij stak zijn neus In die boeken. 
En zo sloeg het vuur In de pan. Conscien
ce leerde niet alleen zijn volk lezen, hij 
maakte het ook flamingant. 

Omdat Jef de oudste van 8 was zat ver
der studeren er niet In, kon ook niet want 
de Pruis marcheerde door het land. Jef 
werkte mee met vader die boerde en hield 
een café met winkel. Tot dan de jongens 
van het IJzerfront weerkeerden. 

Jef hoorde hen uit. Eén, die voor '14 
koster was geweest, overstelpte Jef met 
sterke verhalen over de frontbeweging. 
Koster en Jef meldden zich te Tienen als 
lid van de Frontpartlf. . 

Jef en Lenke 
Op zijn beurt moest Jef naar het leger. 

Hij koos voor de luchtmacht maar zijn 
troep eindigde hij bij het bezettingsleger 
aan de Rijn. En toen kwam Lenke op de 
proppen. Helena, mijn schoonste. Jef 
ontdekte haar in zljil eigen gebuurte. Ze 
kwam ook uit een groot gezin, 9 kinderen. 

Na het leger ging Jef de kost verdienen 
In de sulketfoletenveMen die het Hagelend 
zo eindeloos maken. Aan 25 fr. per dag. 
12 uur travakken, van 6 uur 's morgens 
tot 6 uur 's avonds. Toen de bazen geen 
oren hadden naar de 48 uren-week zette 
Jef een staking op poten. Eindelijk werd 
't werkvolk genoord, In het Frans. Maar 
de 8 urendag werd toch Ingevoerd. Maar 
Jef wilde verder, hoger en beter. Daar
voor moest hij naar Brussel. Bij de tram 
kon hij ontvanger worden en eens vast 
benoemd trouwde hij met Lenke. 

In Brussel vergat Jef zijn Vlaamse af
komst niet. In het Vlaams Huis op de Gro
te Markt liet hij zich noteren als lid van de 
Frontpartij en met de speciale trein spoor
de hij naar de Westhoek, de eerste IJzer
bedevaart. 

Jef en Lenke openden een specerijwin-
kei te Oudergem en kochten een kamlon 
om verse groenten en fruit aan te halen. 
De klandizie draaide goed en Jef deed sa-
luut tegen de tram en begon op zijn eigen. 

In 1938 zijn er gemeenteraadsverkiezin
gen en Jef is kandidaat op een Vlaamse 
lijst. Een jaar later VNV-kandIdaat voor de 
kamers, zoals de mensen zeggen. 

Die weten wat ze aan Jef hebben, een 
Vlaming die gedienstig en beleefd is en 
voor zijn gedacht uitkomt. Zoiets valt op 
in Brussel! Als de bezetting voorbij is 
worden Jef en Lenke scheef bekeken 
maar een poot naar hen uitsteken durft 
niemand. Ze hebben geen vlieg kwaad 
gedaan. Altijd recht door zee. 

En dat blijft Jef doen. Er Is geen Vlaams 
Initiatief in Brussel of hij is er, sticht mee, 
steunt, zit voor, trekt lijsten aan, is in de 
weer. Genoeg gewerkt en een cent voor 
de oude dag op zij keren Jef en Lenke 
naar Hoegaarden terug. Het Hagelend is 
mild voor goede mensen, de avondzon 
over de eindeloze heuvels kan zo'n deugd 
doen... Jef en Lenke, het zijn Romeo en 
Julia niet, want hun verhaal is te eenvou
dig, te gewoon. Zo eerlijk! • 

—M^j 15 

'QnihoudBTL 

Tijd is in feite een abstral<t begrip, een f<onventie, 
maar je i<an er wel heel konkreet mee in de knoei ko
men. Het is duidelijk, een etmaal telt voor ieder van ons 
evenveel uren: 24. Toch zijn er mensen die altijd tijd 
te veel schijnen te hebben, anderen dan weer tijd te 
kort. Dat is veelal een kwestie van,, time management", 
een nieuw woord voor een oud begrip, dat vooral in de 
zakenwereld en in direktiekantoren furore maakt. Uit 
de veelomvattende teorie lichten we enkele voorlede-
reen geldende algemeenheden. 

T IJDBEHEERSING is zelden 
een probleem voorde full
time vî erknemer, wel voor 

vele zelfstandigen, huisvrouw/en 
met l<inderen en dan nog sociale 
verplichtingen ook, en voor lioge-
re kaderleden. Een recente steek
proef In de Verenigde Staten toon
de aan dat slechts één manager op 
honderd niet met tijdproblemen 
worstelt. Voor die managers, maar 
ook voor vele anderen is „time ma
nagement" een mogelijl<e oplos
sing : een geheel van metoden en 
technieken om zo optimaal moge
lijk gebruik te maken van de be
schikbare tijd. 

Samengevat luidt die metode: 
maak een lijst van de dingen die 
gedaan moeten worden, bepaal in 
die reeks van aktlviteiten de priori
teiten, schat realistisch de tijden 
die u ervoor nodig hebt en maak 
dan een werkschema op. Zo kun
nen nauwkeurige dag-, week-
maand- en zelfs jaarplannings ge
maakt worden. VVerk elke planning 

gedisciplineerd af, en wedden dat 
u tijd overhoudt voor zaken waar u 
voorheen nooit aan toekwam. 
Geen plannen maken is finaal ver
keerd, maar besef wel: plannen 
zijn er om veranderd te worden. En 
als het u allemaal wat ingewikkeld 
lijkt, neem er dan eens rustig de tijd 
voor. In zijn ,,The Time Trap" 
schreef Alec Mackenzie: „We heb
ben er allemaal evenveel van. Al
leen weet de een er beter mee om 
te gaan dan de ander." En zelfs 
Nietsche heeft ooit al eens ge
schreven: ,,Als men er veel in te 
stoppen heeft, heeft een dag wel 
honderd zakken". 

Trek voor een oordeelkundig, 
persoonlijk ,,time management" 
(want voor ieder van ons geldende, 
pasklare oplossingen bestaan er 
natuurlijk niet) maar' s gerust een 
dagje uit: veel onnodige stress zal 
van u wegvallen en de zee van tijd 
die voor u kan komen te liggen, is 
misschien groter dan u wel ver
moedt. 

^ee^ielen 

Dit is de 146ste uitgave van ons wekelijks spelletje, 
waarbij de lezers kans maken een aantal boeken te 
winnen. 

Sinds verscheidene maanden houden wij het bij het 
onvolprezen tema van de Vlaamse poëzie. 

I E R O N D E R drukken wij 
verzen af uit een min of 
meer gekend gedicht. 

Aan U om uit te pluizen hoe de pre
cieze titel van dit gedicht luidt en 
wie het schreef. 

Veel Vlaams-nationalisten zullen 
het gedicht van deze week trou
wens meteen herkennen. 

Ik kan u niet vergeten, 
Mijn simpel landekijn. 
Bij mensen die veel weten, 
Veel hebben en veel zijn. 

Ik heb u nooit verloren 
Uit de ogen van mijn ziel. 
Mijn dorpken en mijn toren 
En vaders zingend wiel. 

Dat zingend wiel van vader, 
Het bracht, met staag geruis. 
De rijke avond nader 
En 't bruine brood in huis. 

Draait door mijn zang bijtijden 
Een harder ronken rond, 
Het maakt in lust en lijden 
Mijn arme trots gezond. 

Uw schriftelijke antwoorden wor
den ingewacht tot en met dinsda
gochtend 21 oktober. Ons adres is 
WIJ, „Meespelen (146)", Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. 

Misschien wordt U wel de geluk
kige winnaar van enkele waarde
volle boeken? Veel sukses. 

/y/^r 16 £>e60t/ef* ' 
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B£TeR ! 

Geitekaas is de jongste jaren meer dan ooit in trek 
gekomen. Dit is niet altijd zo geweest. Immers, lang 
werd de geit beschouwd als ,,de koe van de armen". 
Wellicht omdat ze zo weinig eisen stelt betreffende haar 
levensomstandigheden en tevreden is met het scha
mele voedsel dat op een vrij schrale bodem bijeenge-
scharreld kan worden. 

EN geit geeft 1,5 tot 2,5 liter 
melk per dag en de lakta-
tieperiode bedraagt onge
veer 350 dagen. Men moet 

voor een aantal kaasjes dus meer
dere geiten hebben en de kaasjes 
zijn doorgaans klein. De vetzuursa-
menstelling van de melk is anders 
dan die bij de koe. Geitekaas heeft 
dan ook een zeer specifieke smaak 
die niet door iedereen evenzeer ge
waardeerd wordt. Echte liefheb
bers vragen best ,,pure chèvre", 
omdat daar alleen maar 100 % zui
vere geitemelk voor gebruikt wordt. 

Hoewel in de Kempen vrij goede, 
zachte geitekaas aangeboden 
wordt, is hét land van herkomst bij 
uitstek toch Frankrijk. Uit de rijke 
veelheid seiekteerden wij voor u 
enkele favorieten. 

Zo zijn er de Sainte Maure cilin-
dertjes van 200 tot 250 g uit Tourai-
ne, de tuin van Frankrijk. Naarge
lang de gebruikte flora heeft de 
boerderijkaas een grauwgrijze 
korst, de in de fabriek gemaakte va
riëteit is lichter van korstkieur. 

Eén der beroemdste kleine, lich
te geltekaasjes is de Crottin de 
Chavignol. Na het uitlekken wor
den de kaasjes eerst met zout dan 
met houtskool bestrooid. Ze rijpen 
heel langzaam en zijn te herken
nen aan hun blauwglanzende 
korst. Chavignol ligt in de buurt van 

Sancerre. Geen wonder dus dat 
een fraaie Sancerre-wijn er uitste
kend bij smaakt. 

Uit de Bourgogne stamt naast de 
,,grand cru"-wijn met dezelfde 
naam ook het heerlijke, altijd verse 
Montrachetkaasje. Het heeft nau
welijks een korst en is meestal in 
kastanje- of druivebladeren gewik
keld. Het blanke zuivel heeft een 
milde, maar door de korte rijping 
weinig uitgesproken geitesmaak, 
zodat een Aligoté of Beaujolais het 
best bij deze zachte uitzondering 
geschonken wordt. 

De Languedoc is terecht trots op 
zijn Picodon, een plat, rond kaas
je van 100 tot 150 g. In tegenstel
ling tot de meeste geltekaasjes 
heeft het meestal geen schimmel
vorming op de korst. Het zuivel is 
zacht, heeft een dellkaat aroma en 
een lekkere nootachtige smaak. Pi
codon is heel gewillig in kombina-
tie met wijn. Het kunnen witte, ro
sé en fruitige, maar ook krachtige 
rode wijnen zijn. 

Interessante ,,zwaargewicht" 
geitekazen, beide 1,5 kg, zijn in te
gelmodel de Pavé en in trapeze-
vorm de Lingot. Ze kunnen bedekt 
zijn met een witte schimmellaag of 
met as (eendre). In Frankrijk wor
den ze pas gegeten als ze al bijna 
overrijp zijn en het oppervlak grijs 
is verkleurd. 
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16 Wi\ 
Geen vijf op een rij 

Club Brugge blijft 
spektakelploeg 

Het heeft niet mogen zijn. Vijf op vijf: tiet was te fioog gegrepen. Anderleclit, Stan
dard, AA-Gent en Beveren: ze drongen door tot de tweede ronde van de Europa-
cups. Club Brugge, dat er op papier nochtans uitstel<end voorstond, niet. Blauw-
zwart geraaicte voor eigen voll< niet verder dan een 3-3 gelijl< spel tegen Rapid Wien. 
De wedstrijd kende een bewogen verloop en was beslist het onthouden waard. 2-
0,2-3 en 3-3. Een geweldig spektakelstuk, een ziedend stadion, fair en aantrekke
lijk voetbal. Wat wil men nog meer? Veel. 

TENMINSTE, dat leiden we af 
uit de serieuze kommenta-
ren op de match. Club werd 

met verwijten overstelpt. Het speel
de niet „professioneel" genoeg. 
Het verzuimde de 2-0 voorsprong 
koudweg te verdedigen. Het liet 
zich meeslepen door zijn fan
tastisch publiek dat méér en béter 
wilde en kreeg daardoor het deskei 
op de neus. Club kon geen kontro-
levoetbal spelen. Het kon de cijfers 
niet „bewaren"... 

Gewoon om gek van te worden. 
Méér kunnen wij daarover niet zeg
gen. Club speelde, we waren in het 
Olympiastadion, een zeer behoor
lijke match. Het voetbalde ijverig, 
met zekere vaardigheid, en be
paald offensief. Kortom, zoals men 

dat van een thuisploeg in de gege
ven omstandigheden mocht ver
wachten. Tot 2-0 verliep ook alles 
naar wens. Niets liet vermoeden 
dat de Oostenrijkers, die nog maar 
weinig hadden laten zien, nog in de 
wedstrijd zouden geraken. 3-0 was 
waarschijnlijker dan 2-1. Maar in 
voetbal kan alles. Gelukkig maar. 
Rapid scoorde tweemaal in hon
derdtwintig sekonden en een aan
geslagen thuisploeg - men zou het 
voor minder - geraakte haar greep 
op de match kwijt. Goed. Maar wat 
Club verwijten? Dat de wedstrlj-
domstandigheden tegen zaten? 
Dat het voetbalde volgens zijn aard 
en aanleg? Ernstig blijven aubl 

Club was altijd al een aantrekke
lijke ploeg. Het werd daarvoor be

loond met een ruime, vaak amu
sante aanhang die de vereniging in 
de moeilijkste omstandigheden 
trouw bleef. Dat is niet niks en het 
is maar normaal dat het blauw-
zwarte legioen zijn ploeg onveran
derlijk in het offensief roept. Van
daar. Neen, Club kwam niet geha
vend uit die slecht afgelopen be
kermatch. Natuurlijk impliceert die 
vroege uitschakeling een finan
cieel verlies maar in het heden
daags voetbal moeten zo'n ontwik
kelingen vooraf ingekalkuleerd 
worden. Sportief is de ploeg van 
Houwaart - een heerlijke trainer -
niets kwijt geraakt. Ook niet nadat 
er zaterdag andermaal in extremis 
een punt moest worden afgestaan 
aan Beveren. Club moet zichzelf 
trouw blijven. In het kampioen

schap zal het dan zeker ver gera
ken. De oneffenheden van het toe
val worden daarin immers automa
tisch weggevlakt. En de maturiteit, 
waaraan nu plotseling weer een 
opvallend gebrek zou bestaan, en 
de onmisbare meeval zullen wel 
vanzelf komen. 

En de anderen? 
Internationaal moeten we voorlo

pig verder zonder Westvlamingen. 
Maar er bestaat weinig reden tot 
optimisme. Niet enkel omdat de lo
ting voor de tweede ronde onze 
vertegenwoordigers met moeilijke 
tegenstanders konfronteerde. Ook 
omdat weer eens gebleken is dat 
onze ploegen maar moeilijk het 
spel kunnen maken. Wat AA-Gent 
er tegen Jeunesse Esch van bak
te moet een absoluut dieptepunt 
geweest zijn. Nu willen we wel re
kening houden met het feit dat de 
Buffalo's al jaren na mekaar hun 
betere spelers uit financiële nood 
moesten laten vertrekken, dan nog 
had men op een andere manier af
stand kunnen nemen van deze 
toch zeer bescheiden tegen
stander... 

Standard was er tegen Rijeka 
amper beter aan toe. De Rouches, 
die inmiddels Nico Claesen naar de 
eilanden liet vertrekken, waren 
nooit bekwaam de wedstrijd te be
heersen. Gelukkig was de scheids
rechter mild voor ze, zoniet zouden 
ze nog voor eigen volk in hoge 
nood hebben verkeerd. Beveren 
van zijn kant zweette water en 
bloed in het hoge Noorden. Met 
pijn en moeite 0-0 tegen het kleine, 
amateuristische Valerengens. Ook 
de Waaslanders kenden betere 
tijden. 

^g^k:,.,: Jttii iB^ 

Club-trainer Henk Houwaart 

Anderlecht kwalificeerde zich 
achter alles nog het gemakkelijkst. 
De kampioenen hebben de sei-
zoenstart overigens met gemist. De 
herbouwde ploeg houdt nationaal 
flink stand en op het hoogste inter
nationaal niveau blijken de Brusse
laars toch nog mee te tellen. Over 
een paar weken staan ze opnieuw 
tegenover Steaua Boekarest, de 
Roemeense landskampioen die 
hen vorig seizoen verrassend uit
schakelde en nadien totaal onver
wacht de Europacup I won ten na
dele van Barcelona. Pas dan zullen 
we weten waar onze huidige voet-
baltop internationaal mag gesitu
eerd worden. Niet iedereen is daar 
gerust in... 

Flandrien 

Wic de hele diig tüt over zijn oren in het werk heeft gezeten, mag ook wel eens.tan zithzclt denken 
rustig wcgziikkcn in onze nieuwe rubriek "Kuhuur en Wetenschap" en alle rapporten laten liggen 

"Kuituur en Wetenschap" zorgt er voor dat u bi]bli)ft op alle terreinen waar u waarschijnlijk "from 
9 to S" bitter wemig tijd voor hebt 

Wic in zi)n agenda vooral afspraken en lunches noteert, vindt in de agenda van "Kuituur en 
Wetenschap" plaats en uur van Europaha, het R-stival van Vlaanderen, het Forum der Astrologen en de 
tocrnee van de Nieuwe Snaar 

Wie zelfonderzoek verricht in de labo's van de tcx:komst, kan m de Standaard der Letteren eens 
lekker languit liggen kletsen met Hugo Claus en Umbcrto Eco over hun laatste werk 

Wie Nederlandse of vreemde literatuur dcx.eeit kan zich via akadcmischc pi laties met andeie 
wetenschappers en Nobelprijswinnaars inwerken in overige disciplines 

Wie zelf een mcnmg heeft over Freek De fonge, kan zich toch meten in "Kuituur en Wetenseh ip 
met onze critici, als zi) het hebben over de aankopen van het Getty Museum de boogseulpturcn \ m 
Van den Berghc, Witness en Maurice Bcjart als regisseur 
van 'De Vledcrmuis" 

'Kuituur en Wetenschap" is weer een uitstekende reden 
om definitief over te stappen op De Standaard, de komplete 
krant, met nu nog meer inftïrmatie op uw niveau 

De Standaard 
Mbrmatie opüwniveau. 

Kulmur en^^tenschap. Dagelijks in De Standaard, 
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VT6 VAB IS de Vlaamse reisorganisatie bi) 
uitstek Met meer dan 60 jaar ervaring Dat uit 
zich in de talloze bestemmingen en reislor-
mules pakketvakanties, groepsreizen, wereld-
trips, avonturen en zelfs zakenreizen Altijd 
met de beste prifs-kv/oliteitverhouding 

Hoe u zich ook verplaatst, met auto, trein, 
vliegtuig of schip, met de Europech-reisverze-
kering kunt u in het buitenland altijd op onze 
professionele bijstand door eigen mensen 
rekenen (medisch, technisch enz j Ook de prijs 
staat buiten alle concurrentie 

KULTUUR ME 
Wij houden u op de hoogte van en sporen 

u aan deel te nemen aan talloze activiteiten 
van toeristische, culturele, recreatieve en spor 
tieve aard in Vlaanderen 

' 7 ^ ^ J l 

t'^"'' "/>/ƒ/ 

De doorstroming van onze informatie 
gebeurt via onze drie nieuwe tijdschriften 
AUTO, UIT-mogazine en het ledenblad 
DIALOOG Gewoon onmisbaar voor 
wie meer wil weten over de mens 
het verkeer, de ontwikkeling 
van de auto, de reizen, 
gastronomie en recreatie 

r leaenoiaa • "• -• • 
:>aar voor Bel of schrij 
nens in ^ * I I * ^ naar • 

En natuurlijk helpen we nog altijd op 
de weg, want ook daarvoor kent u ons al 
jaren 
Niet minder dan 150 perfect geschoolde 
technici staan 24 u op 24 klaar om u bi/ pech 
uit de nood te helpen Dag en nacht, op zon 
en weekdag, weer of geen weer 

Er zijn ook nog de 52 VAB-autorijScholei}, 
het VAB-diagnosecentrum, en nog veel meer 
diensten en voordelen voor de honderd 
duizenden Vlamingen die al lid zijn van de 
grootste socio-culturele verenigmg in 
Vlaanderen 

Bel of schrijf voor meer informatie 
de VTB-VAB 
Jacobsmarkt 45-47 
2000 ANTV/ERPEN 

Tel 03/2343434 

VAB 

VOOR VLAMINGEN DIE MÊÊR WtLLEN 
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4e jaarboek Volksmuziek en Instrumentenbouw 

De gitaar, 
bouw en historiek 

Het permanente atelier voor Volksmuziek en Instru
mentenbouw door het provinciebestuur van Brabant op
gezet in het Baljuwhuis te Galmaarden heeft zopas zijn 
vierde jaarboek gepubliceerd. 

OOFDBROK van deze uit
gave is het gedeelte ge
wijd aan de gitaar n.a.v. 

de tentoonstelling „De gitaar, bouw 
en historiek" die tijdens de zomer
vakantie in het provinciaal trefcen-
trum aldaar liep. 

In de inleiding schetst Peter Pie-
ters de geschiedenis van de gitaar
bouw. Nadien volgt de katalogus 
van de tentoonstelling zelf, onder-

et Band of the Hand heeft 
Paul Michael Glaser (Stars-
ky van het TV-feuilleton) na 

enkeleTV-regies (Starsky en Hutch en 
Miami Vice) nu eindelijk zijn debuut als 
speelfilmmaker geleverd en laten we di-
rekt zeggen: voor de liefhebbers van de 
weekendfilm e.d. is deze film best te 
pruimen. Hij lijkt me echter meer ge
maakt om de originele filmmuziek -
waarop heel wat popmuziek - te kunnen 
verkopen. Eén grote videoclip dus. De 
film gaat over vijf jonge boeven die in de 
jungle worden gedropt, waar ze moeten 
leren te overleven, onder leiding van de 
Viëtnam-oudgediende TIger. Later wor-

verdeeld in een historisch overzicht 
en een tweede deel met heden
daagse bouwers en onderwij
sinstellingen. Een vijftigtal gitaren 
staan er in afgebeeld en worden 
technisch beschreven. 

Bouw en gebruik 
Van de hand van Mia Awouters, 

wetenschappelijk medewerkster 
aan het Instrumentenmuseum te 

I • I • 

overkomen: een geënsceneerde 
moord dus. Rollie aanvaardt de klus 
voor de lieve centen. Maar dat sleept 
hem echter mee In een net van moord, 
intrige en spionage, want Rollie is de 
er|ige die weet en Rollie moet dus 
dood... 

Leo McCarthy (Brian Dennehy) als 
politie-inspekteur die nattigheid voelt en 
na een aantal moorden, moet zijn bad
ge inleveren omdat zijn oversten niet 
geloven in zijn verhaal. 

Heil Camp van Eric Karson moet je 
zo vlug mogelijk vergeten, hij ligt in dat 
gerne dat enkele jaren geleden enorm 

NIEUW IN DE BIOS 
den ze dan losgelaten op de sloppen 
van de grootstad, om daar de strijd met 
de misdaad aan te vatten. Een beetje 
ideologisch. 

Geef ons dan maar liever F/X: Mur
der by illusion van Robert Mandell, met 
Bryan Brown, de lelijk-knappe Austra
lische akteur die we reeds glansrollen 
zagen vertolken in Breaker Morant en 
The Odd Angry Show en de TV-series 
The Thorn Birds en A town like Alice. 
Het verhaal begint waneer een geheim 
agent bij Rollie Tyler, specialist speci
ale effekten, komt aanzetten om hem te 
betrekken in een moord. Deze moord 
moet worden gepleegd op een Mafia-
boss - die wil doorslaan - en het onge
wone aan de moord is, dat ze moet luk
ken maar dat het slachtoffer mets mag 

veel ophef maakt bij de voyeurs zoals 
//sa, de Japanse geseling e.d. maar dan 
zonder seks. Groepje mannen en 1 
vrouw gaan op overlevingskamp. Te
genstanders vergeten blijkbaar dat het 
om een oefening gaat. Wanneer de 
kampkommandant dan ook nog Lt Ca
sey (een sexy Lisa Eichhorn) verkracht 
komen de leerlingen in opstand Ze be
ginnen elkaar uit te moorden, leerlingen 
en leraars Dit zou allemaal op ware fei
ten zijn gebaseerd. Wel, het is enorm 
spijtig dat het dan niet langer heeft mo
gen duren, dan waren we van al die 
Rambo's (is het je ooit opgevallen dan 
de naam bestaat uit Ran) en Beau?), 
Chuck Morrissen en konsoorten vanaf. 

Zie jullie waarschijnlijk de volgende 
week in The Mission. ,,,,,, „ 

WILIem Sneer 

Brussel, is er een bijdrage over de 
gitaar in de Zuidelijke Nederlan
den, een artikel dat tot stand kwam 
n.a.v. een vraag over het volkse ge
bruik van de gitaar en dat slechts 
een eerste aanzet daartoe is. 
Tenslotte is er een uitgebreid arti
kel van Jürgen Wmler, leerling aan 
de Provinciale Technische Scho
len te Boom onder de titel „Aspek-
ten van de gitaarbouw". Dit artikel 
wordt rijkelijk geïllustreerd met te
keningen van Els Jagenau, leerlin
ge aan dezelfde school. 

In het meer volksmuzikale ge
deelte van Jaarboek IV stelt Renaat 
Van Craenenbroeck van de Ant
werpse volksdansgroep Lange 
Wapper zich vragen over de Rus
sische Polka die hij ontdekte in het 
begin van de zeventiger jaren in 

een dorpsherberg te Westmeer
beek. Wim Bosmans beschrijft de 
bijzonder feestelijke zomer die Me-
chelen in 1913 beleefde in het te
ken van de 25-jaarlijkse jubel
feesten ter ere van O.L.V. van 
Hanswijk. Naar goede gewoonte 
zorgde ook A. Boone s.j. voor een 
bijdrage. Deze keer heeft hij het 
over giftmengsterballaden. 

Die mooie molen... 
Noordbrabander (Nederland) 

Ben Hartman behandelt het tema 
van de molenaar in het volkslied en 
Roger Hessel stelt de vraag of kin
deren vroeger kreatiever waren 

dan nu en voert een pleidooi voor 
het teruggrijpen naar zelfgemaakt 
speelgoed. Hij geeft hierbij ook en
kele praktische tips. 

Luk Indesteege tenslotte maakt 
de levensschets van Gustaaf Va-
nisterdael, nu 73 jaar oud, getalen
teerd volksdichter en als marktzan-
ger aktief in Limburg en Oost-
Brabant van 1952 tot 1954. 

—Jaarboek IV voor Volksmuziek en 
Instrumentenbouw, 1986 - 430 fr. 
(port Inbegr.) Ultg. Volksmuzlekate-
lier, Kammeersweg 2, 1570 Gal
maarden 

Hervé J. Casler op weg naar Elysium 

Een ingebeeide roman 
Als men het over de grote uitgeverijen in Vlaande

ren heeft, heeft men meestal de neiging om het alleen 
over de groten te hebben. Dat de vernieuwing van de 
zogenaamde kleintjes moet komen wordt echter (ten 
onrechte!) wel eens vergeten. 

W aren daar niet Soethoudt, 
Facet, Hadewych, H. De 
Clauwaert, De Roer

domp e.a. dan kon men waar
schijnlijk de Vlaamse literatuur 
reeds vergeten. 

1 boek per week 
Er is dan ook de grote groep tus-

senmoters, die zeker niet te ver
waarlozen is. Maar kan men een 
uitgeverij die meer dan vijftig boe
ken per jaar uitbrengt, nog bij de 
tussenmoot rekenen? Eén boek ie
dere week? 

Zo eentje is De Vries-Brouwers 
in Antwerpen en dat wordt maar al 
te dikwijls vergeten, want ook op 
het gebied van de Vlaamse litera
tuur staat deze zijn mannetje. (Zie 
ook onze bespreking van "Het For
tuin" door André De Ké in WIJ van 
25 september I.I.). 

Nu heeft Hervé J. Casier 
(°Brugge '43) zich met "De weg 
naar Elysium" een plaats in het 

fonds veroverd. Casier die totnog
toe niet bij de bekendste uitgeverij
en aan bod kwam (Sanderus, Saef-
tinge, 't Kofschip) met een klein uit
stapje naar het lawaaierig ter ziele 

woonverlichting 
doordachte sfeerverlichting • jonge verlichtingsideetjes 

• traditie en klasse in klassieke stijl 
alles attraktief gepresenteerd in 30 m. kijk- en kiesetalage baron ruzettelaan 78 

• uw meeneemprijs: - 20 % 8320 brugge 4 
baan brugge - oostkamp 

V,0hann,„h,eu 0 5 0 / 3 5 7 4 0 4 

gegane Orion, kreeg hier naar mijn 
mening de kans omdat deze ro-
man( ?) de Arthur Merghelynckprijs 
van de Koninklijke Akademie voor 
het proza 1985 won (en de premie 
hieraan verbonden). 

En dit is de juiste weergave ook 
voor deze roman, die voorwaar een 
goede bespreking zal krijgen van 
een Frans Boenders en een Hugo 
Bousset en waarschijnlijk ook Wil
lem M. Roggeman tot waanzin kan 
drijven, maar ons in ieder geval 
niet. 

Ingebeeld 
Ik kan het mis hebben, want dit 

is een hoogstpersoonlijke mening, 
maar wat doe je als je een flapper
tekst als deze krijgt voorgescho
teld : „De weg naar Elysium, is de 
roman van een mens die van zijn 
leven het beste wil maken maar 
zich allengs bedreigd voelt in zijn 
bestaan, i-lij lijdt aan een 'ingebeel
de'ziekte na de komst van de Hy-
poderma encefalis en hij gaat aan 
zijn obsessies ten onder." 

Men zou het voor minder! 
,, De roman speelt zich af op ver

schillende niveaus en vertelt - ba
lancerend op de grens van realiteit 
en fiktie - het stresserende leven 
van Stifter Berber Grapius. Ge
schreven in de eerste en de derde 
persoon worden de gebeurtenis
sen aan de eigen ervaringswereld 
getoetst. Zo gezien is de roman 
een ietsje provocerend en dwingt 
Casier ons het geluk in onszelf te 
zoeken. Al met al een boek dat ons 
er aan herinnert dat het steeds 
moeilijker wordt om als individu 
probleemloos te leven." 

Einde flappertekst. Wat bij ons 
de vraag doet rijzen of je de jongste 
jaren nog één probleemloos Indivi
du bent tegengekomen? 

Al met al wordt het steeds moei
lijker een goed boek te ontdekken. 

Laagvlleger 

• De weg naar Elysium, door H.J. 
Casier. Ultg. De Vries-Brouwers, Ant
werpen, 153 biz. 
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Frans Ceusters, Jef Eibers, Bob Mendes 

Vlaamse dedektive bloeit 
Waren erin vroeger jaren enkele schuchtere pogin

gen in Vlaanderen, om het dedei^tive-genre te bedrij
ven, langzaam is er toch een klimaat ontstaan, dat de
ze tak van de literatuur kansen geeft om te bloeien. 

Een merkwaardige tentoonstelling 

De basiliek van 
Koeicelberg 

In 1903 werd de architekt Peter Langerock, belast 
met het ontwerpen van een Nationaal Heiligdom dat ge
bouwd diende te worden op het plateau van Koekel-
berg. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog wa
ren slechts de funderingswerken van een grootste ne
ogotische kerk met 7 torens en een crypte klaargeraakt. 

ker uitgebreid geweest. Een goede 
eersteling. 

Het naakte meisje 
Het naakte meisje van Frans 

Ceusters is een dedektive-roman in 
de echte betekenis van het woord 
en niet zoiets als de titel zou kun
nen doen vermoeden. Neen, het is 
duidelijk dat Ceusters een Maigret-

fan is, want zijn knap in elkaar 
gestoken boek bevat zoveel van 
die menselijkheid, die we gewoon 
zijn te vinden bij de grote Simenon. 

Een meisje wordt vermoord in 
een tehuis voor door de wet ge
plaatste kinderen. Ze ligt naakt, 
met een dolk door het hart. Het lijkt 
helemaal een rituele moord. De 
BOB in persoon van inspekteur Fe-

b Mendes 

^ktive bloeit 

ker uitgebreid geweest. Een goede 
eersteling. 

Het naakte meisje 
Het naakte meisje van Frans 

Ceusters is een dedektive-roman in 
de echte betekenis van het woord 
en niet zoiets als de titel zou kun
nen doen vermoeden. Neen, het is 
duidelijk dat Ceusters een Maigret-

fan is, want zijn knap in elkaar 
gestoken boek bevat zoveel van 
die menselijkheid, die we gewoon 
zijn te vinden bij de grote Simenon. 

Een meisje wordt vermoord in 
een tehuis voor door de wet ge
plaatste kinderen. Ze ligt naakt, 
met een dolk door het hart. Het lijkt 
helemaal een rituele moord. De 
BOB in persoon van inspekteur Fe-

„Ongelooflijk" maar waar... 

Francis Verdoodt 
Vlaamse volksvei 

Vlaanderen is rijk aan volksverhalen en legenden die 
vaak minder gekend zijn bij het brede publiek. De Me-
chelse woordkunstenaar Francis Verdoodt brengt in 
,,Ongeloof lijk" een selektie van dit stuk Vlaamse kul-
tuurleven. 

,,Ongeloof lijk maar waar... 

Francis Verdoodt leest 
Vlaamse volksverhalen 

JEF GEERAERTS was de gro
te wegbereider, omdat hij 
meer in het sensationele 

genre stapte en ook wel omdat hij 
zijn literaire naam meehad. Vóór 
hem waren er reeds Fernand Au-
wera en Roger Pieters, na hem 
kwamen Gaston van Camp, Staf 
Schoeters is zeker een comingman 
in dit genre, eerst bij De Roerdomp 
later bij Bruna en Johan Vermeulen 
mogen we gerust de Vlaamse (en 
dit is niet pejoratief bedoeld) 
thriller-koning noemen. 

Maar er zijn kapers op de kust. 
Bij de nieuwe Antwerpse uitgeve
rij Facet verschenen er maar liefst 
drie nieuwe boeken in de reeks 
MoordMix. 

Bestemming terreur 
Bestemming Terreur van Bob 

Mendes is een avontuurlijke thriller 

D E kans werd groot dat na de 
oorlog van deze plannen 

niets in huis zou komen. Maar de 
vrede gaf kardinaal Mercier een 
nieuwe dimensie aan de basiliek 
en werd de Gentse architekt Albert 
Van Huff el aangeduid om de wer
ken van de,,Nationale Tempel ge
wijd aan het H. Hart" verder te lei
den. De inwijding van het koorge
deelte, op 26 mei 1935, zou Van 
Huffel echter niet meer kunnen 
meemaken. Zijn medewerker en 
vriend, de ingenieur-architekt Paul 
Rome, heeft daarna 45 jaar lang de 
bouw geleid. In 1970 kon de vol
tooide Nationale Basiliek van het 
H. Hart - waar het katolieke Vlaan
deren financieel zwaar voor ge
schonken heeft - eindelijk geopend 
worden. 

De sociaal-kulturele raad van 
Koekelberg heeft nog tot 19 okto
ber een merkwaardige tentoonstel
ling over de historiek en omgeving 
van de basisliek van Koekelberg. 

Als aanvulling van de ten
toonstelling zijn twee publikaties 
verschenen die handelen over de 
bewogen geschiedenis van het 
gebouw. 

De eerste publikatie is een bro
chure, uitgegeven door de Univer
sitaire Faculteiten Sint-Aloysius en 
geschreven door Martina Van 
Hoye(120fr.). 

van 200 bladzijden. Op de 
20 bladzijden na, die er te veel in 
staan, is dit een knap gemaakt 
boek. Drie vrienden schepen in, 
met hun vrouwen, op een vlucht 
naardeVSA. Hetvliegtuig zal wor
den gekaapt door een Palestijns 
kommando. Dat geeft Bob Mendes 
de gelegenheid om de achtergron
den van zijn personages verder uit 
te diepen, zowel van kapers als ge-
kaapten. Maar zoals reeds in de uit
nodiging tot de voorstelling van het 
boek stond, is dit ook een zéér au
tobiografisch boek en daar begint 
dan de sleutelroman. Wie is toch ' 
die graaf? Wie is die beroemde 
basketballspeler, als men weet dat 
Bob Mendes tien jaar lang voorzit
ter van Antwerpse Basketballklub 
was. Ook weet Bob Mendes alles 
over vliegtuigen en vlieglijnen en 
zijn studie van het terrorisme is ze-

De tweede publikatie is uitgege
ven door de UCL en werd in het Ne
derlands vertaald door licentiate 
Machteld de Schrijver, verantwoor
delijke van de expositie, onder de 
titel ,,De Basisliek van Koekelberg, 
Architektuur en hedendaagse ge
schiedenis". (700 fr.). 

De basiliek van Koel<elberg tot 
19 okt. Gaanderij van de basiliek, 
Pantheonlaan van 12 tot 17u., 
zat. en zon. van 10 tot 17u. Niet 
op maandag. 

DIT nieuwe programma, waa
rin humor, mysterie en 
spanning elkaar afwisse

len, zal via de Davidsfondstour-
nees 86-87 de ronde doen in Vlaan
deren. 

,,De drie wonderdokters", ,,De 
man zonder ziel", ,,Van de drie ge
broeders"... deze en andere oude 
volksverhalen en legenden uit alle 
hoeken van Vlaanderen die in de 
vergeethoek terecht kwamen, wer
den nu bewerkt door schrijver Her
man Vos. 

Uit de vergeetlioél< 
Ze worden vertolkt door Francis 

Verdoodt in ,,Ongelooflijk", zijn 
nieuwste programma. In de loop 
van de jaren heeft deze leraar aan 
de konservatoria van Mechelen en 
Gent zich als woordkunstenaar een 
stevige reputatie opgebouwd, on
der meer via de jeugduitzendingen 
van de BRT-televisie en program-
ma'sals,,Sinds 1831", ,,Pa, er zit 
een dichter in mijn boom" en ,,Een 

lix Dalle en zijn assistent Verguts 
beginnen aan onderzoek, dat men 
minitieus op de voet volgt. Niet al
leen leren we de klanten van het te
huis (wat al misère bij elkaar) ken
nen, maar ook de opvoeders, en 
dat is niet altijd zo fraai. Maar ook 
politiemensen hebben een privaat 
leven en Ceusters weet dat alle
maal te mixen in een cocktail die 
erg leesbaar is. Ziet men het einde 
iets te gemakkelijk aankomen, toch 
een aanrader in zijn genre. 

Chorwon 
Chorwon van Jef Eibers kreeg 

zijn vreemde titel van een dorpje in 
Korea. Hoofdpersonage in deze 
spannende (dat moet benadrukt!) 
thriller is Ben Synaeve, een vroege
re Koreavrijwilliger, die leeft van 
zijn kapitaaltje gewonnen bij de 
Lotto, en met zijn tweede vrouw en 
een hond in Diegem-Lo, een rusti
ge gemeente die leunt tegen Brus
sel. Op een dag stort een vliegtuig 
van de Amerikaanse luchtmacht 
neer op datzelfde Diegem-Lo. Het 
was geladen met een zéér giftig 
gas en door toeval is Synaeve de 
enige overlevende van die ramp. 
Maar de CIA kan zich niet veroor
loven deze Amerikaanse blunder 
aan de openbaarheid prijs te geven 
en reeds enkele minuten na de 
ramp begint een cover up, die je de 
haren ten berge doet rijzen, voor
al omdat het zo waarheidsgetrouw 
is en zo dicht bij de deur gebeurt. 
Wanneer Ben Synaeve met zijn ou
de vriend uit Korea, maar nu wel 
beroemd joernalist probeert in voe
ling te komen, dreigt er een klink in 
de ClA-kabel te komen en steeds 
grotere middelen worden aange
wend om ontmaskering te voor
komen. 

Jef Eibers, dezelfde die we ken
nen van de plaat, heeft met dit boek 
het bewijs geleverd dat hij meer in 
zich heeft, hij schreef een thriller 
waar op de Amerikanen-meesters 
op dit gebied - jaloers mogen zijn. 

Wa. Schw. 

— Bestemming terreur door Bob 
Mendes 
— Het naakte meisje door Frans 
Ceusters 
— Chorwon door Jef Eibers 
Uitg. Facet nv te Antwerpen 

snaar op Uwe harp". De twee 
laatste programma's zijn ook op 
plaat uitgebracht bij Eufoda, de pla
tenmaatschappij van het Davids-
fonds. Francis Verdoodt was de 
voorbije jaren eveneens als pre
sentator te gast op de IJzerbede
vaart en het Vlaams-nationaal 
Zangfeest. 

Marcel Sterckx, leraar aan het 
konservatorium van Mechelen, 
luistert,,Ongelooflijk" op met au
thentieke muziek op akkordeon. Hij 
realiseerde als komponist meerder 
plaatopnamen en trad op voor ra
dio en televisie in Vlaanderen en 
Nederland. 

Inlichtingen: DF-sekretariaat, 
Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 
Leuven (016/22.18.01). 

9 OKTOBER 1986 



2a Wf^ 

Provincrale VU-kaderdagen 
Wet&i wat we wlllmi.,. 

Hmm wat oas toakmt 
De voorbij» irwamiain werden sfdeilnsen en arr<nidl««0«tt«nte*i 

in een belangrll^ mete op>9««iarpt door de vemtouwins en de 
verjonging van hun iseeturen. Oea» wee trouwene erg Ingrijpend. 

Dm is M ogenblik aangetirokeft 
om ©f onverbicitieli|l5 en mei volle 
krecJit In te vliegen. HÉ^ sieuwe werk
jaar 1986-87 Is reeds van start. De 
aktte „Stop aftiraek onderwijs" loop 
&n moet vo!geho«cfen worden. Maar 
sris meer. EraSjfl «eJ^nöe gemee*ite-
raadsverkfeangen. Èr ïijn dejiolitieke 
prioriteiteri. Er is <)e partiHjrgatïisatie. 

Om over een en ander var» gedach
ten te wisselen werden proviaclsla 
kadérdagen geptórjd. tóeteen worden 
deze de eei^e Kemlsmelör^ tuesen 
enerzijds het kaderen de i»andatatls-
sen en anderzijds het ntéüw pailJjbe-
atgur, de nieuwe algemene voorzitter 
en sekretaris. 

Dwingend 
2i6hier de date van deze kaderda-

gen. Noteer alvast deze van uw pro
vincie in uw agenda. 
* Zaterdag 18 oktober '86. Brabant, 
Stadsschouwburg, Tienen 
* Zondag 19 oktolser '86: Oost-
Vlaanderen, Zwembad, Zottegem 
•* Zaterdag 25 oktober *8e: Antwer
pen, Atpheusdal, Berchem 
* Zondag 26 oktober '8$- Limburg, 
Overetnde, As 

* Zendag S novembef '«e: West-
^^aat«Jèren RodpnhBf.hnark ftnfl«B. 
iare. 

In alie provincies zaï een ongeveer 
gelijklopend pfogremma gevolgd wor
den. Tijdens de voorflslddaö, vanaf 
lOu., vindt een werkvergadermg 
ptaats tnet de arf«»töis$ementele be-
styiirsleden er» de fraktie van de pro-
v(nt»eraed. Hietop zal de ptarsning 
voor hel k^iende werkjaar verder §e-
tonkfetlseerd Virorden. 

Na de middag ontvangen de alge
mene voorzitter en sekretarïs de ge-
meentemendatenssen op een gezefii-
ge receptie. Kn nadien, om 15u., volgt 
traditiegetrouw een meeting voor alle 
kaderleden en mandatarissen. 

Deze kaderdagen moeten een su.v 
ses worden, MOllverend en taaiend 
entoesiast. Een krachtige start, op 
weg naar de volgende uitdagingen-
verkiezingen op gemeentelifk, natio
naal en Europees vlalc De slag t 
gint! 

Uw aanwezigheid en deze van garvs 
uw afdeling Is zonder meer dwtngend 

Tiental len WIJ-lezers te gast In 

Bree, de stad 
van de voorzitter 

Ondanks de zeer korte voorbereidingsperiode en 
ondanks het feit dat Bree met het openbaar vervoer 
moeilijk te bereiken is, gingen toch tientallen WIJ-
lezers in op onze uitnodiging om zondag naar Bree te 
komen. 

Voor de vierde keer was het immers weer trein-
tram-bus-dag. 

WE hadden het stilletjes ge
hoopt, maar eigenlijk 
niet echt verwacht. Am

per twee weken geleden opper
den wij de gedachte om n.a.v. 
deze vierde dag ter promotie van 
het openbaar vervoer de lezers 
uit te nodigen naar de „stad van 
de voorzitter". 

De partijraad van zaterdag 
27 september bracht uitsluitsel 
over de eindbestemming, en dus 
riepen wij op om naar Bree te 
sporen, te trammen en/of te bus
sen. Pakweg 150 entoesiastelin-
gen waagden het erop. 

Vijf uur onderweg 

Dit bleek naderhand geen mak
kelijke en alleszins een hoogst 
tijdrovende aangelegenheid te 
zijn. Sommige Westvlamingen 
deden er liefst vijf uur over om dit 
gezellige stadje in Noord-Oost-
Limburg te bereiken. Alle groot
spraak van de NMBS-direktie en 
verkeersminister De Croo ten 
spijt, blijkt de bus immers niet 

steeds aansluiting te geven op de 
treinverbinding... 

De nieuwe partijvoorzitter 
wachtte de moedigen op, die uit 
heel Vlaanderen naar zijn thuis
stad waren gereisd, aan de in
gang van het VU-lokaal ,,Cambri-
nus" vlakbij de St.-Michielskerk. 
De WIJ-konsumptiebonnen gin
gen vlug over de toog en er wer
den broederschappen afgesloten 
tussen WIJ-lezers van de ver
schillende provincies. 

Geen TGV 
Hoofdredakteur Maurlts Van 

Liedekerke viel de aangename 
opdracht te beurt om onder het 
oog van de VNOS-kameraploeg 
aan te kondigen wie er allemaal 
een geschenk in ontvangst mocht 
nemen uit handen van Jaak Ga
briels. De oudste aanwezigen 
bleken de heer en mevrouw Leo 
en Katarina De Sterk (77 jaar) te 
zijn; zij ontvingen een prachtig 
kunstwerk, evenals mevrouw l\/la-
rian De Boeck die van daags 
voordien vanuit Middelkerke naar 
Bree was gekomen om de nieuwe 

voorzitter te feliciteren. De jong
ste deelnemer heette Evita Bar-
blaux uit Assebroek (nog geen 2 
jaar). De prijs voor de talrijkst 
opgekomen familie ging naar het 
gezin van de Zedelgemse VU-
schepen Eddy De Wispelaere 
(met 6 deelnemers). 

Maurits Van Liedekerke beloof
de volgend jaar een nieuwe uitga
ve van dit prettige initiatief. Voor
zitter Gabriels feliciteerde alle 
moedigen voor hun geleverde in-
spannina, evenals de WlJ-redak-
tie. „U hebt nu zelf aan de lijve 
ondervonden hoe noodzakelijk 
het is eerst verder te bouwen aan 
een goed en betaalbaar openbaar 
vervoer, vooraleer te gaan goo
chelen met wilde TGV-plannen", 
zei hij. Gabriels bedankte de uit
baters van de kroeg voor de me
dewerking en tot slot hoopte de 
voorzitter dat iedereen een heer
lijke namiddag zou beleven. 

Volgend jaar 
opnieuw 

Wat inderdaad het geval was: 
de zon scheen als nooit voorheen 
in oktober, de kermismolentjes 
draaiden, de Limburgse vlaaien 
smaakten en de WIJ-lezers voel
den zich thuis in de stad waar hun 
voorzitter tevens burgervader is. 

Wij geven nu reeds afspraak 
voor de ttb-dag van volgend jaar. 
De plaats zal tijdig worden mee
gedeeld. 

Het pailllbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 6 okto
ber heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelin
gen verspreid ten overstaan van de pers. 

I4appai1-itis 

In tegenstelling tot wat premier 
Martens beweert is de kwestie Hap
part wel degelijk een regenngszaak, 
en niet de zaak van één minister. De 
eerste minister kan daar niet onderuit. 
Het is trouwens Martens die Nothomb 
de hand boven het hoofd houdt. 

Op de interpellatie die Ik donderdag 
zal houden volgt trouwens een motie 
omtrent het al of niet behouden van 
het vertrouwen In minister Nothomb. 
Uit de stemming zal moeten blijken of 
dit een regeringszaak is, dan wel of dit 
de Individuele verantwoordelijkheid 
van de minister betreft.,. 

Morgen: VNOS 
op de buis! 

Morgen vrijdag is de Vlaams-natio-
nale Omroep Stichting terug op de 
buis. Vanaf 19 u. 15 op BRT-1. Vol
gende zaken komen aan bod: 
• De verkiezing van het nieuwe VU-
bestuur 
• Een portret van de kersverse voor
zitter Jaak Gabriels 
• Een gesprek met algemeen partij-
sekretaris Paul Van Grembergen 
•k Reakties van Vlaamse Voere
naars op het arrest van de Raad van 
State 
• De nieuwsrubriek met Jan Van 
Dam over o.m. het voorbije VUJO-
kongres 

Kijken Is de boodschap! 

Premier Martens is overigens bezig 
om door allerlei juridlsmen de vis 
Happart in de rivier Voer te verdrin
ken. De essentie wordt niet meer 
aangehaald, nl. dat Happart nooit tot 
burgemeester had mogen benoemd 
worden en nu moet worden afgezet. 

De verantwoordelijkheid van de 
Vlaamse meerderheidspartijen weegt 
in deze zaak loodzwaar door. Vooral 
de CVP gaat niet vrijuit. Deze partij 
heeft steeds beweerd dat, van zodra 
het arrest er is, dit meteen en zonder 
voorbehoud moet uitgevoerd worden. 

De Vlaamse meerderheidspartijen 
moeten nu maar eens de Vlaamse 
meerderheid doen respekteren. En 
om het land definitief van elke Hap-
par-ltis te bevrijden moeten de voor
stellen van dekreten van Covellers en 
Suykerbuyk onmiddellijk worden 
goedgekeurd In de Vlaamse Raad. 

Staatshervorming 

In de loop van vorige week, op 
donderdag 2 oktober, had algemeen 
voozitter Jaak Gabriels een onder
houd met Eerste minister W. Martens. 
Tijdens dit onderhoud zegde hij de 
steun van zijn partij toe, voor het 
heropstarten van de staatsheo/or-

ming in de schoot van het Parlement. 
Hij drukte tegelijkertijd de hoop uit dat 
de positieve Ingesteldheid van zijn 
partij, om de Vlaamse staatsvorming 
en meteen deze van Wallonië eerlijk 
en grondig uit te bouwen, gedeeld 
wordt door de andere partijen en in
zonderheid door de regering. Deze 
laatste moet zijns inziens ondubbel
zinnig haar verantwoordelijkheid op 
nemen en het parlementair werk naar 
konkrete resultaten leiden. 

De VU-voorzitter gaf de Eerste mi
nister dan ook te kennen, dat de 
parlementaire kommissie niet een zo
veelste vrijblijvend denk- en studie
centrum mag worden. Er is tijdens de 
jongste jaren voldoende gestudeerd 
Nu Is de tijd van wetgevend handelen 
aangebroken. 

Overigens merkte Jaak Gabrlöls in 
dit verband op, dat de werking van 
een parlementaire kommissie voor de 
staatshervorming niet belet dat de 
frakties hun handen vrijhouden in het 
Parlement, om In verband met de 
hervorming van de instellingen wetge
vende Initiatieven te nemen en ter 
stemming voor te leggen. 

De VU-voorzltter waarschuwde, dat 
de Vlaamse partijen zich niet mogen 
laten verleiden tot het ontkoppelen 
van het statuut voor Brussel en de 
uitbouw van de Vlaamse staatsvor
ming. Beide zijn onlosmakelijk met 
mekaar verbonden. De Vlamingen te 
Brusse zullen maar zo sterk staan, als 
de Vlamingen In dit land sterk staan. 

Tot slot wees Jaak Gabrlöls erop 
dat een parlementaire werkgroep 
minstens een gunstig gesternte be
hoeft om van start te gaan. Dit kan 
niet, zolang Vlaanderen nog leeft met 
de schandvlek van Happart. De uit
spraak van de Raad van State is 
zonder meer duidelijk. Aan verdere 
juridische spitsvondigheden heeft 
Vlaanderen geen boodschap. 

Voeh 
wandelingen 

Na samenspraak met verschillende 
partijen heeft het Taalaktlekomitee 
een definitieve datum voor een nieu
we Voerwandeling vastgesteld. Deze 
zal doorgaan op zondag 2 november 
a.s. Verzamelplaats: Bilzen, 11 uur. 
De busregelmgen worden meege
deeld. 

Van zijn kant verzoekt Piet De 
Pauw mee te delen dat hij op zondag 
19 oktober een VoenArandeling orga-
nizeert. Samenkomst om 10 u. 30 aan 
de kerk van Noorbeek, even over de 
grens, ten noorden van 's-Gravenvoe-
ren. 

Op zaterdag 18 oktober om 20 uur 
organizeert TAK in het Kultureel cen
trum ,,De Moelle" te Linkebeek een 
antl-faclllteiten-meeting. ,,Wordt Lin
kebeek een tweede Voeren?" Spre
kers: Bob Maes en Anton Bautmans. 
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Provincieraad van Antwerpen 

Staf De Lie neemt 
afscheid als fraktlelelder 

Staf De Lie die jarenlang de VU-fraktie in de Provincieraad van 
Antwerpen op een desltundige en bezielende wijze heeft geleid, 
nam om beroepsredenen ontslag uit zijn funictie als fralttleleider. 

Tijdens de zitting van 2 oktober 
1986 spral< Staf De Lie zijn oprechte 
danl< uit voor de vriendschap en de 
waardering die hij van de Antwerpse 
Provincieraad in al die jaren l<reeg. Hij 
spral< de hoop uit dat deze raad ool< 
de toel<omst in een geest van l<on-
strul<tieve samenwerl<ing zijn werk
zaamheden zou kunnen voortzetten 
en wenste tegelijkertijd zijn opvolger, 
Joris Reets, alle succes toe. 

Staf De Lie kreeg voor zijn bewezen 
diensten een warm applaus van de 
provincieraad. Zowel de voorzitter 
van de Provincieraad als Bestendige 
Afgevaardigde Van Santvoort be
treurde het afscheid van Staf De Lie. 

Bij de opening van deze provincie
raadszitting stelde Joris Roets, na
mens de VU-fraktie, een ordemotie 
voor in verband met het schandalige 
gekonkelfoes rond Happart en zijn 
beschermengel Nothomb. De VU-
fraktie vroeg de Provincieraad de eis 
tot ontslag van Nothomb te onder
steunen. 

Alle frakties haalde onmiddellijk 
hun dekmantels boven om deze orde
motie te kelderen. Het viel hun klaar
blijkelijk zeer zwaar om eens duidelijk 
kleur te bekennen in deze zaak en op 
te eisen wat Vlaanderen rechtmatig 
toekomt. 

Bij de stemming over de indiening 
van deze ordemotie kreeg de VU-

fraktie enkel de steun van het Vlaams 
Blok. Hiermee is nogmaals duidelijk 
gemaakt hoe we de straffe verklarin
gen van de Vlaamse meerderheids
partijen en de SP over deze Happart
kwestie moeten interpreteren. 

De nieuwe fraktieleider Joris Roets 
schonk in zijn tussenkomst bij de 
algemene bespreking van de begro
ting ruim aandacht aan de henwaarde
ring van de Provincieraad of het stok
paardje van het betwist neo-unitair 
boegbeeld, Nothomb. J. Roets bena
drukte dat de vernieuwde belangstel
ling voor het provinciaal beleid kadert 
in het offensief van de neo-unitaire 
machten tegen de realisatie van het 
Vlaams Zelfbestuur. 

Nu Vlaanderen, na jarenlange 
strijd, eindelijk beschikt over een ei
gen Vlaamse Regering, dreigen be
drieglijke unitaristen het kind met het 
badwater weg te gooien. De ontplooi
ingskansen van de eigen Vlaamse 
struktuur, die eens beschikt over de 
nodige financiële middelen en een 
eigen rechtstreeks verkozen parle
ment, worden vanuit de Centrale Re
gering omgeleid en omgewerkt onder 
het mom van de herwaardering van 
de Provincies. 

Joris Roets vatte het kernachtig 
samen: Men heeft in de provincies de 
hefboom gezien, die samen met de 
Nationale strukturen, moeten instaan 

voor het vernietigen van de Vlaamse 
eigenheid... De Volksunie zal deze 
zienswijze nooit delen. De Volksunie 
zal blijven vechten tot de realisatie 
van eigen en ruim Vlaams zelfbe
stuur. 

Bij de algemene bespreking van de 
begroting stelde de VU-fraktie dat 
deze de verzuiling dient. De begroting 
wordt gekenmerkt door een onverant
woorde Sint-Niklaaspolitiek. Op 1 jaar 
tijd slaagt men erin het gekumuleerde 
overschot van ongeveer 500 miljoen 
te herleiden tot amper 6 miljoen. Gaat 
het hier om moedwillige onder- of 
overraming of is het misschien eerder 
een kwestie van verdoken spaarpo
tjes. 

De werking van het Provinciefonds 
werd door de VU-fraktie zwaar aan de 
kaak gesteld. Ook dit Fonds wordt 
door de erg bedrijvige Waalse vingers 
van Minister Nothomb gemanipu
leerd. De Minister van Binnenlandse 
Zaken slaagde er immers in om de 
Waalse provincies veel vroeger uit te 
betalen dan de Vlaamse, wat reke
ning houdend met de interestderving 
Wallonië een voordeel oplevert van 
ongeveer 15 miljoen. 

De Vlaamse meerderheid wordt in 
dit Fonds genegeerd tenwijl de Waal
se arrogantie wordt beloond. 

In de volgende zitting van de Pro
vincieraad wordt de begroting arti-
kelsgewijze besproken. De VU-fraktie 
staat klaar om ook in deze debatten 
de puntjes op de i te zetten. 

ANTWERPEN 
OKTOBER 
9 EDEGEM: "De toekomst van 

Vlaanderen" door dr. Chris Vanden-
broecke. Om 20 uur in zaal "Drie 
Eiken". Org. Kulturele Kring Edegem. 
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. 
11 BORGERHOUT: Najaarsbal in 
zaal ,De Passer' (Turnhoutsebaan 
34). Inkom: 100 fr. Aanvang: 21 u. 
11 GEEL: Perskonferentie VUJO-
arr. Turnhout. Thema: ,,Werkloos
heid in de Kempen" met o.a. Oswald 
Van Ooteghem. Om 11u30, taveerne 
,,Tot-Tof", Belselei 5, Geel. Inl. Joris 
Sels, 014/58.20.89. 
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 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. 
17 GEEL: Modelcantus, aanvang 
20 uur. Lokaal Molenhof, Wildersedijk 
3 te Geel. Org. VUJO-Geel. 
17 HOBOKEN: jaarlijkse ledenver
gadering samen met afdeling Wilrijk 
in zaal ,Moretus' 20u. ,,Kempische 
Koffietafel" en daarna de TAK-am-
nestiefilm met als gastspreker E. 
Brentjens, oud woordvoerder van het 
TAK. 
17 MORTSEL: Filmavond van 
VUJO-Mortsel. „Cocoon" in Mark 

Liebrechtcentrum, Heilig Kruisstraat 
16. Aanvang: 20 uur. 
17 TONGERLO: zaal Kapellekes-
hoef : spreekbeurt van Jet Jorissen 
over haar Oostfront-romans. Org.: 
St.Maartensfonds Kempen. 
17 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Her
opening Vlaams Huis, Polderstraat 15 
(nieuwe uitbating). Om 20u., gratis 
drink. 
18 SCHILDE: Bal met muziek der 
zestiger jaren in zaal Nova (Turnhout-
se baan) om 20u30. Muziek verzorgd 
door DJ Geena. Org. VU-Schilde. 
18 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Be
zoek aan Janssen Pharmaceutica te 
Beerse. Vertrek met autocar om 13u., 
Kerkplein, Zwijndrecht. Org.: Vlaam
se gepensioneerden ,,Rust-Roest". 
19 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Pan-
nekoeknamiddag in het Vlaams Huis, 
van 14 tot 18u. Org.: vzw Vlaams 
Huis. 
25 EKEREN: ,,Vlaamse Bierkwis" 
in zaal ,De Boterham' (Veltwycklaan 
23). Inschr. sekr. VU-Ekeren, Tulpen
laan 9 tel. 03/541 23 14. 
25 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Bal 
van de Senator - Volksuniebal, zaal 
Vrede Sint-Maarten, Dorpsstraat, 
Burcht. Deuren: 20.20u. Toegang: 
130 fr. (100 fr. in voorverkoop). 

VU-arr. Antwerpen 
naar Halle 

Op zondag 12 oktober vertrekt er 
om 13u. aan Berchem Kerk een bus 
naar de betoging tegen de TGV/HSL 
in Halle. Dringend inschrijven bij Er-
win Brentjens 03/457 72 40 na 17u. 
liefst voor vrijdagavond. 

Zoveel mogelijk leeuwe- en afde-
lingsvlaggen aanwezig a.u.b.! 

ADVERTENTIE -wmwM 

AMYLUM: 
zetmeel, glucose en gluten op wereldvlak 

In 1873 als familiebedrijfje te Aalst opgericht, behoort AMYLUM an
no 1986 tot de leidende en toonaangevende bedrijven in de zetmeelin-
dustrie op wereldvlak. 

De hoofdaktiviteit van AMYLUM bestaat in de produktie van zetmélen, 
suikers en proteïnes uit maïs en tarwe. Jaarlijks worden zowat 400.000 ton 
maïs en 300.000 ton tarwe in de fabriek te Aalst verwerkt; hiermee is AMY
LUM het grootste graanverwerkende bedrijf van België. 

AMYLUM in Aalst is de hoofdzetel van een Europese groep met produk-
tiebedrijven in Engeland, Spanje en Griekenland. Met eigen verkoopkan
toren in Frankrijk, Duitsland, Italië, Engeland en Zwitserland en een net 
van exclusieve agenten in alle andere Europese landen, voert AMYLUM 
zowat 85 % van zijn produkten uit. 

De researchlaboratoria zijn gecentraliseerd in Aalst: tientallen inge
nieurs staan borg voor eigentijdse ontwikkelingen in en onderzoek op zet
mélen, suikers, proteïnes en biotechnologie en dit zowel voor voedings-
als niet-voedingstoepassingen. 

Dank zij deze technologie is AMYLUM de grootste Europese producent 
geworden van isoglucose, fructose, tarwezetmeel en gluten. 

Produkten 
• Natieve en gemodificeerde zetmélen (meritena, orisol, meriwit, merigel), 
op tarwe- en maïsbasis, in bakkerij- en biscuiteriesektor, papier- en golf 
kartonnijverheid, brouwerij, veevoederindustrie,... 
• Glucosestropen (mylose, fermentose): in de zoetwarensektor, konfituu-
rindustrie, brouwerij, ijskreemfabrikatie,... 
• Dextrose (meritose, sir-o-dex): in de voedingsindustrie, farmaceutische 
produkten, fermentatietoepassingen,... 
• IsoglucosestropenCisosweet, sir-o-swit, isodex): suiker met zelfde zoet-
kracht als bietsuiker: in frisdranken, konfituren, gekonfijt fruit, vruchten 
op stroop, confiserie,... 
• Fructose (fructamyl): door zijn hoge zoetkracht uitermate geschikt voor 
de bereiding van laag-kalorische dieetprodukten. 
• Maltodextrines (maldex, glucodry): in aroma- en smaakstofïenindustrie 
en in babyvoeding. 
• Vitale tarwegluten (biogluten, amypro): in broodverbeteraars, als emul-
gatoren in soepen en sauzen, bij petfoodfabrikatie. 

AMYLUM commercialiseert eveneens de klassieke bijprodukten van 
de zetmeelindustrie: maïsglutenfeed („unica"), maïsglutenmeal („albumex 
60"), tarweglutenfeed (amyfeed) en ongeraffineerde maïsolie. 

AMYLUM N.V. 
Burchtstraat 10, 9300 Aalst 

Tel. 053-76.33.33 
Telex:12363 B 

Telefax: 053-78.31.83 

9 OKTOBER 1986 
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OCMW Wijnegem 

Het Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Wijnegem 
richt bekwaamheidsproeven in met het oog op het aanleggen van een 
wervingsreserve voor de volgende betrekkingen : 
D maatschappelijk werk(st)er 
D ergotherapeut(e) 
D ziekenhuisassistent(e) of verpleegassistent(e) 
D sanitaire help(st)er 
D gezinshelp(st)er en/of bejaardenhelp(st)er 
D kinderverzorg(st)er met minimum één jaar ervaring in het verzorgen 
van bejaarden in een Rustoord voor bejaarden. 

De betrekkingen zijn te begeven bij de sociale dienst van het OCMW, 
bij de dienst gezins- en bejaardenhulp of in het Rustoord Rustenborg. 

De betrekkingen kunnen voltijds of deeltijds bezet v/orden en er zijn 
dag- en nachtdiensten te begeven. 

De kandidaturen moeten toekomen bij en ten laatste op 31 oktober 
1986 ter post afgegeven aangetekend schijven gericht aan de Voorzitter 
van het OCMW van Wijnegem, Koolsveidlaan 94 te 2110 Wijnegem. 

De voorwaarden en alle andere inlichtingen zijn te bekomen op het 
sekretariaat van het OCMW tel. 03/353 91 81. 

Corremanskring publiceert 
dichtbundel 

De Vlaams-nationale Coremans-
kring te Antwerpen die zopas de LP 
met Jef Van Hoof-liederen op de 
markt bracht schreef eerder dit jaar 
een poëziewedstrijd uit. ,,Ons milieu, 
landschap zonder seizoenen", zoals 
de opgave luidde, kende een ruime 
weerklank. Het aantal deelnemers en 
ingezonden gedichten overtrof ruim 
de verwachtingen. 

Op zaterdag 18 oktober a.s. 15u 
vindt de proklamatie van deze Poëzie
wedstrijd plaats in de kelders van het 
Rockoxhuis. De dichter Maurits Van 
Liedekerke en hoofdredakteur van dit 
weekblad en het muzikaal esemble 
Semper Dolens zullen aan deze pro
klamatie hun medewerking verlenen. 

De dichtbundel die ter gelegenheid 
van deze wedstrijd werd samenge
steld uit de geselekteerde gedichten 
zal u aangeboden worden 

ZOeK^RC]^ 
• 20-jarige jongeman, diploma 
H.T.S.O-handel. Kennis van dactylo. 
Noties van informatica en tekstver
werking, zoekt dringend een passen
de betrekking. Voor inlichtingen zich 
wenden: O. Van Ooteghem - Senator, 
Arm. Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge. Tel.: 091/30.72.87. 

DIT NAJAAR BIJ SKM 
EEN GEWELDIGE KEUZE 
IN WINTERMANTELS 

MANTELFESIIVAL 

BRABANT 
OKTOBER 

10 ETTERBEEK: Bier & Worsta
vond in Trefcentrum De Moriaan, 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 fr., 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. 
11 LENNIK: Over depressie in 
raadszaal van gemeentehuis door de 
verantwoordelijken van het pajotten-
lands centrum voor mensen met pro
blemen. Aanvang: lOu. 
11 LEUVEN: Evaluatie Sardinië-Ca-
talonië-reis met vakantiefoto's en 
lichtbeelden. Om 14 uur In het H. 
Drievuldigheidskollege, Oude Markt 
28. 
11 TILDONK: Hobby-tentoonstel
ling in zaal Familia van 15 tot 20 uur. 
Met o.m. houtsnijwerk, stenen beeld
houwwerk, stamboomonderzoek, 
enz. Org.: Davidsfonds-Tlldonk. 
11 WEMMEL: Haantjesfeest in zaal 
Nachtegaal, aan de St.-Servaaskerk. 
Vanaf 18 uur. Ook op zondag 12 
oktober van 12 tot 16 uur. Org.: VU-
Wemmel. 
12 TILDONK: Hobby-tentoonstel
ling in zaal Familia van 10 tot 19 uur. 
Met o.m. houtsnijwerk, stenen beeld
houwwerk, stamboomonderzoek, 
enz. Org.: Davidsfonds-Tlldonk. 
14 BRUSSEL: voordrachtavond 
,,Jouw kind in de couveuse: hoe erva
ren ouders dat?" in „'t Schuurke" 
Oude Graanmarkt 23. Org. Vlaamse 
Kring Broecksele. Inkom gratis. 

18 BRUSSEL-NEDER-GVER-
HEEMBEEK: Eetfestijn VU-Brussel in 
zaal Familia, Vekemansstraat, Neder-
over-Heembeek. Van 12 tot 22 uur. 
Ook op zondag 19 oktober van 11 tot 
16 uur. 
18 LENNIK: „Zomer-Nostalgie-
Fuif" in zaal Ons Huis op de Markt. 
Aanvang 20u. met discobar Epide
mie. Voorverkoop kaarten: 70 fr. aan 
kassa: 90 fr. Org.:Pajottenlands Jon
geren Informatie- en Adviescentrum. 
18 RUISBROEK: Boerenkermis in 
Parochiekring, Kerkstraat 31 vanaf 17 
tot 22 uur. Org.: VU-Ruisbroek. 
19 ROOSDAAL: voordrachtavond 
,,Alcohol en andere drugs in en buiten 
de school". Vergaderzaal, Brussel
straat 13. Org.: Vlaamse Kring Roos-
daal. Aanvang: 20u. Inkom gratis. 
19 RUISBROEK: Boerenkermis in 
Parochiekring, Kerkstraat 31 vanaf 12 
tot 22 uur. Org.: VU-Ruisbroek. 
20 WEMMEL: vormingsavond 
,,Vlaamse beweging, nooit van ge
hoord ?"in Kultureel Centrum ,De 
Zandloper'. Org.: Dosfelinstituut. 
Aanvang: 20u. 
21 BRUSSEL: voordrachtavond 
„Over pleeg-, gast-, opvang- of ont-
haalgezinnen" in „'t Schuurke' Oude 
Graanmarkt 23. Org. Vlaamse Kring 
Broecksele. Inkom gratis. 
22 WEMMEL: vormingsavond 
,,Vlaamse beweging, nooit van ge
hoord?" in Kultureel Centrum ,De 
Zandloper'. Org.: Dosfelinstituut. 
Aanvang: 20u. 
24 ROOSDAAL: voordrachtavond 
,,De impakt van de TV op het gezins
leven". Vergaderzaal, Brusselstraat 
13. Org.: Vlaamse Kring Roosdaal. 
Aanvang: 20u. Inkom gratis. 
28 BRUSSEL: voordrachtavond 
,,Alcohol en drugs in en buiten de 
school,, in „'t Schuurke"Oude Graan
markt 23. Org. Vlaamse Kring Broeck
sele. Inkom gratis. 
31 ROSSDAAL: voordrachtavond 
,,Verantwoord speeldgoed voor uw 
kind". Vergaderzaal, Brusselstraat 
13. Org.: Vlaamse Kring Roosdaal. 
Aanvang: 20u. Inkom gratis. 

NOVEMBER 

18 BRUSSEL: voordrachtavond 
,,Verantwooord speelgoed voor uw 
kind" in ,,'t Schuurke" Oude Graan
markt 23. Org.: Vlaamse Kring 
Broecksele. Inkom gratis. 
25 BRUSSEL: voordrachtavond 
„De impakt van de TV op het gezins
leven" in „'t Schuurke" Oude Graan
markt 23. Org.: Vlaamse Kring 
Broecksele. Inkom gratis. 
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Een nieuw initiatief in het Pajotteniand... 

Het Pajottenlands Centrum 
voor maatschappelijk werk 

Het Pajottenlands Centrum voor 
maatschappelijk werk Is een centrum 
waar men terecht kan voor alle moge
lijke problemen. Om er maar enkele 
op te noemen: 
-~ relatiestoornissen in en bulten het 
a gezin 
)i*^ werkloosheid 
— onvoldoende Inkomen, minlmum-
1 inkomen 
ip~ woningproblemen 
•H* seksuele moeilijkheden 
»-i eenzaamheid 
— juridische problemen (zoals ar

beid, militiewetgeving, bouwen, 
nationaliteit, belasting, schulden, 
politie, rechtbank, erven, pen
sioen, scheiding...) 

— studiemoeilijkheden 
— generatiekonflikten, enz. 

Een team van 5 maatschappelijke 
werkers staat eveneens ter beschik
king. Samen zoekt men een oplos
sing, eventueel via een doorvenwij-
zing naar een gespecialiseerde 
dienst. De raadpleging Is gratis. Ano
nimiteit wordt verzekerd! 
Waar en wanneer? 
Halle: P. Van Ruycheveltstraat 2 

maandag en donderdag: van 13u 
tot 18u. 
dinsdag en woensdag: van 9u tot 

12u en van 13u tot 17u 
vrijdag: varf 9u tot 12u en van 13u 
tot 16u. 

Lennik: Nlnoofse Steenweg 230 
woensdag van 13u tot 18u. 

Roosdaal; Brusselstraat 13 
vrijdag van 13u tot 18u. 

Liedekerke: Stationsstraat 7 
donderdag van 13u tot 18u. 
Ook telefonisch 02/532.53.14. 

Nu zaterdag te Leuven 

Europese Volksliogescliool 
houdt open deur 

20 laar VU 
te Grimbergen 

Volksunie Groot-Grimbergen viert 
zijn 20-jarig bestaan op zondag, 12 
oktober a.s. 

Om 19u: eticharistieviering in de 
parochiale kerk van Beigem. Cele
brant is prof. dr. Herman Mertens. 

Om 20u: feestzitting in de parochia
le feestzaal van Beigem. Gelegen
heidstoespraak door nationale Volks
unie voorzitter, Jaak Gabriels. Muzi
kale omlijsting door de Grimbergse 
groep „Cro Magnon". 

Iedereen hartelijk welkom. 

Sedert 10 jaar reizen honderden 
Vlaams-nationalisten naar de ver
schillende hoeken van West-Europa 
om er de „volkeren-zonder-staat" te 
bezoeken. 

In 1986 was dat Sardinië en Catalo-
niö. 

Op zaterdagnamiddag 11 oktober 
om 14 uur is Iedereen welkom te 
Leuven, in het H. Drievuldigheidskol-
lege aan de Oude Markt. We bekijken 
er de betrokken lichtbeelden en foto's 
en gezellig „nakeuvelend" wordt dit 
beslist een prettige namiddag. 

Voor 1987 werd reeds een nieuw 
ontmoetingsdoel gekozen, nl. het 
Aostadal (Italiö). 

Op ± 800 km van Vlaanderen zijn 
we er te gast in het Regionaal Land-
bouwlnstituut „Aosta". We krijgen er 

naast de les-speel-eetzalen de be
schikking over verzorgde twee- en 
meerpersoonskamers. 

Datum: 11 tot 25 augustus 1987. 
Iedereen kan mee, zowel individueel 
als in familie- of vriendenverband. De 
reis gebeurt per bus die ter plaatse ter 
beschikking blijft. De richtprijs voor 
deelname bedraagt 15.000 fr. (alles 
inbegrepen, behalve persoonlijke uit
gaven). 

Inschrijven gebeurt door overschrij
ving van 1.000 fr. op rek.nr. 979-
3407966-70 van Willy Kuijpers. He
rent, met vermelding ,,Aosta "87". 

Voor verdere inlichtingen: regelma
tig info in WIJ of Luk Vanden WInckel, 
Baron E. Descampslaan 154, 3018 
WIjgmaal, tel. 016-22.96.42 (kantoor
uren) of 016-44.95.88 (na 18 uur). 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
I.u.sUTs C><rs(ht'iikar(ikcle 

O n k l o p b a r e pr i jzen 
in k l e i n m e u b e l s en s a l o n s 

OpciiiiiKsmfii: Ui.. %*.).-.. vri). vmi 13 tol 19 u, 30 
1>o-, /ti(. vuti U) tot lilu. :ui 
/oiidHK vuil l-l lot Ut II. 

/aakvoerdor KK I / r : i s n i . \ A r 2 1740 IKIlNAl- 02 5H2.22.22 
Stal ' Ku'sfKoms ion s!.-» hts i;, Km \jiii Itruss.-I KMUiuin) 

TSnissleiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheidseigenschappen van „Tönissteiner Sprudel". 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners herhaaldelijk de 
aandacht op het bronwater van Tönissteiner. Ze prezen het niet alleen aan 
als een heerlijk dorstlessend middel, maar ook en vooral om zijn 
samenstelling met magnesium en calcium. Hun lovende rapporten werden 
zelfs teruggevonden tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden. 
Bij de bron vindt men oude schriften als „fons sanitatls, effectu mirabilis" ( = 
gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en ,,de beroemdste bron 
onzer tijdrekening". 
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- en voorstanderklier (prostatis). 
b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele storingen. 

3. chronische ontsteking der luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, chronische 
spastische bronchitis, allergische huidaffectie). 

4. ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. 
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

KIEZING!.. . HERKIEZING! 

Wij kiezen voo r , ,MONSEIGNEUR' ' ambachtelijk gebrouwen bier. Zijn gedeko-
reerde bollige glazen. Ook aantrekkelijke glazen met handgreep verpakt met een fles 
„MONSEIGNEUR" en glas: 81 fr. Een vernuftig uitgevonden deelbare piastiekbak om 
de helft aan elke arm te dragen. 

"TÖNISSTEINER" - "MONSEIGNEUR" 
Import Abts, TIensesteenweg 63 
KORBEEK-LO, tel. 016-46.03.11 

Te bekomen bij alle bierhandelaars, in alle bierwinkels, cafe's, restaurants en natuurlijk 
in de ,,Thier Brëu Hoven", Waarvan adressen in rubriek ,,Lepel en Vork" van dit blad. 

Adv. 1S5 

Openstaande betrekkingen 
bij het Gemeentebestuur 

van Zwijndrecht 
Het Gemeentebestuur v£in Zwijndrecht zal volgende bekwaamheids-

proeven inrichten: 

1. aanwerving schoonmaker (M/V) met een dienstprestatie van 22 uur 
per week. 

De kandidaten moeten slagen in een schriftelijk bekweiamheidsproef. 

2. • aanwerving geschoolde A - tuinier met werfreserve. 
• aanleg werfreserve geschoolde A - kasseier-dalleerder 

De kandidaten moeten houder zijn van een getuigschrift van lagere 
sekundaire beroepsschool of gelijkwaardig OF drie jaar praktijk in de 
gevraagde specialiteit bezitten. 

De kandidaten moeten tevens slagen in een bekwaamheidsproetmet 
mondeling en praktisch gedeelte. 

Kandidaten moeten geboren zijn voor 25 oktol)er 1969 en de maximum 
leeftijd van 50 jaar niet oversclu-eden hebben op de dag van indiensttre
ding (maximum leeftijd eventueel verhoogd met 5 jaar ingeval van 
toepassing prioriteitswetgeving). 

De betrekkingen zijn toegankelijk voor t)eide geslachten. 
Kandidaturen dienen, vergezeld van de nodige bijlagen, gericht te 

wrorden aan de heer Burgemeester der Gemeente Zwijndrecht (2730). Ze 
moeten ter post afgestempeld zijn uiterUjk op 24 oktober 1986, of kunnen 
tot dezelfde datum tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de 
Personeelsdienst. 

Opgave van alle vereiste dokumenten en van de algemene en 
bijzondere aanwervingsvoorwaarden is te bekomen op de Personeels
dienst, Dorp V^est 2, 2720 Zwijndrecht tel. 03/252 48 48. 

(Adv.) 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

van Antwerpen 
GENEESKUNDIG PERSONEEL 

Volgende bedleningen worden open verklaard: 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM 
Dienst voor Radiodiagnose (Dr. Mortelmans) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheerspeciaUst (rang 4) voltijds; 
Dienst voor Algemene Heelkunde • Afdeling Orthopedie (Dr. FomhofD 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds; 
Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr. Alleman) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rtuig 4) voltijds; 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds; 
Dienst voor Urologie (Prof Dr. Denis) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds; 
Dienst voor Gynaecologie en Verloskunde (Dr. Corthout) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds; 
Dienst voor Mond en landziekten en Maxillo Padale Heelkunde (Fr. 
Peeters) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds; 
- 4 plaatsen van bijgevoegd Ucentiaat-tandheelkunde (rang 4) halftijds; 
- 1 plaats van bijgevoegd Ucentiaat-tandheelkunde (rang 4) halftijds, 
met subspecialisatie orthodontie; 
Dienst voor Kemgeneeskunde (Prof Dr. Van Den Bogaert) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds; 
Dienst voor Fysische Geneeskunde en RahabUltatie (Prof. Dr. Mortier) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds; 
Laboratorium voor Haematologie (Dr. Hermans) 
- 1 plaats v£in bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds; 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS STUIVENBERG 
Dienst voor Urologie (Prof Van Camp) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds; 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr. Standaert) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheerspeciaUst (rang 4) voltijds; 
Dienst voor Fysische Geneeskunde en Rehabilitatie (Dr. Gunzberg) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheerspeciaUst (rang 4) halftijds; 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN 
(Dr. Merksem) 
Dienst voor Algemeen Heelkunde • Afdeling Orthopedie (Dr. Debrau-
wer) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds; 
Dienst voor Pediatrie (Prof Dr. Clara) 
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds; 

De aanvragen dienen op het Sekretariaat, Lange Gasthuisstraat 39, te 
Antwerpen toegekomen te zijn uiterlijk op 27.10.1986. 

Inschrijvingsformulier te bekomen op de 7e Direktie/Personeelsza-
ken, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel.22.35.711). 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr. 
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VU-Tielt met akties de straat op 

„Wil moeten de eersten zijn" 
De VU-afdeling Tielt doet een ern

stige inspanning om het Volksunie
profiel duidelijl< te aksentueren bij de 
bevolking 

— Op 25 maart organiseerden zij 
een avond met senator Toon Van 
Overstraeten over zijn belevenissen 
in de Waalse Raad en de Franse 
Gemeenschapsraad; 

— In april voerden zij een blitzaktie 
rond de slogan „Stop Kernenergie" 
als reaktie op de ramp in de Russi
sche kerncentrale. Deze aktie be
stond uit het verspreiden van zelfge
maakte vensteraffiches, een plak-

tocht en het uitdelen van folders aan 
de talrijke Tieltse scholen; 

— In mei ging een avond door met 
senator Van Ooteghem rond het VU-
Spoedplan; 

— In juni werd een sensibilizerings-
aktie gevoerd rond chemische wa
pens. Een met slogans beklede cara
van, de leeuwenvlag en een mega
foon. Zo werd aktie gevoerd in het 
centrum van Tielt. Ondertussen werd 
rondgegaan met een petitielijst be
stemd voor Martens. 

Bi) elke aktiviteit werd onze volks
vertegenwoordiger Jean-Pierre Pil-

laert betrokken. Ook de pers kreeg 
telkens een bericht en werd uitgeno
digd. 

Ter gelegenheid van 11 juli werden 
gele rozen uitgedeeld met volgende 
tekst: ,,Morgen is het 11 juli. De 
Volksunie wenst u een bewuste 
Vlaams-nationale feestdag!". 

In het najaar organiseert Tielt op
nieuw diverse aktiviteiten. Vrijdag 5 
september gingen we op plaktocht 
met affiches ,,Stop Afbraak Onder
wijs", kopies van de nationaal ver
spreide affiches. Tevens proberen wij 
zoveel mogelijk affiches aan de ven
sters te krijgen. 

,,Aktie Chemische Wapens" te Tielt met v I n.r. voorzitter José Lampaert, 
volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Pillaert en fraktieleider Herman Verslype. 

HERFSTTIJD, WINTERTIJD, 
SKM-TIJD 

ENIGE KEUZE 

DE GROTE BELGISCHE 
MERKENMODEZAAK 

... JE MOET ER GEWEEST ZIJN !l 

De aktie tegen chemische wapens 
krijgt ook een vervolg. De caravan 
trekt naar de Tieltse deelgemeenten 
en op 24 oktober organiseren we een 
avond met gastsprekers uit de Vre
desbeweging, VOS en VU. 

Ons streekblad ,,Op de kop" dat 4 
maal per jaar over Groot-Tielt wordt 
verspreid, zit sedert 1 januari in een 
nieuw kleedje. Het wordt gedrukt op 
een groter formaat en kreeg onze VU-
kleuren 

Afdelingen: Wacht niet af en han
del ! Laat de kaas van je brood niet 
pakken door de anderen. ,,We moe
ten de eersten zijn". 

(H.H.) 

WEST-VL. 
OKTOBER 

17 ASSEBROEK: Wijnkaarting in 
,,de Wandeling", Weidestraat 313. 
Inleg: 60 fr. Vanaf 20 uur. Org.: VU-
Assebroek. 

24 SINT-ANDRIES: Gespreks-
avond met VU-senator Toon van 
Overstraeten. Moderator is Pol Van 
Den Driessche. Om 20 u. 30 in het 
,,Jagershof". Toegang: 150 fr. (kon-
sumptie inbegrepen). Org.: VU-Sint-
Andries. 

NOVEMBER 

21 LEDEGEM: Hutsepotavond 
t.g.v. 20 jaar Volksunieafdeling. 20u.: 
zaal St.-Arnoldus te SEW. Org.: VU-
-i-VUJO 

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

Rijschool 
Ford. 

VERBIEST 
•MOLENBEEK: 
Leopold ll-laan 194 
(waar viadukt van Koekelberg 
was) 
ANDERLECHT: 
^ergense steenweg 797 
^aan kruispunt Veeweidestraat) 
Tel. 426.85.94 

Afzonderlijk teorie, afzonderlijk 
praktijk of belde na elkaar. 
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Limburgse provincieraad lieropend 

Bronsgroen Is de zetel In 
de Lombaardstraat... 

Donderdag 18 september g ing de eerste provincieraadszi t t ing 
van het nieuwe polltlel<e seizoen door te IHasselt. De 12-l(opplge 
VU-fral<tie bewees meteen dat de opval lend alttieve rol d ie sedert 
oktober 1985 werd gespeeld In de Lombaardstraat zal worden 
aangehouden en wel l icht versterict! 

Als gevolg van eerdere, herhaalde 
tussenkomsten van fraktieleider Jan 
Peumans („Peumans, van U krijgt 'ne 
mens het op de zenuwen", zo barstte 
gedeputeerde mevr. Houben-Ber-
trand m juni uit..) werd het reglement 
van inwendige orde aangepast. 

Bang van lawine? 
Gedeputeerde Swennen wou ech

ter met weten van het VU-voorstel om 
ook schriftelijke vragen aan de Depu
tatie te voorzien. Wellicht bevreesd 
voor de lawine vanaf de nachtelijke 

Rouw In As-Nlel 
Op 13 september II. werd onder 

grote belangstelling, Reimonda Vin-
devogel ten grave gedragen. 

De dierbare overledene was de 
echtgenote van wijlen Joris Degrae-
ve, voorvechter en als dusdanig in 
een zeer moeiijke periode, het eerste 
provincieraadslid voor de Volksunie 
Limburg. 

Na het overlijden van haar echtge
noot heet mevrouw Degraeve, met 
heel veel inzet, getracht de idealen 
van haar echtgenoot verder uit te 
dragen. 

Steeds was ze bereid als er op haar 
beroep gedaan werd. Zij was de vori
ge legistratuur raadslid van het 
OCMW voor de Volksunie en is 
steeds een trouwe lezeres geweest 
van WIJ. 

De afdeling As-Niel betuigt langs 
deze weg nogmaals haar diep mede
leven met de achtbare familie. 

VU-burelen... Geen nood, als men 
bevreesd is voor al te vlotte pennen, 
dan zullen scherpzinnige en harde 
woorden het doen! Opvallende tus
senkomsten werden genoteerd in ver
band met de herziening van de in
trestvoeten voor provincieleningen. 

Het voorstel van de deputatie (7,60 % 
i.p.v. 9,75 %) werd door Frieda Bre-
poels verworpen. Namens de fraktie 
stelde zij een intrestvoet van 6,50 % 
voor, meer aangepast aan de huidig 
gangbare sociale rentevoeten. ,,Ap
pels met appels vergelijken", aldus 
gedeputeerde Mannaerts, en dus... 
blijft de Limburgse jonge bouwer ver
stoken van dit ,,appeltje voor de 
bouwdorst"! In verband met de ver
nietiging van het Gewestplan inzake 
het Vijverbroek door de Raad van 
State werd door de VU-fraktie een 
motie ingediend teneinde dit gebied 
als Natuurgebied te behouden. Jan 
Peumans stelde ook dat de eerdere 
formulering van deze bestemming op 
zulkdanige wijze was gebeurd dat de 
vernietiging werd ,,uitgelokt". Onvol
doende voor de meerderheid van 
CVP-SP (water en vuur...) om deze 
motie te aanvaarden. Wèl hebben wij 
goed onthouden dat gedeputeerde 
Dufaux formeel beloofd heeft dat 
geen enkele exploitatievergunning 
zal worden afgeleverd. Te volgen 
dus! 

Strijdplan 
Op de eerste fraktievergadering na 

afloop van deze raadszitting werd het 
strijdplan in verband met de komende, 
begrotingsdebatten ontworpen. Ver
mits de bevoecjdheden en derhalve 
de samenstelling der kommissies 

werd gewijzigd door de Deputatie, 
werd volgende verdeling der verant
woordelijkheden afgesproken: 

— Financiën, begroting: Jan Peu
mans (Riemst) en Jos Truyen (As). 

— Onderwijs, toerisme, midden
stand: Guido Maes (Peer) en Tony 
Beerten (Heusden-Zolder). 

Landbouw, kuituur, openbare wer
ken Jef Van Bree (Overpelt) en Jan 
Latinne (Bocholt). 

Ruimtelijke ordening, leefmilieu, 
volksgezondheid • Fneda Brepoels 
(Bilzen) en Fons Kerkhofs (Meeuwen). 

Jeugd, sport, provinciaal patrimo
nium : Niko Hindriks (Hasselt) en Theo 
Schoofs (Kinrooi). 

Gehandicaptenzorg: Jos Herekens 
(St.-Truiden) en Wilfned Wijsmans 
(Hechtel). 

Meteen weten de Limburgers waar 
ze terecht kunnen in verband met 
provinciale problemen in deze mate
ries. 

Guldo Maes 

domus - ujoningen 
sleutelklaar! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g 29 H a m m e Tel. 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - Idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

BON VOOR INLICHTINGEN 
(OPSTUREH A.U.B.) 

NAAM : 
A D R E S : - ' 
TEL. : -
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokunnentatie (types, beschnjving, prijzen ) 

LIMBURG 
OKTOBER 

11 NEERHAREN-LANAKEN: 3° 
Vlaamse feestavond in zaal Nova 
(Staatsbaan 81) met als gastspreker 
Europarlementsid Willy Kuijpers 
Org.: VU-Lanaken 

13 MUNSTERBILZEN: bestuurs
vergadering 20u. in lolraal café 
.Bloemenhof'. 
19 HERK-DE-STAD: speelgoed-
markt ingericht door de Vlaamse 
Kring. Jongelui van elke leeftijd kun
nen hun speelgoed te koop aanbie
den. 1/4 van de opbrengst gaat naar 
de Herkse missionanssen. Tussen 14 
en ISu. In het Amandinakollege te 

Herk. Animatie met clown Iwan, kof
fietafel voor de ouders. Inl. + inschr.: 
Claire Appeltans-Vandenbos (013/55 
21 27) of Mie! Buekers (013/55 12 76). 
24 HASSELT: voordrachtavond 
,het onderwijs welke toekomst' door 
Willy Kuijpers in het Kultureel cen
trum. Aanvang- 20u. Org.: VU-jonge-
ren Hasselt. 

NOVEMBER 

16 MUNSTERBILZEN: viering van 
gemeenteraadslid Clement Huygen 
22 MUNSTERBILZEN: grote kaart
avond in lokaal,Bloemenhof' - eerste 
kaart om 20u. Prijzen „vet varken". 
Org. vu-Munster. 

y ^ lepel & vork... ^ 
T^astautant ,, ^rnLasselttbetg^ 

Nleuvi^elaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

Kom eens bij ons! 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43 20.51 
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15.36 
Kontich, Kon Astndlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Ten/uursevest 60-016/22.86 72 

2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22.68 69 
3 Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
bnDod- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
Emiel V\/ittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

^mun 
BETOGING 

ZONDAG 12 OKTOBER 14 30u 
Station van Halle 

W. Remy 
is voorzitter 

De VU-jongeren van Limburg her
kozen op hun algemene vergadering 
van 5 oktober in de Slagmolen te 
Genk Wilfried Remy uit Hasselt als 
voorzitter van VUJO-Limburg. 

Voorzitter Remy stelde in zijn toe
spraak te zullen ijveren om samen 
met het nieuwe VUJO-Limburg be
stuur voor een vernieuwende, ver
jongde aanpak van het Vlaams-natio-
nalisme. In dit verband verwees hij 
naar het verheugende feit van het 
verjongde VU-partijbestuur onder 
voorzitterschap van Jaak Gabriels. 
Voorts werd ingegeaan op de Lim
burgse problematiek waarbij de onge
rustheid nog maar eens werd aange
stipt over de toekomst van de KS 
,,een prioriteit voor VUJO-Limburg" 
aldus nog Remy. 

Tot slot werd gewezen op de per
manente hypokriete CVP-mentaliteit 
i.m.v. het Happart-dossier. 

,,De CVP tenslotte eindverantwoor
delijke van deze politieke komedie, 
zwicht andermaal voor Waalse arro
gantie. Ze bewijst hiermee haar poli
tieke onverantwoordelijkheidsgevoel, 
door in deze kwestie steeds maar te 
laten gebeuren en toe te zien". 

et ^aling^ui^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LASAT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

CAK 
ZAAL 

CMÖklNU^ 
BR.CC 
011/47.28.97 ^ ^ 1 U I ! /<«#.^O.ï f / 
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26 W^\ 
Groot vu-ontmoetingsbal Gent-Eekio 

„Op weg naar de toekomst" 
Na een jarenlange onderbreking, werd vor ig jaar opnieuw 

gestart met een bal voor het ganse arrondissement Gent-Eeldo. 
Dit bal , waarop ool( Vic Anciaux aanwezig was, is een groot 

sukses geworden. 

Thans zijn wij aan de tweede gitga-
ve toe van wat een jaarlijkse traditie 
moet worden het Volksunie-ontmoe-
tingsbal voor het ganse arrondisse
ment Gent-EekIo 

Zoals vorig jaar is de organisatie in 
handen van de afdeling Deinze, maar 

vanzelfsprekend werken alle afdelin
gen van het arrondissement mee 

Kaderleden, militanten, simpatisan-
ten, vnenden, iedereen wordt er ver
wacht, want zaterdagavond 25 okto
ber IS de ideale gelegenheid om vnen
den van buiten de eigen afdeling te 

Studie- en denkweelceinde 
Drongen 8 en 9 november 

Over arbeid morgen 
Het laat zich voorspellen dat een 

arbeidsloopbaan er in de toekomst 
heel anders zal uitzien, zowel wat de 
duur als wat de inhoud betret Wordt 
het dan met de hoogste tijd een nieu
we definitie te geven aan begrippen 
als werk, arbeid, niet-arbeid, vrije 
tijd 

Kan dat geformuleerd worden door 
één bepaalde wetenschappelijke rich
ting — de ekonomie — of moeten ook 
tal van andere disciplines m de mens
wetenschappen hierin hun zegje heb
b e n ' 

Een uitgelezen schare deskundi
gen tracht op deze en andere vragen 
een antwoord te vinden 

Programma 
Zaterdag 8 november 
14u00 prof Jef Maton (RUG) over de 
ekonomische struktuurwijzigingen in 
onze samenleving 
16u00 Stichting Technologie Vlaan
deren 
De invloed van nieuwe technologieën 
op de arbeidssituatie en arbeidsver
houdingen, vandetag en morgen 
20u00 Prof Carpreau en Prof Colla 

(RUG) over de tewerkstellingsper-
spektieven voor pnge afgestudeer
den in het Vlaamse Gewest 

Zondag 9 november 
lOuOO Prof Chris Vandenbroecke 
(RUG) over arbeid gisteren, vandaag 
en morgen De toekomst vanuit een 
historische benadering 
14u00 Enk Van den Abbeele (lOC-
Hasselt) over anders leven en wer
ken een scenario 

Dit weekeinde vindt plaats in het 
bezinningscentrum Abdij te Drongen, 
Drongenplein 27 De kursusprijs werd 
bepaald op 2 150,-fr 
Daarin zijn begrepen 
— verblijf in het bezinningscentrum, 

vol-pension, éénpersoonskamer 
— deskundige begeleiding 
— syllabus en dokumentatie 

Inschrijven kan tot uiterlijk 23 okto
ber door te storten op rek nr 001-
1357157-09 met vermelding ,,Arbeid 
Morgen", of telefonisch bij het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, Ben-
nesteeg 4, 9000 Gent, tel 091/25 75 
27 

ontmoeten en om kennis te maken 
met andere Volksunie-getrouwen 

Het zal bovendien een unieke kans 
zijn om persoonlijk de vernieuwde 
partijtop te ontmoeten 

Hebben immers toegezegd om als 
eregast aanwezig te zijn 

• voorzitter Jaak Gabriels 
• gewezen voorzitter Vic Anciaux 
• de ondervoorzitters Jaak Vande-
meulebroucke en Jef Maton 
• algemeen sekretans Paul Van 
Grembergen 

Redenen te over dus om aanwezig 
te zijn 

Bovendien zal een massale aanwe
zigheid een grote steun betekenen 
voor het nieuw arrondissementsbe-
stuur en ook voor het nationaal be
stuur, om entoesiast maar kordaat 
verder te werken aan de uitbouw van 
hef Vlaams-nationale ideeengoed 

Niet voor mets draagt dit bal im
mers de leuze 
,,op weg naar de toekomst" 

Het bestuur van het arrondisse
ment Gent-EekIo rekent op uw aanwe
zigheid op zaterdag 25 oktober a s 
om 21 u m de Brielpoort te Deinze 

Sociaal 
dienstlietoon 
te Kruibeice 

De VU-afdeling Kruibeke deelt mee 
dat vanaf oktober volksvertegenwoor
diger Nelly Maes zitdag heeft telkens 
de eerste zaterdag van de maand, bij 
Albert De Volder, Kapelstraat 21, tele
foon 774 20 01, en dit vanaf 15 uur 

De eerstvolgende zitdag van de 
volksvertegenwoordiger gaat door op 
zaterdag 4 oktober om 15 uur bij 
Albert De Volder, Kapelstraat 21 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

Tel n a 1 9 u 03-238 88 40 

ZINK - LOOD - KOPER - P V C 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 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 

VOLKSWAGEN-AUDI 

OOST-VL 
OKTOBER 

10 GENT: zaal Roeland Korte 
Kruisstraat Goossenaertsknng sja-
cherbeurs van 18 tot 20 uur 
11 GENT: zaal Roeland Korte 
Kruisstraat Goossenaertsknng sja-
cherbeurs van 10 tot 20 uur 
11 SINT-GILLIS-WAAS: VU-bal in 
Katolieke Kring, Kerkstraat Deuren 
open 20u30 Inkom 100 fr Orkest 
The Blue Boys Org VU-Sint-Gillis-
W33S 
17 DESTELBERGEN: Mousselsou-
per gevolgd door danspasjes In zaal 
Berghine, Dendermondesteenweg 
(centrum) Mosselen 250 f r , koude 
visschotel 300 fr Inschrijven bij R 
Kerckaert 091/28 35 46 Org VU-
Destelbergen-Heusden 
17 SINAAI: ,,Amedee Verbruggen, 
Kasseilegger — Volksredenaar" door 
Nelly Maes, met diamontage door 
AVK-Sinaai Om 20 uur in zaal ,,De 
Kroon", Sinaaidorp 17 Toegang gra
tis Org Amedee Verbruggen Kring 
18 AALST: Klassiek concert met 
Hilde Raeymaekers, Freddy Duffeleer 
en Eddy Peremans, m de Belfortzaal, 
Grote Markt om 20 uur Org Priester 
Daensvnenden 
18 DE PINTE-ZEVERGEM: 14de 
VU-bal in zaal Sanderling met studio 
Pallieter I s m VU-St Demjs-Wes-
trem en St Martens-Latem Aanvang 
21 u 
18 GENT-MUIDE: „Breughel-
avond" in parochiale zaal van Heilig-
Kerst, St -Salvatorstraat Prijs lucul-
lusmaal 250 fr Inschrijven bij Hu-
guette De Bleecker-Ingelaere, Tol-
huislaan 15 tel 091/25 64 87 (rond 
18u ) Onze tafel is vanaf 20u gedekt 
18 HERZELE: Volksumebal in zaal 
EIroda, Evendaal Orkest The Ho
neys Deuren 21 u Inkom 100 f r , aan 
de ingang 120 fr 

18 WORTEGEM-PETEGEM: Kaas-
en Wijnavond met als gastspreker Vic 
Anciaux Deelname in de kosten 250 
fr Aanvang 20 uur Org VU-Worte-
gem-Petegem 
25 DEINZE: VU-ontmoetingsbal in 
zaal Bnelpoort met J Gabriels, P Van 

Grembergen, J Maton, J Vandemeu-
lebroucke Aanvang 21 u 
25 ERTVELDE: De vnenden van 
het ,,Vlaams Huis De Veldbloem" 
Hoge Averijstraat 5, richten een ten
toonstelling in van schilderijen, van 
kunstschilder Viviane Boucquet 
Open woensdag, donderdag en vrij
dag vanaf 17u , zaterdag vanaf 14u 
en zondag vanaf lOu Deze tentoon
stelling loopt tot en met 23 november 

D Welke VI -nat eigenaar heeft een 
studio te huur in Gent, liefst omgeving 
Oude Houtlei, Coupure, Bijlokehof of 
Sint-Pietersstation, geen luxe, net en 
gerieflijk volstaan, keuken, één grote 
leef- en slaapkamer, gemeubeld of 
met Schrijf uw voorwaarden, ligging, 
adres, te l , bezoekdag aan D S Post
bus 15, 1730 Zelhk 

• 23-jange jongedame, licentiate mo
derne geschiedenis, specialiteit 
,,nieuwste tijden", 1ste jaar graduaat 
in de biblioteek-, dokumentatie- en 
informatiekunde Kennis van Ned, 
Fr, Eng , zoekt een passende betrek
king 

Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem, senator. Arm Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091-30 72 87 
D Dame, 22 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als kantoorbe
diende of verkoopster, ruime ervaring 
in de verkoop, beschikt over een wa
gen Ref nr 1089 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met senator Joos Somers, 
via het Vlaams Nationaal Centrum, 
Ontvoenngsplein 1, Mechelen, tel 
015-20 95 14 Gelieve het ref nr te 
vermelden 

GUIDO VANHOVE 

vioolbouwer 

Zoutenaaiestraat 1 0 

8480 Veurne 

Jinwlitnzaak 
P. Dî m-Pelbacra p-v.b.a. 

Bellegemstraat 22 
8450 Bellegem (Kortrijk) 
tel 056-22 07 41 

EEN MODERNE ZAAK MET 
STANDING EN TER TROUWE" 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
aankoopwaardebons 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

q i r ^ STUDIO 
JZU DANN 
02-428.69.84 

— Industrrele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

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 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 03-321 08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235 64.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

KLEDING LENDERS 

SInt-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

SIAI\/l-import 
Uitzonderlijke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winl<els 

en restaurants. 
Uitz. lage prijzen 

Inl Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28 03 00 of 091/28 04 73 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

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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... en WIJ 
Wil ontvangen graag bneven 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 met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

DANK U, VIC 

IkbeaamtenvolledebriefvanFS uit 
Putte in „WIJ" van2okt II 

Ik wens eveneens oprecht hulde te 
brengen aan Vic Anciaux en mijn be
wondering IS voornamelijk in de jaren 
van tegenspoed gegroeid Ik sta nog 
steeds 100% achter zijn opinie en de 
klare standpunten die hij steeds heeft 
ingenomen en verdedigd 

Het bijft mijn overtuiging dat de door
braak van de VU verstrikt werd door de 
finantiele overmacht van de partijbon
zen van de ,,mossel-CVP" Aldus zijn 
ze in staat geweest een verkiezing-
scampanje te voeren met de meest ge
raffineerde en moderne middelen bar-
numreklame, personenkultus, „brain
washing", verdachtmaken en 
ironiseren van Vlaams-nationaal idea
lisme hebben veel rechtgeaaarde Vla
mingen stilaan en druppelsgewijze 
beïnvloed en afvallig gemaakt Denk 
maar eens aan de nefaste invloed van 
een kompetent figuur zoals Manu Ruys 
met zijn dagelijks „kommentaar" m de 
Standaardgroep Steeds ijverend voor 
de Vlaamse zaak tot enkele weken voor 
de verkiezingen waarop ons dan zoet
jesaan wordt aangeraden toch met al te 
fanatiek van stapel te lopen, sereen en 
koelbloedig te blijven want anders zou 
België wel eens in broedertwist kunnen 
ten onder gaan 

Ik walg van deze lakse en hypokrie-
te methodes met als enige bedoeling de 
traditionele macht en het unitaire Bel
gië in stand te houden 

De CVP & C° zijn de hoofdschuldi
gen voor het absolute wegrotten van de 
zaak Happart Had men zoveel jaren 
geleden een kordate houding aangeno
men zoals toen werd voorgestaan door 
de VU-mandatanssen dan was er van 
deze schandelijke evolutie nooit spra
ke geweest Nu is men in een straatje 
zonder einde beland, zo absurd, zo on
doorzichtig dat men niet goed weet of 
men het als tragisch of komisch moet 
beschouwen Maar ja, toen werden wij 
als onruststokers en fanatici versleten 
en Manu Ruys maar prediken dat ,,het 
ekonomische vanzelfsprekend voor
rang heeft op het kommunautaire" 

Chapeau voor Nothomb en konsoor
ten, deze weten tenminste wat ze wil
len, waarom zouden met voortdoen "> In 
het verleden kregen ze toch steeds hun 
zin en ze weten best dat men België 
toch met zal laten barsten omwille van 
een Happart I J.D.P., Assebroek 

AKTE GENOMEN 
In de dagen dat Martens een konijntje 

uit zijn mouw toverde om Voeren bij 
Brussel te kunnen voegen, was ik bij 
mijn trouwe CVP-vnend in Putte Hij 
was met te spreken over het gehaspel 
rond Happart en verklaarde mij moedig 
dat „hij een brief had geschreven aan 
Swaelen en mee te delen dat hij en zijn 
hele gezin ontslag nam uit de CVP, zo 
Happart met direkt burgemeester af 
was" 

De uitslag van de vorige verkiezingen 
in die streek en alle gelijkaardige stre
ken bewees dat mijn vriend en de zijnen 
hun moed hebben ingeslikt 

Nu gebeuren er weer dingen rond 
Voeren zoals m 1983 Een ministervan 

Martens legt zich met neer bij een bin
dend arrest van de Raad van State en 
tekent een beroep aan wat uiterst zel
den voorkomt, vooral daar zou blijken 
dat het kansloos is 

Wat doet vader Martens' Heeft hij 
zijn opstandige zoon weer de hand ge
reikt zoals in de Heyselzaak' Neen, hij 
heeft een ander konijntje gevonden Hij 
wist van mets, maar heeft ,,akte ge
nomen" 

Nonkel Swaelen herhaalt nu ook dat 
zijn neefje Wilfried ,,akte nam" Al die 
foefjes, duurbare CVP'ers met twee ge
zichten en dubbele tong, die neemt 
Vlaanderen met 

Wij,,namen akte" van uw zoveelste 
daad van kakbroekerij 

J.E.T., Vilvoorde 

OPROEP 

Ik kom uit een gezin waar één van de 
ouders psychisch ziek is, met zomaar 
een overspanning maar een ernstige 
psychiatnsche ziekte die jaren duurt 

Het heeft een grote stempel op ons 
gezinsleven gedrukt en ook op mij 

Stilaan heb ik me los kunnen maken 
van die probleemjaren uit m'n jeugd 
Helemaal verwerkt is het echter nog 
met Praten met vnenden en kennissen 
hierover gaat moeilijk, ze begrijpen niet 
waar het om gaat 

Daarom wil ik graag jongeren ont
moeten die ook uit een gezin komen 
waar iemand psychische problemen 
heeft vader, moeder, broer of zus 

Wellicht hebben we heel wat ervann-
gen uit te wisselen en kunnen we elkaar 
steunen en begrijpen 

Kom JIJ ook uit een gezin met een psy
chische zieke en wil je daarover praten, 
kom dat langs op maandag 17 novem
ber om 20 uur in zaal 'De Epsilon' in St 
Amandstraat 118 te 9000 Gent of neem 
kontakt met sekretanaat Similies, Groe
neweg 151 te 3030 Heverlee (tel 
016/23 23 82) 

KONFRONTATIE 

Het debat tussen de heren Jaak Ga-
bnels en Paul Van Grembergen ener
zijds en drie TV-reporters anderzijds 
heb ik met belangstelling en voldoening 
gevolgd 

Spijts de soms stekelige onvenwach-
te vragen van die reporters (vooral Tuur 
Van Wallendael) om de VU-
bewindslieden klem te krijgen, hebben 
deze de standpunten en de doelstelling 
van de Volksunie, flink verwoord en dui
delijk uiteengezet 

Ik feliciteer en waardeer deze heren 
omdat ze aan het volk en de politici van 
de driekleunge VlaamseC) partijen 
aangetoond hebben wat het Vlaams-
nationalisme in dit onzinnig land voor 
ons volk betekent Ik heb eveneens 
waardenng gehad, en nog steeds, voor 
de uittredende VU-voorzitter Vic An
ciaux 

Er zijn nog te veel mensen die geen 
politieke interesse hebben, dat is fout, 
want het zijn juist de politiekers die voor 
ons volk het goed of het slechte weer 
maken 

Aan de Vlaams-nationale leiders de 
te volgen rechte en kortste weg aan te 

wijzen en het volk er op attent te maken 
dat de onbetrouwbare Martens ons met 
zijn (ondoorzichtbare) tunnel zand in 
d'ogen wil strooien 

J.D.D.,sr,Erembodegem 

VNJ (13) 

Laat het a u b aan anderen om on
ze nevenorganisaties af te breken Die 
kunnen dat veel beter 

Komt de kritiek echter van mensen uit 
eigen rangen dan kan mij dat persoon
lijk met raken op voorwaarde dat het al
lemaal met eerlijke bedoelingen ge
beurt en dat er een alternatief geboden 
wordt 

Ik reken er daarbij op dat mij een weg 
gewezen wordt hoe ik mijn twee kinde
ren aan gezonde ontspanning kan laten 
doen in een milieu dat hun Vlaams-
nationalistische opvoeding ongeschon
den laat Vooropig kan ik hierbij alleen 
maar aan het VNJ denken dat volgens 
mij heel verdienstelijk werk levert, maar 
inderdaad ook wat gebreken heeft 

Men mag echter met uit het oog ver
liezen dat de volmaaktheid met tot de
ze wereld hoort 

(Ingekort) 
J.P. Stas, Borgloon 

VLAANDEREN-OOSTENRIJK 

Het deed mij een beetje zeer dat ik 
met op VU-Sportdag kon aanwezig zijn 
Ik had andere sportieve,,belangen" te 
verdedigen en wel de bergsport voor de 
25ste maal in Voralberg in Oostenrijk 
Ook een fietstocht van 30 km deed ik er 
De twee medailles die ik bekwam zijn 
de 42ste en 43ste spoetmedailles in 
Oostenrijk en zijn zeker nog met de 
laatste I 

Ik durf zeggen dat ik een van de wei
nigen ben die Vlaanderen op politiek, 
kultureel en sportgebied reeds 25 jaar 
vertegenwoordig in Oostenrijk Wij 
staan in onze vriendschapsrelatie met 
Oostenrijk boven alle politiek krijgen 
nooit steun van iemand, wel veel kritiek 
Toch doen wij verder i 

Liefhebbers die graag naar Oosten
rijk trekken kunnen kontakt nemen met 
Gosser club, Postfach 1292 te 1 8020 
Graz (Oostenrijk) 

Meer inlichtingen Austna Flandna 
Verein, -99-sterreichischer Flamischer 
Verein, Oostenrijkse Vlaamse Vereni
ging, Bouwcentrum Vlanac, Neereigen 
64 te 2060 Merksem 

NOGAL LOGISCH 

In Aktueel (BRT, 22 sept) verklaar
de VU-voorzitter Anciaux dat zijn partij 
in de toekomst nieuwe aksenten zal leg
gen Hopelijk worden er dat op het vlak 
van een doeltreffend milieubeleid Ech
te Vlamingen willen immers hoe langer 
hoe meer — zie sukses Agaiev — in de 
eerste plaats een leefbaar Vlaanderen, 
vrij van vervuiling, verloedenng, vergif
tigde voeding (zie tema van de studie
dag voor de voedingsnijverheid in de 
Kortrijkse Expohallen ,,Kwaliteit poort 
naar de toekomst'') Een gezonde geest 
in een gezonde Vlaming is nogal lo
gisch Een gezond Vlaanderen is des te 
meer noodzakelijk' 

H.Vd.B., Oostkamp 

VUJO-KONGRES 
Is het VUJO-kongres dat ik op 21 sep

tember II bijwoonde hetzelfde als dat
gene dat in Wij (nr 39, blz 17) beschre
ven werd ' 

Volgens uw reporter ,,zat de sfeer er
in", dank zij de kabaretgroep ,,Belgies 
Wanhoop" Dit bleek voor de meerder
heid van de kongresgangers toch met 
het geval te zijn tijdens het optreden 
was er meer sfeer in de bar dan in de 
zaal, en dan nog 

Gedurfde amendementen' Legali-
zering van het homofiele huweIjk, terug
betaling door het RIZIV van de aktivitei-
ten van gebedsgenezers Inderdaad 
biezonder gedurfde amendementen' 
Kamerlid Hugo Coveliers kwam onver
wacht tussenbeide met de mededeling 
dat als de VU-Jongeren zichzelf op de
ze manier belachelijk wilden maken, zij 
dat dan maar moesten doen, maar dan 
zonder hemzelf Misschien had uw ver
slaggever dèt beter vermeld • 

En verder amper 3 regeltjes over de 
kritieken op het hele kongres, zowel 
qua voorbereiding als qua inhoud 

Over de systematische onthouding 
van arr Gent-Eekio bij iedere stem
ming geen woord Over de inderhaast 
samengeroepen VUJO-raad om het 
kongres in extremis nog af te gelasten, 
om toch minstens het gezichtsverlies te 
beperken geen woord Over het feit dat 
VUJO-Mechelen „en bloc" de zaal ver
liet omdat iedereen hun amendemen
ten over volksgezondheid wegstemde 
(en weglachte) geen woord 

En wat was de reden voor de aanwe
zigheid van enkele bestuursleden van 
de Jonge Demokraten uit Nederland' 
Zijn dat soms volksnationalisten' En 
dat enkele weken nade ondertekening 
van de stichtingsakte van de Jonge Eu
ropese Nationalisten' Zou het met pas
sender geweest zijn enkele Friese of 
Frans-Vlaamse nationalisten uit te no
digen' 

En dan die entoesiasmerende slot
toespraak, die zo dikwijls door applaus 
onderbroken zou geweest z i jn ' Die 
toespraak werd inderdaad regelmatig 
onderbroken, doorTommelein zelf, om
dat hij applaus verwachtte — wat er met 
al te dikwijls kwam 

Een daverende Vlaamse Leeuw' 
Nog nooit zo een tam beestje gezien 
En zo te horen vonden de meeste aan
wezigen dat zingen meer een,,corvee" 
dat iets anders Tenslotte kan men een 
kongres toch met besluiten zonder 
Vlaamse Leeuw, nietwaar' 

Uiteindelijk was,,Belgies Wanhoop" 
nog het beste van deze verknoeide zon
dagmiddag Inhoudsloos, stijlloos, en 
organizatorisch ondermaats 

L.V.L., Berchem 
(Ingekort) 
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NOORWEBEN 
VU-lid verhuurt intieme blokhut-
chalet in Noorwegen Prachtige 
natuur Ruimte en rust Onverge
telijk' Tel 015-71 16 00 

D Over te nemen m Gent wegens 
pensioen Gekende herberg met vast 
klienteel en mogelijkheid tot uibrei-
ding Bewezen verdiensten Gunstige 
voonwaarden Tel 091/22 46 29 (vrij
dag t e m maandag) 

Deze week 
in Knack Magazine 

Nothomb na Happart 
Binnenlandminister Charles-Ferdinand Nothomb gaat in 
kassatie tegen het Happart-arrest van de Raad van State. 
Een exclusief interview met Nothomb, niet alleen over de 

Voerense kwestie maar ook over het leven van een 
Ardenees in de Brusselse politiek. 

Het verdriet van de leraar 

De besparingen in het onderwijs 
zorgen voor veel leed in leraars
kringen Knack peilt naar dat 
verdriet en probeert u wegwijs te 
maken in het doolhof van beslui
ten, richtlijnen en omzend
brieven 

Het land van Pinochet 

Een week na de dertiende ver
jaardag van de machtsovername 
van Augusto Pinochet en enkele 
dagen na de aanslag op zijn le
ven was Knack in Santiago de 
Chile Een reportage over een 
stad waar rust en orde heerst en 
waar het leger achter elke boom 
waakt 

Zo werkte Picasso 

Voor het eerst zijn de schetsboe
ken geëxposeerd van Pablo Picas
so Ze geven een schitterende in
kijk in de mamer waarop de 
grootste kunstenaar van deze 
eeuw zijn schildenjen opbouwde. 
Knack trok ervoor naar Londen 

Een geplaagde libero 

Franky Van der Eist, de veelge
plaagde libero van Club Brugge, 
pikt de voortdurende aanvallen 
op zijn persoon door Jean-Mane 
Pfaff met langer In Knack ant
woordt Franky op de kntiek van 
de nationale doelman 
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Algemeen partijsekretaris Paul Van Grembergen: 

„...een revolutionaire partij" 
BRUSSEL. — De leden van de VU-partijraad verkozen op 27september naast 

een nieuwe algemeen voorzitter, twee ondervoorzitters en zes partijbestuursleden 
ook een nieuwe algemene sekretaris. Paul Van Grembergen behaalde reeds in de 
eerste stemronde de vereiste tweederde meerderheid. 

Paul Van Grembergen volgt Willy De Saeger op, die ruim zeven jaar lang deze 
zware taak met zin voor verantwoordelijkheid vervulde. 

...desnoods 
afkappen 

WIJ: Als sekretaris zult U ook 
vaak uitgestuurd worden om al
lerlei problemen en konfliktsitu-
aties te gaan oplossen. Zult U 
een strenge rechter zijn? 

P. Van Grembergen: ,,lk zal 

PAUL VAN GREMBERGEN 
vierde vorige maand zijn 
49ste verjaardag. Hij door 

liep het l<oninlijl< ateneum van 
Boom en Eekio en werd vervolgens 
maatschappelijk assistent aan het 
hoger instituut voor sociale studiën 
te Gent. Van '61 tot '74 was hij le
raar. 

In '68 verkozen de kiezers van 
distrikt EekIo hem tot provincie
raadslid, van '70 tot '76 was hij 
schepen van de gemeente Ertvel-
de, in '74 werd hij volksvertegen
woordiger. Vorig jaar ruilde hij de 
Kamer voor de Hoge Vergadering, 
waarop de VU-senatoren hem tot 
hun fraktleleider uitriepen. 

Van Grembergen is niet de poli-
tikus van de tientallen recepties, de 
cheese-glimlachjes of de behoeder 
van de beruchte geit en kool. Een 
eerlijk en beminnelijk man, die 
doorgaans zacht en zelden heel 
luid praat. Die vaak in een hartelij
ke lachbui losbarst (waarbij zijn 
oogjes klein worden en hel gaan 
fonkelen) maar evenzeer rood kan 
kleuren van verontwaardiging bij 
het zien van onrecht en achterbaks 
gefoefel. 

De partij verwacht veel van Paul 
Van Grembergen, zoveel is dui
delijk. 

Alter-ego 
WIJ: Op 27 september verkoos 

de nationale partijraad U tot alge
meen sekretaris van de Volksu
nie. Welke inhoud wenst U aan 
dit mandaat te geven? 

P. Van Grembergen :„Een se
kretaris lijkt in de eerste plaats de 
man te zijn die de pen vasthoudt en 
uiteindelijk dat wat door anderen is 
geschreven ondertekent. Een lou
ter administratieve taak dus. Ik zal 
dit ook doen. 

Maar U weet dat ik van in het be
gin gezegd heb dat ik deze taak rui
mer zie. Ik beschouw deze funktie 
vooral als een politieke opdracht, 
met zware politieke medeverant
woordelijkheid in de partij maar 
ook naar de buitenwereld toe. Ik 
wil partijsekretaris zijn zoals ook 
Wim Jorissen dit zag en deed. Ik wil 
geen stroman zijn en evenmin de 
schoonmoeder van de voorzitter... 

De partijstatuten geven terzake 
trouwens een aanwijzing door de 
wijze waarop de sekretaris dient 
verkozen te worden: zoals de voor
zitter, dit is met tweederde meer
derheid. De sekretaris is a.h.w. de 
alter-ego van de voorzitter, met 
specifieke opdrachten." 

WIJ: Het lijkt erop dat de Volk
sunie een beetje ziek is... 

P. Van Grembergen: „De Volk
sunie IS niet ziek! Een partij is ziek 
wanneer zij een programma heeft 
dat archaïsch is, versleten en in
houdelijk leeg. Wel, op dat vlak is 

de VU helemaal niet ziek! Wij heb
ben een schitterend programma. 
Het is echter te weinig bekend in 
zijn algemeenheid. Uit dit rijke pro
gramma worden vaak alleen maar 
die punten uitgehaald die in het 
kraam passen, al naar gelang het 
dossier dat men wil verdedigen, 
zonder de volheid van ons pro
gramma te erkennen. 

U weet dat ik nogal evangelisch 
geschoold ben. Sta mij toe volgen
de vergelijking te gebruiken. Soms 
is het als de man die alleen maar 
aan het eerste gebod denkt „Heb 
je naaste lief", maar ondertussen 
vergeet dat er nog een ander ge
bod is dat stelt datje van het lief van 
je naaste moet afblijven... Als U 
een programma hebt, moet U elke 
bladzijde van dat programma aan
vaarden, en het ene niet wegschui
ven achter het andere." 

De mooiste kop... 
WIJ: Dus geen programma è la 

carte, maar de hele menu? 

P. Van Grembergen: ,,Inder
daad, de hele menu. En wie de 
ganse menu niet slikt, die hoort er 
niet bij. 

Wij zijn echt niet ziek wat ons 
programma betreft. We zijn even
min ziek wat onze natuurlijke strijd
lustige achterban betreft: die men
sen hebben nog steeds een onein
dig groot vertrouwen in de 
Volksunie, in het nationalisme en in 
het feit dat wij die politieke op
dracht moeten vervullen. Toch 
hebben we een aantal tekortkomin
gen die niet klein zijn." 

WIJ: Welke? 
P. Van Grembergen: ,,Somm-

gen die de kronen dragen van de 
Volksunie — en dat kunnen zowel 
gemeentemandatarissen als pro
vinciale raadsleden en parle
mentsleden zijn — zijn verburger
lijkt en werden vaak ook lui. Zij gin
gen bovenal werken aan het 
persoonlijk imago, aan het per
soonlijk graag gezien worden, on
der het motto „de mooiste kop van 
't dorp ". Terwijl zij eigenlijk veel te 
weinig de klemtoon legden op wat 
de Volksunie betekent. 

Nu weet ik wel dat er een evolu
tie in de politiek is gekomen waar
bij de personen steeds meer op de 
voorgrond treden. Ik denk niet dat 
wij deze ontwikkeling ongedaan 
kunnen maken. Ik meen echter dat 
een partij zoals de onze daar niet 
oeverloos en eindeloos moet aan 
meedoen. Wij zijn een waarden
partij, een programmapartij. Dèt is 
essentieel. Bijgevolg moet men 
aan de mandataris of het 
bestuurslid zien wat de Volksu
nie is. Die persoon moet de beel
dende illustratie van het program
ma zijn. Daann hebben we de 
jongste jaren fouten gemaakt. 

We hebben ons te dikwijls laten 

Paul Van Grembergen:,,Sommigen vergeten dat er behalve het gebod 
van „Heb je naaste lief'', ook een gebod is dat stelt datje van het lief van 

je naast moet afblijven..." 

leiden door louter elektoralisme, 
met het argument „Die persoon 
brengt veel stemmen aan". Daar
bij werd te zelden een staat van 
goed opgemaakt en doorgaans 
werden geen vragen gesteld over 
wie of wat die persoon eigenlijk 
was. Dit maakt ons te middelma
tig." 

WIJ: Wat bedoelt U daarmee? 

P. Van Grembergen: „Metmid
delmatig bedoel ik niet het ontbre
ken van een 10 van 140 en even
min het niet hebtien van zeven dok-
toraatstitels of slechts lagere 
school te hebben doorlopen. Met 
middelmatig bedoel ik het afwezig 
zijn van het streven om door per
soonlijkheid, door inzet, door idea
lisme, door onthechting, door uit
houdingsvermogen boven de an
deren te willen uitsteken. 

De Volksunie moet in zekere zin 
altijd een revolutionaire partij zijn. 
Revolutionair in de betekenis van 
te onderzoeken wat er de dag voor
dien is gebeurd, en steeds opnieuw 
de kracht opbrengen om het dag 
daarop beter te doen. Wij mogen 
geen partij van zelfgenoegzamen 
zijn. We zouden wat de mensen be
treft een partij moeten zijn van 
voortdurende innerlijke agressivi
teit, vechtend voor een verbetering 
op het maatschappelijke terrein, op 
het humanistische terrein, op het 
terrein van het samen-leven met el
kaar. Nationalist zijn is bijna een 
levenshouding. Dit was in het ver
leden soms zo." 

aan de partijraad duidelijk de din
gen voorleggen, met de strengheid 
die noodzakelijk is bij rechtvaardig
heid. Rechtvaardigheid aanvaardt 
geen zwakheid, dat moet in de VU 
duidelijk zijn. 

Wanneer in een bepaald dossier 
de billijkheid, de menselijkheid, de 
normale plichtenleer van met me
kaar politiek te handelen over
schreden wordt, dan zal ik aan de 
partijraad vragen om daarin onver
biddelijk op te treden. Wanneer bv. 
twee VU-kaderleden elkaar in het 
openbaar beschuldigen, dan zal ik 
aan de partijraad voorstellen om 
hard op te treden. Het zal dus niet 
langer kunnen dat mensen die in 
eenzelfde partij militeren en bij
gevolg het zelfde programma 
zouden moeten onderschrijven, 
mekaar verdacht maken. Het is 
de partijaad die zal oordelen wie 
fout is en het is niet meneer Van 
Bommelen die zegt dat meneer 
Van Sussen een slecht is, omdat hij 
groen of rood of rechts zou zijn. Ik 
zal wat dit betreft inderdaad hard 
zijn. Maar... 

Er moet ook een moment zijn 
van mildheid, van een punt zetten 
achter iets, van de bladzijde om
draaien. Ik ben van oordeel dat 
over voorbije dossiers, waarin het 
soms zeer moeilijk te oordelen is 
waar of door wie het onheil ont
staan is, het kruis moeten kunnen 
gemaakt worden. In die afdelingen 
of arrondissementen waar onge
noegen of meningsverschillen 
bestaan, moet men kunnen op
nieuw beginnen. Oktober en no

vember '86 zijn daar de uitgelezen 
momenten voor. Terug beginnen 
met een propere lei, maar dan vol
gens een nieuwe kode en de nieu
we richtlijnen en wie daaraan tornt, 
vliegt buiten. Zonder „aanziens 
des persoons''. Dit lijkt mij de eni
ge metode. 

Als Paul Van Grembergen mor
gen niet korrekt volgens de deon-
tologie handelt, wel dan moet de 
partijraad zeggen: ,,Paul Van 
Grembergen, kop af. "Zelfs al den
ken sommigen dat dit de partij 
stemmen zou kunnen kosten. 
Neen, op dèt ogenblik mag men 
niet twijfelen." 

Het 
Barrikadenplein... 

WIJ: U bent ook personeel
schef van het Barrikadenplein, 
het algemeen partijsekretariaat. 
Dat luidens sommige berichten 
niet bepaald algemeen geliefd is 
door een deel van de zg. achter
ban. Wat gaat U daaraan doen? 

P. Van Grembergen: „Men 
moet een onderscheid maken tus
sen het personeel van de partij en 
het partijbestuur dat op de tweede 
verdieping van het huis langsheen 
dit pleintje vergadert. 

Op het algemeen sekretariaat 
werken hooguit een twintigtal men
sen. Elk bedrijf met twintig mensen 
kent zijn innerlijke spanningen, dit 
is onvermijdelijk. Iedereen heeft 
zijn eigen trots en tenen, alhoewel 
sommige tenen wel eens erg lang 
schijnen te zijn. Ik zal evenwel niet 
aanvaarden dat men op het perso
neel schiet, wanneer deze mensen 
(die inderdaad in dienstverband 
voor de partij werken) zich keurig 
van hun opdracht kwijten. Met en-
toesiasme, korrektheid, attentievol, 
de bevelen uitvoerend. Dit is on
aanvaardbaar! Integendeel. Wan
neer onze personeelsleden hun 
opdrachten goed vervullen, dan 
moeten zij weten dat zij daarvoor 
gewaardeerd worden. Zonder 
waardering houdt niemand het in
nerlijk uit. In de Volksunie wordt 
overigens veel te weinig gezegd: 
,,Proficiat. Dit hebt U knap 
gedaan!". 

Vaak bedoelt men met „het Bar
rikadenplein" echter het partij
bestuur En ik weet dat er soms kri
tiek bestaat over de beslissingen 
van het VU-bestuur. Deze kritiek is 
slechts gewettigd wanneer beslis
singen genomen worden, die te 
weinig uitgelegd en omkaderd wer
den of onvoldoende werden 
besproken met de partijraad. Met 
als gevolg dat men zich vreemd 
voelt t.o.v. die beslissingen en de 
diepe motivatie van de ingenomen 
standpunten niet begrijpt. En, let 
wel, het is best mogelijk dat er al 
eens foute beslissingen worden 
genomen. 

Ik meen dat het partijbestuur zijn 
verantwoordelijkheid moet opne
men, maar dit bestuur moet eve-
nens op een uitstekende wijze en 
met de eenvoud die noodzakelijk 
is, de dingen aan de partijraad zeg
gen die essentieel zijn. Niet een 
halve uitleg, maar ook het wor
dingsproces van de beslissing, 
daarbij de diskussies niet ontvluch
tend. Iedereen die in de partijraad 
—dit is het hoogste orgaan—zit, 
moet het recht hebben om vrij en 
ongehinderd zijn mening te 
zeggen." (pvdd) 
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