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Dit weekeinde starten de provinciale VU-lcaderdagen: 
Weten wat we willen 

Nemen wat ons toekomt 
Zaterdag in Tienen en zonilag In Zottegem 

(leesblz. 17) 

Neus van ijsberg 
Indien de regel „gouverner, c'est prévolr" nog geldt, dan heeft 

eerste-minister Martens zich thans eigenhandig het brevet van ab
solute onbekwaamheid toegekend. 

Sinds drie jaar verpest de benoeming van een Nederlands-
onwillige bendeleider tot burgemeester het politiek klimaat. Sinds 
maanden was de uitspraak van de Raad van State en de strekking 
ervan te voorzien. Sinds weken is duidelijk, dat deze uitspraak zou 
vallen kort voor het begin van het nieuw parlementair jaar en dat 
ze het klimaat van de heropening zou bepalen. 

Toen het uur van de waarheid aanbrak, bleek de eerste-minister 
over geen enkel scenario te beschikken. Dat zijn eigen ministervan 
Binnenlandse Zaken de mogelijkheid had en ze ook gebruikte om 
in beroep te gaan tegen de Raad van State, was ook voor hem een 
komplete verrassing. Het verhaal van de dolle dagen einde vorige 
en begin deze week is een klucht van improvisaties, met als hoog
tepunten de voorgenomen en dan weer afgelaste tocht van Nothomb 
naar Aubel of de ernst waarmee het journalistieke bon-mot over de 
defusionering van de Voerdorpen als reddende strohalm werd be
schouwd. 

Vooral bedacht op zichzelf en zijn politiek voortbestaan heeft Mar
tens tweemaal de konfrontatie met de volksvertegenwoordiging ont
lopen, om zich uiteindelijk toe te vertrouwen aan de goede zorgen 
van het Hof. Indien hij al niet voor de Kamer is gevallen, dan is hij 
gevallen in kortzichtigheid en belachelijkheid. 

De verantwoordelijkheid van de eerste-minister in de Voer-affaire 
is bijzonder groot. Om de zaak-Happart te ontlopen besloot hij drie 
jaar geleden, de Voerstreek over te hevelen naar Halle-Vilvoorde. 
Ten laatste sinds die dag voedde hij aldus terug de Waalse illusie, 
dat ervoor de Voerstreek een ander statuut afdwingbaar is dan het 
huidige. Toen het voorstel van overheveling in Vlaanderen wegge
hoond werd liet hij Nothomb toe, de Voerense bendeleider in leugen
achtige omstandigheden tot burgemeester te benoemen. 

De rekening voor die toegeeflijkheid, voor zijn gebrek aan recht
lijnigheid en moed wordt hem vandaag gepresenteerd door de Wa
len, die hij sinds jaar en dag zozeer heeft ontzien. 

De kreet „dat Happart geen krisis waard zou zijn", is een loze 
kreet. Natuurlijk is de bendeleider, die een aantal dorpen van hoog
uit 4.200 inwoners gegijzeld heeft, als objekt geen krisis waard. Maar 
achter Happart en de simbolische funktie die de Waalse politieke 
wereld hem toedeelt schuilt de vraag naar het recht van de Vlamin
gen op een eigen homogeen-Vlaams taalgebied. Achter Happart 
schuilt de francofone begeerte, niet alleen het statuut van Voeren 
maar dat van de Vlaamse randgemeenten te wijzigen. Achter Hap
part schuilt het probleem Brussel. Happart is tenslotte het onaan
zienlijke neusje van de reusachtige ijsberg die tussen Vlaanderen 
en Wallonië is gegroeid. 

Want één ding moet nu toch wel iedereen de ogen uitsteken: een 
langer samenleven van Vlaanderen en Wallonië binnen de huidi
ge onaangepaste Belgische struktuur is volkomen onmogelijk. Ie
dere poging om de kar vóór de paarden te spannen, om te komen tot 
duurzaam financieel en ekonomische herstel zonder dat het Belgisch 
basisvraagstuk is geregeld zal ijdel blijken. Martens probeert thans 
reeds vijf jaar, doorverregaandetoegeeflijkheid aande Walenhet 
kommunautaire dossier voor zich uit te schuiven. Hij is daarin 
mislukt. Als hem respijt gegund wordt, als dan toch de een of ande
re uitweg uit de huidige krisis gevonden wordt, blijft hij verder de 
gegijzelde van de goede of kwade luimen van een Nothomb of een 
Maystadt. Werk van duur is in het huidig Belgisch kader onmo
gelijk. 

Dat het oplossen van de krisis zou gebeuren op de kap van Vlaan
deren is overigens ver van onwaarschijnlijk. De toegeeflijkheid 
waarmee de CVP de PRL-er Defraigne dan toch tot Kamervoorzit
ter gestemd heeft ondanks diens ongelooflijke anti-Vlaamse verkla
ringen, is een veeg teken aan de wand. 
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Drukdoenerij 
in Wetstraat 

Dinsdag 14 oktober, 13 uur. Samen met voorzitter 
Gabriels, die net een laatste alinea van zijn uitgestel
de interpellatie had volgschreven, luisteren wij naar het 
radionieuws. 

Het begin van een namiddag vol spanning. 

AMPER twintig minuten later 
volgde het bericht dat pre
mier Martens zijn ontslag 

ging aanbieden aan de koning, 
waardoor hij meteen verlost raak
te van de lastige karwei om ant
woord te geven op de interpellaties. 
De krisis was bijgevolg een feit. Al
hoewel het vermoeden sterk blijft 
dat dit maneuver Martens' ultieme 
drukkingsmiddel is om weer eens 
een Belgische koehandel door te 
voeren. Niemand wil immers ver
kiezingen, zo wordt beweerd. 

In het magische halfrond was het 
op deze heerlijke herfstdag druk
kend warm, als na een zomerse 
dag waar onweer in de lucht hangt. 
De belendende rook- en koffie-
zaaltjes evenals de befaamde wan
delgangen gonsden van de druk
doenerij. Ministers met zware bun
dels wrongen hun gezichten 
afwisselend in bedrukte en opge
wekte grimassen. De telefoons rin

kelden onophoudend, teleksen ra
telden Irriterend, de zaal liep vol en 
dan weer leeg, de fotografen scho
ten meters filmrolletjes, de bodes 
brachten koffie en droegen steeds 
weer nieuwe briefjes rond. Nu en 
dan geroep, gevolgd door gescha
ter. ,,Nous sommes tres tristes", 
glunderde de PS-er Ylieff en De 
Croo bedacht weer eens een 
scherts-oplossing. 

Vandenbrande zei dat Defraig
ne niet langer aanvaardbaar was 
als Kamervoorzitter, maar 40 van 
zijn kadodders gaven hem uitein
delijk toch hun vertrouwen. Not
homb zat neer en zei niets, de ge
broeders Happart — ééntje op de 
achterste PS-bank en ééntje op de 
gastentribune — gluurden treite
rend naar de kamera's. 

Ambiance dus. Maar eigenlijk 
een diep beschamend schouw
spel. In het buitenland zeg je voor
taan beter niet dat je in ,.België" 

woont, want je toehoorders lachen 
je ongetwijfeld uit of bekijken je met 
een bedenkelijke blik. Zeker nadat 
de beelden over de walgelijke 
vechtpartij van vorige week via de 
satelliet de wereld rond zijn gegaan 
en de herinnering aan het Heizel-
drama nog natrilt. Zelfs in je plaat
selijke stamkroeg is de afkeuring 
voor dit zielige vertoon vernie
tigend. 

Beseffen de politieke leiders dan 
niet dat deze minachting zich niet 
alleen tegen hen, maar uiteindelijk 
ook tegen het demokratisch bestel 
zelf keert ? Of is het dan toch waar 
dat velen daarom niet echt verle
gen zitten ? 

De Volksunie zegt in haar kracht
lijnen voor de toekomst roerganger 
te willen zijn van en voor een nieu
we politieke kuituur. Een verdomd 
ambitieuze optie. Waarvan elk zin
nig mens slechts kan hopen dat zij 
daarin slaagt. Zó kan het toch niet 
langer!? (pydd) 

De kille 
adem 

„De Sovjets bereiden de 
oorlog voor. Zij willen hem 
winnen. Zij willen hem 
overleven." 

Een ooggetuige voelde 
de kille adem van de koude 
oorlog. 
•..i„-,. (Leesblz. 9) 
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... en WIJ 
Wi] ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

H A P P A R T 

Nu wordt het toch al te bar! Met het 
onnozelste gezicht van de wereld heeft 
ons aller Wllfried getracht ons weer wijs 
te maken dat het ogenblik weer niet 
gunstig is om een aanvang te maken 
met het wegwerken van de kommunau-
taire problemen. Andere zaken hebben 
natuurlijk weer prioriteit. 

Wat de zaak Happart betreft. Het kan 
niet meer of het kan eigenlijk nog wel 
wïint nu moet het Hof van Kassatie zich 
uitspreken of de Raad van State wel be
voegd was om in dit geval een uitspraak 
te doen. Als het Hof van Kassatie een 
negatieve uitspraak doet kan Happart 
weer rustig met zijn burgemeesters
sjerp voor de dag komen want dan moet 
de zaak weer naar een gewone recht
bank en die zal zich dan wel op haar 
beurt onbevoegd verklaren en zo kun
nen we verder sjoemelen tot in der eeu
wigheid. 

De BRT (Ty)-journalisten vonden het 
niet eens nodig om de aandacht van de 
kijkers er op te vestigen hoe wij in de
ze zogenaamde onontwarbare toestan
den geraakten door de koehandel van 
de zestiger jaren toen 4.000 Voere
naars mt de zegen van de toenmalige 

„Partie Socialiste Beige" naar Limburg 
mochten in ruil voor 60.000 Westvla
mingen van Komen en Moeskroen die 
naar Henegouwen moesten! 

Om dit laatste te vernemen moest de 
kijker na „Konfrontatie" afstemmen op 
de RTBF om daar van de Waalse TV-
journalisten te vernemen dat het inder
daad om 60.000 Westvlamingen ging, 
de RTBF-journalisten wisten dit nog te 
brengen als de normaalste zaak van de 
wereld. 

Ik kan helaas niet anders dan de 
woorden van wijlen pater Callewaert 
beamen: „Arm klootjesvolk" en ik voeg 
er aan toe: Wanneer zult ge met uw 
6.000.000 in de meerderheid, eindelijk 
wakker worden om een halt toe te roe
pen aan de vraatzucht van onze Waal
se broeders ? En wanneer zult ge ein
delijk de moed hebben om te eisen: 
Weg met de faciliteiten. Nul 

D.J., Maasmechelen 

HAPPART 
Wat maakt België zich belachelijk in 

de nabuurlanden I 
Zet met Happart, ook Nothomb en de 

hele PSC aan de deur, stem zo vlug mo
gelijk het wetsvoorstel Gatle zodat men 

geen mandaat kan uitoefenen zonder 
perfekt de taal van de Inwoners te ken
nen, schaf de faciliteiten af en er is al 
een grote weg afgelegd. 

Ook ministers in de nationale rege
ring moeten perfekt de drie landstalen 
kennen en spreken: Nederlands, 
Frans, Duits... zoniet ophoepelen! 

Onze taal is veel te mooi om te laten 
radbraken. Goede wil alleen Is niet 
genoeg I 

IJzerbedevaartkomitee 
gewest Maaseik 

EUROSONGFESTIVAL 
De RTBf had een lief en bekwaam 

zangeresje afgevaardigd naar het festi
val en daarmee in de roos geschoten. 
Dus moet de RTBf het volgende festi
val 1987 inrichten, ergens in Wallonië. 
Zo simpel is dat. Maar wij Vlamingen 
moeten niet meebetalen! 

Als de BRT dan Vlaams talent naar 
dit festival stuurt en de eerste prijs in de 
wacht zou slepen (wat nog lang niet ze
ker is), dan mag en moet de BRT het 
festival van 1988 inrichten ergens in 
Vlaanderen. Waarom? 

Welnu. Minister Dewaele heeft de 
slagzin gelanceerd: ,,Vlaanderen 

leeft!" Jawel, maar als wij niet zelfstan
dig mogen beslissen wat er op kultureel 
gebied in Vlaanderen te gebeuren 
staat, dan is dat geen,,leven". Pas als 
we mondig worden en alle voogdij af
schudden, dan pas is er sprake van het 
volle eigenmachtige en autonome le
ven. Daar willen we zelf voor betalen! 

Nog iets anders: als Israël weer mee
doet, kunnen we dan nog spreken van 
„Euro"-festival? Ligt Israël niet in Azië? 
Wanneer doet Syrië mee of Egypte of 
noem maar op? 

J.G., Maasmechelen 

VNJ(14) 

Het is nu een maand geleden dat 
,,WIJ" het vraaggesprek met mevrouw 
Broeckx van het VNJ heeft gepubli
ceerd. 

Aanvankelijk dacht ik dat haar verkla
ringen overtrokken waren of verkeerd 
weergegeven door de ondervrager. 
Een maand na de publikatie Is er van
wege het VNJ geen rechtzetting of iets 
dergelijks gekomen. Ik neem dus aan 
dat de verklaringen zijn wat ze zijn. Dus 
ook:,, Wij maken wel een probleem van 
vreemde kinderen die naar het VNJ ko
men." 

M.E., Brussel 

VNJ(15) 

Voor ik bij de VU gekomen ben was 
ik erg aktief in de KSA. Ik heb die bewe
ging van jongsafaan tot huwbare leef
tijd doorlopen. Hetzelfde engagement 
uit die tijd heeft me naar de VU gebracht 
en gehouden. Ik had thuis noch In de 
jeugdbeweging een klassieke Vlaams-
nationale opvoeding nodig om tot de 
Volksunie te komen. De vanzelfspre
kendheid der dingen heeft daan/oor ge
zorgd. Ik ben het dan ook roerend on
eens met de topleidster van het VNJ (in 
„WIJ" van 11 september l.l.) dat kinde
ren in de jeugdbeweging ,,een ideolo
gische vorming moet worden meege
geven". 

J.V.L., Moorsel 

Red.: Wij ronden met deze 1 Sde lezers-
brief de pro- en contrapolemiek rond het 
VN J-vraaggesprek in ons weekblad af. Wij 
danken onze lezers die zo intens in-
gespeekt hebben op het gegeven. 
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CAMBkWUS 
BR.CC 
011/47.28.97 ^^ m 011/4/. ÏO.S»' 

TZestainant „ rz^assadtbetg^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

Kom eens blJ 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. Astridlaan 85 - 034/57.30.32 
Leuven, 1. Dortmunder Thier Braü Hot, Tervuursevest 60 - 016/22.86.72 

2. Bierkelder, Oude Markt - 016/22.68.69 
3. Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr. Lichlervelde - 051/72.28.22 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten: Dort
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten. 

liet ^aliitöW^ 
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 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

ZO^K^EC]^ 
n Firma in volle expansie zoekt twee 
ekonomisten met ervaring buitenland
se handel. Voor inlichtingen zich wen
den: O. Van Ooteghem - Senator, 
Arm. Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge — Tel.: 091/30.72.87. 

D 19j. meertalig ongehuwd meisje 
met diploma van Handel en Admini
stratie A2 (Mazarello instituut Groot-
Bijgaarden), zoekt een betrekking als 
bediende in het Brusselse of ten wes
ten van Brussel. Heeft nog niet ge
werkt, kan dus als stagiaire worden 
aangeworven. Voor inl. zich wenden 
tot senator-burgemeester Dr. J. Val
keniers, tel. 02/569.16.04. 

D Eduard Avermaete volgt avond
school Ie jaar Kok- Hotelschool. Voor 
het weekeind wil hij ergens in het 
Antwerpse hulpje in keuken zijn. 
Avermaete Eduard, Neereigen 64 te 
2060 Merksem. 
D Te koop: boeken en kursussen Ie 
kandidatuur Romaanse (UFSIA) — zo 
goed als nieuw (alle verplichte boeken 
en kursussen). Prijs overeen te ko
men. Tel. 03/666.49.74. 

D 26-jarige jongeman, met diploma 
A6/A2 handel, dactylografie, goede 
kennis van Fr., Eng., goede noties 
van Duits. Met speciale kennis en 4 
jaar ervaring als Tele-typist, zetter, 
zoekt een passende betrekking, liefst 
met vast kontrakt. Voor inlichtingen 
zich wenden: O. Van Ooteghem — 
Senator, Arm. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge — 091/30.72.87. 

• 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. * 

Werkaanbieding 
D Verzekeringsmaatschappij zoekt 
agenten, omgeving Gent, met bedien
denstatuut of op zelfstandige basis. 
Voor meer inlichtingen zich wenden: 
O. Van Ooteghem — Senator, Arm. 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge — 
091/30.72.87. 
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schrijft 
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Sire 
De VU-fraktieleider in de Se

naat, Paul van Grembergen 
schreef vorige weel< een opmer-
l<elijl<e brief aan „Zijne Majesteit 
de Koning". Daarin verwoordde 
hij de gevoelens en bedenkingen 
die n.a.v. de Happart-affaire In 
Vlaanderen leven. Vooral de mi
nister van binnenlandse zaken 
vindt geen genade in de ogen van 
de VU-senator. 

,,Na Zijne Majesteit vier jaar 
geleden gedwongen te hebben 
het benoemingsbesluit van bur
gemeester Happart te onderteke
nen, na Zijne Majesteit verkeer-
delijk, onvolledig en onzorgvuldig 
te hebben ingelicht over de ken
nis van het Nederlands door de 
heer Happart, brengt de minister 
van Binnenlandse Zaken nu het 
grondwettelijk gegeven van de 
scheiding van de drie machten in 
opspraak." De verdachtmakin
gen aan het adres van de vierde 
kamer van de Raad van State zijn 
inderdaad ongehoord, onge
grond en lichtzinnig en hebben 
alleen maar tot gevolg dat het 
algemeen rechtsgevoel van de 
burger wordt geschonden en de 
onafhankelijkheid van de rechter
lijke macht in diskrediet wordt 
gebracht. 

Van Grembergen stelt rustig 
maar heel nadrukkelijk dat de 
houding van Nothomb de Vlaam
se burgers in dit land bovenmatig 
stoort en dat het bijgevolg billijk 
zou zijn dat deze eksellentie ont
slag neemt.,,Bovendien bewijzen 
de gebeurtenissen hoe dringend 
noodzakelijk een fatsoenlijk ge
vormde konfederale staat gewor
den is." 

De VU-senator ontving nog 
geen antwoord van Boudewijn I. 

Afdreiging 

Norbert Lang is op papier en tot 
vrijdagochtend eerste schepen 
van Voeren. In een hoogst merk
waardig interview met de Neder
landse televisie, gaf de gematig
de en tweetalige Lang openlijk 
toe dat hij onder biezonder zware 
druk stond om toe te geven aan 
de eis van Happart. ,,Indien ik 
niet was afgetreden, dan had ik 
moeten verhuizen." 

Dit bewijst andermaal dat Hap
part noch min noch meer een 
bendeleider is, die afdreiging 
noch chantage schuwt. Voere
naars die Happart en zijn militie 
kennen, vertrouwden ons toe dat 
elke inwoner die probeert Hap
part in de weg te staan ongetwij
feld het slachtoffer zal worden 
van represailles, waarbij geweld 
helemaal niet uitgesloten is. 

Vertaiingen 

Op de jongste Frankfurter 
Buchmesse bleek grote belang
stelling voor de Vlaamse litera
tuur te bestaan. 

Vandeloo 
in het 
Tamii 

Zo zal Stijn Streuvels' novelle 
,,Het leven en de dood in de ast" 
vertaald worden in het Bulgaars. 
,,Het gevaar" en ,,De Vijand", 
twee bestellers van Jos Vande
loo, werden zopas in een Ameri
kaanse editie uitgebracht. Voor 
zijn immer aktuele ,,Het gevaar" 

Zaterdag werd Jozef van Overstraeten, stichter en ere-voorzitter van 
de VTB-VAB, stijlvol en onder massale belangstelling ten grave 
gedragen. Zowat alle verantwoordelijken uit de Vlaamse Beweging en 
de hele VU-top woonden de plechtigheid bij. 

werden kontakten gelegd voor 
een vertaling in het Tamil en 
eerstdaags verschijnt dit boek als 
pocket bij Limes Verlag in Mün-
chen. Van Ward Ruyslinck is 
thans bij een Russische uitgeverij 
een omnibus in voorbereiding, 
die o.m. het Vlaamse oorlogsver-
haal ,,Wierook en tranen" zal om
vatten. 

,,De Coltmoorden" van Jef 
Geeraerts is binnenkort te lezen 
in een Duitse uitgave en van ,,Het 
Sigmaplan" is een Franse verta
ling op komst. De Noorse uitgeve
rij Gyldendal Norsk Forlag ten
slotte nam een optie op de ver
taalrechten van ,,Aeneas of de 
levensreis van een man", ge
schreven door Willy Spillebeen. 

Vlaanderen zendt inderdaad 
zijn zonen uit. 

Niet alleen Happart en zijn be
schermheer Nothomb waren 
dinsdagnamiddag oorzaak van 
de heibel in de Wetstraat. Uittre
dend en herkiesbaar Kamervoor
zitter Jean Defraigne zorgde voor 
beroering. In een vraaggesprek 
met ,,Le Soir" presteerde deze 

Waalse liberaal het om nog wat 
olie op het kommunautaire vuur 
te gieten. 

In verband met de Voerense 
kwestie verklaarde Defraigne 
,,geen enkele ernstige reden te 
zien om 4.500 mensen in een 
streek te houden die niet de hun
ne is" en dal ,,de Vlamingen nu 
moeten begrijpen dat er een in
spanning te leveren valt. Wan
neer zij weigeren, hebben we 
geen behoefte meer aan een 
Staat, hebben we geen behoefte 
meer aan een Eerste Minister 
noch aan Vlaamse ministers". 

Deze onbesuisde uitspraak van 
de Kamervoorzitter gaf aanlei
ding tot een urenlang spektakel. 
CVP-fraktieleider Vanden Brande 
zei dat zijn partij geen vertrouwen 
meer kon hebben in Defraigne, 
maar toen puntje bij paaltje kwam 
zorgde de CVP er toch voor dat 
de gewraakte wel verkozen werd. 
Uit vrees dat het anders de Waal
se socialist Urbain zou geworden 
zijn. Pro forma onthielden 12 
CVP-kamerleden zich. 

De Volksunie moeide zich niet 
met deze idiote vaudeville, en 
stemde voor geen van beide kan
didaten. Om te protesteren tegen 
de verdeling van de overige bu
reau-postjes tussen de drie grote 
,,families", droeg Hugo Coveliers 
bij elke stemming een eigen kan
didaat voor. 

Defraigne, 

onbesuisd 

Veriaging 

Wat het voorbije PVV-kongres 
betreft kunnen we eigenlijk kort 
zijn. Over Happart werd geen dui
delijke taal gesproken, laat staan 
dat er een Vlaams standpunt 
werd ingenomen. De PW en de 
PRL vrezen immers uit de rege
ring te worden gestampt ten voor
dele van de socialisten, en bijge
volg vermijden ze liefst dit hete 
hangijzer. Bovendien werd voor 
de zoveelste keer beloofd dat de 
liberalen de belastingen zullen 
verlagen. 

Vice-premier en begrotingsmi
nister Verhofstadt ontvouwde 
zelfs een heel belastingsplan, 
waarvan sommige punten verde
digbaar klinken. Enkele zaken lij
ken zelfs uit het partijprogramma 
van de Volksunie overgenomen: 
zo stelt de PVV voor om de fiskale 
formaliteiten en verplichtingen 
verregaand te vereenvoudigen. 

Alleen maar jammer dat de 
PW, die reeds vijf jaar regerings
verantwoordelijkheid draagt, van 
al deze mooie intentie-verklarin
gen niks realiseert. Want wie ge
looft nog in het blauwe sprookje 
van ,,minder belastingen dankzij 
de PVV"? De belastingsdruk 
nam de voorbije jaren sneller toe 
dan ooit voorheen. 

^ M E M M G E N 
AAN... 

Hugo Coveliers, 
de nieuwe VU-fraittieleider in de Kamer 

m Het parlement startte dit jaar 
vroeger dan gewoonlijk. Toch 
werd het een opening in mi
neur. Uw real(tie? 

,,Van demokratisch standpunt 
uit bekeken is wat in de Kamer 
gebeurde een drama. Het inter-
pellatierecht is heilig. Door de 
interpellatie van Jaak Gabriels uit 
te stellen heeft de meerderheid 
van de Kamer zich voor de zo
veelste maal geprostitueerd van 
de regering. 

In de toekomst zal ieder minis
ter, die geen zin heeft om op een 
interpellatie te antwoorden, zich 
op dit precedent kunnen beroe
pen om de oppositie monddood 
te maken." 

a U bent amper 1 jaar parle
mentslid en niettemin reeds 
fraktleleider. Is dit niet iets te 
vroeg? 

,,Of ik té vroeg fraktleleider 
werd, zal de toekomst moeten 
uitwijzen. Vast staat dat het in 
ieder geval,,vroeg" gebeurde. 

Sommige gebeurtenissen laten 
zich echter niet gemakkelijk in 
vooraf bepaalde tijschema's vast
leggen. Door de verkiezing van 
Jaak Gabriels tot algemeen partij
voorzitter diende de fraktie een 

nieuwe voorzitter te kiezen. In de 
door Vic Anciaux ingezette geest 
van verjonging, werd ik aange
duid. 

Uiteraard is mijn ervaring in het 
parlement beperkt, maar met de 
steun van de overige kollega's 
lijkt mij dit echter geen al te grote 
moeilijkheid. Bovendien zegt een 
oud spreekwood: „Al doende 
leert men"..." 
m Waaraan zult U het meeste 
aandacht besteden? 

,,De nieuwe partijtop nam de 
verheugende beslissing de 
krachtlijnen van de politieke op
stelling van de Volksunie vast te 
leggen. De vertaling van deze 
opties in reële politiekE voorstel
len en akties lijkt mij primordiaal 
voor de Kamerfraktie. 

De slagkracht en kombativiteit 
van onze groep moet hierdoor 
nog verhogen. Mijn aandacht zal 
dan ook vooral gaan naar het 
stimuleren van ieder VU-kamerlid 
om op zijn eigen manier bij te 
dragen tot de fraktiewerking. De 
VU-fraktie bepaalt haar eigen 
koers, los van om het even welke 
andere groep in het parlement." 
m Welk is uw grootste frustra
tie na 1 jaar lidmaatschap van 
de Kamer? 

„Het ontbreken van objektieve 
scheidsrechters in het parlement 
is voor mij de grootste ontgooche
ling. Je mag tijdens de diskussie 
iedereen overtuigen van je gelijk, 
men geeft zelfs toe datje stelling 
juist is, maar eens het licht van de 
stemmachine aangaat, is men dit 
blijkbaar vergeten. Dat ergert mij. 

Vooral de CVP is een meester 
in deze hypokrisie. Gelijk hebben 
is vaak niet moeilijk, gelijk krijgen 
in stemmingen is meestal onhaal
baar. " 

m Welk is uw grootste vreug
de? 

„De Vlaams-nationale stand
punten te kunnen verkondigen 
terwijl de traditionele partijen 
knarsetandend toekijken, ver
schaft mi] een immens genoegen. 
Zelfs wanneer je voorstel wordt 
weggestemd - zoals mijn amnes
tie-amendement - dan toch dwing 
je de anderen stelling te kiezen. 
Met enig sadistisch genoegen 
stel ik dan ook vast hoe sommi
gen zich in alle mogelijke maar 
vooral onmogelijk bochten moe
ten wringen. Dan denk ik: „Vroeg 
of laat zul je ons toch gelijk moe
ten geven". Dergelijke gedachte 
is bijzonder prettig. ' 
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„De nieuwe burgemeester zal zich 
zelcer naar het recente arrest moeten 
plooien. Gebeurt dit niet dan ont
neemt de CVP al haar vertrouwen aan 
Nothomb. Dit kan aanleiding geven 
tot een Icrisis. Net zoals het opnieuw 
voordragen van Happart tot burge
meester. Ook daaraan geeft de CVP 
niet toe. Dit wordt niet geduld." 
(CVP-ledenblad ZEG, 10 oktober 
1986) 

Achter 
het maneuver? 

Wilfried Marlens blijft beweren 
dat het beroep bij het Hof van Kas-
satie een persoonlijk initiatief van 
Nothomb is. Nochtans was het de 
eerste minister zelf die met deze 
onzalige gedachte kwam aandra
ven. 

In „De Standaard" van 19 sep
tember 1984 lezen we: „In enkele 
recente verklaringen o.m. van pre
mier Martens en gisteren nog van 
vice-premier Gol, is gewezen op de 
mogelijkheid dat de zaak oop de 
lange baan wordt geschoven door 
een beroep bij het Hof van Kassa-
tie tegen het Arrest van de Raad 
van State dat de Limburgse depu
tatie gelijk zou geven." 

Het beroep van de Nothomb 
(lees: de regering) bij het Hof van 
Kassatie gaat nu weliswaar over 
het geding tegen de benoeming 
van Happart als burgemeester dat 
enkele Vlaamse Voerenaars bij de 
Raad van State aanhangig maak
ten, en niet over de beslissing van 
de bestendige deputatie van Lim
burg, die hem op basis van grond
wettelijke bepalingen vervallen ver
klaarde uit zijn ambt als gemeente
raadslid. 

Dit alles wijst er echter op dat het 

niet weinig waarschijnlijk is dat 
Martens — die dus reeds langer 
met deze gedachte goochelde — 
achter het maneuver van Nothomb 
zit, om via Kassatie de zaak José 
Happart opnieuw voor enkele jaren 
in de koelkast te stoppen. 

Boze politie 
De gemeentelijke politie

agenten zijn behoorlijk boos. Tij
dens een ontmoeting met de pers 
gaf het Nationaal Syndikaat van de 
Belgische Politie (NSBP) uiting aan 
haar ongenoegen. Vooral het feit 
dat er bij het ontwerp van de nieu
we wet op de gemeentepolitie geen 
rekening werd gehouden met de ei
sen van de politiemensen zelf, wekt 
ergernis. „Wij voelen ons bedro
gen. " 

Te kleine lonen, onderbezetting, 
slechte opleiding, niet nakomen 
van beloftes,... Een hele grieven-
trommel vol. Opnieuw blijkt het mi
nister Nothomb te zijn die nalatig, 
onbekwaam en eigenlijk van slech
te wil is. „Op 3 septemberII. richt
te het NSBP nogmaals een schrif
telijke vraag tot het bekomen van 
een onderhoud bij de hr. minister 
van Binnenlandse Zaken, onder
houd dat wij vroegen te laten door
gaan vóór 20 september, gezien de 
gespannen toestand in de politie
korpsen van het land. Ook op de
ze vraag bekwamen wij tot op he
den geen antwoord." 

Veel klachten van de gemeen
telijke politie zijn terecht. Op een 
ogenblik dat de gemeentelijke po
litie een steeds belangrijker rol te 
vervullen heeft in de moderne 
maatschappij, stelt de nationale re
gering niet de nodige middelen ter 
beschikking opdat de politie aan de 
groeiende noden zou kunnen tege
moetkomen. Ze mogen zelfs niet 
eens meepraten in de besprekin-

§> C Vx. 

De talrijkste groep in de zondag gehouden anti-TGV-betoging was ongetwijfeld de Volksunie, die tevens voor 
enig animo zorgde in deze geslaagde manifestatie. Hopelijk heeft verkeersminister De Croo begrepen dat hij 
zijn TG V-plannen best opbergt. VU-voorzitter Gabriels kondigde aan dat hij straks over deze kwestie zal inter-
pelleren. „De VU verzet zich met klem tegen het prijsgeven van onze leefomgeving om het statuut van het 
Singapore van het Westen te verkrijgen. Wie ons land niet weet te waarderen zoals het is, heeft geen recht 
om hier profijt te halen", aldus nog Gabriels. 

gen over de toekomst van de poli
tie in ons land. Ook de jarenoude 
vraag naar erkentelijkheid voor de 
slachtoffers van aanslagen als ge
volg van terroristische daden, blijft 
Nothomb negeren. 

Wordt het niet de hoogste tijd dat 
Nothomb wordt teruggestuurd 
naar Habay-la-Neuve, waar hij des
gevallend samen met Happart bos
wachter kan spelen in de nabijge
legen parken? 

Charles-Ferdinand 
Z ELFS de naam leidt reeds 

tot verwarring. De No-
thomb's ontlenen hem 

aan een dorpje in het zuid-oosten 
van de provincie Luxemburg, pal 
tegen de grens van het Groot-
Hertogdom. De naam van het 
dorp was en is, in de Duitste 
spreektaal die er sinds altijd 
gesproken werd, Nothumb. Met 
de u uitgesproken als oe. 

Nothomb dus maar. Er stond al 
een Nothomb aan de wieg van de 
Belgische natie. Baron Jean-
Baptiste was In 1830 sekretaris 
van het Voorlopig Bewind en 
werd elf jaar later eerste-
minister. 

De belgitude behoort sinds die 
dagen tot de vaste geplogenhe-
den van het geslacht. Baron Pier
re Nothomb, senator, dichter en 
tussenin ook vader van de huidi
ge minister van Binnenlandse 
Zaken, huldigde een ietwat ro
mantisch en burlesk hoera-
patriottisme dat hem er in 1919 
toe bracht, te ijveren voorde an
nexatie van Maastricht. Vader 
Nothomb was een bizarre maar 
brave man, die ooit wel eens on
der de ban kwam van Joris van 
Severen, de van Severen van de 
Nieuwe (Belgische) Marsj-
richtlng. 

Enkele kinderen van baron 
Pierre bewandelden aparte poli

tieke wegen in het brede spec
trum van uiterst links tot uiterst 
rechts. De benjamin van de fami
lie, de dertiende In de rij, baron 
Charles-Ferdinand zet de traditie 
van de belgitude voort. 

Hij studeerde rechten te Leu
ven, waar hij een kot deelde met 
Chabert en bevriend was met 
Spltaels ? Zijn politieke loopbaan 
begon op de gebruikelijke ma
nier In de kabinetten van enkele 
PSC-ministers. 

In 1968 werd hij volksverte
genwoordiger, vier jaar later 
voorzitter van de PSC. Als voor
zitter was hij een tijdgenoot van 
Wilfried Martens, die ongeveer 
tezelfdertijd aan de CVP-top 
kwam. Sindsdien heeft Charles-
Ferdinand onafgebroken hoge 
ambten bekleed: voorzitter van 
de Kamer, minister van Buiten

landse Zaken, nu reeds vijfjaar 
minister van Binnenlandse 
Zaken. 

De sleutel tot de geslaagde 
carrière ligt niet zozeer in de per
soonlijkheid dan In de omstan
digheden. Bij de genade van de 
CVP zijn steevast de helft van de 
PSC-verkozenen ministrabel. 
Aangezien Luxemburg zijn rech
ten doet gelden bIJ de territoria
le verdeling van de portefeuilles. 
Is Charles-Ferdinand sinds jaren 
een vaste waarde. 

In de omgang Is hij een min
zaam en schutterig warhoofd, 
een kruising tussen Kuifje en 
Akela. In de politiek heeft hij 
nooit anders gedaan dan teljoren 
gebroken. HIJ Is een onbeherste 
flapuit, ongelooflijk koppig en 
halstarrig, zeldzaam zelfvoldaan 
en pretentieus. 

Opz'n kommunlezieltje zal hij 
verklaren, niet anti-Vlaams te 
zijn. Hij heeft inderdaad onze taal 
geleerd die hij spreekt alsof hij 
een cabaretist zou naapen. Hij 
heeft de paternalistische welwil
lendheid waarmee de landadel 
zich buigt over het anderstalige 
gemene volk. 

Hij Is een der allerlaatste ech
te Belgen. Als dusdanig een 
doodsvijand van de Vlaamse 
staatsvorming. 

15de F-16 
Vorige donderdag stortte weer al 

eens een F-16 van de Belgische 
luchtmacht neer in de provincie 
Namen. De piloot kwam daarbij om 
het leven. De bewoners van het 
kleine dorpje Bourseigne-la-Vieille 
dienden zelfs geëvakueerd te wor
den, uit vrees voor een ontploffing. 
Dit is meteen de 15de crash met 
een F-16 toestel, dat sinds '79 in 
dienst is bij onze luchtmacht. 

Als men aan dit ritme doorgaat, 
dan zal men de miljardenbestelling 
van drie jaar geleden nog kunnen 
rechtvaardigen ook. zal zich im
mers herinneren dat in 1983 beslist 
werd nog eens 44 F-16's te kopen, 
ondanks het ronduit negatief ad
vies van de legerleiding. 

Deze beslissing kwam er slechts 
nadat invloedrijke franstalige poli
tici dit geëist hadden om de Waals-
Brusselse industrie ter wille te zijn. 
Niet direkt een koopje om fier over 
te zijn... 

Vlaams 
onderwijs 

Er zijn nog goede dingen ook. 
Het Nederlandstalig basisonder
wijs in de 19 gemeenten van de 
Brusselse agglomeratie telt dit 
schooljaar, ondanks de gevolgen 
van de geboortedaling, 272 kinde
ren meer dan vorig jaar. 

In het kleuterondenwijs stelt men 
een lichte achteruitgang vast (inge
volge de hogere toegangsdrempel 
van 2,5 jaar), maar in het lager on
derwijs IS er een toename merk
baar. Het totaal aantal leerlingen 
en kleuters in het Nederlanstalig 
basisonderwijs in het Brusselse 
schommelt vandaag om en rond de 
14.500. Wat meteen ook een 
gunstig effekt heeft op de te
werkstelling van Vlaamse leer
krachten. 

Deze aangename gegevens zijn 
des te merkwaardiger omdat in 
Vlaanderen en in Wallonië een al
gemene achteruitgang wordt vast
gesteld in het basisonderwijs. De 
Nederlandse Commissie voor Cul
tuur is bovendien hoopvol gestemd 
voor de toekomst. 

„De krisis rond Happart kan be
schouwd worden als de prijs die voor 
het Belgische feit moet worden be
taald. Het argument is dan dat een 
schelding nog veel duurder zou uit
vallen. Hoewel de kost van een der
gelijk uiteengaan nauwelijks of niet 
te berekenen valt, kan niettemin de 
vraag gesteld worden of die welis
waar hoge maar eenmalige kost in
derdaad hoger zou uitvallen dan de 
permanente kost van het Belgische 
samenleven." 

(S.H. In „De Financieel-Ekonomische 
Tijd", 15 oktober 1986) 

Vlaams 
bewegen 

Sommigen voorspelden dat 
vermoedelijk alleen Happart de 
Vlaamse Beweging weer echt in 
beweging zou krijgen. Indien het 
aantal persmededelingen signifi-
katief is voor de graad van beroe
ring, dan zou deze voorspelling 
wel eens juist kunnen zijn. 

Zowat alle Vlaamse organisa
ties die naam waardig, kropen de 
voorbije dagen in hun pen om van 
leer te trekken tegen het anti-
Vlaams en mistroostig gesjoemel 
van Happart en diens bescherm
heer Nothomb. De één al scher
per en strijdvaardiger dan de an
dere. 

Hun en onze ergernis om deze 
vernederende gang van zaken is 
volkomen terecht. We hopen 
slechts dat het met bij woorden 
blijft, maar dat er desnoods akties 
volgen, waarbij men de ware ver
antwoordelijken niet zal sparen. 

200 "WIJ"-
lezers 
gratis naar 
de film! 

(lees biz. 15) 
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Etterbuil barst open 

Wat kost politieke krisis? 
De regering valt over een zaak die nooit had 

mogen bestaan. De onderschatting van de gevolgen 
van de beslissing van Martens Vin 1983 om Happart 
toch te benoemen, is nu als een etterbuil opengespat 
en laat een diepe wonde. 

De val van de regering kan echter ook op finan-
cieel-ekonomisch vlak zeer zware gevolgen hebben. 

W IJ hebben onze kritiek op 
het St.-Annaplan steeds 
duidelijk geformuleerd 

en blijven er bij dat sommige 
maatregelen onzinnig, onredelijk 
zijn en weinig effekt opleveren. 

Maar wij hebben ook steeds 
gesteld dat een sanering van de 
overheidsfinanciën noodzakelijk 
is. De regering heeft een welbe
paalde weg gekozen die door de 
huidige politieke krisis volledig 
kan tenietgedaan worden. Indien 
de politieke krisis te lang zou 
aanslepen of erger nog: zou lei
den tot nieuwe verkiezingen, dan 
kan het dat alle reeds genomen 
wetsbesluiten in het kader van de 
biezondere machten nietig wor
den. 

St.-Anna nergens 
De biezondere-machtenwet be

paalt immers dat alle wetsbeslui
ten genomen vóór 31 juli 1986 
door het parlement moeten be
krachtigd worden vóór 31 decem
ber 1986 ,,op straf van hun ver
val". 

Een politieke krisis heeft ook 
stijgende uitgaven tot gevolg om
dat elke minister nog vlug bepaal
de bestellingen wil plaatsen. 

Verder blijven er nog een be
langrijk aantal maatregelen te ne
men, wanneer men het St.-Anna
plan echt wil uitvoeren. Zo wer
den er nog geen besluiten getrof
fen in verband met de opslor-
pingsprogramma's voor 
werklozen. Dit betekent ook bijko
mende onzekerheid voor de ge
meenten i.v.m. het niet gepubli
ceerd statuut van kontraktuelen 
en voor de vzw's over de eigen 
bijdragen voor BTK- en DAC-per-
soneel enz...( geplande bespa
ring: 4 miljard). 

Ook inzake de privatisering van 
de beroepsziektenverzekering is 
er niets geregeld (voorziene be
sparing 7 miljard). De besparings
maatregelen van NMBS (4 mil
jard) en PTT (3 miljard) staan nog 
nergens. 

Over de besparingen van Ge
meenschappen en Gewesten (6 
miljard) moeten de besprekingen 
nog beginnen. 

Onzindelijk 
We komen tevens in een onbe

grijpelijke situatie waarbij de be
grotingen van de verschillende 
departementen voor 1986 nog 
niet eens bij het parlement zijn 
ingediend. De huidige politieke 
krisis kan er toe leiden dat geen 
enkel departement over een 
goedgekeurde begroting 1986 zal 
beschikken. Dat is meer dan on
zindelijke en onverantwoordelijke 
machtsuitoefening. 

De oorzaak van de politieke 
krisis is bovendien zo banaal en 
onbegrijpelijk voor buitenlandse 
waarnemers dat ons aanzien en 
vertrouwen door dergelijke non
sens zwaar wordt aangetast. 

Martens V en Martens VI zijn er 
permanent van uitgegaan dat de 

financieel-ekonomische proble
men eerst moesten worden aan
gepakt, terwijl de kommunautaire 
twistpunten als onbelangrijk wer
den afgedaan. 

De laatste jaren is echter bij 
herhaling en in toenemende mate 
gebleken dat elk dossier een 
kommunautaire dimensie heeft. 
Het negeren van deze realiteit 
heeft geleid tot het ontslag van de 
regering. 

l\/lartens zelf 
verantwoordelijk 

Wij zijn ook van oordeel dat 
niemand, ook de Vlamingen niet, 
gediend worden door een rege-
ringskrisis. 

Maar opnieuw wordt onze stel
ling bevestigd: zonder fatsoenlij
ke staatshervorming met ruime 
bevoegdheden en eigen financië
le en fiskale verantwoordelijkheid 
wordt dit land totaal onbestuur
baar en kan er geen gezond fi
nancieel en ekonomisch beleid 
worden gevoerd. 

Bezorgde gezichten omringen de premier. Om de l<osten van deze 
/cr/s/s ? 

De Vlaamse meerderheidspar
tijen hebben door hun lakse hou
ding in de voorbije jaren in de 
belangrijkste mate gezorgd voor 
de huidige krisis. Hun toegeeflijk
heid en onstandvastigheid bij de 
Vlaamse belangenbehartiging 
heeft bij de Waalse politici de 

indruk gewekt dat ze zich werke
lijk alles kunnen veroorloven. 

De belangrijkste verantwoorde
lijke voor de politieke krisis is dan 
ook Wilfried Martens zelf en nie
mand anders. 

André Geens 

HET DAGELUKS 
• • i 

SEDERTdebrokkultuurauto-
nomie (1971) en in alle geval 
sedert het begin van ge 

westvorming (1981) mocht ver
wacht dat zich, achter de Vlaamse 
eisen, een breed front zou vormen 
van logistieke diensten: een jong, 
ambitieus en inventief korps van 
Vlaamse ambtenaren. 

Van ambtenaren wordt veel 
kwaad verteld doch het lijdt geen 
twijfel dat, ten misprijze aan de 
kwalijke politisering en de even fu
neste nivelleringspolitiek van 
ABVV- en ACV-huize, in brede 
ambtenarenkring reikhalzend werd 
uitgezien naar de effekten van een 
stuk ambtelijke „bevrijding". 

Het is tragisch te moeten vaststellen 
dat deze hooggespannen verwachtin
gen grotendeels omgeslagen zijn in er
gernis, apatie en ongeloof. 

Om te beginnen moet men weten dat 
de biezondere wet op de Staatshervor
ming (8 aug.'SO) geen automatische re-
affektatie van ambtenaren heeft voor
zien. Na deze flater van belang (waar
voor CVP, PVV én SP verantwoordelijk 
tekenen) is dan een uitzichtloze perio
de van touwtrekken begonnen. Aan de 
ambtenaren werd, onder de regering 
van Martens V, uiteindelijk de mogelijl<-
heid gegeven om zich voor reaffeldatie 
ter beschil(l<ing te stellen. Beducht voor 
ellebogenwerk en bij onzekerheid no

pens standplaats en promotie
mogelijkheden, begonnen zelfs de 
best-gemotiveerde gegadigden het te 
laten afweten. 

Waer Syt Ghi, 
Vlaemschen 

Clerck? 
In januari 1985 werd de wet afgekon

digd die moest voorzien in de afschaf
fing of de herstrukturering van een aan
tal instellingen. Het betrof stuk voor stuk 
diensten die voor de Vlaamse Gemeen
schap van vitaal belang mogen geacht: 
sociale huisvesting, watervoorziening, 
biezondere jeugdzorg, zorg voor ander
validen, bouw van ziekenhuizen en 
medisch-sociale inrichtingen, diensten 
voor arbeidsvoorziening. Op de socia
le huisvesting voor Brussel 19 na, is de
ze wet dode letter gebleven want zelfs 
elk onderdeel van uitvoenngsbesluit 
moest het voora/erp zijn van, zoals het 
heet: een beslissing te overleggen in 
ministerraad. Deze vorm van begrafe
nis eerste klas wordt dan nog stelselma
tig gekoppeld aan de treiterende nei
ging om elke overdracht van bevoegd
heid op z'n smalst uit te leggen. 

Geknepen tussen een, terecht, veel
eisend publiek en hoogst ondubbelzin

nige politieke machthebbers, in op
perste venwarring omwille van tegen
strijdige of elkaar doorkruisende 
bevoegdheidsregelingen, beroofd van 
bescherming uit de zich Vlaams noe
mende regenng, wordt de Vlaamse 
ambtenaar aan zijn lot overgelaten. 
Meesmuilend komt ene Louis Olivier, 
PRL en nog minister van Openbare 
Werken onder Martens VI, dan ook ver
klaren dat onze ambtenaren terug wil
len naar de veilige schutse van de uni
taire instellingen... 

Ten/vijl Vlaanderen nog niet eens bij 
machte is om zelfs maar één veldwach
ter uit te sturen temde dekreet of re
glement te doen naleven, is men erin 
geslaagd de potentiële kracht van een 
Vlaamse ambtenarij te ont-mannen en 
van propagandisten twijfelaars te ma
ken. Bovenop deze malaise ent zich bo
vendien de koorts van de Sint Anna-
maatregelen... 

Tegen het venijn van ridikulisenng 
hebben de werkelijke machthebbers in 
deze staat daarbij in de schimregering 
Geens geen tegenhanger van enig ge
wicht gevonden. Men mag zich dan ook 
afvragen of de zwijgplicht en de vrees 
voor politieke bemoeiing nog kunnen in
geroepen om het prille korps van 
Vlaamse ambtenaren het spreken te 
beletten? 

Guide Van In, 
senator 

"1 BRUSSEL 
m In het regeerakkoord 

van Martens VI staat vermeld 
dat Brussel vanaf het begro
tingsjaar '86 recht heeft op de 
opbrengst van de suksessie-
rechten van haar grondgebied. 
Dit werd toen wel afhankelijk 
gesteld van de goedkeuring van 
een financieel saneringsplan 
van de Brusselse gemeenten. 
Dat deze plannen nog niet alle
maal op punt staan is algemeen 
geweten. 

De „Financieel Ekonomische 
Tijd" meldt dat minister van het 
Brussels Gewest de Donnéa 
zich weinig zorgen maakt om de 
gemaakte afspraak. Hij heeft 
het zich namelijk gepermiteerd 
de opbrengst van de suksessie-
rechten, zowat 2,4 miljard, 
reeds In te schrijven op de ont-

^^^ werpbegroting van het Brussels 
^ gewest voor '86. 

UU 

mmm 

M SNELHEDEN 
j,„j.j m Het België met de sterk 
hM verschillende groelsnelheden 
^^» wordt door de officiële cijfers 

van juni eens te meer be
vestigd. In juni '86 steeg de in
dustriële produktle in Vlaande
ren t.o. V. juni '86 (per dag bere
kend) 4,3 %, terwijl deze In 
Wallonië met 3,4 % daalde. 
Brussel-Halle- Vilvoorde bijt de 
spits af met een stijging van 
15,7%. 

y y De respektievelijke en even-
^ eens voor zichzelf sprekende 
6 «% cijfers voor het eerste halfjaar 
S van '86 zijn 4,5 % (VL), 1,1 % 

M ^ 

S (W)en16,1%(BR-H-V).Deevo-
^ j lutle van de werkloosheidsclj-
m^l fers wijzen op dezelfde evolutie. 

S CHINA 

1 ^ 

hM 

Injgf 

• Vorige week Is in het 
Chinese Sjangal de eerste aan-
delenbeurs In het land sinds '49 
geopend. DIttxtekent een nieu
we belangrijke stap voor China 
in het verder afbouwen van een 
op het Marxisme gestoeld 
systeem. Het nemen van parti
cipaties in ondernemingen zal 
opnieuw een aantal marktme
chanismen in de Chinese eko-
nomie doen spelen. Het geld zal 
immers toevloeien naar de 
meest efficiënte bedrijven. 

Hoewel er nu nog slechts 
twee ondernemingen op de Chi
nese beurs genoteerd staan, 
kadert de operatie in een door
gedreven hervorming van de 
Chinese financiële wereld. Tot 
voor '84 had China slechts twee 
banken. Nu bestaat er 1 centrale 
bank, 5 gespecialiseerde ban
ken en tientallen regionale fi
nanciële Instellingen. 

^INFLATIE 
m In juli zijn de prijzen in 

de Europese Gemeenschap ge
daald, wat nooit eerder gebeurd 
Is en in augustus zijn ze met 0,1 
gestegen. Maar de prijzen evo
lueren niet op dezelfde manier 
in alle lidstaten. Gedurende de 
twee zomermaanden zijn ze in 
Duitsland en Luksemburg ge
daald terwijl in Spanje en Portu
gal in juli en augustus een stij
ging van 1 % werd genoteerd. 

Tussen juli 1985 en juli 1986 
is de indeks van de konsumptie-
prijzen in de EG met 3,2% voor
uitgegaan. Tussen augustus 
1985 en augustus 1986 vertoon
de diezelfde indeks een stijging 
van 3,3 % terwijl over dezelfde 
periode de inflatie in de VSA 
slechts 1,5 % en in Japan 1 % 
bedroeg. 

hmsê 

UI 
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30 jaar Vlaamse Volksbeweging 

Omzien 
naar morgen 

In de katakombentijd na de tweede wereldoorlog 
had de Vlaamse Beweging, zeker in haar nationalisti
sche strekking, het uiterst moeilijk om politiek weer 
van de grond te geraken. 

Ook de vorm waaronder de Vlaamse Beweging 
zich weer diende te radikaliseren stond niemand 
duidelijk voor ogen. Sommigen kozen voor een 
politieke partij. Dat standpunt was zeer verdedigbaar 
want in een demokratische samenleving komt het 
per slot van rekening erop aan om via .zetelverschui
vingen' een politiek programma naar de verwezenlij
king te stuwen. 

OF dat in de nabije toekomst 
mogelijk zou zijn leek in 
de jaren vijftig veel min

der vanzelfsprekend dan we nu, 
met-de-wijsheid-van-achteraf, 
zouden menen. Daarom zochten 
een aantal onverdachte nationa
listen zoals Flor Grammens, Hen
drik Borginon, Paul Beeckman 
e.a. naar een nieuwe vorm. 

Politieke 
druk 

Hoe moest Vlaanderen weer 
vooraan de politieke agenda beïn
vloeden? Het uitoefenen van poli
tieke druk was daarvoor noodza

kelijk maar zij vonden een partij 
minder geschikt dan een niet-
politieke drukkingsgroep. Een 
nieuwe nationalistische partij kon 
immers doodgedrukt en machte
loos gemaakt woden door ,het 
verenigd gelegenheidsfront' van 
de staatspartijen die de kollabora-
tie en repressie welig hanteerden 
in hun partijvoordeel. Bovendien 
waren er in de traditionele partij
en enkele vlaamsgezinden te vin
den die wel niet nationalistisch 
dachten maar toch bereid waren 
om wat Vlaamse achterstelling 
aan te zuiveren en daardoor hun 
invloed in eigen partijkring aan te 
wenden. 

In de jaren vijftig leek, na de 

Ook dat heeft de Vlaamse Volksbeweging mogelijk gemaakt: Vlaamse vooraanstaanden samen op kop van 
de 1ste mars op Brussel. Paul Daels (WB), Edward Amter (Davidsfonds), Jozef van Oversiraeten (VTB-
VAB). Het personage uiterst links is... Wilfried Martens. 

(foto Nestor Gerard) 

koningskwestie en de zware 
schoolstrijd, een ideologische 
ontzuiling in het verschiet te lig
gen en dat bood kansen voor de 
Vlaamse Volksbeweging die van
af de zomer van 1956 definitief 
vorm zou krijgen. De eerste Alge
mene Raad van de VVB werd 
door Paul Beeckman geleid. Van
af 1958 spande deze groep zich 
in om - naast nationalisten - kato-
lieken, socialisten en liberalen 
onder haar vleugels voor een 
Vlaams eigenprogramma te bun
delen. Voor een deel zou ze daar
in slagen. Het Vlaamsgezinder 
worden van de vrijzinnige partijen 
is voor een deel terug te voeren 
op de aktie die de WB voerde. 
De origineel-positieve gedachte 

ADVERTENTIE 

Lees deze week in SEPTEMBER IN MILAAN 
De meubelbeurs in Milaan biedt een overzicht van wat er aan 

woonmrichting op de markt is 

DE INTERIEURBIËNNALE 
De Kortnjkse Inteneurbiennale groeide bij elke nieuwe 

uitgave, tot ze nu bijna uit de voegen barst Zijn er grenzen aan 
de groei "> 

KUNST ROND DE BEURS 
In de marge van de Biënnale ontwikkelt zich een aantal 

artistieke manifestaties m en om Kortrijk 

DE KLEREN VAN DE KAMER 
Interieurstoffen bepalen de weelde en het karakter van een 

kamer en zeggen veel over de bewoners 

IS ER ONTWERPTALENT 
IN VLAANDEREN ? 

Vlaanderen heeft veel meubelbeurzen, maar wordt er ook op 
het kreatieve vlak volwaardig werk geleverd ^ Een overzicht 

HET KOMPLETE ZITTEN 
Komfort, duurzaamheid en schoonheid van zitmeubels houden 

designers bezig Een selektie uit het aanbod. 

KOMPAKTE KANTOREN 
De nieuwe visie op kantoorruimte is er eerder een zuinige een 
kantoor moet met groter zijn dan een aktentas bij manier van 

spreken 

MADE IN HOLLAND 
Nederlandse designers gaan door op de zuivere lijn van De 

Stijl Voor hen geen krullen en tierelantijntjes. 

MEUBELSLIPPERTJES 
Als binnenhuisontwerpers hun verbeelding de vrije loop laten, 

schiet de bruikbaarheid daar wel eens bij in 

ONGETEMD WILD 
Jacques Colemont, een grote chef over zin en onzin rond wild 

en zijn bereiding 

DE WEELDE VAN BOTANISCHE ROZEN 
Wilde rozen hebben iets nostalgisch en geuren verrukkelijk 

Meer over deze modieuze bloemen 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

van dr. Clemens Daenen, die het 
samenwerkingskontakt met de 
Waalse Beweging (o.a. met Bo-
logne en de Fondation Pisnier) 
opzette, zou op dit ogenblik moe
ten hernomen worden... 

Voor nog groter belang; de 
VVB was het lichaam waarbinnen 
federalisme (en later konfedera-
lisme) aanvaardbaar werd voor 
vele militanten, oude maar vooral 
nieuwe die opgroeiden bij de in
zet voor: Leuven Vlaams, de Mar
sen op Brussel, voor een Vlaam
se Dag op de Wereldtentoonstel
ling, Amnestie, de afschaffing 
van de Talentelling, de Vastleg
ging van de Taalgrens, de Zete
laanpassing.. 

Kweekmoere... 

De VVB-Kongressen, ge
schraagd door heel wat politiek-
labo-denkwerk, zijn richtingge
vend en onvervangbaar geweest 
voor de programmabepaling van 
de Vlaamse Ontvoogdingsstrijd. 
Een aantal VVB-akties - bv. de 
Vervlaamsing van de Kust, de 
vernederlandsing van het Be
drijfsleven, de agitatie tegen de 
Grendelgrondwet enz... waren 
voltreffers. Naast de Stichting Lo-
dewijk De Raet was de VVB zo
wat het enige forum van de 
Vlaamse Beweging, waar plura
listisch - over de partijgrenzen 
heen - kon (en kan!) samen ge
werkt worden. De VVB vormde 
voor Vlaanderen een aantal politi
ci die doorslaggevend waren en 
zijn... De CVP trok via haar kabi
netstewerkstelling de jonge 
VVB'er - advokaat Wilfried Mar
tens aan! (zijn ,Unionistisch fede
ralisme' uit de vroege VVB-jaren 
komt nu opnieuw boven!) Als te
genzet voor de nationalisten Cop-
pieters en Maes zette destijds de 
CVP VVB-er Ferdinand De Bondt 
vooruit in het Waasland. De 
meesten groeiden naar de Volks
unie toe: Frans Baert, Maurits 
Coppieters, Joos Somers, Rob 
Vandezande (de stichter van het 
VVO). Ik weet dat ik lang niet al de 
namen noem. 

Hoevelen hebben zich in hun 
gemeente, via een plaatselijke 
VVB-kern geprofileerd als natio
nalisten? Uiteindelijk namen ze 
de volle konsekwentie voor hun 
politieke overtuiging en lagen ze 

mee aan de basis van de Volks
unie-opbouw op het plaatselijk en 
regionaal vlak. Destijds vergeleek 
een Westvlaamse vriend de rol 
van de VVB enigszins humoris
tisch als volgt: ,,De VOS was een 
.kweekmoere' voor het VNV, de 
W B is die voor de Volksunie!" 

Omzien 
naar 
morgen 

In het politieke landschap is de 
VVB wat weggedeemsterd. Het 
overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen en zovele gelegen-
heidskomitee's vervullen een 
deel van haar taak. Nochtans lijkt 
me de VVB de aangewezen ver
eniging om opnieuw naar Wallo
nië en ook naar Frankrijk en Ne
derland te stappen om er de nodi
ge federaal-Europese kontakten 
te leggen. Meer dan ooit hebben 
we in de Vlaamse Beweging een 
inter-partijen-overleg nodig met 
een neutraal-juiste scheidsrech
ter. 

,,Doorbraak" is het strijdor-
gaan van vroeger gebleven en 
kon zich inhoudelijk de jongste 
jaren duidelijk verbeteren. Is dit 
de aanzet voor een nieuwe 
jeugd ? Tot slot van rekening is 30 
jaar nog verre van oud. Voor ve
len begint het leven pas dan. Dit 
omzien naar morgen' werd op 11 

oktober 1986 in de UFSAL te 
Koekelberg gevierd. Het is bete
kenisvol en dankbaar dat Vic An-
ciaux en Hugo Schiltz er temid
den van vele VU'ers ,waren'. De 
eerste minister echter niet... tus
sen een pracht van muziekstuk
ken hebben Pol Daels, Michiel 
Van de Kerckhove, Jaak Van 
Waeg voor de toekomst van de 
WB-opdracht doorgelicht. En... 
Jean-Pierre Dewijngaert, voorzit
ter van de Algemene Raad en 
André De Schutter, voorzitter van 
het Uitvoerend Bureau verdienen 
meer dan onze dank voor de 
organisatie, de zeer originele bro
chure .Brussel-Vlaanderen' en 
bijhorende kunstfotografie ten
toonstelling. 

Wllly Kuijpers, 

lid van het Europees Parlement 
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In memoriam dr. Jan Brans 

Wetenschapsman en rebel 
Het overlijden van dr. Jan Brans op 7 oktober jl. kan nie

mand onverschillig laten die, als Vlaams-nationalist, betrok
ken is geweest bij de fazen van de Vlaamse Beweging waa
rin de overledene (geboren te Sint-Truiden in 1908) vaak een 
belangrijke rol heeft vervuld. De aanwezigheid van zo ve
len op de begrafenisplechtigheden, maandag jl. te Antwer
pen, waren de uitdrukking van een verbondenheid die 
weerstand heeft geboden aan tegenstellingen die in de 
jongste jaren somtijds een schaduw hebben geworpen op 
de Vlaams-nationale gemeenschap. Ze hebben echter on
ze idealen niet verduisterd en het totale beeld van dr. Jan 
Brans in onze herinnering niet geschonden. 

O VER de politieke verantwoor
delijkheden, die dr Jan 
Brans gedragen heeft, zul

len we verder een en ander zeggen, 
maar vooraf dient onderstreept dat de
ze veelzijdige en schrandere Limburger 
als histoncus en als publicist politieke 
en niet-politieke onderwerpen, de 
Vlaamse en Europese kuituur tijdens 
een halve eeuw aandachtig heeft ge
volgd. 

Tussenoorlog 
Als student aan de universiteit te Leu

ven en nadien, als jong academicus en 
veelbelovend advokaat te Antwerpen 
was hij medewerker aan „Ons Leven", 
het weekblad ,,Vlaanderen", het 
maandblad ,,De Dietse Gedachte", en 
het Noordnederlandse kultuurtijdschnft 
,,Roeping" Hij was tevens lesgever 

aan de,,Volksuniversiteit Herman van 
den Reeck" en trad geregeld op voor 
de „Katolieke Vlaamse Hogeschooluit-
breiding" 

In 1936—hij was toen 28 jaar oud — 
publiceerde hij in boekvorm „Geschie
denis en politiek'' In 1938 volgden „De 
illusie der historische verbondenheid", 
en ,,Het Dietse bewustzijn in Zuid-
Nederland". Enkele dagen voorde in
val van de Duitse troepen verscheen 
„Het zelfstandigheids-nationalisme in 
de Vlaamse Beweging", een bundeling 
van artikels van zijn hand, gepubliceerd 
m het weekblad,,Nieuw Vlaanderen" 
Misschien zegt dat alles met zo veel aan 
jongere lezers van het weekblad „Wij", 
maar wie een verantwoord oordeel wil 
vellen over de generatie wier politieke 
invloed door de kollaboratie en de re
pressie grotendeels werd vernietigd, 

moet weten m welke ruime gedachten-
wereld en hoe intensief het Vlaams-
nationalisme zich in de tussenoorlogse 
tijd bewogen heeft 

Loopbaan 
van een geleerde 

BIJ het einde van de bezetting ver
bleef dr Jan Brans in Spanje Hij zou 
er blijven tot in 1957, waarna hij als 
hooggewaardeerd juridisch medewer
ker van Bayer naar Leverkusen in Duits
land ging De eerste jaren van zijn 
Spaanse periode waren uiterst onze
ker HIJ werd erveertien maanden van 
zijn vrijheid beroofd, maar maakte er 
nadien een wetenschappelijke en publi-
cistische „come-back" HIJ werd mede
werker van de Spaanse ,,Hoge Raad 
voor Wetenschappelijke Onderzoekin
gen, Afdeling Kunstgeschiedenis" Hij 
publiceerde in het Spaans, het Frans en 
het Duits een zeer gespecializeerd 
historisch oeuvre 

Ten behoeve van hen die soms sma
lend spreken over de Vlaamse genera
tie, die het odium van de kollaboratie 
heeft gedragen, willen we toch enkele 
titels van meestal officieel bekroonde 
werken vermelden 

— ,,HieronimusBoschenEIPrado 
enEIEsconal(1948) 

— Isabel la Catolica y el hispano-
flamenco(1951) 

— „Le monastere royal de Sainte 
ManedeEIPaular(1955) 

— „Salvador Daliundseine religio
se Malerei (1955) 

— „De gevangene van Tordesillas" 

(1962, bekroond en uitgegeven door 
het Davidsfonds) 

— ,,Horatius en Vondel (1962) 
— „De nalatenschap der Conquista

dores" (1965) 
— „Rubens zonder aureool" (1977) 

In deze verkorte bibliografie blijven 
de vele bijdragen onvermeld die dr Jan 
Brans liet verschijnen in „Archive Espa-
nol de Arte", ,,Revista de Ideas Estéti-
cas", ,,Goya", „Cobalto", „Clavileno", 
„Burlington Magazine", „La Gazette 
des Beaux-Arts" en,,Dietse Warande 
en Belfort" 

Hoe bewogen Jan Brans' leven ook 
mag geweest zijn, hij bleef aktief deel
nemen aan het Europese geestesleven 
Indien de politieke verhoudingen in dit 
land ènders waren dan ze zijn, zouden 
hoge wetenschappelijke instanties er 
fier op zijn geweest hem onder onder 
hun leden te tellen 

Hoofdredakteur 
„Volk en Staat" 

De levensloop van deze man werd 
echter onverbiddelijk getekend door de 
omstandigheden waarin hij, tijdens de 
bezettingsjaren, meegewerkt heeft aan 
de politieke Vlaamse beweging Hijwas 
van 1940 tot 1944 hoofdredakteur van 
,,Volk en Staat", en liep hiervoor een 
zware veroordeling op voor de Krijgs
raad (doodstraf bij verstek) Wat hem in 
dit verband is blijven ergeren, is met de 
veroordeling zelf, maar wel het ontbre
ken in het vonnis van een juiste analy
se van wat hij als hoofdredakteur met 
,,Volk en Staat" tijdens de bezettings

jaren heeft nagestreefd, hierbij in eén-
klank met de hele redaktie en direktie 

Jan Brans heeft, vroeger dan ande
ren, ingezien dat de kollaboratie een 
richting uitging waardoor de fundamen
tele waarden en doelstellingen van het 
Vlaams-nationalisme in gevaar kwa
men Hierop heeft hij moedig en begin
selvol gereageerd, met om zich met een 
laattijdig en in dit geval absurd attest 
van verzetsman te redden, maar omdat 
in zijn rangorde van de waarden Vlaan
deren vooraan stond en is blijven staan 

Hiervoor heeft deze uiterlijk zo kille 
man zich ingezet met grote passie, en 
IS hij onverschrokken zijn weg verder 
gegaan 

Toen ik in dezomervan 1943 door de 
Duitsers werd aangehouden en solida
riteit van Vlaamse zijde met zo spon
taan zichtbaar was, kwam dr Jan Brans 
mij in de gevangenis van Sint-Gillis be
zoeken Een bezoek dat voor hem, in 
het licht van de Duitse politiek, met 
risiko-loos was, en een der zeldzame 
ogenblikken is geweest waarop ik kon 
vermoeden wat hij onder zijn gepant
serd uiterlijk kon voelen voor mensen 

Eresaluut 
De Volksunie heeft bij het overlijden 

van dr Jan Brans getoond dat ze zijn 
persoonlijkheid en zijn opvattingen is 
blijven eerbiedigen 

Het zou een intellektuele oneerlijk-
heid zijn, te doen alsof, na zijn terugkeer 
in Vlaanderen, de politiek van onze par
tij hem steeds beviel Maar dit doet mets 
af aan onze gevoelens van medeleven 
met zijn echtgenote en familie Het doet 
geen afbreuk aan de oprechtheid van 
dit laatste eresaluut voor dr Jan Brans, 
die thans verwijlt waar men geen klein
heid kan ontwaren 

Hektor de Bruyne, 
oud-redakteur „Volk en Staat" 

oud-minister, eresenator 

nu in)g ccn rond]C en ccn kwartier "Ekonomie en Financien' en u kunt weer opge
warmd naar kantoor 

'Ekonomie en Financien' de bijl igc die begin 198S van start ging wordt fors uitgebreid 
U kri]gt nu de Brusselse Beurs zo volledig als maar kan Die cijfers zijn beroepshalve en voor 
uw eigen beleggingen erg belangrijk U knjgt de jongste en de vorige notering de hoogste en 
de laagste notering van de voorbije twâ üf maanden, het laatst uitgekeerd dividend de kcx;pon 
datum en htt netto rendement De computer en de ekonomische redaktie van De St.mdaard 
zorgen voor etn ongeëvenaarde graad van betrouwbaarheid 

Verder houden we u ook dagelijks op de hoogte over het ekonomiseh gebeuren in 
binnen- en buitenland heet van-de-naald informatie en beschouwingen 

' Ekonomie en Financien is een bijlage 
waar iemand als u ten minste een kw.irtier per 
dag moet mee bezig zijn en een goede reden 
om definitief over te stappen op De Standaard 
de komplete krant met nu nog meer informa 
tie op uw niveau 

De Standaard 
Iiifomiatie opuwniwau. 

Ekonomie enFinanciën.Dagelijks in De Standaard. 
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Verslag „Begroting 1987" goedgekeurd 

Regionale Kommissie eensgezind 
aciiter Vandemeuiebroucice 

STRAATSBURG — Vorige week keurde de Regio
nale Kommissie van het Europese Parlement het 
verslag inzake de Europese begroting Regionaal 
Beleid over het jaar 1987 met algemeenheid van 
stemmen goed. Voor het eerst sinds jaren slaagde 
de parlementskommissie erin een eensgezind be
grotingsadvies af te leveren.Het verslag was van de 
hand van VU-ondervoorzitter Jaak Vandemeulebrou-
cke. 

IN de wandelgangen van het 
„Huis van Europa" was ie
dereen het eens dat verslag

gever Vandemeulebroucke aan 
de basis lag van deze eensge
zindheid. 

Een belangrijke 
begroting 

De begroting inzake regionaal 
beleid is geen peulschil in de 
totale uitgaven. In orde van be
langrijkheid komt ze na de uitga
ven inzake landbouw. Een verge
lijking met Vlaanderen zegt mis
schien meer. De Vlaamse Ge
meenschap beschikt over 80 mil
jard frank om een eigen beleid te 
voeren. De begroting Regionaal 
Beleid is anderhalf maal groter: 
115 miljard Bf. Daarmee slorpt ze 
7,2 % van de EG-begroting op. 

Het door de Raad van Ministers 
voorgelegde ontwerp van begro
ting werd in de parlementaire 
kommissie zeer sceptisch ont
haald. Het was dus de taak van 
verslaggever Vandemeulebrou
cke de diverse standpunten dus
danig te verzoenen dat de kom
missie erin slaagde een zo eens
gezind mogelijk standpunt aan te 
nemen. Hij deed dat op meester
lijke wijze. Wij praatten met de 
woordvoerders van de voornaam
ste politieke frakties. 

Een aangepast 
regionaal beleid 

Winston Griffiths is ondervoor
zitter van het Europeees Parle
ment en zetelt voor de socialisti
sche fraktie in de Regionale Kom
missie. Hij ondersteunt Vande-
meulebroucke's verslag voor 
honderd procent. 

,,De door de Raad voorgestel
de ontwerp-begroting is onvol
doende. In het Parlement groeit 
meer en meer de overtuiging dat 
alleen via een aangepast regio
naal beleid achtergestelde re
gio's en regio's met een zakke 
industriële struktuur of een hoge 
werkloosheid de rijkere regio's 
kunnen bijbenen. Vandemeule
broucke's verslag heeft de ver
dienste op een gefundeerde wij
ze, goed gedokumenteerd én 
weloverwogen een substantiële 
verhoging van de regionale mid
delen na te streven. Het is nu de 
taak van de leden van de Regio

nale Kommissie hun kollega's 
van deze noodzaak te overtuigen. 
Wij moeten de verdediging van 
de noden van de regio's op ons 
nemen. Zelfs de meest gematig
de leden in onze kommissie gera
ken ervan overtuigd dat de on
evenwichten tussen de regio's al
leen door een adekwaat regionaal 
beleid weggewerkt kunnen wor
den. En daar is geld voor nodig!" 

Kristen-
demokratische 
steun 

De Duitse kristendemokraat 
Hans Pötsoski is met tevreden 
met de door de Raad gepresen
teerde ontwerp-begroting. ,,De 
nationale Regeringen zeggen 
reeds sinds jaar en dag dat de 

ongelijkheden tussen de diverse 
regio's weggewerkt moeten wor
den. In dat opzicht zijn de voor
stellen die de Raad formuleerde 
volstrekt onbevredigend. Het voe
ren van een aangepaste regiona
le politiek is een absolute voor
waarde om tot grotere Europese 
eenheid te komen". 

En over het verslag Vandemeu
lebroucke wil hij het volgende 
kwijt: „Het rapport vorm een uit
stekende basis om de diskussie 
met de Raad en de Kommissie 
aan te gaan. U vraagt me of de 
eisen die de Regionale Kommis
sie stelt realistisch zijn. Laat me 
dit stellen: bij een zuiver boek
houdkundige benadering van de 
begroting: wellicht niet. h/laar het 
Parlement heeft een grotere taak 
dan dat. De begroting is er ook 
om een politiek beleid uit te stip
pelen en prioriteiten vast te stel
len. In dat opzicht moet ik Vande
meulebroucke's verslag volledig 
bijtreden. Zijn voorstellen zijn po
litiek gerechtvaardigd. 

Voor het eerst sinds jaren werd 
in de Regionale Kommissie het 
verslag inzake de begroting quasi 
unaniem aanvaard. Dat had mijns 
inziens twee redenen: het verslag 
Vandemeulebroucke was klaar, 
overzichtelijk en zakelijk en ver
woordde op treffende wijze de 
verzuchtingen van de kommissie-
leden. Anderzijds heeft de toetre
ding van Spanje en Portugal heel 

H. Pötsoki (Duits kristendemok
raat): „De voorstellen van Vande
meulebroucke zijn klaar, zakelijk 
en politiek rechtvaardig." 

W. Griffiths (Brits socialist): „Wij 
moeten de verdediging van de 
noden in de regio's op onze 
schouders nemen." 

M. Pereira (Portugees liberaal): 
,,Statistieken in Portugal zijn vol
strekt onbetrouwbaar. Ik ben te
vreden met het verslag-Vande-
meulebroucke". 

C. Beazley (Brits konservatief): 
,,Gelden uit het Regionaal Fonds 
moeten aanvullend op de gewes
telijke subsidies gestort worden." 

wat ogen doen openen. Het laat
ste jaar is men meer en meer 
gaan beseffen dat Europa niet 
opgebouwd kan worden zonder 
een regionaal beleid dat de on
evenwichten wegwerkt. Ik onder
steun dan ook de voorgestelde 
amendementen en mijn fraktie 
zal dat ook doen!" 

De EFRO-gelden 
De aktiedossiers inzake Lim

burg en de Westhoek bevatten 
reeds als eis dat de gelden van 
het Regionaal Fonds bovenop de 
gewestelijke en/of nationale sub
sidies uitgekeerd dienden te wor
den. Ook de Britse konservatief, 
Christopher Beazley uit Cornwall, 
ondersteunt die VU-eis. 

,,De jongste tijd werd mijn aan
dacht getrokken op een heel spe
cifiek probleem inzake het Regio
naal Fonds met name de vraag of 
de Regionale gelden al dan niet 
aanvullend uitgekeerd moeten 
worden. Ik spreek me niet uit over 
de handelswijze van mijn eigen 
regering of die van de Belgische 
regering maar laat me dit klaar en 
duidelijk stellen: EFRO-gelden 
moeten aanvullend uitgekeerd 
worden. Ik weet dat de VU-leden 
daar heel speciaal voor ijveren. In 
die zin steunen we elkaar." 

„Een regionaal beleid is een 
absolute noodzaak. De Europese 
burger moet weten dat Europa 
meer is dan landbouwbeleid. Als 
leden van de Regionale Kommis
sie moeten we wat dat betreft 
pressie uitoefenen op onze rege
ringen. Wat ons allen verenigt is 
de noodzaak dringend werk te 
maken van een verenigd Europa. 
Daarom pleit ik voor een door
zichtiger beleid en een goed re
gionaal beleid dat de tegenstel
ling tussen perifere en centrale 
regio's overbrugt." 

Over de begroting 1987 ver
klaart Beazley: ,,Terecht vraagt 
Vandemeulebroucke een verho
ging van de regionale middelen. 
Binnen mijn fraktie zal ik de on
dersteuning van de door de regio
nale kommissie gestemde amen
dementen vragen. Voor het ogen
blik IS het Verenigd Koninkrijk 
voorzitter van de Raad. Nu kan 
Groot-Brittannië bewijzen dat het 
belang hecht aan het demonstre
ren van solidariteit tussen rijkere 
en armere regio's. De konserva-
tieve leden van de regionale kom
missie zullen deze stelling bij de 
Britse verantwoordelijken verde
digen. " 

Portugese 
statistieken 
onbetrouwbaar 

Vandemeulebroucke besteed
de in zijn verslag nogal wat aan
dacht aan de band tussen de 
uitbreiding en de regionale poli
tiek. Niet zo verwonderlijk als je 
weet dat reeds eerder op het jaar 
zijn verslag over dit onderwerp in 
de plenaire zitting ter sprake 
kwam. Vandemeulebroucke wijst 
op de moeilijkheden waar vooral 
Portugal voorstaat. Bij gebrek 
aan korrekt cijfermateriaal is het 
daar bijzonder moeilijk de situatie 
te bestuderen en een goed beleid 
uit te stippelen. Wij gingen praten 
met Manuel Pereira, lid van de 
Liberale Fraktie. 

,,Het statistisch apparaat is in 
Portugal van zeer slechte kwali
teit. Zo zijn de statistieken inzake 
inflatiegraad volstrekt onbetrouw
baar. Ik was dan ook blij dat 
Vandemeulebroucke daar bijzon
dere aandacht aan besteedde." 

,,Uiteraard steun ik het voorlig
gende verslag. Op deskundige 
wijze slaagde Vandemeulebrou
cke erin de mening van de Regio
nale Kommissie te verwoorden. 
Onze eisen zijn realisitisch én 
noodzakelijk. Ik zal dan ook al 
mijn invloed bij de regionale kom
missie aanwenden om een verho
ging van de regionale middelen te 
stemmen." 

En nu afwachten... 
Het overleg tussen de diverse 

verslaggevers voor de Europese 
begroting 1987 is nu gestart. Jaak 
Vandemeulebroucke heeft er 
goede hoop op dat de algemene 
verslaggever Curry, Brits konser
vatief, een belangrijk gedeelte 
van zijn amendementen zal on
dersteunen. De vooruitzichten in
zake regionaal beleid liggen 
schitterend. De belangrijkste 
fraktiewoordvoerders zijn bereid 
een uitgavenverhoging inzake re
gionaal beleid te stemmen. Toch 
wordt het afwachten. Woorden 
moeten daden worden... Maar dit 
is alvast duidelijk: het is niet om
dat de VU-parlementsleden in 
Straatsburg op de laatste rij zitten 
dat hun stem niet gehoord wordt. 
In het EP kan je nog respekt 
afdwingen door strijdlust, dossier
kennis en ijver. In die zin hebben 
we voor een Europa der volkeren 
en regio's alles te winnen met een 
onverzettelijk radikalisme: door
zetten om te winnen, want er zijn 
geen gemakkelijke suksessen 
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Op bezoek in het Pentagon /1 

De adem 
van de koude oorlog 

,,De Sovjets bereiden de oorlog voor! -
Ze willen hem winnen! -
Ze willen hem overleven!" 
Dit was de inleiding van een briefing over de 

,,Soviet Threat" (de Sovjet-bedreiging) die op 18 
september j.l. in het Amerikaans ministerie van 
Defensie, het Pentagon, werd gehouden en waaraan 
namen de Volksunie senator Oswald Van Ooteghem 
en kamerlid Johan Sauwens deelnamen. 

Voor het eerst werd aan buitenlandse parlementai
re het geheim fotomateriaal getoond waarop het 
Sovjetrakettenarsenaal te zien is. 

I-lier volgt exklusief voor ,,WIJ" een bericht over 
het bezoek van onze mandatarissen aan het Penta
gon. 

HET Pentagon is een van de 
grootste kantoorgebou
wen ter wereld. In het 

Pentagon werken niet minder dan 
23.000 bedienden. Zij beschkken 
in het gebouw over 160.000 kilo
metertelefoonlijnen en buiten het 
gebouw over 4 parkings, waarop 
er plaats is voor 10.000 auto's! 

Aan de Potomac 
In de restaurants en cafés bin

nen het kompleks zijn er 600 
personeelsleden. De gangen 
hebben een totale lengte van 28 
kilometer. En in die gangen zijn er 
zo maar eventjes 280 toiletten. 
Het ganse projekt werd in een 
rekordtijd van 16 maanden ge
bouwd. De werken begonnen op 
11 augustus 1941 en waren op 15 
januari 1943 beëindigd. De totale 
kostprijs bedroeg 83 miljoen dol
lar... 

Het Pentagon is vlak bij de 
indrukwekkende Potomac-rivier 
gelegen. Aan de ingang is er 
vanzelfsprekend een scherpe 
kontrole en ook binnen is er een 
strenge bewaking. 

De delegatie bestond uit Am
bassadeur Dehennin, Lucht-
machtgeneraal Clybouw — mili-
tair-attaché, Fregattenkapitein 
Ceux en 19 parlementsleden, le
den van de kommissies van 
landsverdediging van kamer en 
senaat. 

Koude oorlog 
Het is erg druk in Washington. 

De Philippijnse President, Me
vrouw Aquino en de Sovjet-minis-
ter van Buitenlandse Zaken She-
varnadze zijn op bezoek. De 
Staatssekretaris van Defensie 
heeft vandaag een volgeladen 
agenda: twee volle bladzijden. 
Toch neemt hij de tijd om alle 
leden van de delegatie persoon
lijk te begroeten en om in een 
korte uiteenzetting de bekende 
Amerikaanse standpunten over 
de verdediging van het vrije Wes
ten uiteen te zetten. Tijdens zijn 
betoog en tijdens de daaropvol
gende diskussie maakt Caspar 
Weinberger, ondanks zijn hoge 
leeftijd een bijzonder frisse in
druk. Nadien zullen zijn mede
werkers ons te woord staan over 
de NAVO-defensie, over het SDI-
programma en over de Sovjet-
bedreiging. 

De NAVO-defensieplannen 
kenden we reeds uit de vaklitera
tuur. Over SDI kunnen we kort 
zijn. De voordracht is volledig ab-
strakt en overtuigt niet. Maar dan 
komt de hoofdbrok: de Sovjet-
bedreiglng! 

Nu zitten we meteen in de kou
de oorlog! 

De lichten worden gedoofd. Op 
het projektiescherm verschijnen 
dia's die nog nooit voordien aan 
buitenlandse parlementsleden 
werden getoond. Dia's door Ame
rikaanse spionagesatellieten van
uit de ruimte en door de Ameri
kaanse spionnen in de Sovjet
unie gefotografeerd. 

De US-officier die verantwoor
delijk is voor de briefing windt er 
geen doekjes rond, hij zegt: „De 
Sovjets bereiden de oorlog voor! 
Ze willen hem winnen! Ze willen 
hem overleven! En ik zal u dat 
bewijzen." 

Blackjack... 
De foto's genomen van op een 

hoogte van 26 km zijn adembene
mend scherp. Op elke dia staat 
de Russische plaatsnaam en de 
datum van de opname. 

We zien hoe de Sovjets zonder 
verpozen hun raketbewapening 
opdrijven. Overal in de Sovjet
unie worden lanceerinstallaties 
gebouwd. Bovendien worden de 
bestaande open installaties (soft 
silo's) vervangen door onder-

Senator Oswald Van Ooteghem op de trappen van het Pentagon... 

grondse en mobile lanceerinrich-
tingen. We zien aanhangwagens 
en treinen vol raketten, maar ook 
reusachtige ondergrondse gara
ges tot 400 meter lang om de 
opliggers en de treinen met de 
kerntuigen veilig te verstoppen. 

Volgens schattingen van de 
Amerikanen wordt gans het Rus
sische rakettenarsenaal veilig op
geborgen, de helft in mobiele- de 
andere helft in ondergrondse si
lo's. Tegen het huidig tempo zul
len tegen 1996 2.000 lanceerin
stallaties klaar zijn. 

Wij zien een van de 100 nieuwe 
bommenwerpers. Blackjack, die 
raketten kunnen transporteren 
over een afstand van liefst 7.300 
km. en het allernieuwste vliegtuig 
voor het vervoer van kruisraket
ten de Bear H. Op het scherm 
verschijnt een kiekje van het Rus
sisch ruimtestation Mir. Je zou de 
astronauten duidelijk kunnen her
kennen. 

Verder zien we opnamen van 
bouwwerken waar vermoedelijk 
laserbazissen zullen worden 

Generaal Robert T. Herres, opperbevelhebber van de VS-luchtmacht 
en Johan Sauwens voor de ingang van het Cheyenne Moutain 
Complex te Colorado Springs. 

geïnstalleerd en verstrekt men 
ons gegevens over het aller
nieuwste Sovjet-vliegtuig de 
SSNK24, dat op een hoogte van 
16 km tegen een snelheid van 
Mach 3 zou kunnen vliegen. 
Enorme Russische vliegtuigen 
vliegen in één ruk naar Cuba en 
landen daar met grote hoeveelhe
den oorlogsmateriaal. In Cuba 
zelf bevinden zich 16.000 Sov
jets. Cuba levert een gedeelte 
van die wapens door aan Nicara
gua. 

Onderwater-
dreiging 

Op 19 juni 1986 is een Sovjet-
vliegtuig op de grond ontploft. 
Ook dat heeft de spionnage-satel-
liet netjes gefotografeerd... 

Het grootste gevaar gaat wel
licht nog uit van de enorme vloot 
onderzeeboten van de Sovjet
unie. De grootste duikboot aller 
tijden is de Typhoon, zoals hij in 
het NAVO-jargon wordt ge
noemd. Het betreft een nukleaire 
boot die onder het poolijs kan 
varen, door het ijs kan breken om 
zijn raketten af te schieten en 
daarna terug onder het ijs te ver
dwijnen. De boten van de Typ-
hoonklasse hebben een lengte 
van 170 meter en een breedte 
van 26 meter. 

De Typhoon-duikboten en de 
tweede grootste, de Delta VI, ope
reren permanent langs de Ameri
kaanse kusten en vormen, vol
gens onze zegsman, een voortdu
rende bedreiging voor de Ver
enigde Staten. 

Alle aanwezigen zijn fel onder 
de indruk van het nooit geziene 
fotomateriaal. Men wordt er toch 
even stil bij als men bedenkt wel
ke enorme Inspanningen de men
sen leveren om andere mensen 
te kunnen vernielen. 

Wij worden uitgenodigd voor 
een lunch in het Pentagon. Dat is 
— naar verluidt — een voorrecht 

dat slechts weinig delegaties te 
beurt valt. Na de middag ontmoe
ten we in het Capitol de leden van 
de kommissie van landsverdedi
ging van het House of Represen
tatives". 

De heren zijn goed voorbereid 
en de diskussie wordt zorgvuldig 
genotuleerd. 

Opvallend is de eensgezinde 
beslistheid van zowel Republikei
nen als Demokraten om de defen
sieinspanningen verder te zetten 
en desnoods op te voeren. 

Men staat op het standpunt dat 
de Russen een grote voorsprong 
hebben op het gebied van bewa
pening. De militairen willen hun 
inspanningen opdrijven om ten 
minste op dezelfde hoogte van de 
Sovjets te komen en zij zijn er van 
overtuigd dat zij die wedloop zul
len winnen. Omdat de USSR eko-
nomisch niet in staat is om het 
tempo van de VSA te volgen. 

De voorzitter van de kommissie 
van defensie rondt het gesprek af 
met de volgende woorden: ,,De 
nukleaire oorlog is ondenkbaar, 
de konventionele wel. We moeten 
hem winnen en daarvoor onze 
militaire inspanningen opdrijven. 
Wij sturen geen miljoen Ameri
kaanse soldaten naar Europa om 
ze daar te slachtofferen. Wij heb
ben Europa reeds tweemaal ge
holpen, als het moet zullen wij het 
ooi( een derde keer doen!" 

Nadat je enkele uren de adem 
van de koude oorlog hebt gevoeld 
ben je dankbaar dat je met volle 
teugen kan genieten van de heer
lijke zomeravond in het prachtige 
84,5 ha groot park van Capitol 
Hill. 

Oswald Van Ooteghem, 
senator 

Volgende week: 
In het hoofdkwartier 
van de VS-vloot te Norfolk 
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Suriname: een land om van te houden/3 

Een land met toekomst? 
In onze bijdrage van vorige weel< hebben we een bel<nopt overzicht gegeven van 

de geschiedenis van Suriname die we beëindigd hebben in 1980. Op 25 februari 
1980 ward de macht overgenomen door het leger onder leiding van kommandant 
Bouterse. 

In deze bijdrage willen wij een overzicht geven van de gebeurtenissen sinds 1980 
tot op vandaag, en een poging ondernemen, hoe beperkt ook, om op basis van on
ze ervaringen en kontakten ter plaatse, na te gaan welke toekomstmogelijkheden 
er voor dit prachtige land zijn weggelegd. 

H ET spreekt vanzelf dat niet 
iedereen gelul<kig was 
met de machtsovername 

door het leger in februari 1980. De 
uittocht van een aantal Surinamers 
naar Nederland werd in een eerste 
fase niet alleen versneld, maar 
daarenboven ontstond er een op
positie tegen de nieuwe machtheb
bers. Deze oppositie was niet gelij
klopend. Enerzijds waren er diege
nen die het eerlijk meenden met de 
demokratie en daardoor de macht
sovername door het leger als on
aanvaardbaar bestempelden. An
derzijds waren er diegenen die wil
den terugkeren naar de koloniale 
periode en de afhankelijkheid van 
Suriname van Nederland voor
stonden. 

Op 13 augustus 1980 werd de 
noodtoestand ingesteld, het Parle
ment werd buiten werking gesteld 
evenals de politieke partijen. 

Ook onder de militairen was er 
op dat ogenblik geen eensgezind
heid over de te volgen weg. Ook 
hier onderscheidden zich twee 
groepen: namelijk diegenen die 
wilden kiezen voor het Cubaanse-
model en de anderen die een eer
der gematigde weg wilden bewan
delen. 

De grote flater 
In 1982 ontstond er enige onrust 

aan de universiteit. Verschillende 
intellektuelen, professoren en som
mige vakbondsleiders ontplooiden 
een aantal politieke aktiviteiten die 
er moesten toe leiden om terug te 
keren naar het regime van voor 
1980. Ingevolgde deze beweging 
werd de universiteit gedurende een 
bepaalde periode gesloten. Op 8 
december 1982 werden 16 opposi
tieleden vermoord. Deze onver
geeflijke flater was voor de Neder
landse regering de aanleiding om 
alle ontwikkelingshulp stop te zet
ten. Er werden tot vandaag geen 
verantwoordelijken voor deze 
moorden aangewezen en er kwam 
ook nooit een echt onderzoek, 
noch officiële aanklacht. 

Alhoewel de militairen sinds 
1980 alles in het werk stelden om 
een aantal ingrijpende veranderin
gen op gang te ijrengen en tot een 
echte de-kolonisatie te komen 
bleef het land zeer afhankelijk van 
het buitenland. In de eerste plaats 
afhankelijk van de Nederlandse 
ontwikkelingshulp en in de tweede 
plaats afhankelijk van de multina
tionale ondernemingen die de 
bauxiet exploitaties in handen heb
ben. De eis tot de herinvoering van 
een demokratisch stelsel werd 
steeds heftiger. Eind 1984 werd 
door de militairen een politieke par
tij opgericht, de ,,25 februari-
beweging" genoemd. De andere 
politieke partijen werden opnieuw 
in de mogelijkheid gesteld aktivitei
ten te ontwikkelen en sederi 1 janu
ari 1985 is de Natbnale Assemblee 
opnieuw aktief en samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de 25-
februari-beweging, alsmede uit 
vertegenwoordigers van maat
schappelijke relevante groepen, 
d.w.z. het bedrijfsleven en de vak
beweging. 

Op 23 november 1985 werd een 
politiek akkoord gesloten tussen de 
25-februari-beweging en de drie 
grootste partijen, hetgeen aanlei
ding gaf tot de participatie van de 
politieke partijen in het topberaad. 
Dit topberaad is sinds maart 1984 
het hoogste politiek beleidsbepa
lende orgaan waaraan reeds vanaf 
zijn oprichting de 25-februari-
beweging, het bedrijfsleven en de 
vakbeweging deelnamen. In dit po
litiek akkoord is tussen de partijen 
overeenstemming bereikt over 
vorm en inhoud, alsmede over de 
fasering van de te scheppen nieu
we demokratische strukturen. Na 
konsultatie van hun achterban 
besloten de drie grootste politieke 
partijen in mei 1986 eveneens deel 
te nemen in de nieuw te vormen re
gering met volledige sociiaal-
ekonomische en politieke verant
woordelijkheid, samen met de 25-
februari-beweging, het bedrijfsle
ven en de vakbeweging. 

Deze nieuwe regering die feite
lijk kan steunen op de breedst mo
gelijk maatschappelijke basis werd 
op 16 juli 1986 beëdigd. 

Nieuwe 
moeilijkheden 

Op het ogenblik dat dit akkoord 
werd bereikt werd een nieuwe 
hoop gekreëerd om te komen tot 
demokratische strukturen. Tegelij

kertijd echter werd het land op
nieuw gekonfronteerd met nieuwe 
moeilijkheden door opstandige ak
tiviteiten van Ronny Brunswijk (een 
voormalig medestander van kom
mandant Bouterse) waarbij op 21 
juli 198612 leden van het leger als 
gijzelaars werden ontvoerd. 

De opstandelingen zijn weinig in 
aantal maar relatief goed bewa
pend en aktief in moeilijke toegan
kelijke gebieden. Vanuit deze ge
bieden kunnen zij gemakkelijk blit-
zakties ondernemen en aldus voor 
de nodige onrust zorgen. 

Deze nieuwe ontwikkelingen 
wekken de vrees bij sommigen dat 
de militairen hierin wel eens de 
kans zouden zien om het demokra-
tiseringsproces af te remmen. 

Een parlementaire 
demokratie? 

Wanneer wij spreken over een 
demokratisermgsproces denken 
wij steeds opnieuw aan een parle
mentaire demokratie naar westers 
model. De maatschappelijke gege
vens in de Surinaamse samenle
ving zoals de multi-raciale sa
menstelling en de ongelijke aanwe
zigheid van de verschillende 
rassen, doen twijfels rijzen naar de 
haalbaarheid van een parlementai
re demokratie naar ons model. 

Uit de dokumenten van één van 
de vakbonden lezen we o.m. wat 
volgt: ,,Het parlement zal niet al
leen bestaan uit gekozen leden, 
maar ook uit afgevaardigden van 
funktionele groepen uit belangrijke 
maatschappelijke sektoren. 

Er zal een gemengd kamer
systeem worden ingevoerd, dat de 
politieke-bestuurslijke ontwikkeling 
in de republiek garandeert. 

Gekozen wordt voor: 
— een deel waarvan de leden ge
kozen worden en 
— een maatschappelijk deel, 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van de sociale partners, aangevuld 
met een vertegenwoordiger uit elk 
district. 

Het nationaal leger zal als funk
tionele groep worden aange
merkt". 

Een andere benadering hebben 
we gevonden in een merkwaardig 
artikel van de heer Chas Mijnals, 
fraktieleider van de ,,25-februari-
beweging" in de Nationale As
semblee. 

,,Demokratie zoals wij dat nu 
zien, wordt geïnterpreteerd naar 
gelang de plaats die men inneemt 
in een samenleving. Als er ergens 
waar ook ter wereld, een burgerlij
ke ekonomie heerst zullen de poli
tieke verhoudingen burgerlijk zijn, 
zal de demokratie burgerlijk zijn en 
zullen de sociale verhoudingen 
burgerlijk zijn. Het gehele staatsge-
beuren zal ook burgerlijk zijn om
dat de staat het instrument is in 
handen van de heersende macht 
ter verdediging van haar belangen. 

Wanneer wij nu een revolutie 
voeren zal het bovenstaande om
gevormd moeten worden in revolu
tionaire zin. Het is dus onmogelijk 
om revolutie te maken met burger
lijke strukturen. Het is ook onjuist 
om te denken dat demokratische 
strukturen onveranderlijk of duur
zaam zijn. Vooral als wij duurzaam 
als absoluut beschouwen. De duur
zaamheid zal niet verder strekken 
dan een bepaalde periode of fase. 
Willen wij demokratie voor de 
meerderheid van het volk dan zul
len wij moeten werken aan verde
re uitbouw en versterking van de 
revolutie. Wij zullen eraan moeten 
werken dat de arbeiders werkelijk 
die plaats innemen die hen rech
tens toekomt, nl. de leidende fak-
tor op alle niveau's. 

Als wij konstateren dat zij niet zo
ver zijn dan is het onze taak om ze 

Het presidentieel paleis in Panamaribo. 

voor te bereiden op hun historische 
taak. Dit is een gezonde zaak om
dat arbeiders deel uitmaken van de 
grootste groep van de samenle
ving. Het is korrekt als de meerder
heid bepaalt wat er moet gebeuren. 
Dat is demokratie!" 

Deze citaten tonen aan dat het 
met zo eenvoudig zal zijn om een 
overeenkomst te bereiken over wat 
juist wordt bedoeld met demokra
tische strukturen, participatie- de
mokratie, representatieve elemen
ten, funktionele groepen, enzo
voorts. De huidige Nationale 
Assemblee en de huidige regering 
hebben echter als limiettermijn 31 
maart 1987 gesteld om een demo
kratische struktuur op basis van 
een nieuwe grondwet tot stand te 
brengen. 

Wat na 
maart 1987 

Op welke wijze de demokrati
sche struktuur tot stand wordt ge
bracht of op welke wijze het militair 
gezag zal reageren na maart 1987 
bestaat geen enkele zekerheid. De 
toekomst van het land zal dan ook 
afhankelijk zijn van de mate waarin 
de verschillende groepen in deze 
multi-raciale samenleving elkaar 
kunnen vinden. Het samenwer
kingsverband is de enige mogelij
ke toekomst voor dit prachtige 
land. De enorme oppervlakte met 
haar talloze mogelijkheden bieden 
meer dan voldoende troeven om 
een bevolking van 400.000 inwo
ners een ekonomische welvaart te 
bezorgen op niet al te lange ter
mijn, op voorwaarde dat de juiste 
keuzen worden gemaakt, inzake 
een efficiënte landbouwpolitiek, 
grondstoffenbeheer, uitbouw van 
toeristische mogelijkheden enz... 

Dé fundamentele vraag echter 
blijft of de verantwoordelijken in de 
Surinaamse maatschappij in staat 
zullen zijn om naast de belangen 
van hun rasgenoten, de belangen 
van het land als eerste prioriteit te 
stellen. 

Een andere open vraag blijft de 
wijze waarop de weigestelden, de 
zogenaamde topklasse in de maat
schappij, bereid is om de armen, 
de werklozen, de analfabeten, de 
marginalen op te vangen, te vor
men en te integreren in een maat
schappij waar iedereen aanspraak 
kan maken op een menswaardig 
bestaan. 

De toekomst van het land zal ook 
bepaald worden door de manier 
waarop westerse landen hun ont
wikkelingshulp in Suriname zullen 
organiseren. Deze ontwikkelings
hulp is noodzakelijk in een eerste 
fase en moet in elk geval geba
seerd zijn op de reële behoeften 
van de Surinamers die door hen als 
dusdanig worden herkend. 

Alle Assemblée-leden die wij 
hebben ontmoet waren bezield met 
de beste bedoelingen en het idea
al om van hun land een welvaren
de natie te maken. Tot slot dient 
hieraan toegevoegd dat zelfs vroe
gere tegenstanders van het huidig 
regime van oordeel zijn dat de 
thans ingeslagen weg en de nieu
we regering een grote hoop wekt 
voor de toekomst. 

Wij hopen dat deze ambities 
kunnen waargemaakt worden in 
het belang van het Surinaamse 
volk. 

Volgende week: 
Onze onwlkkelingssamenwer-
klng: Een puinhoop. 
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Van Maximiliaan en zotte Charlotte /3 

De dood, een 
Habsburger waardig... 

>ICHTERUIT 

11 

Wie vandaag de hele Mexicaanse kwestie over-
scliouwt, l<an er zich slechts grenzeloos over verbazen 
op welke wankele basis vorstelijke beslissingen nau
welijks honderd jaar geleden werden genomen. On
danks de wijze — en naar later zou blijken gegronde 
— waarschuwingen van wat Europa op dat ogenblik 
aan grote diplonnaten en deskundigen telde. 

ENMAAL dat Napoleon zijn 
kandidaat-Mexicaanse kei
zer gevonden had zette hij 

zijn interventie door tot en met de 
inval van een Frans expeditiekorps 
In Mexico, wat onder maarschalk 
Bazalne op 10 juni 1863 leidde tot 
de Inneming van de hoofdstad 
Mexico. 

Moeilijke Belgen... 
Een afvaardiging van Mexicaan

se notabelen kwam definitief de 
keizerlijke troon aan aartshertog 
Maximilaan aanbieden. Op 28 mei 
1864 kwamen Maximiliaan en zijn 
vrouw Charlotte met een Frans oor
logsschip in Mexico aan. Dadelijk 
bleek dat het een ontgoocheling 
zou worden en eens te meer werd 
het woord van Talleyrand bewaar
heid : „Met bajonetten kan men al
les doen, behalve er op zitten". 

Maximiliaan moest tot zijn ont
steltenis ondervinden dat Juarez 
met zijn regering het uitgestrekte 
Mexicaanse maquis beheerste en 
dat zelfs de buurt van de hoofdstad 
wemelde van guerrillastrijders. De 
nieuwe Mexicaanse keizer had het 
Frans expeditiekorps onder Bazai-
ne te zijner beschikking, later ook 
8.000 Oostenrijkers en vanaf begin 
1865 de 2.000 Belgen die hem vóór 
de troonsbestijging gegarandeerd 
waren. De Belgische vrijwilligers 
vertrokken naar Mexico einde 
1864-begin 1865. Zij golden in 
Mexico als een betrouwbare strijd
macht die echter later lastig in te 
voegen bleek in het Mexicaanse le
ger dat Maximiliaan oprichtte. Naar 
het einde toe, toen het Mexicaan
se avontuur reeds volop begon uit 
te monden in een tragedie, bleven 
zij betrouwbaarder dan de rest van 
Maximiliaans' leger. De Mexicaan
se bevelhebbers van Maximiliaan 
bekloegen er zich echter over, dat 
geen enkel inheems generaal bij 
machte was een bevel te geven 
aan zelfs maar een Belgische lui
tenant. 

In België leidde de aanwerving 
en het vertrek van deze vrijwilligers 
tot rumoerige parlementaire debat
ten en krantenpolemieken, waarbij 
de regering het verwijt te horen 
kreeg dat zij de Belgische neutra
liteit in het gedrang bracht. Vooral 
in het voorjaar van 1865 werd he
vig getwist over de ,,Mexicaanse 
kwestie". Op 4 en 5 april 1865 
kwam het in het parlement tot een 
hevig incident dat de Meetingist en 
flamingant Jan de Laet stelde te
genover minister Chazal. 

Juarez rukt op 
Inmiddels verslechtte de 

toestand in Mexico zienderogen. 
Napoleon had voor zijn interventie-
politiek voortdurend gerekend op 
de onmacht van de Verenigde Sta

ten die in een burgeroorlog gewik
keld waren. Ook hoopte hij dat, in 
geval de burgeroorlog zou beëin
digd worden, zulks het gevolg zou 
zijn van een ovenwinning der 
Zuidelijken. In mei 1865 echter ein
digde de Seccesie-oorlog met een 
overwinning van het Noorden. De 
Verenigde Staten weigerden Maxi
miliaan te erkennen, kregen nu tijd 
voor de internationale politiek. Ter
wijl zij uit hoofde van de Monroe-
leer de terugtrekking van de Fran
se strijdkrachten vroegen, ver
voegde een bonte mengeling van 
avonturiers en Idealisten de strijd
krachten van Juarez die weldra bij 
machte zou zijn om open veldsla
gen te leveren. 

Deze slechte berichten vergal
den de laatste levensdagen van 
Leopold I, die overleed op 10 de
cember 1865. Hij werd opgevolgd 
door zijn zoon Leopold II, wiens po
litiek tegenover de Mexicaanse on
derneming uiterst gereserveerd 
was en wiens verhouding tot zijn 
zuster keizerin Charlotte eerder 
koel mocht genoemd worden. Na
poleon lil, gesteund door keizerin 
Eugenie die alle belangstelling 
voor de door haar zo sterk bevor
derde Mexicaanse onderneming 
verloren had, trof achter de rug van 
Maximiliaan maatregelen om zich 
uit het avontuur terug te trekken. 

Hij werd in deze politiek gedre
ven door de uiterst gereserveerde 
houding van de grote Europese 
vorstenhoven, door de politiel< van 
de Verenigde Staten na het beëin
digen van de burgeroorlog en door 
de groeiende macht van Duitsland. 

SPIEGEL 

Vooral dit laatste element, gepaard 
aan de overweging dat de Mexi
caanse interventie hem beroofde 
van in Europa straks wellicht nodi
ge troepen, zette hem aan tot wij
ziging van zijn houding. Daarenbo
ven had de nooit aflatende guerril
la in Mexico er voor gezorgd dat de 
baten, die door de emigranten in 
Parijs overdreven in de verf waren 
gezet, veel kleiner bleken dan de 
kosten van de onderneming. 

Aan Napoleon III moet in ieder 
geval verweten worden, dat het uit
eindelijk varen van een voorzich
tiger en realistischer koers lijnrecht 
indruiste tegen de nadrukkelijke 
persoonlijke verbintenis die hij oor
spronkelijk tegenover Maximiliaan 
had aangegaan. 

Begin van het einde 
Sinds Maximiliaan keizer was 

geworden, ging het in Mexico 
steeds verder berg-af. Omgeven 
door slechte raadgevers, verander
de Maximiliaan herhaaldelijk van 
beleid. Hijzelf had vrij liberale op
vattingen. Een aantal maatregelen 
uit zijn eerste bewindsperiode had
den de konservatieven en klerika-
len in zijn omgeving opgeschrikt. 
Toen de militaire situatie geleidelijk 
verslechtte, liet hij zich meeslepen 
door een radikalizeringsproces wat 
onder meer een ongenadig op
treden tegen de aanhangers van 
Juarez voor gevolgd had. 

Napoleon Mi's aanvankelijk stil
gehouden maar dan toch bekend 
geraakte beslissing om de Franse 
troepen terug te trekken, luidde het 
begin van het einde in. 

Keizerin Charlotte, die in kri-
sismomenten blijk gaf van meer 
standvastigheid dan haar vaak 
wankelmoedige echtgenoot, 
besloot naar Europa te gaan om er 
Napoleon III ter hennneren aan zijn 
beloften en de nodige hulp af te 
smeken. Op dat ogenblik was haar 
vader Leopold I reeds overleden. 
De verhouding tussen haar en haar 
broeder Leopold II en de evolutie in 
de Belgische publieke opinie wer
den geïllustreerd door het feit dat 
zij bij deze reis België niet eens 
aandeed, alhoewel haar dat door 
Napoleon III — die tijd wou winnen 
— nadrukkelijk werd aanbevolen. 

De onmoetingen tussen Charlot
te en het Franse keizerlijke echt
paar verliepen dramatisch en 
stormachtig. Napoleon lil hand
haafde tegen al zijn vroegere belof
ten in, zijn voornemen om zich uit 
het Mexicaanse wespennest terug 
te trekken. H ij gaf Charlotte de raad 
dat Maximiliaan het zinkende schip 
zou verlaten. 

Uitzichtloos 
De briefwisseling die Charlotte 

tijdens haar bezoek aan Parijs en 
later op kasteel MIramar bij Trieste 
aan Maximiliaan richtte. Is die van 
een trotse vrouw die In haar verne
dering haar echtgenoot aanzette te 
volharden in de uitzichtloos gewor
den onderneming. 

Na te Parijs geen rezultaat te 
hebben geboekt, trachtte Charlot
te vergeefs een beroep te doen op 
de Paus. De eerste tekenen van 
haar zinsverbijstering hadden zich 
reeds voorgedaan nadat zij Parijs 
verlaten had. Te Rome kwam de to
tale ineenstorting, die dan toch in 
zoverre genadig was dat Charlotte 
nooit het rampzalig lot van haar 
echtgenoot heeft gekend. In deze 
onwetendheid is zij, bijna zestig 
jaar na haar echtgenoot, gestorven 
op het kasteel in de huidige Plan-
tentuin te Meise bij Brussel. 

Inmiddels waren de Belgische 
vrijwilligers, die zich niet lieten in
lijven in het Mexicaanse leger van 
Maximiliaan, naar België terugge
komen. Zij landden te Antwerpen 
op 8 maart 1867. 

Beroofd van zijn Europese hulp 
en bondgenoten was er voor Maxi
miliaan in Mexico geen uitkomst 
meer. In het besef dat de onderne
ming ten einde liep, bleef hij voort
durend aarzelen tussen wat hem te 
doen stond. In de laatste faze van 
zijn bewind had hij zich laten om
ringen door enkele avonturiers die 
nauwelijks de naam raadgever ver
dienden. Er werd druk op hem uit-

Keizer Maximilaan troost — enkele ogenblikken — voor de terechtstelling... zijn biechtvader. Net na de 
kogels vielen brak de keizer de veer van zijn horloge opdat het uur van de terechtstelling zou aangewezen 
blijven... 

De Mexicaanse 
kwestie 

geoefend opdat hij met de laatste 
terugtrekkende Fransen het land 
zou verlaten. Over en weer zwaai
end tussen buien van pessimisme 
en mateloos optimisme, op beslis
sende ogenblikken en keerpunten 
beïnvloed door de brieven van en 
het tragisch nieuws over zijn 
vrouw, verspeelde hij de laatste 
kans om — zoals hij zich uiteinde
lijk dan toch scheen voorgenomen 
te hebben — het land veilig te ver
laten. 

Gefusiljeerd... 
Te midden van zijn weinig talrij

ke en nauwelijks betrouwbare 
Mexicaanse eenheden, omsingeld 
door de troepen van Juarez die de 
eindoverwinning binnen zijn bereik 
wist, zocht hij zoals uit zijn kor-
respondentie moet blijken de dood 
die hij een Habsburger waardig 
achtte: sneuvelen in het gevecht. 
Hij werd echter gevangen geno
men nadat hij door een vertrouwe
ling werd verraden. 

Ondanks het aandringen van al
le Europese hoven en staten, on
danks de tussenkomsten ook van 
de Verenigde Staten werd hij met 
twee van zijn Mexicaanse gene
raals gefusiljeerd op 9 juni 1867. 

Het Mexicaanse avontuur Het in 
België een wrange nasmaak. Be
langrijker gebeurtenissen dichter
bij, de Pruisisch-Franse oorlog van 
1870/71 en het einde van Napole
on III, leidden echter weldra de 
aandacht af van Mexico. Het lot 
van Maximiliaan en van ,,zotte 
Charlotte" bleef echter sterk tot de 
volksverbeelding spreken en gaf 
aanleiding tot legendevorming. 

In Mexico hadden de mislukte 
buitenlandse tussenkomst en de 
overwinning van Juarez voor ge
volg dat, alhoewel het land nog 
lang verscheurd zou blijven tussen 
liberalen en klerikalen, de nationa
le eenheid ervan toch kon worden 
gelegd. 

Dat de i n 1872 gestorven J uarez 
uitgroeide tot een simbool voor 
Mexico, ligt in de lijn der dingen. Op 
een afstand van tijd en ruimte kan 
vandaag vastgesteld worden dat 
Juarez een uiterst belangrijke fi
guur is geweest, die ook op ande
re gronden moet beoordeeld wor
den dan alleen de halstarrigheid 
waarmee hij stond op de uitvoering 
van het doodvonnis tegen Maximi
liaan. De bij ons minst gekende fi
guur uit de ,,Mexciaanse kwestie", 
de Indiaan uit het volk der Zapote-
ken, IS beslist de sleutelfiguur ge
weest in het drama van Maximili
aan en Charlotte. 

t.v.o. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 18okt 
D BRT1 - 14.30 
Zoekwerk, over werkloosheid 
D BRT1 - 15.00 
Wijnoogstfeest in Lugano, dok. 
D BRT1 - 15.15 
Ronde van Lombardije, reportage 
D BRT1 - 18.10 
Rondomons, jeugdfilm 
D BRT1 - 18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Kate Morris, vice-president; film 
D BRT1 - 21.45 
Terloops 
D BRT1 - 22.30 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 15.25 
Amazone, dok. serie 
D Ned. 1 • 20.28 
Ciske de rat, serie 
D Ned. 1 - 21.15 
Inspekteur Dalgliesh, serie 
D Ned. 1 - 22.05 
De ver van mijn bed show 
D Ned. 1 - 23.00 
Alfred Hitchcock presenteert, triller 
D Ned. 2 - 19.12 
De eerste de beste, rekords 
D Ned. 2 - 20.25 
20 jaar André, show 
D Ned. 2 - 21.30 
Ein Abend in Wien, koncert 
D Ned. 2 - 23.15 
Simonskoop, filminfo 
D Ned. 2 - 23.40 
Southern comfort, film 

Zondag 19okt. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 14.15 
Luister met je ogen 
D BRT1 - 14.30 
Handel en wandel, info 
D BRT1 - 15.00 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 15.20 
Willy and the poor boys, rockvideo 
D BRT1 - 16.10 ^ 
60 + , magazine 
D BRT1 - 17.00 
Paradijsvogels, serie 
D BRT1 —18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT1 - 20.35 
Vrije madam, toneel 
D BRT1 - 22.05 
Alleen al het idee, satire 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.45 
The Cosby show 
D Ned. 1 - 20.10 
Hoogvlieger, dok. 
D Ned. 1 - 21.10 
Het verre paradijs, serie 
D Ned. 1 - 22.35 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Vreemde geschiedenissen, film 
D Ned. 2 - 21.09 
Kamagurka & Herr Seele, satire 

Diane Keaton en Woody Allen in ,,Love and Deatli", een persiflage op 
Tolstoi's ,,Oorlog en Vrede". Vrijdag 24 okt. om 20u. 10 op Ned. 2. 

O Ned. 2 - 21.50 
Spitting Image, satire 
D Ned. 2 - 22.41 
Dantons dood, toneel 
D RTB1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 20 okt. 
D BRT1 - 18.10 
Merlina, serie 
D BRT1 - 20.10 
Mijn vriend Maupassant, serie 
D BRT1 - 21.05 
Wikken en wegen, info 
D BRT1 - 21.55 
Kwarteeuw kleinkunst, dok. serie 
n BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra-time 
D BRT2 - 21.35 
Hoge vlucht, over de opleiding van 
F-16-piloten 
D BRT2 - 22.00 
Het levensverhaal van een Vlaamse 
krant, gesprek met Gaston Durnez 
D BRT2 - 22.50 
Nederlandse literatuur na 1830, dok. 
serie 
D Ned. 1 - 14.30 
Beter laat dan nooit, film 
D Ned. 1 - 16.03 
De afdelingschef, film 
D Ned. 1 - 19.25 
Brat Farrar, serie 
n Ned. 1 - 20.30 
Hoogtepunten uit Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 20.55 
Drie vrouwen, nieuwe magazine 
D Ned. 1 - 21.55 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 - 22.25 
Edge of darkness, serie 
D Ned. 2 - 19.27 
Kijk TV, info 
D Ned. 2 - 20.00 
Op voile toern, plaatjes 
D Ned. 2 - 20.50 
De IJssalon, film 

Dinsdag 21 okt. 
D BRT1 - 18.10 
Dagboek van een klown, serie 
D BRT1 - 18.35 
De Edison tweeling, serie 
D BRT1 - 19.10 
Zoekwerk, info 
D BRT1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 21.00 
Een miljoenste gram bewijs, over mis
daden 

D BRT1 - 21.50 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT1 - 22.25 
Luister met je ogen, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, seriie 
D BRT2 - 20.25 
The Muppet show 
D BRT2 - 20.50 
Argus, praatshow 
D BRT2 - 22.00 
Koninklijk Instituut voor Kunstpartri-
monium, dok. serie 
D BRT2 - 23.00 
Handel en wandel, info 
D Ned. 1 - 14.30 
Shogun, serie 
D Ned. 1 - 19.05 
Bluffers, strip 
D Ned. 1 - 20.28 
Sharkey's machine, film 
D Ned. 1 - 22.25 
Avro's televizier, info 
D Ned. 1 - 23.10 
Het raadsel van de Wadden, serie 
n Ned. 2 - 19.12 
Misdaad op wielen, serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Televisie ter diskussie 
D Ned. 2 - 20.20 
Rok en rol, nieuwe serie 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramiek, info 
D Ned. 2 - 21.30 
Het tijdperk van de Renaissance, dok. 
serie 

Woensdag 22 okt. 
D BRT1 - 18.30 
Magister Maesius, serie 
D BRT1 - 20.10 
Paul Daniels Magic Show, goochelen 
D BRT 1 - 20.55 
Allemaal beestjes, natuurdok. 
D BRT1 - 21.25 
Eiland, over kunsten 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT2 - 20.20 
Het portret van Dorian Gray, film 
D BRT2 - 22.10 
Een uitdaging voor de wereld, dok. 
serie 
D Ned. 1 - 14.55 
De grote meneer Kaktus show 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 20.33 
Villa Valuta, show 
D Ned. 1 - 21.25 
Verona, satire 
D Ned. 1 - 21.50 
Nieuwslijn, info 
D Ned. 1 - 22.35 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 23.20 
Passies, nieuwe dok. serie 

D Ned. 1 - 23.45 
Een maand op het platteland, eroti
sche verhalen 
D Ned. 2 - 17.00 
Kleine Koos, serie 
D Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, info 
D Ned. 2 - 20.00 
Wie, wat, waar en hoe laat? 
D Ned. 2 - 20.20 
The Dutch Jazz Orchestra, koncert 
D Ned. 2 - 21.25 
Naar Boedapest, over kunsten 

Donderdag 23 okt. 
D BRT1 - 18.10 
De zeven van Blake, SF-serie 
D BRT1 - 19.05 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT1 - 21.05 
Panorama, o.a. over Somalië 
D BRT1 - 21.55 
Hotel, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.20 
Paleiskoncert, Mozart en Schubert 
G BRT2 - 21.20 
De verdoemden, film 
D Ned. 1 - 15.30 
Van lagune naar rivierdelta, dok. serie 
D Ned. 1 - 16.00 
Daktari, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
De familie Robinson, strip 
D Ned. 1 - 19.24 
De snelste van het Westen, dok. serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Japan, dok. 
D Ned. 1 - 21.35 
De bergrede', nieuwe serie 
D Ned. 1 - 22.05 
Nederlandse orgelpracht 
D Ned. 2 - 19.12 
Vertellingen van de eenhoorn, serie 
D Ned. 2 - 19.45 
De Muppetshow 
D Ned. 2 - 20.10 
Het plan om de Paus te vermoorden, 
film 

Vrijdag 24 okt. 
n BRT1 - 18.45 
Bingo, show 
D BRT1 - 20.15 
Airport, film 
D BRT1 - 22.30 
Premiere, filminfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT2 - 20.25 
De kampen, dok. serie 
D BRT2 - 21.25 
Parlando ma non troppo, bekende 
Vlamingen en hun muzikale voorkeur 
D Ned. 1 -14.30 
Sons and daughters, serie 
n Ned. 1 - 19.05 
Knight rider, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Unicef-Gala, show 
D Ned. 1 - 22.00 
Tros aktua, info 
D Ned. 1 - 22.30 
Op een maandagochtend, film 
D Ned 2 - 19.20 
Dash, show 
D Ned. 2 - 20.10 
Love and death, film 
D Ned. 2 - 21.32 
Een wereld van verschil, nieuwe serie 
D Ned. 2 - 22.45 
Een spannend bestaan, dok. serie 
D Ned. 2 - 23.35 
Interiors, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 18 okt. 
Southern Comfort 
De film draait om het klassieke pro

bleem : overleven ze of gaan ze dood ? 
Aldus het epos waarin een groep man
nen in barre omstandigheden verzeild 
raakt en alle krachten moet aanwenden 
om ahet vege lijf te redden. Met Keith 
Carradine, Powers Boothe, Fred Ward, 
e.a. (Ned. 2, om 23u.40) 

Zondag 19 okt. 
Le fou du rol 
Franse komische film uit 1984 met 

o.a. Michel Leeb, Diane Bellego, Jean 
Desailly. De zoon van d'Artagnan heeft 
slechts één passie, het uitvinden van 
blaasinstrumenten. Hij woont op het 
kasteel van Lodewijk XIV en zorgt da
gelijks voor opschudding in de hofhou-
ding. (RTL, om 16u.05) 

i\/laandag 20 okt. 
De IJssalon 
Ned. film van Dimitri Frenkel Frank 

uit 1985 met o.a. Gerard Thoolen en Re-
née Soutendijk. Een uit Berlijn geëmi
greerde jood, baat in Amsterdam (1941) 
een ijssalon uit. Vanuit zijn zaak ope
reert een anti-nazi-knokpioeg. (Ned. 2, 
om 20U.50) 

Dinsdag 21 okt. 
Sharkey's Machine 
Amerik. avonturenfilm van Burt Rey

nolds uit 1981 waarin hij naast Vittorio 
Gassman zelf de hoofdrol speelt. Shar
key is rechercheur die na een stommi
teit van een kollega wordt overgeplaatst 
naar de zedenpolitie. Daar krijgt hij te 
maken met de mafiabaas Victor. (Ned. 
1,om20u.28) 

Woensdag 22 okt. 
The picture of Dorian Gray 
De losbandige jongeman Dorian 

Gray spreekt de wens uit dat niet hij, 
maar zijn portret ouder wordt. Naar een 
boek van Oscar Wilde. (TV 2, om 
20U.20) 

Donderdag 23 okt. 
De Verdoemden 
,,Lacadutadegli Dei" of,,The dam

ned" wordt volgens velen beschouwd 
als het meesterwerk uit het oeuvre van 
Visconti. Hij laat een fiktieve familie mo
del staan voor de industriële dinastieën 
die in 1933 de nazi's in het zadel hiel
pen. Met o.a. Dirk Bogarde, Ingrid Thu-
lin, Charlotte Rampling. (TV 2, om 
21U.20) 

Vrijdag 24 okt. 
Love and Death / Interiors 
Twee totaal verschillende films van 

Woody Allen. In ,,Love and Death" uit 
1975 speelt hij zelf de hoofdrol, een laffe 
Russische soldaat. In,,Interiors", een 
psychologisch familiedrama, laat hij dat 
over aan Sam Waterston. In beide films 
vertolkt Diane Keaton, die vijf jaar met 
Allen samenwoonde, de vrouwelijke 
hoofdrol. (Ned. 2, om 20u.10 en om 
23U.35). 
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Het verhaal gaat 
dat Oscar IV//de be
weerde in een tijd
schrift onder de 
prent van een muts 
gelezen te hebben: 
„BIJ dit model 

^ ^ ^— wordt de mond 
^ ^ ^ ^ J * lichtelijk open ge-
^ ^ ^ ^ ^ P dragen." 

^ ^ 1 ^ ^ Ik denk dat het 
• ^ ^ ^ verhaal juist is. 
^ L • Niksisdepublicity-
^ ^ ^ r maker te gek om 

dergelijke vrolijk
heid te bedenken. „Vrolijkheid?" on
dervraag ik mezelf. Natuurlijk is zo
iets geen vrolijkheid maar ernsf. 

Met dezelfde ernst waarmee aan
geraden wordt de mond lichtelijk 
open te dragen prijst een krant zich
zelf aan als informatie op uw niveau. 
Een magazine als voor mensen die 
denken. Lult de oenoloog zijn som-
melierslatijn dat het zuur opbreekt. 

Een zich ernstig nemende Vlaam
se toeristenorganizatie vertelt dat 
jongeren het sjiek vinden de avond 
door te brengen achter een glas 
Zweeds mineraalwater. Aangepre
zen als de Millet van de Gastronomie. 
Mij werd altijd geleerd dat water voor 
de puiten is. Zoals ons geleerd werd 
dat kleren uitgevonden werden om 
zich tegen de elementen te bescher
men. Nu om de merknaam. 

De mond 
lichtelijk open 

Ooit haalden jongelui het onderste 
uit de kan van hun d/nnensfe om het 
embleem van hun jeugdbeweging op 
de borstzak te verdienen. Nu halen ze 
het onderste uit de portemonee van 
mama om een leren embleem op de 
kont. 

Mode, wij hebben er allen aan ge
leden. Jij droeg de kuif op z'n Holly-
woods, ik de hoed als Ernest Claes. 
Jij de jeans van Bob Dylan, ik het blik 
van IMadonna. Maar genezen deed 
het wel, met de jaren. 

Voor de televisie en zonder verpin
ken verklaarde een Vlaams f llmgenie 
dat hij nooit Vlaamse kranten leest, 
wel de Herald Tribune. Of hoort ge 
niet goed? 

't Is zo zalig de sukkelaars wijs te 
maken dat je een vlotte kerel bent en 
de mode voor jou geen geheimen 
heeft. Je draagt een spagetti-das in 
na/naa/deer, liefst kanariegeel en je 
pakken verraden dat je gewonnen 
bent voor ru/f. Heyl Deattaché-case 
met het cijferslot en gouden initialen 
bevestigen je manager-allures. Eens 
daar, ligt het aanbod voor je open. 
Een kwaliteitskrant, de traveler-
cheques-card om uw rekeningen dis-
kreette betalen, een wagen boorde
vol ambitie op weg naar de top, een 
glas whisky als nieuwe kunstvorm. 
Uiteraard het woord uiteraard en een 
personal computer want deze geeft 
\i meer kans in de maatschappij. Ver
geet af en toe niet te verklappen dat 
je tot over de oren in het werk zit maar 
toch tijd vond om een koncert in de 
Munt mee te ritsen. 

Vertrouw je vrienden toe dat alles 
je boven het hoofd groeit en je het 
haast niet meer ziet zitten. Maar dat 
hadden ze ook al gemerkt want je 
loopt er bij met de mond lichtelijk 
open. • 

— k ^ j — 13 
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De Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen reageert ver
ontwaardigt op de plannen die tiet natuurreservaat Het 
Galgensctioor zouden omvormen tot de nieuwe Ant
werpse containerterminal. 

De Bond Beter Leefmilieu verzet zich niet tegen de 
uitbouw van een werkverschaffende containerterminal, 
maar vindt een inplanting in een natuurreservaat van 
Europees belang onbespreekbaar. 

ET Galgenschoor is, sa
men met het belendende 
Groot Buitenschoor, het 

allerlaatste brakwaterschorrenge-
bied in ons land. Omwille van de 
unieke ligging van het reservaat, 
vlakbij Wester- en Oosterschelde, 
de Kuifeend (Oorderen), Het Ver
dronken Land van Saeftinghe, be
tekent het Galgenschoor een waar
devol toevluchtsoord voor ganzen, 
eendachtigen en voor duizenden 
steltlopers. Juist omwille van deze 
refugiumfunktle heeft het Galgen
schoor internationale erkenning 
gekregen. Het gebied komt imeers 
voor op de lijst van uiterst waarde
volle „wetlands", die werd opgeno
men in de door België goedgekeur
de en geratificeerde Conventie van 
Ramsar. 

In de Atlas van de Beschermde 
Natuurgebieden van Waters en 
Bossen wordt het 45 ha grote reser
vaat, beheerd door de Belgische 

Natuur- en Vogelreservaten, aan
zien als behorend tot de belan
grijkste natuurgebieden van ons 
land. 

Op het gewestplan werd het Gal
genschoor ingekleurd als natuurre
servaat en een kleiner gedeelte als 
waardevol landschap. 

Dat men zelfs maar overweegt 
om dit uniek natuurreservaat op te 
offeren aan een ekonomisch pro-
jekt is dan ook onbegrijpelijk. De 
bestemming,,reservaat" moet im
mers voor onbepaalde termijn 
gelden. 

Het lijkt er meer en meer op dat 
onze ruimtelijke ordening op de 
helling staat want als zelfs de na
tuurreservaten niet meer veilig zijn 
voor deklasseringen, wil dit zeggen 
dat er iets fundamenteels schort 
aan het Vlaams leefmiiieubeleid. 
Aldus de Bond Beter Leefmilieu. 

^eefebn 

In onze 144ste opgave zochten wij de auteur van het 
gedicht Jan van Eyck, geschreven door Lieven Rens. 
Slechts zeven lezers stuurden ons de juiste oplossing. 

De hr. A. Van Lierde uit de Lokerenveldstraat 18 te 
9300 Aalst wint het WIJ-boekengeschenk. 

W E blijven natuurlijk door
gaan. Wie schreef on
derstaande verzen en 

welke titel gaf die persoon aan dit 
gedicht? 

Lieve dood, ik weet dat gij niet lief 
zijt 
maar als handwerkman uw dagen 
slijt. 
Ik heb u geschreven om uw komst 
te vragen 
maar het lijkt enkel uw komst te ver
tragen. 

Ik geloof niet dat ik gered kan wor
den, doodjelief 
en als het kon dan wou ik het niet: 
eens een dief 
altijd een dief. Ik heb geen berouw 
over gestolen harten 

noch over de vlammen veroorzaakt 
door verwarming 

die verbrandden wie er zijn handen 
naar strekte. 
Lieve dood, ik neem afscheid van 
jou in de koorts 
in het ochtendlicht, in de maandag 
die mij wekte 
en diep in mij weet ik: wat ik blin
delings volg 

is uw toorts. 

Antwoorden worden ingewacht 
tot maandagavond 27 oktober op 
het bekende adres: WIJ, l\Aeespe-
len(147), Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

U wordt misschien de winnaar 
van ons wekelijks pakket vol boei
ende boeken? 

'r /5 /ver pe seL&iscfie f/tn 
TOCH HAAR Motvie eesTEto . 

T£CH^(5CH SCH'J^r 

^ues wee in oKDE . 

AMI &OeDE :^<£S/AA/03CtlKU\/EliS '. 

W£ Hee£,Eii HMiTeas TCCH'. 

\ 

Een nogal exkluzief Schots whisky-merk plaatste en
kele weken geleden in Elseviers Weekblad een adver
tentie onder de wat vreemde titel ,,Het einde van de 
ijstijd". Bravo, goede,,headlines" verbergen hun bood
schap vaak achter enige intrige. De ondertitel, ,,base 
line" in het vakjargon, was iets duidelijker: ,,Maak uw 
Mansion House niet te koud". 

AAROIVI vatten we lopende 
tekst van de advertentie, 
,,body copy" voor de re-

klame-ingewijden, even kort sa
men. „Volgens puristen is het drin
ken van whisky met ijs niet wel-
voegiijk. De koele rotsen ruïneren 
het karakter van de ware Scotch. 
Daarom drinkt de kenner z'n whis
ky puur en ongekoeld. Opdat de 
drank onbelemmerd z'n aroma
tisch geheim kan prijsgeven". Dat 
is een stelling waar we achter 
staan. 

Akkoord, wie van whisky—maar 
dat is er dan nooit een van de beste 
soort — een cocktail of long drink 
komponeert, mag er best wat ijs
blokjes aan toevoegen, het gaat nu 
toch om een geheel andere drank. 
De meeste whiskies zijn blends, sa
mengesteld uit distillaten van ver
schillende gerstsoorten. Het dure 
neusje van de whisky-zalm is de 
zuivere malt, een whisky gestookt 
uit één enkele gerstsoort. Wie zo'n 
fles uit de koelkast haait, of water 
of een klompje ijs in het glas doet, 
mag gerust als een barbaar met de 
vinger gewezen worden. Hebt u 
b.v. een Fransman al 'ns ijs in z'n 
calvados, armagnac of cognac 
zien droppen ? Alleen eaux de vie 
of sommige marcs mogen enigs
zins gekoeld worden. 

Bij ons is de situatie nog drama

tischer. Nu ja, daar de drankwet 
nog maar sinds kort versoepeld 
werd, hebben onze kasteleins nu 
eenmaal nog slechts weinig tradi
tie in het schenken van jenever. 
Maar dat vergeeft de doodzonden 
nog niet. De ergste is de klant een 
ijselijke bevroren glaasje voor te 
zetten en daar dan — recht uit de 
diepvries — een tot een stroperige 
massa onderkoelde vloeistof in te 
gieten die volgens het flesetiket in
derdaad jenever moet zijn. Wij 
schrijven ,,moet zijn", want enige 
jeneversmaak is er niet meer aan. 
Het enige wat je proeft, is barre 
koude. Jenever mag nooit in de 
diepvries, wei in de koelkast, als die 
niet al te laag afgesteld is ten
minste. De vele zeer zachte jene
vers die Vlaanderen gelukkig telt 
zijn trouwens het best genietbaar 
op frisse keidertemperatuur. Onze 
verre voorouders — van Frans-
Vlaanderen tot Friesland — aan 
wie de Nederlanden ai sinds eeu
wen de lichaam- en hartverwar
mende jenever te danken hebben, 
kenden trouwens koelkasten noch 
diepvriezers. Toegegeven, ze ken
den ook geen centrale verwarming. 
De koelkast mag dus nu inderdaad 
als een noodzakelijk kwaad be
schouwd worden. Hetzelfde geldt 
voor de jenever-familieleden uit de 
noordelijk landen, vodka en akva-
w'f bijvoorbeeld. 
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De knuppel in het hoenderhok 

William Tackaert, 
bij gebrek aan beter... 

William Tackaert haalde eindelijk nog eens de front
pagina. Niet als winnaar van een klassieke wieler
wedstrijd - dat soort onderscheidingen schijnt in deze 
tijden uitsluitend voor buitenlanders weggelegd - maar 
als ,,slachtoffer" (tussen aanhalingstekens) van do-
pingpraktijken. 

ET voorval zal intussen ge
noegzaam gekend zijn. 
Tackaert zou zijn platge-

spoten met cortisone. Op aanra
den van verzorger en dokter. Die 
dat natuurlijk met klem tegenspre
ken. En naar aanleiding van dit 
schandaalverhaal wordt de ganse 
wieleraarde weer omgewoeld. 

Symptoom 
Over Tackaert en zijn begelei

ders willen we geen oordeel uit
spreken. De waarheid kan in zo'n 
geïndividualiseerd geval toch niet 

worden achterhaald, maar vast 
staat dat al de betrokkenen zeker 
wisten waar ze mee bezig waren. 
De renner in kwestie, de seigneur 
of trainer en natuurlijk ook de 
dokter. 

Tackaert is evenwel een sympto
matisch geval. Er wordt in de wiel
rennerij nog duchtig op losgespo-
ten. Laat daar geen twijfel over 
bestaan. Doping, in zijn smalste en 
breedste betekenis, is vast verbon
den met topsport. De prestatied
wang dikteert de wetten. De gren
zen van het individueel vermogen 

Kasparov blijft wereldkampioen 

Komt Karpov 
nog terug ? 

De teerling is geworpen. Kasparov blijft wereldkam
pioen schaken. In zijn zoveelste duel met Karpov bleek 
de Russische Jood andermaal de beste, de origi
neelste, de avontuurlijkste. 

E jongste tweekamp, voor 
het eerst verdeeld over 
twee steden (Londen en 

nadien Leningrad), stak gunstig af 
met vroegere konf rontaties tussen 
beide grootmeesters. 

De risiko's 
Er werd deze keer van stonde af 

aan geschaakt ,,om te winnen". Er 
werden risiko's genomen. Er wer
den nieuwe zetten bedacht en uit
geprobeerd. Voor de liefhebbers 
viel er eindelijk nog eens wat te le
ren. Er werd meer over ,,de 
wedstrijd" dan over de entourage 
gesproken... 

En daar viel nochtans een en an
der over te zeggen. Het duel kon-
fronteerde immers twee totaal ver
schillende werelden. De Engelse of 
Westerse met zijn publiciteit, gla
mour en glitter. De Russisische 
met zijn koele, voorspelbaar gela
den soberheid. Want in de Sovje
tunie wordt in de gegeven omstan
digheden onveranderlijk partij ge
kozen. Voor Karpov. Deze is in 
Leningrad, waar hij studeerde, im
mers kind aan huis. De bewoners 
van de vroegere tsarenstad ston
den als één man achter Anatoli, de 
schaker die het establishment, het 
serieuze Rusland vertegenwoor
digde. 

Karpov schaakte overigens be
ter dan verwacht. Zijn zelfvertrou
wen scheen gestaald, hij durfde, hij 
viel aan en hij kwam zelfs van ver 
terug. Maar in de ultieme fase van 
het duel miste hij toch weerstand. 

Hij verloor eervol. Meer niet. En dat 
was maar normaal. Want Kasparov 
bezit ongetwijfeld méér inhoud en 
op geregelde tijdstippen moet dit 
de doorslag geven... Zo geschiede 
ook nu weer. 

Bijft nu de" raag of de schaakwe
reld door de definitieve bevestiging 
van het meesterschap van Kaspa
rov grondig zal gewijzigd worden. 
Zullen er op het taestuurlijk vlak wij
zigingen worden doorgevoerd ? Zal 
de omstreden Campomanes nog 
langer kunnen stand houden nu 
zijn beschermeling misschien wel 
voor goed troonafstand heeft moe
ten doen ? En zal Karpov ooit nog 
kunnen terugkomen ? Het heet dat 
het officiële Rusland zijn troetel
kind niet zal laten vallen. Dat Kar
pov op maksimale steun mag blij
ven rekenen. Het zal dus van Ana
toli zelf afhangen. Volgend jaar zal 
hij in het kandidatentornooi aantre
den en als hij daarin zegeviert, wat 
niet onmogelijk en zelfs niet on
waarschijnlijk is, zijn we nog niet 
van hem af. 

worden wetenschappelijk én 
kunstmatig verlegd. Ethiek is in die 
milieu's een luxeprodukt gewor
den. Het geld heeli de grenzen en 
beperkingen weggegomd. Nage
noeg iedereen weet dit en vrijwel 
iedereen is medeplichtig. Al was 
het maar door stilzwijgendheid. De 
sportbonden staan, indien ze echt 
tegen de misbruiken willen optre
den (wat we betwijfelen) voor een 
uitzichtloze strijd. Omdat geen van 
de betrokkenen echt wil meewer
ken en omdat de misbruiken altijd 
op de,,officiële" wetenschap voor
uitloopt. 

Hoenderhok 
Het heet dat Tackaert misschien 

geschorst zal worden. Op een ma
nier kan dit moeilijk anders. Maar 

weer holt de Sportbond achter de 
feiten aan. Andermaal sanktioneert 
ze, verkeert ze in de onmogelijk
heid preventief op te treden. Omdat 
zij het individuele gedrag niet kan 
richten of kontroleren. 

Ons schokt het geval Tackaert 
niet meer en het is zeker niet eigen 
aan de systematisch belaagde wie

lersport. Al schijnt die wereld ons 
minder gestruktureerd dan die van 
andere sportbonden... 

William Tackaert gooide enkel 
een knuppel in het hoenderhok, bij 
gebrek aan beter. En wellicht heeft 
hij het zich inmiddels al honderd
maal beklaagd. 

Flandrien 

OS 1992: Een tegen allen 

Het Olympisch 
lastenboek 

Vrijdag wordtin Lausanne uitgemaakt waarde Olym
pische zomer- en winterspelen 1992 doorgang zullen 
vinden. Voor de zomerspelen, die ons uiteraard het 
meest interesseren, hebben zich zes „steden" gemeld. 
Barcelona geldt als de uitgesproken favoriet maar daar
naast zijn er ook Brisbane (Australië), Belgrado, Parijs, 
Birmingham en niet te vergeten Amsterdam. 

H ET is ver gekomen wan
neer men bedenkt dat de 
pers zich nu al uitermate 

opwindt over de Spelen van 1992. 
Boeken vol heeft men er al over ge
schreven en er werd gelobbied dat 
het niet meer mooi was om zien. 

Schuldenbergen 
Wat beoogt een stad, een land of 

een volk dat meent de organisatie 
van de Wereldspelen naar zich toe 
te moeten halen? Een jarenlang 
aanslepende schuldenlast of ge
woon wat... naambekendheid? 
Wat bezielt Amsterdam, toch een 
stad meteen nuchter denkende en 
afstandelijke bevolking, om zoveel 
drukte te verkopen rond die OS? 
Het is moeilijk deze vraag,,juist" te 
beantwoorden. De ijdelheid van de 
regenten zal zeker meespelen 
(machtsuitoefening en wellust zijn, 
ook in de sportwereld, vaak syno
niem) maar er moet toch meer zijn. 

Willen de betrokkenen gewoon 
hun stadsbeeld vernieuwen op 
kosten van de gemeenschap? En 

waarop baseren zij hun optimisti
sche kosten/batenanalyses die de 
geldschieters (de overheden dus) 
moeten overtuigen omtrent de 
haalbaarheid van het projekt? Op 
de schuldenbergen die in Mun-
chen, Montreal en Moskou achter
bleven misschien? Of staren zij 
zich blind op het Amerikaanse 
eksperiment van 1984 ? Gemakke-
lijkshalve vergeet men er dan aan 
toe te voegen dat én het zaakje vol
ledig en ekstreem geprivatiseerd 
én gekommercialiseerd was én — 
en dit zou volgens de gevierde Pe
ter Ueberroth de doorslag hebben 
gegeven — dat er alle dagen in al
le disciplines voor,,volle" tribunes 
werd gespeeld. Amerika was die 
zomer besmet door een vreemd 
soort nationalistisch virus waar 
toendertijd terecht veel vragen wer
den rond gesteld. Een herhaling 
van dit verschijnsel in totaal ande
re omstandigheden lijkt weinig 
waarschijnlijk, zoniet onmogelijk. 

Gesjacher 
Bovendien, en dit is met minder 

gevaarlijk, gaat men er systema
tisch van uit dat de,,geldbronnen" 
van de televisiestations onuitputte
lijk zijn. Dit heeft trouwens al tot op
merkelijk, en bespottelijk, sportief-
kommercieel gesjacher geleid. De 
Amerikaanse stations die uiteraard 
de meeste en de hardste dollars — 
ook al zijn deze in de voorbije twee 
jaar flink gedevalueerd wat als een 
tegenslag mag bestempeld wor
den voor de organisatoren — op ta
fel leggen eisen dat de grote fina

les in hun,,prime-time" (het tijdstip 
waarop het grootste kijkerspoten
tieel beschikbaar is) worden gelo
pen. In Seoul zou het dan,,vroege 
ochtend" zijn en daarom moest 
naar een vergelijk, dat niemand 
echt tevreden stelt, gezocht wor
den. De lezer begrijpt waar het in 
de toekomst naar toe moet. De te
levisiestations stellen de wetten op. 
En zij laten zich bovendien indek
ken tegen alle mogelijke,,tegensla
gen" zoals een boycot, een orga
nisatorische chaos, slechte beeld-
covering enzovoort. In de 
miljardenkontrakten staan meer 
ontbindende voon/vaarden dan cij
fers... Organiseren wordt dan ook 
alsmaar riskanter. En precies daar
om verkiest het lOK en haar voor
zitter Szamaranch organisatoren 
die rugdekking en waarborgen krij
gen van nationale overheden... 

Sportgek" 
Die Szamaranch is een Spanjool 

en daarom veronderstelt men dat 
Barcelona moeiteloos zijn slag zal 
thuis halen. Ook al omdat er in de 
straks 96-jarige geschiedenis van 
de OS: nooit op het Iberisch schie
reiland werd georganiseerd en om
dat Spanje, de Spaanse televisie 
en de plaatselijke bevolking als 
,.sportgek" worden beschouwd. 
Maar niets zegt dat het daarom zo
ver komt. De stemgerechtigden 
beslissen immers autonoom. En 
die stemgerechtigden komen 
,,niet" uit alle landen. Amper de 
helft van de bij de Olympische be
weging aangesloten landen zou
den een stemgerechtigde mogen 
afvaardigen en sommige zelfs 
méér dan één. Omdat het lOK zijn 
leden bij koöptatie aanvaard... 
Ook, en dit is wel komisch, gaat 
men er van uit dat Szamaranch zelf 
,,gelopen" heeft om meerdere 
kandidaat-steden te verzamelen. 
Voor 1984 was er immers geen 
keuze: het was Los Angeles of 
niets en in die omstandigheden 
kon het lOK geen wetten of... eisen 
stellen. Een herhaling van die 
toestand moet absoluut vermeden 
worden. Vandaar de huidige ani
mositeit die het lOK op alle manie
ren goed uitkomt. Zelf wachten we 
maar liever af. We luisteren vrijdag 
wel geïnteresseerd naar het radio
nieuws maar we laten er zeker on
ze slaap niet voor. Omdat de af
stand tussen sport en geld en sport 
en sport en politiek in dit specifie
ke geval nog amper bestaat. Maar 
ook dit IS geen nieuws meer. 
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Vakbel, organiseert studiedag te Antwerpen 

Biblioteekbeleid onder 
de loep 
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Elk jaar organiseert het Vlaams-nationaal Koördi-
natiecentrum voor Sociaal-Kultureel Beleid, Vakbel, 
een studiedag, door de organisatoren „denkdag" 
genoemd, over een belangrijk aspekt van het kul-
tuurbeleid. Dit jaar wordt het bibliotheekbeleid en de 
bibliotheekwerking centraal gesteld. 

E dag kreeg als thema „Bi-
blioteek en Maatschap
pij" en vindt plaats op za

terdag 25 oktober vanaf 9 uur in 
het Archief en Museum voor 
Vlaams Cultuurleven (AMVC), 
Minderbroedersstraat 22 te Ant
werpen. Een en ander sluit aan bij 
de „Week van de Openbare Bi-
blioteek" die dit jaar van 20 tot 24 
oktober wordt georganiseerd. 

Evaluatie 
Op 6 juni 1979 kwam het de

kreet op de openbare bibliothhe-
ken tot stand. Het bracht een 
einde aan de verouderde wet De
stree van 1921. Vlaanderen zou 
op korte tijd zijn achterstand op 
biblioteekgebied ten opzichte van 
de andere landen van Europa 
inhalen. Het dekreet was werke
lijk revolutionair van opzet. Het 
verplichte de gemeenten om een 
gemeentelijke openbare biblio-
teek op te richten tegen een wel
bepaalde datum, het voorzag in 
de opricht van Centrale Openba
re Biblioteken per provincie en in 
een overkoepelend Nationaal 
Centrum voor Openbare Bibliote
ken (NCOB). Veel van het dekreet 
Is echter dode letter gebleven, of 
is van overheidswege terugge
schroefd, met name door het zo
genaamde krisisbesluit van De-
waels voorganger Poma. Toch 
heeft dit dekreet in Vlaanderen 
een stormachtige evolutie inge
luid. De biblioteeksektor werd 
grondig geprofessionaliseerd en 
vele nieuwe biblioteken werden 
opgericht. Nu zovele gemeenten 
hierin zwaar hebben geïnves
teerd, wordt het dekreet meer en 
meer in vraag gesteld. Vanuit ver
schillende politieke hoeken wordt 
de vraag gesteld of het biblioteek-
dekreet nog wel betaalbaar is. 
Gemeenschapsminister van Kui
tuur Patrick Dewael is bezig het 
dekreet te evalueren en heeft de 
Hoge Raad voor Openbare Biblio
teken meer en meer verwachtin
gen en nieuwe funkties toege
speeld: de biblioteek als plaatse
lijk edukatief centrum, de biblio
teek als mediacentrum met inte
gratie van nieuwe technologisce 
mogelijkheden. 

Programma 
Over zulke aspekten gaat de 

denkdag ,,Biblioteek en Maat
schappij". In de ochtend wordt 
een plenaire zitting gehouden 
over beleidsaspekten. De zitting 
wordt voorgezeten door F.J. Ver
doodt, afgevaardigde bestuurder 
van het Archief- en Dokumenta-
tiecentrum van het Vlaams-natio-
nalisme. De heer W. Vanderpij-
pen, hoofdbibliotekaris van de 
Koningklijke Biblioteek van Brus
sel verzorgt een beschouwend-

inleidend referaat over ,,Biblio
teek en Maatschappij". 

Daarna zal de heer A. Stoop 
een analyse brengen van het de
kreet van 6 juni 1978. André 
Stoop is als voorzitter van de 

Hoge Raad van Openbare Biblio
teken, het adviesorgaan van de 
minister van Kuituur, hiervoor de 
uitgelezen persoon. Mevrouw R. 
Raeymaeckers, de hoofdbibliote
karis van de Hoofdstedelijke Bi
blioteek Brussel, zal vervolgens 
het biblioteekbeleid in zijn geheel 
kritisch doorlichten. Ten slotte zal 
de heer André De Beul, onder
voorzitter van de Vlaamse Raad, 
enige opties en konklusies naar 
voren brengen voor een toekom
stig biblioteekbeleid. 

's Middags wordt opgesplitst in 
werkgroepen, waarin deelaspek-

A LS men het Palmares van 
de Gouden Palm voor de 
Beste Film van het Festi

val van Cannes bekijkt, komt men 
tot de vaststelling dat het hier di
kwijls, om niet te zeggen meestal, 
om een kwaliteitsfilm gaat. Nu is de 
kwaliteit niet altijd een garantie 
voor publiek sukses en sommige 
kineasten hebben dat tot hun scha
de moeten ondervinden, wanneer 
ze bij de grote filmbazen gingen 
aankloppen als ze hun volgende 
film wilden maken. In filmwereld is 
het de harde dollar die het sukses 
van de film bepaalt. 

NIEUW 
IN DE BIOS 
Producer David Puttnam echter 

is er meestal in geslaagd geld te 
vinden voor projektien die wel ge
maakt leken om te mislukken. Wie 
had er ooit gedacht dat Chariots of 
Fire, een film over twee lopers, een 
publiek sukses zou worden en die 
dankzij de muziek van Vangelis 
voor eeuwig op het netvlies is ge
plant ? Hij gaf Roland Joffé in 1983 
de kans om The Killing Fields te 
draaien en voor deze (zijn eerste) 
bioskoopfilm kreeg Joffé drie 
Oscars en acht Britisch Academy 
Awards. Nu ging Puttnam opnieuw 
bij Joffé aankloppen om The Mis
sion te draaien. Waarom? Omdat 
Joffé nu al een van de beste epi
sche regisseurs van onze tijd mag 
worden genoemd. Hij is de opvol
ger van David Lean, de man die 
ons Lawrence of Arabia, Doctor 
Zhivago en Ryan's Daughter gaf. 
En het is niet toevallig dat deze drie 
films een scenario hebben van Ro
bert Bolt, die ookde meesterlijke >4 
man for al seasons schreef en nu 
tekende voor The Mission. Zijn 
teksten drijven op de schitterende 
muziek (op het Virginlabel) van En-
nio Morricone, die deze film als het 
ware lijkt te schragen. Cameraman 
Chris Menges (The Killing Fields, 
The Empire strikes back) wist de 
gewenste sfeer helemaal te pak
ken en zal hierbij wel veel geholpen 
zijn door de Afga XT 320 kleuren-
negetieffilm (ontwikkeld in de Ge-
vaertfabrieken te Mortsel). Nu het 
verhaal. 

ten behandeld zullen worden. De 
eerste werkgroep spitst zich toe 
op een centrale dienstverlening 
ten behoeve van biblioteken. De 
inleiding wordt er verzorgd door 
mevr. Riesthuis-Groenland van 
het Nederlands Biblioteek- en 
Lektuurcentrum (NBLC) uit Den 
Haag, zowat de Nederlandse te
genhanger van het in het dekreet 
voorziene NCOB, dat echter nooit 
van de grond is gekomen. Een 
tweede werkgroep besteedt aan
dacht aan de edukatieve funkties 
van een openbare biblioteek, met 
als inleidster mevr. A.M. Ver-
cruysse, koördinator van de Plu
ralistische Organisatie voor Bi-
blioteekgebruik (PLOB) uit Leu
ven. Een derde en laatste werk
groep behandelt de mogelijkhe
den en beperkingen van de 
beleidsorganen van een plaatse
lijke openbare biblioteek, met 
name de Raad van Bestuur en de 
Vaste Kommissie van Advies. Die 
werkgroep wordt ingeleid door de 
heer E. Vandewalle, die schepen 
van kuituur is in zijn gemeente, 
Izegem. 

Spanje en Portugal, twee kinde
ren van de heilige Roomse kerk die 
bereid zijn om al moordend hun 
godsdienst uit te dragen, tekenen 
een verdrag en besluiten de Je
zuïetenorde te verdringen op hun 
grondgebied. De Jezuïeten heb
ben volgens de, ,gewone'' clerus te 
veel macht gekregen en die moe
ten worden gebroken, men kan 
geen kerk in de kerk gedogen. De
ze overeenkomst strekt zich uite
raard ook uit tot Zuid-Amerika, 
waar dapper aan kolonisatie werd 
gedaan en ook de zieltjes van de in
boorlingen werden gewonnen. 

Vader Gabriel (Jeremy Irons) en 
Rodrigo Mendoza (Robert de Niro) 
hebben een pakt gesloten. Vroeger 
was Mendoza de aartsvijand van 
de priester, omdat deze de Guara-
ni Indianen onder zijn hoede had 
genomen en Mendoza hen enkel 
zag als goedkope werkkrachten of 
wild dat moest worden uitgeroeid. 
Na een krisis echter (hij doodde zijn 
broer omdat die met zijn verloofde 
had geslapen) komt hij in de schoot 

van de kerk terecht, omdat hij als 
ultieme slaaf heeft aanvaard in te 
treden als novice in de Jezuïete
norde. 

Vader Gabriel en Mendoza zul
len samen een vesting bouwen, 
waarin de Guarani Indianen een 
veilige thuis hebben en kunnen le
ven van de vruchten van hun 
arbeid. 

Als kardinaal Altamiro naar Zuid-
Amerika wordt gezonden om vader 
Gabriel en andere Jezuïeten de op
dracht te geven hun missieposten 
te verlaten en hun bekeerlingen het 
oerwoud in te zenden — waar ze 
ten prooi zijn aan de slavenhande
laars — weigeren zowel vader Ga
briel als Mendoza zijn orders te 
aanvaarden. Vader Gabriel keert 
zich tot God in de hoop dat deze de 
Indianen zal redden, maar Mendo
za, oude ijzervreter, kiest voor de 
wapens. 

Het antwoord komt in de vorm 
van Europese artillerie die aan 
prijsschieten lijkt te doen. Met een 

Praktika 

De denkdag begint om 9 uur. 
De deelnemersprijs bedraagt 350 
frank en omvat koffieonthaal 's 
ochtends en 's middags, een re
ceptie en een uitgebreide doku-
mentatiemap. Geïnteresseerden 
kunnen zich inschrijven door gire
ring van het gewenste bedrag op 
bankgiro 068-2012781-58 t.n.v. 
Vakbel vzw. Voor meer inlichtin
gen kunt u terecht op het sekreta-
riaat van Vakbel, Limburgstraat 
90, 9000 Gent. Tel. 091/23 01 36. 

Van de studiedag wordt nadien 
een verslagboek uitgegeven, 
waarvoor eventuele gegadigden 
zich nu al kunnen aanmelden. Zij 
genieten dan een korting van 
15%. 

genadeloze preciesheid worden de 
Indianen afgeslacht. Het lijkt wel 
alsof de geschiedenis zich daar 
kortgeleden enkel herhaalde. 

Deze film over een stuk (kerk)ge-
schiedenis, die nu niet precies een 
van de fraaiste wapenfeiten is van 
Rome (dat in 1759 in Portugal, in 
1767 in Spanje en enkele tijd later 
in de rest van de wereld de Jezuïe
tenorde verbood en daarbij zonder 
verpinken de priesters liet vermoor
den) is een must voor hen die 
dweepten met voornoemde films 
van het duo David Lean + Robert 
Bolt. 

Robert de Niro geeft hier een van 
zijn gaafste akteursprestaties weg 
en Jeremy Irons lijkt alom aanwe
zig, zelfs in die scènes waar hij niet 
te zien is. Ray McAnally als Altami-
ra, geeft schitterendm weerwerk 
aan voornoemd duo. Deze teate-
rakteur zien we jammer genoeg 
niet al te dikwijls op het voorplan 
komen in films, er zou meer moe
ten gebruik van hem worden ge
maakt. Willem Sneer 

'^'^ i^^%'^^ 
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Volksmuziek springlevend 

Kadril nu 
ook op plaat 

De volksmuziekgroep Kadril debuteerde op liet 
einde van de jaren zeventig toen de folkrevival nog 
hoogtij vierde. 

Groepen als 't Kliekske, Rum, De Vlier e.a. waren 
toen al een tijdlang aktief op de podia en inspireer
den in de beginjaren menig jonge groep. Dit was ook 
zo voor de groep Kadril die echter vanaf de eerste 
jaren ijverig zocht naar een eigen, persoonlijk geluid, 
waarin de traditionele muziek een voorname inspira
tiebron bleef. 

DE muzikanten schoolden 
zich intussen verder om 
de gebruil<elijke instru

menten beter te beheersen. Er 
werd beroep gedaan op gespeci
aliseerde instrumentenbouwers 
die nauwgezet doedelzakken, 
fluiten, dulcimers, draailieren, 
enz. bouwen. Herman De Wit ('t 
Kliekske) en Hugo Valcke zijn 
daar zowat de voornaamsten van. 

Viermansschap 
Uiteindelijk — na verschillende 

groepswijzigingen — kreeg Kadril 

zijn vaste bezetting bestaande uit 
vier muzikanten waaronder drie 
broers: Peter (viool, zang, doe
delzak), Harling (zang, mandoli
ne, mandola, dulcimer) en Erwin 
Libbrecht (gitaar, zang). Bart De 
Cock — die van in den beginne 
occasioneel de groep versterkte 
— kwam vast als vierde muzikant 
(harmonium, doedelzak, zang). 

Na jaren aktief geweest te zijn 
op feesten, volksbals, straatani
maties, enz. groeide de idee om 
een luisterprogramma samen te 
stellen dat kon worden uitgevoerd 
als een volwaardig koncert. 

De huidige bezetting van Kadril: 
Peter Harling, Erwin Libbrecht 
en Bart De Cock. 
Een prachtformatie I 

Toen het programma een vaste 
vorm aannam was de volgende 
stap een eerste langspeelplaat. 

Wie kontakt wil met Kadril kan 
dat vinden in de Bellevuestraat 18 
te 9218 Ledeberg (091/30.82.80). 

Te Steenbrugge 

Dom Modest 
van Assche-
herdenking 
O P zondag 26 oktober gaat in 

de Sint-Pietersabdij van 
Steenbrugge de jaarlijkse her
denking door van Vader Abt Mo
dest van Assche, gestorven als 
slachtoffer van de repressie. 

Te 10 uur is er een plechtige 
eucharistieviering in de abdijkerk, 
opgedragen door Vader Abt An-
seim Hoste, met homilie door Dr. 
Dom Arnold Smits, die onlangs 
een boek schreef over Dom Mo
dest van Assche. Daarna wordt 
een gebed uitgesproken aan het 
graf op het kerkhof van de abdij. 

We rekenen op de aanwezig
heid van veel Vlaamse vrienden. 

KimstailVbkm 
DE filozoof van Vinkem is een 

plezierige historie van te lan
de en wordt in een regie van Clau
de De Beuckelaere en in een reali
satie van de St.-Omaarsgilde 
Beauvoorde gespeeld in de Drieko-
ningenschuur te Beauvoorde. De 
speeldata: zaterdag 18, woensdag 
22, zondag 26, woensdag 29 en 
vrijdag 31 oktober. Vrijdag 7 en 
maandag 10 november telkens om 
19.30 u. Op zondag 2 november 
om 16 u. 

Genummerde kaarten: te Beau
voorde in Gasthof Driekoningen 
(058/29.90.12), 't Pannekoekhuis 
(058/29.94.91), café St.-Kristoffel 
(058/29.90.01), café De Nieuwe 
Arend (058/29.93.40). 

Te Veurne bij „Annelien", Zuid
straat 34 (058/31.18.27). 

IN mei 1980 speelde Karel Weyler 
z'n laatste voorstelling met Pats 

Poppenspel nadat hij meer dan 30 
jaar Vlaanderen had rondgereist 
als praktisch de enige beroepspop
penspeler, op eigen risiko en zon
der enige vorm van subsidiëring. 

Jaren was Pats sinoniem voor 
een middag spel en avontuur met 
Lambik, Jerome, Sidonie en Sus-
ke en Wiske. Later werden dat 
mijnheer Moustache, Sofie, Pits en 
Poets. 

Wanneer in 1980 een punt werd 
gezet achter z'n aktiviteit ging Pats-
ke verder en presenteert nu de fa
milie Kiekeboe met Charlotte, Fan
ny, Konstantinopel, Balthazar, 
enz... bij het gelijknamige pop-
penstel. Honderden kinderen ken
nen deze namen en genoten van 
hun avonturen. 

De basis van heel zijn aktiviteit 
steunt op het unieke feit dat Karel 
Weyler een zeer vakkundig houts
nijder is zoals weinigen in West Eu
ropa, en al z'n poppen en dieren ei
genhandig sneed en schilderde. 
Het arsenaal omvat momenteel 
zo'n 400 eksemplaren die hun 
weerga in het land niet hebben. 

Het zou jammer zijn dat deze 
kunstschat zou verloren gaan, en 
de stad Antwerpen biedt de uitzon
derlijke gelegenheid een ten
toonstelling te wijden aan dit werk 
in de stadsschouwburg van 14 
maart tot en met 5 april 1987. 

Voor die gelegenheid wordt een 
boek samengesteld over Karel en 
zijn omvangrijk oeuvre, onder de ti
tel: ,,Karel Weyler, 45 jaar Pop-
pensnijder". 

Dit werk omvat talrijke illustraties 
en wordt samengesteld door Hen
ri Deckers. 

Men kan vooral inschrijven tot 31 
januan 1987, de naam wordt ach
teraan vermeld en de luxe eksem
plaren worden gehandtekend door 
Karel Weyeler, Willy Vandersteen 
en Robert Merhottein (Kiekeboe). 

Het boekje (350 fr.) van 20 cm bij 
13 cm zal ongeveer 40 bladzijden 
tellen. De luxe-uitgaven (500 fr.) 
zijn gebonden in blauw fluweel met 
gouden opdruk. Meer inlichtingen 
bij Walter Merhottein, Nieuwdreef 
116 te 2060 Merksem. Tel.: 
03/646.34.92. 

VORIG jaar werd door het Stu
diecentrum voor Speelgoed 

en Volkskunde (Speelgoedmu
seum) het eerste jaarboek ,,'t Tro
jaanse Hobbelpaard" uitgegeven. 

De reakties op het boek waren 
biezonder positief en de verkoop 
navenant. De tweede jaargang van 
,,'t Trojaanse Hobbelpaard" is voor 
6 december aangekondigd, zal 
zo'n 192 pagina's omvatten, voor
zien zijn van talrijke illustraties en 
onderwerpen behandelen als: 
speelgoed uit opgravingen te Me-
chelen en elders, jeugdprogram
ma's op televisie, aanwinsten in het 
museum, de speel-o-theek van Me-
chelen, voetbalspel in Mexico eeu
wen vóór het Wereldkampioen
schap, enz. 

Wie voor 1 november inschrijft 
wordt met naam vermeld in het 
boek. 

,,'t Trojaans Hobbelpaard" kost 
490 fr., wie voor intekent: 375 f r. -t-
50 fr. of 425 fr. Adres: Studiecen
trum voor Speelgoed en Volkskun
de, Nekkerspoel 21 te 2800 Me-
chelen. 

ZEVEN bekende Nederlandse 
musea besteden dit najaar uit

gebreid aandacht aan de zestien
de eeuw. Een schat aan kunstvoor
werpen en dokumenten, afkomstig 
uit talrijke landen, vertelt het ver
haal van de boeiende ontwikkelin
gen die de bloei van de zeventien
de — „de Gouden" — eeuw moge
lijk hebben gemaakt. Omdat één 
van de gebeurtenissen in de 
zestiende eeuw ,,De Beelden
storm" was, heeft dit bijzondere sa-
menwerkingsprojekt als titel mee
gekregen : De Eeuw van De Beel
denstorm. 

De term ,,Beeldenstorm" staat 
voor de akties van de woedende 
Nederlandse protestanten. Tijdens 

godsdiensttwisten vernielden zij op 
grote schaal beelden in de katolie-
ke kerken. 

Drie van de deelnemende mu
sea bevinden zich in Amsterdam: 
het Rijksmuseum, het Historisch 
Museum en het Gemeentearchief. 
De andere musea zijn: Museum 
Boymans-van Beuningen in Rotter

dam; het Frans Halsmuseum in 
Haarlem, het Rijksmuseum 
Meermanno-Westreenianum in 
Den Haag en het Rijksmuseum Het 
Catharijneconvent in Utrecht. 

Bij het Nederlands Bureau voor 
Toerisme (Ravensteinstraat 68, 
1000 Brussel. 02/512.44.09) is een 
speciale folder verkrijgbaar. 

Een zwaar ongeval. Het kan ieder
een overkomen. Niemand is veilig 
voor de grillen van het noodlot. Noch 
voor de jSnanciële nasleep ervan. 

Depositoverzekering 
Daarom doet u er goed aan uw voor
zorgen te nemen. Met de nieuwe 
Depositoverzekering van de ASLK. 
Die zorgt voor het broodnodige geld 
om het gezin, na zo'n zwaar ongeval 
door die eerste moeilijke maanden 
heen te helpen. Hoe hoger de tegoe
den die u gemiddeld aanhoudt op uw 
spaar- en zichtrekening, hoe hoger 
de uitkeringen. Loop gerust eens 
langs bij uw 
agentschap 
voor meer 
informatie. 

ASLKi 
we doen met ie mee 
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Zaterdag a.s. start het nieuwe Partijbestuur z'n 
Ronde van Vlaanderen. Van Tienen en Zottegem 
gaat het over Berchem en As naar Roeselare. 
Beginnen doen we alleszins met de formule van een 
kaderdag. Of we ook op deze wijze of als verkiezings
meeting zullen eindigen, valt af te wachten... 

Feit is dat deze provinciale kaderdagen opgezet 
zijn, als eerste ,,officiële" kennismaking tussen ka
der en mandatarissen enerzijds en Partijbestuur, 
algemene voorzitter en algemene sekretaris ander
zijds. 

DEZE eerste kennismaking 
zal door liet Partijbestuur 
overigens aangegrepen 

worden om zijn inzichten en plan
nen te kennen te geven, zowel 
politiek als organisatorisch. 

Vandaar dan ook, dat voor elke 
kaderdag een volledige dag is 
uilgetrokken: 's morgens een 
werkvergadering, 's middags een 
ontmoeting met de mandataris
sen en 's namiddags een meeting 
voor alle kaderleden en militan
ten. 

Om 10 u. 
's Morgens, vanaf 10u. vindt 

dus een werkvergadering plaats. 
Hierop zijn alle arrondissemente-
le bestuursleden, nationale en 
provinciale mandatarissen van de 
betrokken provincie dwingend 
uitgenodigd. 

De kaderdagen zijn misschien 
op de eerste plaats wel bedoeld 
om intenties en plannen uit te 
wisselen, maar bovendien om 
heel konkreet de werking voor de 
volgende maanden uit te stippe
len. Hierbij liggen twee belangrij
ke items ter bespreking: een pro-
jekt rond het,.zuiver water" en de 
organisatie van ontmoetingen 
met jongeren. 

De aanwezigheid van alle ar-
rondissementele verantwoordelij
ken is dan ook gewenst. 

Om 13U.30 
Na de middag, om 13u.30, hou

den de algemene voorzitter en 
algemene sekretaris eraan, even 
apart, alle mandatarissen van de 
provincie te ontmoeten. 

Met het oog op de nakende 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1988 leek het hen nuttig nader 
kennis te maken, maar vooral hun 
intenties in dit verband voor te 
leggen. 

Het belang van deze ontmoe
ting vergt geen betoog. Wil de 
Volksunie opnieuw haar terechte 
plaats op het politieke forum inne
men, dan IS op de allereerste 
plaats de dinamische inzet van al 
haar mandatarissen vereist. 
Vooral rekenen zij op de aanwe
zigheid van alle burgemeesters, 
schepenen en OCMW-voorzit-
ters. 

Om 15 u. 
Om 15 u. volgt dan de meeting, 

voor alle militanten, kaderleden 
en mandatarissen. Sprekers zijn 
uiteraard algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels en algemeen se
kretaris Paul Van Grembergen. 
Samen zullen zij de intenties en 
krachtlijnen van het nieuwe Partij
bestuur uittekenen. En dit zowel 
organisatorisch als politiek. 

Na afloop van deze meeting, 
omstreeks 17 u. staan zij overi
gens ter uwer beschikking. Uw 
op- en aanmerkingen, uw proble
men of suggesties: dit alles kan u 
dan gerust kwijt. 

Motivatie, ambitie en durf zijn 
momenteel prioritair. De uitda
gingen staan voor de deur: ge
meenteraadsverkiezingen, na
tionale verkiezingen (misschien 
zelfs vervroegd) en Europese 
verkiezingen. Uw positieve aan
wezigheid mag op de kaderdag 
van uw provincie niet ontbre
ken. Bovendien rekenen we 
erop dat u alle bestuursleden 
en militanten van uw afdeling 
aanzet, tijdens de meeting 
mede te getuigen van een en-
toesiaste en wilskrachtige 
Volksunie. 

Zaterdag 18 oktober 1986 
, .stadsschouwburg'' 
Minderbroedersstraat 
3300 Tienen 

Komt u van de autoweg E 40, dan neemt u de afslag 25 
richting Tienen. Aan de derde verkeerslichten (juist voorbij de 
spoorwegbrug) slaat u linksaf, in de richting ,,Centrum met 
parking". Wanneer U dan de derde straat rechtsaf neemt, dan 
rijdt u zo op de parking ,,Kazerne". De Stadsschouwburg ligt 
aan de voorzijde, juist naast de parking. 

Komt u vanuit Leuven, Aarschot of Diest langs de gewone 
weg, dan volgt u de Ring rond Tienen in de richting Sint-Truiden. 
Aan de tweede verkeerslichten, voorbij het kruispunt met de weg 
naar Sint-Truiden en net vóór de spoorwegbrug, slaat u rechtsaf 
in de richting ,,centrum met parking". 

Let op 
De ontmoeting met alle mandatarissen vindt plaats in de 

gebouwen van ,,Paribas", gelegen nabij de ..Stadsschouw
burg". 

Zondag 19 oictober 1986 
,,Feestzaal Sportcentrum Bevegemse vijvers" 
Zwembadstraat 7 
9620 Zottegem 

De afdeling Zottegem brengt vanaf alle invalswegen de 
vereiste bewegwijzering aan. zodat u op een gemakkelijke wijze 
het sportcentrum kunt vinden. 

Een primeur 
Het is koersen geweest tegen het uunverk, maar het nieuwe Partijbestuur hield eraan tegen de 

provinciale kaderdagen een verzorgde uitgave te hebben waarin, bondig en fraai, de krachtlijnen van 
organisatorische en politieke aanpak samengevat zijn. 

De brochure is er. Onder de titel „ Weten wat we willen. Nemen wat ons toekomt." geven voorzitter Jaak 
Gabriels, sekretaris Paul Van Grembergen en de ondervoorzitters Jef Maton en Jaak Vandemeulebroucke 
antwoord op twee fundamentele vragen: voor welk Vlaanderen ijveren wij, en welk soort Volksunie is er 
nodig om dit Vlaanderen van onze droom tot werkelijkheid te maken ? 

Tijdens de kaderdagen ligt deze primeur te uwer beschikking. Verfraaid met tekeningen van „ian". 

Kaderdagen 
Waar? 
Wanneer? 

Zaterdag, 18 oktober 1986 
Provincie Brabant , 
..Stadsschouwburg" 
Minderbroedersstraat, 3300 Tie
nen 
Zondag, 19 oktober 1986 
Provincie Oost-Vlaanderen J 
,,Feestzaal Sportcentrum Beve»! 
gemse Vijvers" 
Zwembadstraat 7,9620 Zottegem 
Zaterdag, 25 oktober 1986 
Provincie Antwerpen 
..Feestzalen Alpheusdal" 
Filtp Williotstraat 22, 2600 Ber
chem 
Zondag, 26 oktotter 1986 
Provincie Limburg 
„Hotel Overeinde" 
Overelnde 8, 3668 As 
ZoiKiag, 9 november 1986 
Provincie West-Vlaanderen 
,,Park Rodenbach" 
Langebruggestraat 5, 8800 Roe-
seiare 

WETEN 
WAT WE 
WILLEN 
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Het partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie Partijbestuur van maandag 13 

oktober j . l . heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende 
mededelingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Naar Voeren 
In de kwestie Happart dreigt men 

de grond van de zaak uit het oog te 
verliezen, nl. dat Happart nooit tot 
burgemeester had mogen benoemd 
worden. Hij kan evenmin schepen 
zijn; daaromtrent bestaat er een dui
delijke uitspraak van het Arbitragehof. 
De regering moet dringend een einde 
maken aan de onnozelheid die zich 
nu afspeelt. 

Het statuut van Voeren Is onbe
spreekbaar. De Volksunie zal binnen
kort zelfs konkrete voorstellen doen in 
het parlement, waardoor de facilitei
ten worden afgeschaft. 

Voor de VU is het ook duidelijk dat 
Nothomb weg moet als minister. Hij 
betekent een manifeste aanfluiting 
van en voor de rechtsstaat. Het inge
spannen beroep bij het Hof van Kas-
satie kan en moet door de regering 
ingetrokken worden. De bewering van 
Martens alsof dit een persoonlijk ini
tiatief van Nothomb was, is onjuist en 
kan meteen worden ongedaan ge
maakt. 

Om soortgelijke gevallen in de toe
komst te vermijden moeten Vlaande
ren en Wallonië de volledige voogdij 
over de eigen gemeenten krijgen. Ter
zake is de goedkeuring van het wets
voorstel van o.m. de VU-er Coveliers 
een noodzaak. 

De VU-top zal vrijdagochtend om 7 
uur de gemeenteraadszitting van 
Voeren bijwonen. Onze uitnodiging 
aan het adres van de CVP-, PVV- en 
SP-voorzitter, om die dag mee te 
rijden naar het Voerense gemeente
huis, blijft gelden. 

Topontmoeting 

De Volksunie is ontgoocheld over 
de voorbije topontmoeting tussen de 
Amerikaanse president Reagan en de 
Sovjetrussische partijleider Gorbat-
sjov. 

De inzet van deze onderhandelin
gen was zo alomvattend dat er moei
lijk een akkoord kon bereikt worden. 
Het leek wel naar de maan grijpen... 
Wellicht zijn er vorderingen gemaakt, 
maar volgde er geen konklusie. De 
VU hoopt dat de lopende onderhan
delingen in Geneve nu spoedig tot 
resultaten leiden. 

De totale afwezigheid van Europa is 
betreurenswaardig. België kan terza
ke een rol spelen en een voorbeeld 
stellen. In plaats van het Europessi-
misme dat thans de buitenlandse poli
tiek van België kenmerkt, pleit de VU 
voor een nieuwe aanzet in het kader 
van de Europese politieke samenwer
king en in het bijzonder voor de op
maak van een Europees memoran
dum aan de twee grootmachten. Bel
gië heeft hierin een unieke opdracht. 
Vooreerst omdat zij vanaf 1 januari 
het voorzitterschap van de Europese 
Raad waarneemt en daarenboven 
kan zij de ontspanningsdialoog met 
de kleine landen aangaan. 

Bovendien bewijst dit dat de over
haaste beslissing om kernraketten te 
plaatsen in België verkeerd was. De 
VU zegt nu reeds neen tegen de 
eventuele plaatsing van bijkomende 
raketten, zoals zij zich blijft verzetten 
tegen de reeds geplaatste raketten in 
Florennes. In dit verband veroordeelt 
de VU de ,,taktische koerswending" 
van Karel Van Miert. 

I-let universitair 
onderwijs en het 
wetenschappelijk 
onderzoek 

De VU betreurt dat er op dit ogen
blik in ons land geen globale visie 
meer wordt ontwikkeld m.b.t. het uni
versitair onderwijs en het weten
schappelijk onderzoek. Bovendien 
ligt de lat op dit vlak helemaal niet 
gelijk en wordt Vlaanderen op een 
ontoelaatbare wijze benadeeld. 

De VU verwijst terzake naar het 
buitenland. In verhouding tot de stu-
dentenbevolking blijkt dat België 1,45 

maal meer heeft uitgegeven tijdens 
de voorbije jaren, Duitsland en Neder
land 3 maal zoveel, Frankrijk 2 maal 
zoveel. Cijfers die voor iemand zoals 
Verhofstadt, die zo vaak naar het 
buitenland verwijst, sprekend zijn. 
Ook t.o.v. het BNP geeft België min
der uit dan de ons omringende lan
den. 

Het totaal gebrek aan beleidsvisie 
wordt ook geïllustreerd door de impro-
visatie-maatregelen rond de bissers, 
de trissers, de numerus clausus, enz. 

Meer fundamenteel dreigt het uni
versitair onderwijs weer een elite-on
derwijs te worden. Wij herinneren aan 
het hoger inschrijvingsgeld, het niet 
verhogen van de studietoelagen en 
de grondige afbouw van de sociale 
voorzieningen. Daardoor zullen heel 
wat Vlaamse jongeren uit de minder-
begoede milieus voor een zeer hoge 
drempel komen te staan. Vooral die 
gebieden waar geen volwaardige uni
versitaire instellingen zijn, blijken 
minder dan andere te participeren 
aan het universitair onderwijs. West-
Vlaanderen en Limburg blijven on
aanvaardbaar achterop. 

Het fundamenteel wetenschappe
lijk onderzoek komt eveneens in het 
gedrang t.v.v. het technologisch on
derzoek met onmiddellijk ekonomisch 
effekt. Dat de bedrijven vaak optreden 
als medefinancier kan een gemakke-
lijkheidsoplossing zijn maar stelt toch 
wezenlijk de vraag naar het op termijn 
geplande fundamenteel wetenschap
pelijk onderzoek. 

De benadeling van Vlaanderen in
zake wetenschappelijk onderzoek is 
ook merkbaar op Europees niveau. 
De jongste zeven jaren gingen de 
Europese kredieten voor 67 % naar 
Wallonië, 11 % naar Brussel en 
slechts 22 % naar Vlaanderen. 

Uit de diverse toespraken van de 
Vlaamse universiteitsrektoren bleek 
dat die fameuze gelijke lat van Coens 
eigenlijk een grote lacher is. Alhoewel 
de zaak veel te pijnlijk is om daarmee 
te kunnen lachen. Ten eerste wordt 
momenteel nog 2,5 miljard frank méér 
besteeds aan het universitair onder
wijs in Wallonië dan in Vlaanderen. 
Daarenboven zijn er heel wat meer 
fakulteiten in Wallonië dan in Vlaan
deren. 

Fundamenteel kan de lat niet gelijk 
liggen als de mogelijkheden van de 
Vlaamse jongeren beperkter zijn dan 
deze voor hun Franstalige kollega's. 
59 % van de universitairen zijn Vla
mingen en slechts 41 % zijn Franstali-
gen. 

Zo'n beleid kan niet blijven duren. 
Het feit dat Vlaamse ministers dit 
ondersteunen is onduldbaar. 

Nieuwe VU-penningmeester 

Bestuursverkiezingen 
afgesloten 

Vorige zaterdag werden de interne bestuursverkiezingen afge
sloten. De leden van de VU-partijraad verkozen een nieuwe 
penningmeester en tevens werd overgegaan tot de aanduiding 
van de leden in de partijraadskommissies. 

Willy De Saeger werd in de eerste 
stemronde verkozen tot nieuwe alge
mene penningmeester. Na zeven en 
een half jaar de funktie van algemeen 
sekretaris te hebben vervuld wordt 
deze 47-jarige nationalist thans de 
,,schatbewaarder" van de partijgel-
den. Voorwaar geen makkelijke klus. 

Door zijn verkiezing maakt Willy De 
Saeger ook deel uit van het VU-
partijbestuur. 

Kommissies 
Vervolgens werd overgegaan tot de 

verkiezing van twee kommissarissen-
revisoren. Uittredend penningmees-

In het Baljuwhuis te Galmaarden 

FVK houdt landeliike 
ontmoetingsdag 

De Federatie van Vlaamse Kringen is sedert 1984 door het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend als sociaal-
kuiturele organisatie. 

In de voorbije drie jaar heeft de FVK zich tot het Vlaams
nationaal Kuituur- en Strijdfonds uitgebouwd, en daardoor haar 
specifieke plaats ingenomen, naast Davidsfonds, Masereelfonds, 
Vermeylenfonds en Willemsfonds. 

jaar staat de identiteit van de FVK 
centraal, alsmede haar plaats in het 

Op 18 oktober 1986 komt de FVK 
reeds voor de derde maal bijeen in 
een landelijke ontmoetingsdag. Dit 

De VU was sterk vertegenwoordigd op de anti-TGV-betoging te Halle. 
Van het Kempense Halle tot het Brabantse Halle 1 

brede spektrum van de Vlaamse Be
weging: de uitvaardiging van het 
FVK-manifest en de FVK-identiteits-
kaart. 

De ontmoeting gaat door in het 
Baljuwhuis, Kammeersweg 2 te Gal
maarden. 

Programma; 
14.30: Openingsrede door Bruno 

Eylenbosch, direkteur van het Baljuw
huis. 

14.45: Uitvaardiging van het FVK-
manifest ,,De identiteit van de Fede
ratie van Vlaamse Kringen", ,,De 
plaats van FVK in de Vlaamse Bewe
ging" door E. Van Vaerénbergh, alge
meen voorzitter. Uitreiking van de 
persoonlijke FVK-identiteitskaart. 

15.15: pauze 
16.00: Priester Daens Lede in de 

kijker. De spoortrekker van de Vlaam
se Franken door Herman Gevaert, 
ondervoorzitter. 

16.30: Jef Van Hoof, 100 jaar, door 
mevrouw R. Dehouy, Van Hoof spe
cialiste (met voorstelling nieuwe lang
speelplaat met bekende en onbeken
de komposities). 

17.00: Slottoespraak door alge
meen voorzitter E. Van Vaerénbergh. 

Nadien: bezoek aan het volksmu-
ziekatelier Herman Dewit ('t Klieks-
ken). 

Voor wie er een familie-uitstap van 
wenst te maken is er gedurende het 
programma voor echteno(o)t(e) en 
kinderen een geleide wandeling voor
zien. 

Wie wenst deel te nemen aan de 3e 
landelijke ontmoetingsdag van de Fe
deratie van Vlaamse Kringen: Alge
meen Sekretariaat, Gebr. VAndevel-
destraat 68 te 9000 Gent. Tel. 
091/23.77.42. Deelname is gratis. 

ter Paul De Neve en het Antwerpse 
partijraadslid Leo Luyten haalden 
het. In het beheerskomitee werden 
kamerlid Jan Caudron, Bob Loete, 
Jan Peumans, Johan Plas, senator 
Oswald Van Ooteghem, Toon van 
Synghel en Rik Verlinde verkozen. 

De stemming over de samenstel
ling voor de tucht- en verzoenings-
raad werd uitgesteld, omdat de partij
raad besloot een voorstel van alge
meen sekretaris Paul Van Grember-
gen in overweging te nemen. 

De statutenkommissie is voortaan 
als volgt samengesteld: kamerlid Jo 
Belmans, Rom De Craen, kamerlid 
Nelly Maes, Koen Pauli, Wilfried 
Remy, Winfried Van Gramberen en 
Erwin Vermeire. De kommissie pers, 
media en propaganda is aldus sa
mengesteld : Albrecht De Schrijver, 
Jan Fonteyne, Hendrik-Jan ombe-
Iets, Hugo Olaerts, Paul IMartens, 
Plet Ronsijn en Hilda Uytterhoeven. 
De kommissie VU-vrouwen blijft de
zelfde als voorheen en werd bij hand
geklap verkozen. 

Vermelden we nog dat partijraad
voorzitter Paul Vanden Bempt 
ambtshalve deel uitmaakt van alle 
partijraadskommissies. 

VNOS op de buis 
Het VNOS-programma van dinsdag 

21 oktober om 21u30 op BRT-1 bevat 
volgende onderwerpen: 

een debat over de toekomst van het 
hoger onderwijs in Vlaanderen met 
studenten en een panel met o.m. dr. 
Chris Vandenbroeke (RUG), senator 
Rik Vandekerckove, e.a. 

in de rubriek ,,Uit de Wetstraat" 
een gesprek met de nieuwe VU-frak-
tievoorzitter Hugo Coveliers 

de politieke aktualiteit doorgelicht 
door Jan Van Dam 

in „Mensen van bij ons" een portret 
van de kabaretgroep ,,Belgies Wan
hoop". 

Een avondje VNOS? Daar blijf je 
voor thuis! 

Oproep 
tot studenten 

VNOS orgenlseert op dinsdag 21 
oktober a.s. een TV-debat over de 
toekomst van het hoger onderwijs 
In Vlaanderen. Bedoeling Is een 
panel van specialisten te konfronte-
ren met een studentenpubliek. 

De opname hiervan gaat door op 
dinsdag 21 oktober vanaf 14.30 uur 
tot 19 uur in studio 3 van de BRT, 
Aug. Reyerslaan 52 te Brussel. 

VUJO'ers of andere VU-studen-
ten die aan dit debat wensen deel te 
nemen kunnen zich melden bij 
VNOS: tel. 02/219.49.30. 
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VUJO-Turnhout (arr.) biedt alternatieven 

Kempen: noodgebied of 
kansgebied 

Zaterdag 11 oktober jongstleden organiseerden de Volksunie-
jongeren van het arrondissement Turnhout een druk bijgewoonde 
perslunch onder het thema „Jongerenwerkloosheid in de Kem
pen". 

Joris Sels (voorzitter Volksuniejongeren arr. Turnhout) schetste 
een algemeen beeld van de jongerenwerkloosheid en stelde de 
VUJO-alternatieven voor. 

VU-senator Oswald Van Ooteghem 
van zijn kant wees op de mogelijkheid 
om tienduizenden Vlaamse werkio 
zen onmiddellijk werk te verschaffen 
door de tenuitvoerlegging van een 
VU-spoedplan voor tewerkstelling, 
dat door Van Ooteghem m 1985 als 
wetsvoorstel werd ingediend Dit 
„plan Van Ooteghem" komt erop 
neer dat de klassieke werkloosheids
uitkering, die de staat nu gemiddeld 
625 000 fr per persoon en per jaar 
kost, vervangen wordt door een 
maandelijks ,.leergeld" van 15 000 
f r , dat door de RVa wordt uitgekeerd 
voor jongeren beneden de 25 jaar en 
voor alle schoolverlaters tot 5 jaar na 
hun studie, die door een werkgever 
bijkomend worden aangeworven Het 

VU-Berchem: 
sluitzegels 
tegen Happart 

De Volksunie — afdeling Berchem 
heeft zelfklevende sluitzegels ter be
schikking in verband met Happart en 
de Voerproblematiek 

Het betreft afzonderlijke sluitzegels 
(dus met op grote bladen) 

Er zijn vier slogans, zwart op gele 
grond met volgende slogans ,,Hap
part buiten", ,.Voeren Vlaams", 
„Voeren blijft Vlaams" en ,,Happart 
José nee" 

Deze sluitzegels kunnen ook als 
sticker gebruikt worden 

ZIJ zijn te verkrijgen bij de Volks-
unie-Berchem, sekretariaatsadres 
Apollostraat 73 te 2600 Berchem-Ant-
werpen, tel 321 19 86 (of bij de be
stuursleden) tegen 50 fr voor 40 ze
gels (tien van elke slogan), of door 
storting op 402-6078441-30, met dui
delijke vermelding van naam en 
adres 

leergeld is uitdovend en blijft mini
mum 3 jaar gehandhaafd waarna het 
vermindert, om na 5 jaar volledig te 
verdwijnen De voordelen van deze 
formule zijn meervoudig de staat be
spaart per werkloze een aanzienlijk 
bedrag, de werkgever bespaart op de 
loonkosten en duizenden jongeren 
wordt de kans geboden om onmiddel
lijk aan de slag te gaan en beroepser-
vanng op te doen 

De straat op! 
Afrondend gaf Hans Fransen (oud 

voorzitter VUJO-arr Turnhout) — 
hienn bijgestaan door Kns Van Dijck 
— een overzicht van de aktiviteiten 
die VUJO-arr Turnhout de longste tijd 
ontwikkeld heeft om het probleem van 
de jeugdwerkloosheid in de Kempen 
voor het voetlicht te brengen Zo was 
er in maart '86 een arrondissementele 
VUJO-kaderdag en in april werd er 
een open brief aan koning Boudewijn 
geschreven ter gelegenheid van zijn 
bezoek aan de Kempen Na de vakan
tie werden op de jaarmarkt te Turn
hout honderden pamfletten bedeeld 
Tevens is het de bedoeling om in de 
weken na de perskonferentie 20 000 
pamfletten onder de werkloze jonge
ren van het arrondissement te ver
spreiden 

VUJO-Turnhout, voorwaar een ar
rondissementele ploeg die met stilzit i 

Zo wees de spreker met nadruk op 
de noodzaak van een bedrijfsvriende-
lijker klimaat m Vlaanderen Via een 
vermindering van de vennootschaps
belastingen en het terugdraaien van 
de hoge bruto-loonkost dient er ge
zorgd te worden voor meer zuurstof 
voor de bedrijven De meerwinst van 
de bedrijven zou (verplicht i) moeten 
geherinvesteerd worden, zodat de 
werkgelegenheid zal toenemen 

Vlaamse staat 
Tevens werd aangedrongen op de 

oprichting van een Vlaams investe-

ANTWERPEN 
OKTOBER 

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 
dnnk 
18 NIJLEN: Mosselfeest in lokaal 
Kempenland Van 16 tot 22 uur Ook 
op zondag 19 okt van 12 tot 15 uur 
Inschrijven gewenst Org VU-Nijlen 
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 
22 AARTSELAAR: Kennismaking 
met de nationale voorzitter Jaak Ga
briels, in lokaal Rodenbach om 20 
uur Org VU-Aartselaar 

24 MORTSEL: Fuif van VUJO, in 't 
Centrum Osylei 43 om 20 uur 
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 m voorverkoop) 
25 PUTTE: 7de Vlaamse Nacht 
Discobar ,,Bob" Zaal ,,De Wilde
man", Mechelbaan Org VU-Putte 
25 BOOISCHOT-SCHRIEK: Ha-
nngfeest op terreinen van SK Pijpel-
heide 100 fr Vanaf 18 u Org VU-
Booischot-Schnek 
28 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Kon 
Ballet van Vlaanderen ,,Moves" Zaal 
De Singel, Antwerpen om 20u (Uit
verkocht I) org Vlaamse Knng Schel-
demeeuw i s m VTB-VAB 
30 ZWIJNDRECHT-BURCHT: ge
leid bezoek aan Sint-Jacobskerk te 
Antwerpen Vertrekt om 14u , Kerk
plein, Zwindrecht Org Vlaamse ge
pensioneerden ,,Rust-Roest" 
31 KAPELLEN: Jongerenfuif in de 
Denneburghoeve, Geelhanddreef 
Aanvang 20u30 Org Vlaamse Jon
geren Kapellen 

nngfonds Tenslotte benadrukte Joris 
Sels dat alle maatregelen ten gunste 
van tewerkstelling en ekonomische 
heropleving in de Kempen pas echt 
vruchten kunnen afwerpen indien ze 
gerealizeerd worden binnen een ei
gen Vlaamse staat ,,Vlaanderen 
moet de miljarden die nu via allerlei 
kanalen naar Wallonië afvloeien naar 
eigen inzichten en goeddunken kun
nen besteden aan Vlaamse noodge-
bieden als de Kempen, wil men de 
Kempense werklozen nog enige hoop 
geven op een betere toekomst En dat 
IS alleen maar mogelijk in het per-
spektief van een eigen Vlaamse staat, 
met uitgebreide bevoegdheden en 
vooral ruime financiële middelen" 

Herman Verachtert (arr VU-sekre-
taris) wees erop dat de Kempen over 
voldoende troeven beschikt om als 
ekonomisch ..kansgebied" te worden 
beschouwd een jonge en werkzame 
bevolking, de aanwezigheid van de
gelijke onderwijsinstellingen, een 
gunstige centrale liggen en bereik
baarheid binnen EEG-verband, goed 
uigebouwde infrastrukturele voorzie
ningen, enz 

Alvast met pamfletten de baan op' 

Konkrete maatregelen 
,,Aan de overheid om via gepaste 

steun- en investenngsmaatregvlen in 
te spelen op deze gunstige uitgangs
punten", aldus Verachtert, die met
een enkele konkrete maatregelen ver
meldde die voor de ekonomische be-
dnjvigheid in de Kempen nieuwe 
zuurstof kunnen betekenen klein
schalige tewerkstellingsinitiatieven 

op het vlak van de nieuwe technolo-
gien, vermindenng van de bruto-loon
kost en van de fiskale druk op de 
bedrijfsaktiviteiten, verbeterde oplei
dingsvormen in funktie van de ar
beidsmarkt, efficiëntere opleiding en 
begeleiding van ondernemers via be-
drijfscentra, speciale aandacht voor 
jongeren die definitief werkloos drei
gen te worden, enz 

DIKSTE... 
Vlaamse burger 
als klient. 

ui^-En natuurlijk 
hebt u die kledingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt' 

IS werkeli jk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
m België met 6 meester 
kleermakers door lopend 
tot uw dienst 

U moet echt met naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst een goede kleermakers 
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers meester kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

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

den terwijl u in de gezellige kof 
fie shop iets drinkt 

Boomsesteenweg 35 

OPEN 
K L E D I N G M E Y E R S 

ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 
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VU-Leuven bracht onderwijsmensen samen 

Onderwijsdebat 
op hoog peil 

Op 2 oktober organiseerde de VU-afdeling van Leuven-centrum 
een debat over de invloed van het St. Annaplan op het onderwijs. 
De datum was in ieder gevai goed gel<ozen. Begin ol<tober was 
immers de datum waarop de zo belangriji<e leerlingaantaiien 
definitief werden vastgelegd en voor de onderwijsmensen van het 
panel was dan ook duidelijk geworden wat Coens hen had 
voorgehouden. 

Na een korte inleiding door de — 
ontslagnemende — afdelingsvoorzit
ter Hans Bracquené, die het forfait 
van de vertegenwoordiger van de 
PVV betreurde, opende de BRT-jour-
nalist Mark Duysters het debat 

Geen overleg 

Het eerste onderwerp dat aan de 
deelnemers werd voorgelegd was of 
ZIJ tevreden waren met de manier 
waarop de maatregelen waren tot 
stand gekomen Dat bleek alvast met 
het geval te zijn Zowel Lou Boghe, 
vertegenwoordiger van het socialisti
sche ACOD, Jan Vandeponseele, di-
rektielid van het Atheneum van Keer-
bergen, als Luc Vanhorenbeek, VU-
kamerlid, vonden elk vanuit hun hoek 
dat er van enig voorafgaand overleg 
geen sprake was geweest Enkel M 
De Smet van de Katolieke Ouderver
eniging was wat genuanceerder Wel 
moest worden toegegeven dat het 
vroeger, onder andere ministers van 
andere partijen eigenlijk nauwelijks 
beter was geweest 

Wat meer onenigheid — of wat het 
eerder onduidelijkheid — was er toen 
werd nagegaan wat nu de konkrete 
invloed van de maatregelen in de 
scholen was Lou Boghe sprak over 

een verlies van zowat 12 % aan 
leerkrachten in het rijksonderwijs, iets 
wat door Jan Vandeponseele, die 
echter wel enkel voor zijn school kon 
en wou spreken, met kon bevestigd 
worden M De Smet kon ook geen 
globaal cijfers geven maar wou wel 
kwijt dat het verlies aan arbeidsplaat
sen in ieder geval hoger zou liggen 
dan het streefcijfer van 4 % dat in het 
regermgsplan was opgenomen 

Heeft dit dan invloed op de kwaliteit 
van het onderwijs' Voor Luk Vanho
renbeek kan daar geen twijfel over 
bestaan en daar werd hij door de 
meeste andere panelleden m bijgetre
den Vanuit de zaal stelde men daar 
toch enkele vragen bij 
Eensgezind 

Het debat eindigde in ieder geval 
op een eensgezinde noot Na een wat 
lang uitgesponnen en vrij technische 
diskussie over de mogelijke verschil
lende behandeling tussen Rijks- en 
Vrij Onderwijs konkludeerden allen 
toch wel dat het onderwijs voor de 
toekomstige maatschappij zeer be
langrijk zal worden Een minder stief
moederlijke benadering van dit onder
wijs dringt zich dan ook op 

(H.B.) 

Het panel met van rechts naar links M. Boghe (ACOD), Jan Vandeponseele 
'Atheneum Keerbergen), Mark Duysters (BRT), Luk Vanhorenbeek (VU-kamer-

lid), M De Smet (Nat Konfederatie van de Katolieke Ouderverenigingen) 

OKTOBER 

18 HALLE: Mosselkermis in de pa
rochiezaal St -Rochus, Melkerijstraat 
82teHalle Vanaf 17u Ookop19okt 
vanaf 12 uur Org VU-Halle 
18 BRUSSEL-NEDER-OVER-
HEEIMBEEK: 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 m 
Parochiekring, Kerkstraat 31 vanaf 17 
tot 22 uur Org VU-Ruisbroek 
19 ROOSOAAL: voordrachtavond 
,.Alcohol en andere drugs m en buiten 
de school" Vergaderzaal, Brussel-
straat 13 Org Vlaamse Knng Roos-
daal Aanvang 20u Inkom gratis 
19 RUISBROEK: Boerenkermis in 
Parochieknng, Kerkstraat 31 vanaf 12 
tot 22 uur Org VU-Ruisbroek 
19 HOLSBEEK: Natuurwandeling 
Samenkomst om 14u30 aan Kerk 
Holsbeek, Dorp Org Dosfelknng 
Leuven 

BRABANT 
20 WEMMEL: vormingsavond 
,,Vlaamse beweging, nooit van ge
hoord'"in Kultureel Centrum ,De 
Zandloper' Org Dosfelinstituut 
Aanvang 20u 
20 HUIZINGEN: Alg ledenvergade
ring voor de leden van Alsemberg, 
Dworp, Beersel, Huizingen en Lot 
voor de samenstelling van de Politie
ke Raad van Beersel Om 20 uur in 
Zaal Tijl, Torleylaan 24 Woordvoer
der Ere-senator Bob Maes 
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 TIENEN: Vlaamse Zangavond in 
zaal ,,Koelieske", Broekstraat 48 
Aanvang 20u30 Org VUJO-Tienen 
Inl Valkeniers, Potterijstr 14, Tienen 
(016/81 14 10) 
24 ROOSDAAL: voordrachtavond 
,,De impakt van de TV op het gezins
leven" Vergaderzaal, Brusselstraat 
13 Org Vlaamse Kring Roosdaal 
Aanvang 20u Inkom gratis 

mi 

MARO 
DECOR 

KUNSTMEUBELEN en STIJL VERLICHTING 
OOSTERSE TAPIJTEN, 

GESCHENKEN 

* • • 

Gentse Steenweg 
9410 Erpe-Mere 
Tel. 053-78.27.58 

Waar het 60 jaar geleden in het huwelijk trad 

Echtpaar Vandeplas-Huts 
te Hoegaarden gehuldigd 

Op zaterdag 18 oktober wordt te Hoegaarden de diamanten 
bruiloft gevierd van het echtpaar Jozef Vandenpias en Helena 
Huts. 

Beiden huwden inderdaad op zaterdag 16 oktober 1926 te 
Hoegaarden. Het leven van het echtpaar en dan vooral van Jet 
stond en staat helemaal ten dienste van de Vlaamse beweging. 

Jef had trouwens in zijn vader een 
goed voorbeeld In 1998 was vader 

24 VILVOORDE: Spaghetti-avond 
in het Kollege (naast het zwembad, 
dicht bij de O L V kerk) Vanaf 20 uur 
Org VUJO-Vilvoorde-Peutie 

25 HALLE: Huwelijk van Leen en 
Mark in de Emmauskerk te Halle (Don 
Bosco) om 15 u 

26 OVERUSE: Eetfestijn in ,,Ter 
Use", eerste verdieping, Stationsstr 
8 Ossehaas met fnetjes en sla, 350 
fr , kinderschotel 175 fr Org VU-
Overijse 

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 Knng Roosdaal 
Aanvang 20u Inkom gratis 

29 LENNIK: Diatentoonstelling over 
Bah, Sulawesi en Java In de Raads
zaal van het Lennikse gemeentehuis 
Aanvang 20u Inkom gratis 
31 DILBEEK: Bal van Burgemees
ter Valkeniers in Rekreatiecentrum 
van Itterbeek Om 21 u met orkest 
Waltra en reuze-tombola 

Alfons reeds lijsttrekker voor de Chns-
ten Vlaamse Demokraten Vader Van
denpias was tevens een aandachtige 
lezer van Hendrik Conscience 

Leeuw van Vlaanderen 
Het spreekt dan vanzelf dat het 

boek De Leeuw van Vlaanderen ook 
in Hoegaarden zaden voor de toe
komst heeft gestrooid 

Jef IS zijn keuze voor het Vlaams-
nationalisme in moeilijke en goede 
dagen trouw gebleven tot op de dag 
van vandaag Ondanks zijn hoge leef
tijd trekt hij te Hoegaarden nog steeds 
de VU-kar mee 

Op zaterdag 18 oktober a s wordt 
het echtpaar door de hele dorpsge
meenschap gehuldigd en gevierd 

Hier het programma 
Om 15u30 mis met zang door de 

e h deken in de Sint-Gorgoniuskerk 
te Hoegaarden Om 17 uur in de 
Parochiezaal, Tiensestraat 54, Hoe
gaarden ontvangst en huldiging door 
de burgemeester en schepenen van 
Hoegaarden Huldiging door vooraan
staanden van de Volksunie, het Da-
vidsfonds en de Vlaamse Oudstrij-
dersbond Algemene ontvangst van 
familie en vnenden met drank, muziek 
en koffietafel 

Met onze wensen! 
WIJ wijzen er onze lezers op dat 

diezelfde dag te Tienen de provinciale 
VU-kaderdag doorgaat Wie 's 
avonds even langs Hoegaarden wil 
zal door Jef en Lenke graag ontvan
gen worden 

Ook VU-voorzitter zal het feest 
met zijn aanwezigheid luister bijzet
ten! 

Het adres van het vierende echt
paar Vandenplgs-Huts is Oudstrij-
dersstraat 18 te 3320 Hoegaarden 

De redaktie biedt aan beiden alle 
blijken van simpatie en dank en nog 
vele gelukkige jaren samen' 

Linkebeek, 
een tweede 
Voeren? 

Op zaterdag 18 oktober a.s om 
20 u organizeert het Taalaktiekomi-
tee in het Kultureel Centrum ,,De 
Moeilie" van de faciliteitengemeente 
Linkebeek een anti-faciliteiten-mee-
ting onder het motto „Wordt Linke
beek een tweede Voeren'" 

Programma: 
— TAK-film ,,taalgrenspenkelen" 
— Sprekers Piet Ronsijn (voorzit

ter nationale raad VUJO, vroeger be
drijvig in de VRJ-Vlaams Radikale 
Jongeren), Anton Bautmans (VU-
Kraainem) en Dries Muyiaert namens 
TAK 

ZO€K€RC:3€ 
D 21-jange jongeman, diploma in-
dustneel ingenieur scheikunde, goe
de kennis van Frans, Engels en Duits, 
vrij van legerdienst, zoekt dringend 
een passende betrekking Voor inlich
tingen zich wenden O Van Oote-
ghem - Senator, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 
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In de Aalsterse gemeenteraad 

Letterlijk en figuurlijk wespen... 
Een gemeenteraad te Aalst met 24 punten op de agenda van de 

openbare vergadering en slechts elf interpellaties is uitzonderlijk. 
Acht van de elf interpellaties werden ingediend door de VU-f raktie. 
Na de goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 2 
september moesten de raadsleden de proces-verbalen van nazicht 
van de Stadskas over het tweede trimester 1986, van het Stedelij
ke bedrijf voor waterbedeling, van het Slachthuisbedrijf en van de 
Regie voor grond- en bouwbeleid verwerken. 

Tot dan verliep alles vlot De verbe-
teringswerken aan de Sint-Annastraat 
waren voor ons VU-raadslid Danny 
Denayer het startsien om zijn dossier
kennis nogmaals te bewijzen 

„Nieuwe architekt..." 
BIJ de twaalf overige agendapunten 

kwam het tot scherpe woordenwisse
ling tussen schepen van Openbare 
Werken en ons VU-raadslid Dat Dan
ny Denayer de man is die alle dos
siers napluist en zowat overal waar 
werken in uitvoering zijn of waar be
twistingen rijzen, ter plaatse de zaak 
onderzoekt maakt schepen De Maght 
kittelorig Dat Denayer vaak verplicht 
IS m details toe te treden doet mets af 
van zijn slagkracht 

Denayer kreeg zelf van een zeer 
boze De Maght de eretitel van „nieu
we architekt van Aalst" 

Toen het oprichten van een polyva
lente zaal met akkomodaties op het 
terrein van de vroegere gemeente
school in de deelgemeente Nieuwer
kerken te sprake kwam zat het spel 
pas goed op de wagen De polyvalen
te zaal, die voorlopig 6,5 miljoen gaan 
kosten werd door ons raadslid op de 
korrel genomen Hij werd hierbij ge
steund door SP-fraktieleider die geen 
luxueuze zaal wou 

Schepen De Maght nam het met dat 
Denayer haar ondemokratisch noem

de Denayer stelde zich vragen over 
de manier waarop de schepen haar 
dossiers samenstelt ,,U bokst alles 
rap, rap m elkaar U doet steeds uw 
eigen zin en U houdt met niemand 
rekening U bent én eenzijdig én een 
eenzaat 

Tenslotte werden alle punten afge
rond met de klassieke meerderheid/ 
minderheid stemming 

Tijdens de interpellaties zou Denay
er het nog hebben over de Kerkhof-
baan te Baardegem die vernieuwd 
werd tot aan het kerkhof en waarom 
slechts tot daar, waarom er in de 
stedelijke Akademie voor Schone 
Kunsten geen zevende jaar etalage 
werd ingericht, wat het kollege van 
burgemeester en schepenen gaat 
doen om de gezondheid van haar 
personeel te vrijwaren in de lokalen 
waar gerookt wordt, waarom het CBS 
in de Nieuwbeekstraat sommige mi
nieme percelen oude straat laat lig
gen bij de vernieuwing, wie de afge
broken betonboorden gaat betalen 
ook nog weten hoede prijsberekening 
gaat gebeuren in de Dorpsstraat te 
Meldert waar de oever van de beek 
met tientallen meters kasseistenen is 
uitgewerkt 

Oud zeer... 
De wegemswerken van de St -Apol-

oniastraat en Lindestraat zijn een oud 

zeer Deze holderdebolderweg, waar 
zelfs de meest fanantieke autobouwer 
geen testwagen durft naar toe sturen, 
was voor ons provincieraadslid Willy 
Van Mossevelde het onderwerp van 
interpellatie Van Mossevelde stelde 
dat men ter plaatse, met de winter 
voor de deur, de zaken zeer somber in 
ziet De noodzakelijke pnncipiele be
lofte van de bevoegde minister laat op 
zich wachten ondanks vroeger door 
hem aangegane beloften Van Mosse
velde besloot ,,Indien de uitvoenng 
van deze dnngende werken nog lang 
op zich laten wachten, dan kan de 
St -Apolonia- en Lindestraat in aan
merking komen als geklasseerd mo
nument of als alternatieve route voor 
Panjs-Roubaix 

Fraktieleider Jan Caudron wou van 
het kollege weten waneer men de 
bestaande reglementering op de retn-
butie voor de diensten verstrekt door 
de stedelijke brandweer korrekt gaat 
toepassen Tijdens zijn zitdagen voor 
sociaal dienstbetoon had Caudron de 
jongste tijd heel wat klachten gehoord 
van mensen die via het hulpcentrum 
900 beroep hebben gedaan op de 
stedelijke brandweerdienst om wes
pennesten te vernietigen die schade
lijk zijn voor personen Het spreekt 
vanzelf dat die mensen voor een paar 
wespen niet naar de 900 bellen maar 
dit slechts doen wanneer er werkelijk 
gevaar dreigt Meerdere medici be
vestigen trouwens dat personen en 
vooral kinderen die door een wespen-
zwerm overvallen worden meestal ten 
dode opgeschreven zijn 

Niettegenstaande de retnbutie 
(577,-fr) alleen maar mag aangere
kend worden wanneer er géén gevaar 
dreigt voor personen, werden de jong

ste twee maanden meer dan vijfhon
derd onrechtmatige rekeningen ver
stuurd naar Aalstenaars die daar he
lemaal met akkoord mee gaan 

Door wesp gestoken... 
Caudron verwees ook naar ant

woorden van de provinciegouverneur 
en de minister van de binnenlandse 
zaken op zijn parlementaire vraag 
betreffende deze materie Bij dit alles 
had onze fraktieleider twee vragen 
wanneer zal het CBS de bestaande 
reglementering korrekt toepassen en 
zal het CBS de illegaal verstuurde 
rekeningen terug intrekken 

Volgens de burgemeester was er 
geen vuiltje aan de lucht en worden er 
geen illegale rekeningen verstuurd 
om de Aalstenaars fiskaal te pluimen 

Toen Caudron stelde dat het roze 
interventieverslag van de bevelvoe
rende overste met de vermelding,,ge
vaar voor personen" door een brand
weerofficier van achter zijn bureau 
wordt geschrapt, was het alsof de 
burgemeester zelf door een wesp 
werd gestoken De burgemeeter be
loofde dit dadelijk te onderzoeken 
,,Als de bewenngen van Jan Caudron 
juist blijken te zijn dan zal het sche-
penkollege beslissen over de al of met 
ontlasting van de betalingsverorde-
ningen die meer dan vijfhonderd Aal
stenaars recent aankregen voor tus
senkomsten van de brandweer bij het 
vernietigen van wespennesten" aldus 
de CVP-burgemeester 

Nog 17 punten stonden op de agen
da van de besloten vergadering De 
Grote Markt lag er verlaten bij toen wij 
de raadszaal verlieten en er was geen 
„wesp" te bespeuren 

vu-Gent: 
„Hospice bli j f t !" 

Op uitnodiging van de VU-fraktie 
van OCMW-Gent zullen de VU-man-
datarissen van Gent, Destelbergen en 
Lochristi op vrijdag 24 oktober e k om 
18 uur stipt een bezoek brengen aan 
de St Amanduskliniek, die in het 
kader van de ziekenhuisprogramma-
tie bedreigd wordt door sluiting 

Aan de hand van de plannen voor 
modernisatie van de D-afdelingen en 
de kraamkliniek zullen alle mogelijke 
alternatieven onderzocht worden 

Gezien het aantal bezoeker beperkt 
dient te worden nemen geïnteresseer
den kontakt op met OCMW-raadslid 
Jan de Moor, lid Beheerskomitee St 
Amandus, Schooldreef 20 te 9219 
Gent-Gentbrugge (tel 091/30 0122) 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel 03-353.08 77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel 02-478 07.50 

Vrijdag 17 oktober 

Arr. Raad Aalst 
komt samen 

De raad van het arrondissement 
Aalst komt vrijdag 17 oktober 1986 
samen 

Deze belangrijke vergadenng gaat 
door om 20 uur in lokaal Gulden Vlies, 
Esplanadeplein 13 te Aalst 

Agenda 
Taakverdeling in de schoot van het 

arrondissementeel bestuur, 

Verslag van de partijraden, 

Arrondissementele akties rond Zui
ver water, ,,Arr Aalst ekonomisch, 
werkloosheid, pendel, enz " en Kon-
takt met de jongeren 

Partijakties rond Onderwijs en spe
ciale ,,WIJ-magazine", 

Provincieproblematiek, begroting 
1987 en vademecum voordelige pre
mies, enz Prov Oost-Vlaanderen 

Verder de politieke toestand, ver
nieuwing leden, voorstel statutenwij
ziging, enz 

Nieuwe VUJO-vlag 
te Gentbrugge-
Ledeberg 

Op zaterdag 13 september 1986 
hield de VUJO-Gentbrugge-Lede-
berg, een volleybaltoernooi en barbe-

Studie van Notaris Camiel VANHYFTE 
te Maldegem Tel. 050/71.15.08 

OPENBARE VERKOPING VAN 
Twee zeer welgelegen percelen ZAAILAND te Maldegem (Adegem), 
Veldekensakker, tussen de nulverkavelingsweg en het Kanaal van 
Schipdonk 

Notaris Camiel VANHYFTE te Maldegem, zal openbaar verkopen: 
GEMEENTE MALDEGEM (Adegem) 

Koop een: Een zeer welgelegen perceel zaailand gelegen te Maldegem 
(Adegem), Veldekensakker, aan de ruilverkavelmgsweg, bekend te 
kadaster sektie O nr 516/a, groot 2ha 29a 47ca 
Koop twee: Een zeer welgelegen perceel zaailand gelegen te Maldegem 
(Adegem), Veldekensakker, aan het Kanaal van Schipdonk, bekend te 
kadaster sektie O nr 531/a, groot Iha 29a 52ca 
Beide kopen worden in seizoenpacht gehouden tot 1 november 1986 
door de heren Manjn, Arseen en Adriaan Van Damme te Eeklo, 
Veldekens 23 
Voor nadere inhchtmgen zich wenden ter studie 

ENIGE ZITDAG: DINSDAG 28 OKTOBER 1986 
te 2 uur 30 's namiddags in de herberg „Den Appelboom", gehouden 
door de heer Hubert Van Speybroeck te Maldegem (Adegem) Appel 
boom 10 
Echtgenoten kopers moeten zich voorzien van hun trouwboekje en 
gebeurlijk van hun huwelijkskontrakt en voor gemeenschappelijke 
aankoop dienen zij beiden aanwezig te zijn of wettelijk vertegenwoor 
digd bij volmacht (volmacht te verkrijgen bij een notaris) 

cue ter ere van onze (eerste) vlagin-
huldiging 

De uitslag van het toernooi 
5de plaats Kapellen 
4de plaats Sleidinge 
3de plaats Antwerpen-St Amands-
berg 
2de plaats Gentbnjgge-Ledeberg 
1ste plaats Destelbergen 

Om 19uurstiptt)egonde vlaginhul-
diging, gestart door de peter Oswald 
Van Ooteghem en daarna bijgestaan 
door meter Chns Eliano Na de toe
spraken werd de apentief geschon
ken Een half uurtje later mocht dan 
iedereen aanschuiven voor het eten 

BIJ deze danken wij de delegatie uit 
Antwerpen, Kapellen en Frans-Vlaan-
deren voor hun komst 

Torenwachters-
prljs voor prof. 
Ada Deprez 

Op zaterdag 18 oktober om 17 uur 
wordt op initiatief van de dr J Goosse-
naertskring Gentbrugge-Ledeberg 
voor de tweede maal de Torenwach-
tersprijs uitgereikt 

Na Jef De Medts voor zijn aktivitei-
ten als direkteur van het NTG valt 
ditmaal de eer te beurt aan prof dr 
Ada Deprez voor haar onschatbare 
verdiensten op literatuur-histonsch 
gebied 

In de pers zijn de jongste weken 
heel wat reakties verschenen over de 
manier waarop het dokumentatiecen-
trum van prof Deprez in het histonsch 
Pand de plaats moet ruimen voor 
andere aktiviteiten 

Oud-ambassadeur Joost Goosse-
naerts, zoon van dr Jef Goossenaerts 
houdt de gelegenheidsrede Nadien 
wordt een receptie aangeboden door 
senator Oswald Van Ooteghem Deze 
akademische zitting heeft plaats m de 
prachtige trouwzaal van het diensten
centrum van Gentbrugge 

OOST-VL. 
OKTOBER 

16 ZOTTEGEM: Eerste van de 
tweedelige kursus van het Vormings
centrum L Dosfel Thema ,,Vlaamse 
Beweging nooit van gehoord'" In 
zaal Helios, Kazernestraat om 19u 30 
stipt Deelname kursus 150 fr Org 
VU-Zottegem 
17 DESTELBERGEN: Mousselsou-
per gevolgd door danspasjes In zaal 
Berghine, Dendermondesteenweg 
(centrum) Mosselen 250 fr , 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, in de Belfortzaal, 
Grote Markt om 20 uur Org Pnester 
Daensvrienden 
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 LAARNE-KALKEN: Hertstbal 
met ,,The Musicals" Zaal ,,Calcine", 
Koffiestraat 79, Kalken 
18 HERZELE: Volksuniebal in zaal 
EIroda, Evendaal Orkest The Ho
neys Deuren 21 u Inkom 100 fr , 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 Gabnels, 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 

25 KRUIBEKE: VU-mosselavond in 
Gasthof Schelderust Samenkomst 
om 19u Prijs 325 fr Gastsprekers 
Senator Walter Luyten ,,Onze onver
vangbare taak" en volksvertegen
woordiger Nelly Maes Inschrijven tot 
20 okt op tel 03/774 20 01 
30 ZOTTEGEM: Tweede deel kur
sus ,,Vlaamse Beweging nooit van 
gehoord I" door vormingscentrum L 
Dosfel Aanvang om 19u 30 stipt in 
zaal Helios, Kazernestraat Org VU-
Zottegem 

NOVEMBER 

10 AALST: Sint-Maartenbal in zaal 
Brueghel, Moorsel Orkest De Rock 
Stars Vanaf 21 uur Inkom 100 fr 
Org VU-Groot-Aalst 
18 ZOTTEGEM: Diavoordracht 
,,Voeren, het speerpunt van de 
Vlaamse Ontvoogding — een streek 
om verliefd op te worden" door Guido 
Sweren Om 20u in zaal Helion, Ka
zernestraat Org Vlaamse Vrienden-
knng VZW Blikopener 

OCWM - GENT 

Publieke oproep dd 1110 1986 
voor gegradueerde m de ERGO
THERAPIE 

Aanvragen dienen uiterlijk op 14 
november 1986 Inlichtingen en in 
schrijvingsformulieren zijn te be 
komen bij 

OCMW - Gent - Dienst Personeels
zaken 
Onderbergen 84 9000 Gent 
Tel 091/35 18 11 
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Tongeren-Maaseik (arr.) 
huldigde nieuwe voorzitter 
Tijdens de jongste arrondissemen-

tele raad van Tongeren-Maaseik werd 
de kersverse nationale voorzitter Jaak 
Gabnels door de raad in de bloeme
tjes gezet Dat gebeurde mits de ge
bruikelijke charmante kussen, de no
dige bloemen en enkele blijvende ge
tuigenissen van dank en trouw aan de 
nationale voorzitter een litho en drie 
voorzittershamers (een kleintje voor 
zijn voorzitterschap van de provincie-
raadsfraktie, een grotere voor zijn 
voorzitterschap van de kamerfraktie 
en een hele grote voor het voorzitter
schap van de partij) 

Na de gelukwensen en lofuitingen 
van arrondissementeel voorzitter Luk 
Robijns en van Jaaks geestelijke va
der Evrard Raskin, dankte Jaak Ga

bnels voor deze fijne, spontane vie
ring 

HIJ wees erop welk goeddraaiend 
arrondissement er bestaat in Tonge
ren-Maaseik omdat er nooit diepe 
twistpunten voor verdeeldheid heb
ben gezorgd Hij was er met weinig 
fier op dat opklimmen vanuit de basis 
mogelijk is door een brede kracht uit 
te bouwen aan die basis zelf, met 
name zijn eigen gemeente Bree 

Jaak Gabriels had heel wat woor
den van dank over voor de mensen 
die hij innig leerde kennen Evrard 
Raskin, Vic Anciaux, bestuursleden, 
kollega's-mandatanssen Vooral de 
onlangs overleden Paul Raskin werd 
in hennnenng gebracht als een inte-

GEMEENTE KAPELLEN 
(provincie Antwerpen) 

Een betrekking van deeltijdse bibliotheekassisent(e) in vast verband is 
te begeven 
De kandidaatstellingen moeten uiterlijk 16.11.1986 (eventueel aangete 
kend) bij het gemeentebestuut toegekomen zijn 
Om nutteloze kosten te vermijden, wordt het de kandidaten — alvorens 
hun kandidaatstelling in te dienen — ten zeerste aangeraden vooraf 
inlichtingen in te winnen bij de personeelsdienst (tel 03/664 73 70 -
binnenpost 29) 

De Gemeentesekretaris, De Schepen voor Personeelszaken, 
R Hannes G Schonkeren 

VU-Bree iiaaide 
nieuwe partij
voorzitter in 

Zaterdag 27 september j l , even na 
15 uur, werd er vanuit Brussel naar 
Bree getelefoneerd dat Jaak Gabnels 
tot partijvoorzitter werd gekozen Ter
wijl hij na de partijraad ook nog de 
verzamelde pers te woord diende te 
staan op het Barnkadeplem, schoot in 
Bree de verzamelde plakploeg, aan
gevuld met de geburen, aan de slag 

De mnt van zijn huis werd in een 
mum van tijd versierd met een immen
se triomfboog die duidelijk aangaf 
waar de nieuwe voorzitter van de VU 
woonachtig is 

Jaak en Lies waren evenwel nog 
met aan feesten toe er wachtte nog 
eerst een balletvoorstelling waar hun 
dochter Ins optrad, zijn aanwezigheid 
op de St -Michielsfeesten was ook 
nog vereist en pas dan kon hij naar de 
Cambnnus waar een afgeladen vol 
café de nieuwe voorzitter opwachtte 

Niet alleen Breeenaren, maar heel 
wat VU-vrienden uit het arrondisse
ment en uit de provincie waren naar 
Bree afgezakt om de gelukwensen 
over te brengen Een van de eersten 
was Jaaks eigen rtweder die samen 
met de familie de zoon-voorzitter 
kwam feliciteren 

En de nieuwe voorzitter was erg 
voorbeeldig met het oog op de kon-
frontatie-uitzending-live op antenne 
de volgende morgen beperkte hij zich 
tot enkele watertjes om redelijke 
vroegtijdig naar zijn versierde huis 
terug te keren In Bree bleef het feest 
evenwel nog eventjes voortduren 

Volksunie-Bree blijft zijn burge
meester-volksvertegenwoordiger in 
zijn nieuwe funktie van partijvoorzitter 
steunen en hoopt dat Jaak Gabnels 
op nationaal vlak hetzelfde effekt zal 
teweeg brengen als hij reeds in Bree 
en Tongeren-Maaseik voordien deed 

Het huis van de nieuwe partijvoorzitter, even nadat bekend werd dat hij 
verkozen was 

ger, diepbezield man Nadien ver
klaarde Jaak dat er onomwonden 
voor groepswerk gekozen werd m het 
bestuur van de partij De goede reak-
ties op de Konfrontatie-uitzending be
wezen reeds dat dit een goede weg is 
naast inzet door veldwerk warbij de 
achteruitstelling van Vlaanderen op 
onderwijsvlak diep aangeklaagd 
werd 

Jaak hoopt dan ook de VU tot een 
brede volkspartij uit te bouwen, wat 
mogelijk is dank zij ons gedachten-
goed De eerste felicitaties in Bree kwamen van Jaak Gabnels' moeder 

OKTOBER 

19 HERK-DE-STAD: speelgoed-
markt ingericht door de Vlaamse 
Knng 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 18u in het Amandinakollege te 
Herk Animatie met clown Iwan, kof
fietafel voor de ouders Inl + inschr 
Claire Appeltans-Vandenbos (013/55 
21 27) of Miei Buekers (013/55 12 76) 

24 HASSELT: voordrachtavond 
,het onderwijs welke toekomst' door 

LIMBURG 
Willy Kuijpers in het Kultureel cen
trum Aanvang 20u Org VU-jonge-
ren Hasselt 

NOVEMBER 

15 AS: Jaarlijks VU-bal m zaal,, Elc-
kerlyc" m As om 20 uur 
16 MUNSTERBILZEN: vienng van 
gemeenteraadslid Clement Huygen 
21 DILSEN: Groot jaarlijks balm het 
Cultureel Centrum te Dilsen langs de 
rijksweg 78 (vroeger 17) Met show-
orkest „Brazil Quintet" Aanvang 20 
uur Org VU-Dilsen 

22 MUNSTERBILZEN: grote kaart
avond m lokaal ,Bloemenhof' - eerste 
kaart om 20u Prijzen ,,vet varken" 
Org VU-Munster 
24 LUMMEN: Vlaamse Zangavond 
samen zingen' M m v de Vaganten, 
Herwig Praet 
Inkom 120 fr Zaal Altiora Lummen 
Organisatie FVV-Lummen 
25 DIEPENBEEK: Kaartavond in 
zaal 't Sticheltje om 20 uur Org VU-
Diepenbeek 
31 GENK: Vlaams volksbal t v v 
het IJzerbedevaartkomitee m zaal 
Rembrandt Inkom 100 fr Aanvang 
20u 

VUJO-Aktie in Westhoek 

„Weg met de grens" 
Op zondag 5 oktober aan de grens tussen de Westvlaamse en de 

Franse Westhoek hield VUJO-Westhoek samen met de VU-Veur-
ne-Diksmuide-leper een aktie waarbij de grens tussen beide 
gebieden doorgezaagd werd. Hierbij wilden VUJO en VU de 
aandacht richten op een aantal feiten en eisen. 

Speciaal willen VUJO en VU op de 
nefaste invloed wijzen van deze 
kunstmatige begrenzing voor de so-
cio-ekonomische situatie van beide 
gebieden 

Ze willen protesteren tegen het feit 
dat noch de Franse, noch de Vlaamse 
overheden enig valabel initiatief be
denken om te komen tot een vorm van 
grensoverschrijdende samenwerking, 
vooral omdat deze ook extra-kansen 
zou bieden voor subsidiering vanuit 
de Europese Fondsen 

Ze stellen vast dat de Vlaamse 
Executieve motor zou kunnen spelen, 
maar op een bijzonder erge wijze in 
gebreke blijft Dit is des te flagranter 
omdat de verantwoordelijke gemeen
schapsminister, Deprez (CVP) pre
cies in de omgeving van de Westhoek 
woont en alleszins de ernst van het 
probleem zou moeten kennen 

Ze vinden het lachwekkend en ge
tuigend van elektoraal opportunisme 
dat een aantal CVCP-excellenties, 
waaronder de CVP-Europarlements-
leden, een paar dagen geleden met 
,,grote trom" maar bijzonder laattijdig 
,,ook eens" de Westhoek bezochten 

Het volstaat volgens VUJO en VU 
met allerhande vergaderingen te or-
gamzeren om voor de zoveelste maal 
nog eens over de Europese fondsen 
te handelen, en anderzijds geen en
kele politieke daad te stellen en zelfs 
toe te laten dat de Westhoek ge

schrapt wordt voor de subsidies van
uit het Europees Sociaal Fonds 

Ook het feit dat de GOM-West-
Vlaanderen erin slaagt een studie 
voor een geïntegreerd aktieplan voor 
de Vlaamse Westhoek op te stellen 
zonder ook maar enig ernstig voorstel 
voor grensoverschrijdende samen
werking te formuleren staat de ,,pro
testanten" met aan 

ZIJ wijzen erop dat het ondenkbaar 
IS dat Wallonië op dezelfde lakse 
manier zou handelen t o v een aan
grenzend gebied met een minderheid 
Franssprekenden Dit gebied zou be

slist kunnen rekenen op een aktieve 
steun van overheidswege Ook op de 
tot op heden met gebruikte mogelijk
heid om met steun van de Europese 
Kommissie samenwerkingsvoorstel
len uit te werken tussen KMO's uit 
beide grensgebieden 

ZIJ dringen erop aan eindelijk werk 
te maken van de doortrekking van de 
grensoverschrijdende spoorlijn voor 
personenvervoer Adinkerke-Duinker-
ke, gelet op het ontbreken van enige 
vorm van spoorverbinding tussen bei
de gebieden langs weerszijden van 
de grens 

Tenslotte steunen zij het initiatief 
van het Westhoekaktiekomitee om 
een Westhoektribunaal te organize-
ren op 18 okt te Vleteren 

Nico Moyaert, 
Arr. voorzitter VUJO 

Simbolisch werd de staatsgrens door de Westhoek in mootjes gezaagd (foto 
Henn Minne) 

Westhoektribunaal 18 oktober te Vleteren 

Geef de Westiioeic 
een toeicomst! 

zaterdag 18 oktober in De Sceure Veurnestraat 4 te Vleteren 

koordinator Werner Vanoverschelde, Noordburgweg 2 1 , 8480 Veurne, 058/31 31 45 
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Rodenbachstoet 
groot volksfeest 

De 6de Rodenbachstoet zit erop. En met een gerust gemoed 
mogen we zeggen dat het over de hete l i jn een sukses geweest is. 
Het gezegde dat de afwezigen (alweer) ongel i jk hadden, was ook 
dit keer maar al te waar. 

Het begon allenfiaal prachtig. St.-
Michiel, de patroonheilige van de 
stad, had alvast gezorgd dat het St.-
Michielszomertje van de partij was 
Een stralend zonnetje was het, dat de 
meer dan dertigduizend kijkers de 
hele namiddag gezelschap hield. 

Van alle kanten uit het Vlaamse 
land kwamen mensen naar Roesela-
re. Op uitnodiging van de Roeselaar-
se VU kwam de afdeling Genk met 
een 40-tal leden en sympatisanten 
naar het verre West-Vlaanderen afge
zakt. Groot was de vreugde toen ook 
de kersverse VU-voorzitter met zijn 
echtgenote ten tonele verscheen. 

Vol van kleuren 
Toen stipt om 15 uur de stoet in 

beweging kwam, zaten allen vol span
ning het gebeuren tegemoet te zien. 
Roeselare heeft immers geen grote 
reputatie op het vlak van stoeten or-
ganizeren, maar dit keer overtrof het 
geheel de stoutste verwachtingen. 
Zelfs de grootste pessimist moest toe
geven dat het goed in elkaar zat. 

Op enkele details na was het ge
heel tot in de puntjes verzorgd. Wer
kelijk een prachtige stoet vol kleuren, 
verzorgde kostuums, vele vlaggen en 
een voorbeeldige uitvoering van de 
geschiedenis van de Rodenbachs. 

Dat de figuur van Albrecht Roden-
bach centraal stond lag voor de hand, 
maar ditkeer kwamen ook de andere 
Rodenbachs ruimschoots aan bod. 

't Leeuwke... 
De praalwagen die door de VU-

Roeselare werd gesponsord mocht er 
ook best zijn. 

Voor en vooral na de stoet werd het 
een ware volkstoeloop m het VU-
lokaal 't Leeuwke, waar jong en oud in 
een gezellige sfeer nog menig uurtje 
met elkaar gezellig bleef keuvelen. 

De nieuwe VU-voorzitter werd er 
meteen in de bloemen gezet, en er 
mag gerust aan toegevoegd worden 
dat de VU-Roeselare m alle opzichten 
zal meewerken aan de plannen van 
onze voorzitter, om de partij opnieuw 
vooruit te helpen. 

Toen om 11 uur 's avonds de deu
ren van ons lokaal dichtgingen werd 
een vermoeide zucht gelaten door al 
diegenen die meegewerkt hadden 
aan de opvang van de talrijke bezoe
kers. Het past dan ook iedereen har
telijk te danken en te feliciteren voor 
hun nimmer aflatende inzet. 

Johan Laitem 

OKTOBER 

17 BRUGGE: ,,Ver van mijn bed". 
Praatavond over ontwikkelingsbeleid 
met Eurparlementslid Willy Kuijpers, 
Schepen Jean-Marie Bogaert en jour-
nalist-raadslid Pol Van Den Dries-
sche. In het „Hof van Gistel", Naal
denstraat 7, Brugge. Org.: VUJO-
Brugge. 

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

18 KOKSIJDE: Westhoektribunaal." 

Op de eretribune waren nogal wat Vlaamse prominenten waar te nemen. Op de foto herkent u van links naar rechts 
Patrick Ailewaert (VU-schepen van Financiën in Roeselare), VU-volksvertegenwoordiger J P. Pillaert en echtgenote, en 
als grote blikvanger de nieuwe VU-voorzitter met zijn echtgenote. Uiterst rechts herkennen we oud-minister Albert 
Degryse. 

WEST-VL. 
Om lOu. Sektievergadenng en om 
14u 15 slotprogramma In „De 
Scheure", Oost-Vleteren Wie over 
geen vervoer beschikt, kontakt opne
men met André Cavyn voor O -Duin
kerke (058/51.23.64) of Roger De-
schuymere voor Koksijde 
(058/51.69.46). Verzamelplaatsen 
voorzien aan de gemeentehuizen van 
Oost-Dumkerke en Koksijde 

24 SINT-ANORIES-BRUGGE: Poli
tieke debatavond met als gastspreker 
Toon Van Overstraeten. De figuur van 
Toon wordt belicht door Pol Van Den 
Dnessche. In het Jagershof om 

20u30. Toegangsprijs- 150 fr., gratis 
consumptie en gezellig samenzijn in
begrepen. Org.: VU-Sint-Andries. 

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

31 ZWEVEGEM: Een avond met se
nator Toon Van Overstraeten in het 
Baltadehof, Hoogstraat 15 te Zweve-
gem Brueghelmaaltijd 380 fr p.p. 
Reservatie en inlichtingen. Voorlopig 
sekretariaat VU-Zwevegem, Lui
paardstraat 14, 8550 Zwevegem tel. 
056/75.60.87. 

NOVEMBER 

11 KOKSIJDE: Wandeltocht naar 
Alveringem Cyriel Verschaevepad. 
Verzameling om 14u. stipt café 't 
Wieltje. Om 17u. gelegenheid tot klem 
avondmaal (130 fr.) Inschrijven bij 
Gilbert Devriendt (058/51.57.00) Org 
Vü-Koksijde. 

GUIDO VANHOVE 

vioolbouwer 

Aanbevolen huizen 
Zoutenaaiestraat 1 0 

8480 Veurne 

Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel 

Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

na 19 u.: 03-238.88.40 

ZINK - LOOD - KOPER -PVC WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN - RIOLEN 
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 

VOLKSWAGEN-AUDI 

q—-N STUDIO 
X H / DANN 
02-428.69.84 

—- Industriële fotografie 
— N/lode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

mlgrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

JwMlienzaak 
P. Da^ru-DtlbMN 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 

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 

PVBA 
I. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

SIAM-import 
Uitzonderlijke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Uitz. lage prijzen 

Inl. Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28.03.00 of 091/28.04.73 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven] 

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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Journalisten-voorzitter IVlia Doornaert: 

„De persvrijheid 
blijft bedreigd..." 

24 

Journalisten-voorzitter Mia [ 

„De persvrijh( 
blijft bedreigd 

BRUSSEL — De vrijheid van meningsuiting is een 
edel principe, dat sinds eeuwen verl<racht wordt. In Bel
gië heet dit een grondwettelijk recht te zijn. Toch ver
loopt de verhouding tussen de pers enerzijds en de au
toriteiten anderzijds niet steeds rimpelloos. 

De toestand in de meeste andere landen is ronduit 
beangstigend. Een gesprek. 

M IA DOORNAERT is 40 
jaar. Na de lagere school 
in Harelbeke trol^ zij naar 

de middelbare school Onze-Lieve-
Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk. 
Zij studeerde vervolgens klassieke 
filologie aan de Katolieke Universi
teit van Leuven. Ze behaalde eve
neens een licentie in de Oosterse 
talen (hiërogliefen en Arabische) 
en een licentie in de politieke en so
ciale wetenschappen. 

Zij is verbonden aan de redaktie 
buitenland van de krantengroep 
„De Standaard-Het Nieuwsblad" 
en sinds mei '84 is zij voorzitter van 
de Algemene Vereniging van Bel
gische Beroepsjournalisten 
(AVBB). In juni van dit jaar werd 
Mia Doornaert daarenboven voor
zitter van de Internationale Federa
tie van Journalisten (IFJ). 

Individualisten 
WIJ: De beroepsorganisatie 

van journalisten komt de jongste 
tijd herhaaldelijk in het nieuws. U 
lijkt zelfs behoorlijk boos te zijn. 
Is er misschien een wijziging in 
de attitudes van de politici ten 
overstaan van de journalisten? 

M. Doornaert: ,,Als we de 
jongste tijd meer in het nieuws ko
men, dan is dit niet omdat wij er 
plots behoefte zouden aan hebben 
om ons in de kijl<er te werken. Maar 
er zijn inderdaad een aantal zaken 
gebeurd, waarvan de bestuursraad 
meent dat dit niet onbesproken kan 
blijven. 

Ik stel geen echte ommezwaai 
vast. Wij vinden het echter heel be
langrijk van bepaalde zaken niet te 
laten passeren. De persvrijheid in 
het algemeen en de korrekte werk
omstandigheden voor journalisten 
zijn principes die altijd blijvend ver
dedigden bevochten moeten wor
den. Dat IS nergens een volmaakt 
of perfekt gegeven. Wanneer wij 
zaken ervaren, waarvan wij menen 
dat deze de werkomstandigheden 
van de journalisten of de vrije wer
king van de pers hinderen, dan rea
geren wij daarop met aan de alarm
bel te trekken. Als een minister dus 
een nieuwsfeit aankondigt op een 
perskonferentie, die voorbehou
den is aan de audio-visuele media, 
dan stellen wij dat dit niet kan. 

Dat een minister graag op televi
sie komt, is zijn zaak. Maar het is 
onaanvaardbaar dat iemand een 
nieuwsfeit voorbehoudt aan één 
bepaald forum van journalisten, en 
dus niet aan alle journalisten die de 
Wetstraat doen en die de beroeps-
kaart hebben." 

WIJ: Journalisten hebben de 
naam van een raar volkje te zijn. 
Hoe zijn uw ervaringen, als voor

zitter van de beroepsvere
niging? 

M. Doornaert: „Hef klinkt 
cliché-matig en toch is het zo: jour
nalisten blijven een volkje van indi
vidualisten. Dit verklaart meteen 
ook mijn frustratie: te weinig jour
nalisten bekommeren zich om de 
verdediging van het beroep in de 
brede zin van het woord. Ik wil het 
belang van de pers niet overdrij
ven, maar evenmin onderschatten. 

De journalistiek is een belangrijk 
beroep, net zoals de werking van 
de pers. Daarbij zijn twee zaken 
van tel. Enerzijds het naleven van 
de etische kode van de journalist 
en anderzijds is daar het luik van de 
belangenverdediging. Tengevolge 
van dit individualisme van veel jour
nalisten menen de meesten dat er, 
zolang alles goed gaat, geen vuilt
je aan de lucht is. Tot er plots wel 
een probleem rijst, want dan zou 
men hemel en aarde bewegen om 
alles vlug in orde te krijgen. 

Toch merk ik beterschap. Mis
schien ook door een nieuwe dyna
miek vanuit het bestuur. Dit blijkt 
eveneens uit het ledenaantal. Maar 
het zou nog veel beter kunnen. 

Boeiend aan mijn funktie is de er
varing dat er mensen zijn die met 
mij willen samenwerken en er iets 
willen aan veranderen. Ik hou heel 
veel van mijn beroep en ik meen dit 
ernstig. Het is boeiend om dit in de 
praktijk, zij het met heel kleine stap
jes, te kunnen verwezenlijken." 

Gelijkaardige 
problemen 

WIJ: U bent ook voorzitter van 
de internationale Federatie van 
Journalisten (IFJ). Zijn er opmer
kelijke verschillen tussen de si
tuatie van en voor journalisten 
hier in vergelijking met de ande
re landen? 

M. Doornaert: „De IFJ is een fe
deratie van vakbonden of beroep
sorganisaties van journalisten. In 
totaal zijn er meer dan 30 organisa
ties verspreid over de vijf kontinen-
ten, waartoe liefst 130.000 journa
listen behoren. 

De gelijkaardigheid van proble
men van en voor de journalisten in 
Europa is merkwaardig. Zo stel ik 
vast dat de problemen m.b.t. dein-
voering van de nieuwe technieken 
eigenlijk dezelfde zijn van Zweden 
tot Spanje. Ook de verhouding tot 
de politieke overheid is vaak gelij
kaardig. Hoe ver gaat men m het 
meespelen in vertrouwelijke brie
fings waarbij geen bronnen worden 
geciteerd, hoe ver moet de open
heidgaan, hoe ver staat het met de 
informatieplicht van de ambtena
ren (zoals deze in Amerika bestaat 

en niet in Europa)... ? Ondanks de 
nationale en kulturele verschillen 
zijn er dus opvallend veel gelijklo
pende problemen, weliswaar in 
een verschillende kontekst. 

Als ik kijk naar de verschillende 
beroepsorganisaties van journa
listen, dan beken ik jaloers te zijn 
op de Bondsrepubliek, op Neder
land, op Groot-Brittannië, enz. Om
dat zij veel beter georganiseerde 

vakbonden van journalisten heb
ben, met journalisten die bereid 
zijn veel meer te betalen aan hun 
bond. De Nederlandse vereniging 
bv. heeft een staf van liefst tien 
mensen, met een beroepsjourna
list bovenop voor het maken van 
hun eigen bulletin. In onze bond 
moeten wij alles doen met drie 
vaste mensen..." 

WIJ: Neemt het aantal landen 
waar er persvrijheid bestaat toe, 
of gaan we er eerder op ach
teruit? 

M. Doornaert: „/^ste/geen gro
te vooruitgang vast. Amnesty Inter
national heeft in zijn jongste rap
port geschreven dat er een straaltje 
hoop is omdat de druk inzake men
senrechten toeneemt, waardeerde 
regeringen gedwongen worden 
iets soepeler op te treden. 

Over de wereld heen zie ik ech
ter, voor wat de persvrijheid betreft, 
niks om over te juichen. En ook in 
zg. demokratieën probeert men 
steeds vaker de bakens iets te ver
plaatsen, en niet bepaald in het 
voordeel van de persvrijheid. 
Neem nog maar het incident met 
de Vlaamse journalist Tom Ronse 
die, omwille van het feit dat hij kom-
munistische literatuur in zijn tas 
had, door de Amerikaanse immi
gratiediensten werd aangehouden. 
Precies hetzelfde land dat zoveel 
drukte heeft gemaakt omdat een 

Amerikaanse journalist In de Sov
jetunie werd aangehouden: ook hij 
had literatuur bij die,, ongewenst'' 
was, vermoedelijk omdat hij in een 
val was gelokt. De vergelijking gaat 
niet helemaal op, want Tom Ronse 
werd niet vastgezet. Maar niette
min werd hij vastgehouden op de 
luchthaven en diende hij te ver
schijnen voor een rechtbank. 

De zaken Ronse en Daniloffzijn 
dan nog klein bier in vergelijking 
met wat er overal gebeurt de we
reld rond. Wekelijks krijgen wij op 
het IFJ-sekretariaat alarmerende 
telegrammen. Zowel overZuidafri-
kaanse kollega 's die vervolgd wor
den, als over de moord op een Chi
leense kollega en de gijzeling van 
journalisten in Libanon, enz... Of 
over kranten die verboden worden 
in Singapore en Maleisië. Kortom, 
de klachten zijn enorm. Ik ben dus 
echt niet zo optimistisch om te stel
len dat de persvrijheid erop vooruit
gaat." 

Nieuws-filtering 
WIJ: Sommigen beweren dat 

de grote Internationale persa
gentschappen gedirigeerd wor
den of in handen zijn van één be
paalde groep, waardoor er eigen
lijk van desinformatie sprake is. 
Waardoor wij een verkeerd beeld 
krijgen van wat er eigenlijk in de 
wereld gebeurt. Hebt U ook 
soortgelijke ervaringen? 

M. Doornaert: „Alle grote inter
nationale media — de vier grote 
persbureaus, de BBC-World Servi
ce, enz. — zijn in het Noord-
Westen gevestigd, wat gewoon sa
menhangt met de ekonomische 
voorsprong van het rijke Noorden. 
Beweren dat deze door een klein 
groepje gedomineerd worden, durf 
ik niet stellen. Er is geen 
konspiratie-kompleks dat alle gro
te media dirigeert. Bij het Britse 
persagentschap Reuter bv. werken 
heel veel ernstige journalisten die 
naar best vermogen het nieuws 
verzamelen en doorsturen. Natuur
lijk is het zo dat iedereen het pro-
dukt is van een bepaalde kuituur en 
dat dit soms een invloed kan heb
ben op de manier waarop men de 
wereld ziet. Een Zaïrees kijkt an
ders tegen de wereld aan dan een 
Westeuropeaan, net zoals de 
zienswijze van een Colombiaan 
verschilt van deze van een Japan
ner. 

Zelfs met de grootste inspannin

gen om onbevangen tegen het 
nieuws testaan, is het onvermijde
lijk dat er een zekere filtering op
treedt. Niemand is een onbeschre
ven blad." 

WIJ: Over Zuid-Afrika krijgen 
we dagelijks berichten, over an
dere landen met moeilijkheden 
hoor je zelden iets... 

M. Doornaert: ,,Dat is juist. 
Maar weet dat dit niet steeds de 
fout van de journalisten is. In Zuid-
Afrika kunnen nog altijd tamelijk 
veel journalisten werken, alhoewel 
het steeds moeilijker wordt. Maar 
wanneer een land zijn grenzen 
sluit, dan is het erg moeilijk om 
daarover te schrijven. Zo komt er 
heel weinig nieuws door vanuit In
donesië, een toch zeer belangrijk 
ontwikkelingsland. Maar Indonesië 
voert een persvijandige politiek en 
is er niet op gesteld buitenlandse 
korrespondenten over de vloer te 
krijgen. Bijgevolg vernemen wij 
minder over dit land. Over de aan
slepende oorlog tussen Iran en Irak 
bv. wordt dan wel gesproken, maar 
wij krijgen niet de dagelijkse beel
denstroom binnen. Precies omdat 
deze landen heel weigerachtig 
staan tegenover journalisten die 
naar het front willen gaan. 

Er zijn dus landen die zeer bru
taal kiezen voor de politiek van 
geen,,pottenkijkers" toe te laten, 
waardoor ze uit de nieuwsfokus 
wegblijven. Dat is niet de schuld 
van de persbureaus. Hetzelfde 
geldt in Afghanistan: men kan wel 
bij het verzet komen, maar het is 
zeer moeilijk om Afghanistan kom
pleet en aan beide kanten te bekij
ken. Dat betreft geen konspiratie 
vanwege de media, maar het resul
taat van een feitelijke toestand." 

WIJ: Ikzelf heb mij sterk ver
baasd over het feit dat Westerse 
journalisten er niet in geslaagd 
zijn om door te dringen tot het 
rampgebied van Tsjernobyl. 
Blijkbaar is het mogelijk dat een 
land volledig hermetisch af
gesloten blijft voor journalisten, 
daar waar de militaire spionage 
onverminderd doorgaat. 

M. Doornaert: „Albanië bv. sluit 
zich sterk af, alhoewel er verande
ring op til is. Daar wordt minder 
zwaar aan getild, omdat Albanië de 
wereldpolitiek niet bepaalt. Van de 
Sovjetunie kan men niet zeggen 
dat dit hermetisch afgesloten is. Zo 
zijn er een reeks buitenlandse kor-
respondent geakkrediteerd, waar
door we toch nieuws vernemen van 
en over dit land. Ook soms nieuws 
dat de Sovjetautoriteiten niet wel
gevallig is. Zo zijn er na verloop van 
tijd buitenlandse journalisten in de 
buurt van Tsjernobyl geraakt. Maar 
weet dat geen enkel land scheutig 
is met informatie over nukleaire on
gevallen. Denken we maar aan het 
Britse Sellafield, waar het ook da
gen heeft geduurd vooraleer dit 
werd bekendgemaakt. Dit is een 
heel sensitieve sektor in heel wat 
landen. 

Natuurlijk weten de militaire spi
onage satellieten veel meer dan de 
journalisten, maar wij krijgen geen 
militair materiaal. Ook etisch ge
zien zou dit een zeer bedenkelijke 
praktijk zijn. Journalisten zijn altijd 
op hun eigen middelen aange
wezen. " (pvdd) 

yflENSEN 
1»ONS 

Mia Doornaert:,,Iedereen — dus ook de journalist — is hetprodukt van 
een bepaalde kult uu ren dit kan een invloed uitoefenen op de manier waa

rop men de wereld ziet." 
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