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De tweede reeks provinciale VU-icaderdagen:
Nu zaterdag in Berciiem
Nu zondag in As
(Leesbiz. 17)

Buigen of barsten?
Komt er vandaag donderdag een beslissende wending in de aanslepende regeringskrisis ? Martens kan zich geen derde keer achter
de rug van de koning verstoppen om het parlement te ontlopen.
Zal hij de moed en het fatsoen opbrengen om de Voerense bendeleider eindelijk definitief af te zetten ? Zo al niet, zal hij eerlijk genoeg zijn om te erkennen dat hij niet in staat is de belofte tot het
uitvoeren van het arrest van de Raad van State in te lossen? Of gaat
hij verder de weg op van ontrouw aan het gegeven woord?
Tot wat heeft de houding van Martens reeds geleid?
Ten eerste! Happart werd terug eerste schepen. Als dusdanig is
en blijft hij burgemeester van Voerep. De verklaring van de eersteminister dat Happart zelfs geen schepen meer kan zijn, wordt door
de feiten leugenachtig gemaakt. In plaats van zélf de knoop door
te hakken, kruipt Martens weer achter een andere rug: die van de
Limburgse provinciegoeverneur. Waardoor Happart de gelegenheid geboden wordt, zijn sjerp telkens weer uit de truukendoos te
halen en feitelijke burgemeester te blijven tot na Sint Juttemis.
Ten tweede! De Waalse taktiek om de zaak Happart te globaliseren heeft vaste voet aan de grond gekregen. Vice-premier Gol
liet op het PRL-kongres te Charleroi geen twijfel bestaan over de
bedoeling, toen hij opriep tot franstalige frontvorming inzake de
grote kommunautaire dossiers: het statuut van Brussel en de randgemeenten, de nationale sektoren, de centen voor het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap, de legerbestellingen, het RTTkontrakt.
Ten derde! Nothomb is weg, maar wordt vervangen door een niet
minder stijfhoofdige PSC-er. En wat als klap op de vuurpijl mag
gelden: ministervan Ekonomische Zaken Maystadt wordt vicepremier. Als superminister en lid van de „bende van vijf' die binnen de regering het beleid bepaalt, wint deze voor Vlaanderen zo
nefaste PSC-er aan macht en invloed.
Zullen de CVP en de PVV bovenop deze reeks nederlagen en vernederingen nog de koehandel slikken van het door de PSC voorgestelde bestand? Gaan zij opnieuw, „met de dood in het hart" zoals het dan heet, zich laten vangen aan de chantage met regeringskrisis? Zullen zij, na zich drie jaar te hebben laten paaien met de
thans voos gebleken belofte van onmiddellijke en rechtlijnige toepassing van het arrest van de Raad van State, nu nóg eens maanden met hun voeten laten spelen?
Voor een dergelijke kapitulatie zouden zij niet eens het fameuze „hoger landsbelang" kunnen inroepen. Het dient geen enkel
landsbelang dat een verziekte en verscheurde meerderheid zich
verder aan de macht vastklampt. Om wat te doen ? Het „Libanees
bestand" — zoals het reeds terecht werd genoemd — biedt geen enkel uitzicht op ernstig regeringswerk, op duurzaam herstelbeleid.
Wat de Vlaamse belangen betreft, kan het krampachtig bijeenhouden van de koalitie alleen maar leiden tot toegevingen inzake de
belangrijke kommunautaire dossiers die binnenkort ter tafel
liggen.
De CVP moet nu eindelijk maar eens kiezen tussen de trouw aan
haar eigen gegeven woord en haar machtsgeilheid, tussen haar
Vlaamse beloften en haar eeuwige band met de PSC.
Een Voerense dorpsrei zou inderdaad nooit een krisis waard mogen zijn. Van dorpsrei is de zaak-Voeren echter uitgegroeid tot een
regelrechte konfrontatie tussen twee staten, de Waalse en de
Vlaamse. De inzet is niet alleen de territoriale gaafheid van Vlaanderen en het recht van de Vlaamse staat om over zijn eigen grondgebied te beschikken, maar tevens de machtsverhouding tussen
Vlaanderen en Wallonië op gans het politieke en sociaalekonomische veld.
De Walen beseffen het terdege. Het voorstel van een „bestand"
komt logischerwijze uit hun hoek.
Niet alleen het Vlaams fatsoen maar ook het welbegrepen en vanzelfsprekend Vlaams eigenbelang vergen dat het arrest van de
Raad van State gewoonweg ten uitvoer wordt gelegd. Slikken de
Walen dat niet, dat is hun zaak. De onze: daaruit de Vlaamse konsekwenties te trekken.
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Anciaux aan Cools

Spelregels
vastleggen
Midden in tiet gewoel van de voorbije dagen sctireef
Vic Anciaux (VU) een belangwel<l<ende open brief aan
André Cools (PS).
,, Wij zijn beiden gewezen partijvoorzitters. Maar er
IS meer...

haar specifieke rechten moet verkrijgen, bestaan er in België maar
twee naties. Brussel mag niet als
wisselmunt misbruikt worden en
evenmin opgetild worden tot een
derde gewest.
Bovendien impliceert het streven
naar autonomie voor beide naties
evenzeer het opnemen van eigen
verantwoordelijkheid, ook op financieel vlak. Bij Vlaamse en Waalse
natievorming komen geen dotaties
vanwege het Belgisch bestel meer
van pas. ,,Laat ons gedaan maken
met het uitzichtloos afhankelijk zijn
van elkaar of van het Belgisch
systeem. Ook dit eindeloos geruzie
remt de eigen ontvi/ikkeling van onze naties af."

De Vlaamse en Waalse beweging hebben mekaar zelden of
nooit gevonden in gemeenschappelijk overleg omtrent het Belgisch
EZE brief van Anciaux is uitdrukt, geachte Collega — toe. bestel. Vic Anciaux heeft in dit
een reaktie op de weergave li/laart deze beweging moet zich schrijven de spelregels aangduid
van een gesprek met Cools richten op het Belgisch bestel. Niet waarbinnen beide bewegingen elin ,,De Morgen". ,,Onze lots- de Vlamingen als volk, maar wel kaar kunnen ontmoeten. ,,Laten
bestemming ligt niet ver van me- het Belgisch systeem houdt Wallo- we eraan beginnen. Het is niet te
kaar: we zijn beiden afstammelin- nië op afstand van zichzelf Hetzelf- laat. Maar het is tijd.", besluit Angen van mensen die om den brode de geldt trouwens vice versa voor ciaux. De gebeurtenissen van de
jongste weken geven hem overde taalgrens overstaken, mensen
Vlaanderen." Wel wijst Anciaux er
schot van gelijk.
die niet behoorden tot de machtinadrukkelijk op dat de Vlaamsgen en de groten, doch voor wie de nationalisten geenszins domineaanpassing aan hun nieuwe omge- rende oogmerken hebben.
ving en de taal ervan niet alleen
,,lk treed U volledig bij wanneer
vanzelfsprekend maar ook noodzakelijk is.", schrijft de ex-VU- U verklaart dat er geen enkele kans
voorzltter in de aanhef van zijn lan- bestaat om Wallonië nog te redden
zonder de noodzakelijke autonoDe VU-partijraad verge brief.
mie. (...) Beide naties hebben maar koos op 27 september ook
Vic Anciaux is het op vele punten een toekomst als ze zich in volle
zes partijbestuursleden.
volkomen eens met André Cools. identiteit kunnen ontplooien in de
Het fundamentele Belgische proDrie van hen zijn nieuweEuropese samenhang. Maar dan
bleem
is
inderdaad
een
lingen. Wij vroegen hen
moeten
ook
de
Walen
het
spel
eernationaliteiten-vraagstuk, wat veel
lijk
spelen",
schrijft
Vic
Anciaux.
naar hun intenties en
meer is dan de zg. kommunautaieerste ervaringen.
re kwestie. Het huidig Belgisch
Dit betekent dat de Vlaamse en
bestel is niet aangepast aan de Waalse natie eerbied moeten opZe zijn jong en weten
werkelijkheid van het bestaan van brengen voor eikaars taal en kuiwat ze willen...
een Vlaamse en Waalse natie. ,,lk tuur en voor de integriteit van eljuich het Waals streven naar kwasi- kaars grondgebied. Afgezien van
(Lees biz. 6 en 7)
onafhankelijkheid — zoals U het een Duitstalige minderdheid, die
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VOEREN, een eeuwenoud verhaal

Van Nederland over
Luik tot Limburg
Uit de vele reakties op
de jongste Konfrontatieuitzending blijkt andermaal hoe kort ons geheugen wel is. In dit blad
berichtten wij herhaaldelijk en breedvoerig over
hoe-het-zover-kwam.
Toch lijkt het zinvol alles
nog even op te frissen.
Voeren is een fusiegemeente van zes dorpjes, samen goed voor 4.119
inwoners. Wat inderdaad niet meteen de massa is. Toch bestaan er
nog een reel<s Vlaamse gemeenten die nog minder of net iets meer
inwoners tellen: het Oostvlaamse Horebeke heeft slechts 1912 ingezetenen, het Westvlaamse Lo telt 3136 gemeentenaren, het Brabantse
Glabbeek 4736, het Antwerpse Lint 5892 en in het Limburgse
Nieuwerkerken wonen er 5912 personen.
Zó onooglijk is Voeren dus ook weer niet.

Een handig boekje
daarbij is het door historikus Jaak Gabriels in
1973 geschreven dokument voor de Vereniging
van Vlaamse Leerkrachten.
E Voerstreek behoorde tot
het oude hertogdom Limburg, dat reikte van Valkenburg tot Verviers en van
IVIaastricht tot Aken. Dit hertogdom was toen belangrijk, omdat
het de handelswegen tussen de
Noordzee en de Rijn beheerste,
alsook de handelsscheepvaart op
de Maas en de Rijn.

Landen van
Overmaas
in de 13de eeuw ondernemen
de Brabantse hertogen alles om
dit gebied te veroveren. Jan I
wordt in 1288 hertog van Brabant.
Voor hem liggen vanuit Brabant
deze bezittingen „over de Maas"
VU-voorzitter Gabriels was, samen met sekretaris Van Grembergen en en hij betitelt ze dan ook dikwijls
ondervoorzitter Maton, op die vroege vrijdagochtend present in als ,,de landen van Overmaas".
Voeren. Zijn drie Vlaamse kollega's-voorzitters bleven in hun bed Brabant en Overmaas blijven verenigd tot 1795, waarna de Franse
liggen.
Op de foto ziet men de voorzitter samen met de VU-raadsleden t^ia bezetters het inlijfden.
Vandeperre en Jean Duyssens en WIJ-journalist Pol Van Den DriesDe Franse overheerser verSche.
(foto: studio Dann) deelde het, zonder rekening te
houden met de taalgrens die er
doorheen liep, noch met enig inzicht in zijn historische eenheid.
Zo werd de Voerstreek bij het
Franse departement van de Ourthe gevoegd (de latere provincie
Luik). Na de slag van Waterloo
ging het Oosten van Overmaas
naar Pruisen over (het later Eupen).

De
Vlaamse
Voerenaar en
duivel-doet-al
van het Vlaams
verenigingsleven,
Guido
Sweron, werd
erg hardhandig
aangepakt door
de knokploeg
van
Happart.
Hij moest voor
verzorging worden
weggevoerd, (foto RPV)
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De Belgische staat bevorderde
deze beslissing. Het Noorden
werd Nederland en de volkstaal
vond aansluiting bij het Nederlands: het Oosten bleef bij de
Duitsland en sloot aan bij het
Duits; het Zuiden echter (met de
Voerstreek) werd opgenomen in
het Franstalige België en ingedeeld bij de Waalse provincie
Luik. De volkstaal kon er als Germaans dialekt geen aansluiting
aangewakkerd en oude politieke
dorpvetes opgerakeld. In deze
vergiftigde sfeer kon het fenomeen Happart (die een inwijkeling is) met zijn „Action Fouronnaise" gedijen. Vlaamse reakties
bleven niet uit en leidden tot harde konfrontaties.
In de periode van september
'77 tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van '82 werden haast

dagelijks aanslagen en vernielingen genoteerd op Vlaamse mensen en Vlaamse eigendommen.
(Wie dit trieste feitenrelaas in extenso wenst herinnerd te worden,
verwijzen we graag naar het markante boekje van Guido Fonteyn: Voeren een heel Happart
verhaal.)

CVP, naïef
Op 11 oktober '82 werd José
Happart tot gemeenteraadslid
verkozen en ondanks het feit dat
hij de taal van het gebied waartoe
zijn gemeente behoort niet machtig is, tot burgemeester benoemd.
Door deze politieke flater achtervolgd en voortdurend gechanteerd door de Waalse regeringspartners, bedacht Martens de
,,Belgische truuk" waarbij Voeren administratief bij Brussel
werd aangehecht. Onder druk
van de Vlaamse opinie ging deze
,,oplossing van de eeuw" niet
door!
Happart bleef echter burgemeester. Dankzij de laffe medeplichtigheid van CVP en PVV.
CVP-voorzitter Swaelen erkende: „ Wij zijn naïef geweest in de
zaak Happart. We hebben ons
vergist." De Vlaamse meerderheidspartijen weigerden de bendeleider af te zetten en beweerden te wachten op de beslissing
van de Raad van State.
Ondertussen was VU-gemeenteraadslid Mia Vandeperre inderdaad naar de Raad van State
gestapt. Zij én de belangen van
de Vlamingen worden er op schitterende wijze en met een met
aflatende ijver verdedigd door
ere-VU-senator Rob Vandezande. In maart '85 eiste de auditeur
bij de Raad van State dat „de
benoeming van Happart tot burgemeester moet vernietigd worden"] Op 30 september '86 vernietigde de Vierde Kamer van dit
opperste rechtskollege de benoeming van Happart tot burgemeester. Ook ministervan binnenlandse zaken Nothomb wordt terechtgewezen, omdat hij behoorde te
weten dat hij Happart wegens zijn
Nederlands-onkundigheid
met
had mogen benomen.

De brief van '61
Alle Vlaamse partijen eisen de
integrale uitvoering van dit vonnis. Happart mag noch kan evenvinden bij het Frans en bleef tot
op heden op haar dialekt-peil. De
bestuurstaal, gerechtstaai, enz...
werd het volksvreemde Frans; in
de kerk werd het Nederlands behouden.
Zo werden 16 Germaanse gemeenten, waaronder de 6 van de
Voerstreek, opengesteld voor de
verfransing. Luik zelf bleekt niet
zo gelukkig met deze beslissing
en verzocht de Limburgse overheid het toezicht op alle openbare
diensten waar te nemen. Alle
volkstellingen tot 1930 bevestigen dat de Voerstreek Vlaams is.
In 1933 stelde een Luikse volksvertegenwoordiger voor de Voerdorpen bij Limburg aan te hechten.
Alhoewel die Voerstreek als
een lastpost werd beschouwd.

koesterde men niettemin in bepaalde Luikse salons de droom
om ooit de hand te leggen op
deze dorpjes. Men veranderde
van taktiek en zocht medewerking van binnenuit. In het begin
van de vijftiger jaren verfranste
het schoolhoofd van Remersdaal
de tweede graad van zijn lagere
school. De wagen was aan het
rollen. In 1961 schreven vier van
de zes Voer-burgemeesters aan
de minister van binnenlandse zaken: „Wij, burgemeesters van de
Voerstreek, verklaren dat onze
gemeenten Vlaams zijn en het
dienen te blijven!".
Bij de taalwetgeving van 196263 werden de Voerdorpen dan bij
Limburg gevoegd op basis van
een onderzoek door het studiecentrum Harmei uitgevoerd. Uit
die studie bleek dat 92% van de
Voerbewoners dezelfde taal spraken als de Nederlandse Limburgers en de Belgische Maaslanders. Als gevolg hiervan ,,verhuizen" : 87.449 inwoners en 20.283
ha van Vlaanderen naar Wallonië
en 23.263 inwoners en 14.977 ha
van Wallonië naar Vlaanderen.
Zo verliest Vlaanderen de gemeenten Komen, Moeskroen,
Edingen, Sluizen, enz... en wint
het in Overmaas de zes Voerdorpen, de Geulstreek (Platdietse
streek). De Duitstalige Oostkantons blijven bij Wallonië.
Toen woonden er maksimaal
5% Franstaligen in Voeren. Om
dit groepje ter wille te zijn, werd
de streek begunstigd met faciliteiten. Onder druk van de Mouvement Populaire Wallon, die zich
na de gebroken stakingen van '61
in de Voer vastbeet, werd het idee
,,Retour é Liège" geboren. Onder
druk van Luikse oproerkraaiers
werden familieruzies aangescherpt, sociale tegenstellingen
min schepen of eerste schepen
worden (wat bevestigd wordt door
premier Martens in de tv-uitzending van 5 oktober). Op 1 oktober
tekent Nothomb beroep aan tegen het ophefmakende arrest bij
het Hof van Kassatie en bovendien verwijt deze eksellentle de
Raad van State ,,lichtzinnig" te
hebben opgetreden.

Vlucht Martens
drie keer?
De verwarring is kompleet. Op
9 oktober brengt Martens een
bezoek aan de koning, waardoor
hij een eerste keer ontsnapt aan
de interpellatie van o.m. VU-voorzitter Gabriels over de hele kwestie. In Voeren wordt de weg effen
gemaakt om Happart tot eerste
schepen te laten verkiezen tijdens de eerstvolgende gemeenteraadszitting. De regering blijft
aanmodderen en Martens holt
een tweede keer naar het staatshoofd om hem het ontslag aan te
bieden van zijn regering. Aldus
ontsnapt hij andermaal aan de
interpellatie-Gabriëls.
Het wordt uitkijken of Martens
vandaag, donderdag 23 oktober,
een derde keer zal vluchten. Of
zullen slikken de CVP en de PVV
het vernederende en onwettige
,,bestand" van de PSC?
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Paul Martens,
lid van de Vaste BRT-kommIssie
Zijn ongelooflijke arrogantie, zijn
vernederend uithalen naar de
Raad van State, zijn opeenvolgende flaters maar vooral het feit
dat hij herhaaldelijk het staatshoofd in opspraak bracht dwongen Nothomb tot ontslag

Norbert Lang:,,Indien ik het burgemeestersambt zou aanvaarden, dan zal ik hier noodgedwongen moeten verhuizen. Erger
nog, dan mag je volgende week
naar mijn begrafenis komen."
(foto: Studio Dann)

Er was op die memorabele en vroege vrijdagochtend reeds biezonder
veel volk op de been. Vooraan staat de groep Vlamingen, voor de deur
enkele rijkswachters, verder in de straat druipen de Luiksgezinde
militie-leden af.
Nu en dan moest iedereen wijken om een traktor door te laten. Want
ondanks alles gaat het leven verder, ook voor de landbouwers van
Voeren.

• Het Eurosongfestival gaat
niet door in Antwerpen. Uw
reaktie?
,,Een toppunt van onredelijkheid. Een paritaire BRT-RTBf
kommissie van deskundigen onderzoekt maandenlang 13 lokaties in Vlaanderen, Wallonië en
Brussel op hun geschiktheid om
Eurosong in optimale voorwaarden te kunnen brengen. Eenparig
komen Walen en Vlamingen tot
het besluit dat de KNS van Antwerpen duidelijk de beste keuze
is in alle opzichten.
En dan zeggen de RTBf-vertegenwoordigers in het Koördinatiekomitee dat het Antwerpen met
kan zijn, omdat Anwerpen een
Vlaamse stad is en dus onaanvaardbaar. Dit komt immers niet
overeen met hun ,,dignité communautaire".
m De BRT werict niet mee. Wat
beteltent dit?
,,Dat de BRT geen frank wil
uitgeven voor de aanpassingskosten die nodig zijn (100 miljoen ?) om de ,,hangaar" die Heizelpaleis 7 is, om te vormen tot
min of meer geschikte festivalzaal. En ook geen frank zal uitgeven voorde uitzending zelf. Enige
technische assistentie kunnen de
Walen eventueel van de BRT krij-

gen - dat wel - mits betaling van
materieel en personeel.
Als zij tegen alle redelijkheid in
hun zin willen doordrijven, dan
uitsluitend op hun kosten. Ze
moeten zelf weten hoeveel hun
,dignité communautaire'
hen
waard is.
En hoe blij de Italianen en de
Engelsen zullen zijn omdat ze
nog eens naar ,de Heizel' mogen
komen..."
m Welke diepe motiveringen
speelden mee bij de Franstalige
kollega's?
,,Zij redeneerden zo: met Sandra Kim hebben wij, Franstaligen,
het vorige festival gewonnen. Dus
moet het volgende festival in België doorgaan, en wel binnen de
,,Franse Gemeenschap" in België.
Antwerpen en Oostende? Dat
gaat niet want dat zijn Vlaamse
steden. Antwerpen is zelfs een
„flamingantische" stad, dus dat
gaat zeker niet. Dat de aanpassing van de bouwval, die Coronmeuse (Luik) heet, of de aanpassing van ,Hangaar 7' op de heizel
véél geld zou vergen, was voor
hen niet het minste bezwaar. Het
geld zou wel van ergens komen.
Krisistijd? Ach, kom, wat heeft
dat ermee te maken ?".

m Sturen wij nu een Vlaamse
zanger of zangeres?
,,Waarom niet? Wij sturen die
toch ook naar Patagonië, als daar
het Eurosongfestival doorgaat?
Wij hoeven ons dus niet rancuneus op te stellen. Integendeel,
wij moeten er nog meer zorg dan
vroeger aan besteden om een
goede zanger(es) te vinden die
een knap Nederlandstalig liedje
voorbrengt.
ivlaar misschien maken de Walen ook daarover heibel? Het is
weliswaar de beurt aan de BRT
om een zanger(es) te sturen,
fi/laar stel je voor, een Nederlandstalig liedje namens ,,la Belgique" op hun Eurosongfestival.
Kan dat wel."
• is dit hele gebeuren de zoveelste Belgenmop?
,,Het IS een Belgenmop, voor
buitenlanders
althans.
Een
,,mop" van hoogst bedenkelijk
allooi, waar wij nauwelijks kunnen
om lachen. Dit ,,fait divers" toont
eens te meer aan dat bij de Franstalige minderheid in dit land alle
redelijkheid zoek is. Zie ook maar
de schandalige Happart-story. Zij
moet altijd haar zin hebben Het
mag kosten wat het wil."

(foto: studio Dann)

Van dinsdag 14 tot woensdag 22 oktober

Steeds dieper
in de modder
Het Voer-probleem is
oud. Hiernaast brengen
wij een samenvatting van
dit eeuwenoud verhaal.
Toch zullen de voorbije
tien dagen en nachten
een apart en biezonder
merkwaardig hoofdstuk
vormen in het boek dat
wellicht ooit over deze
kwestie zal geschreven
worden.
De feiten op een rijtje.
In teleks-vorm.

Dinsdag
14 oktober
De CVP en PSC houden een
gezamenlijke receptie n.a.v. de
opening van het parlementair
jaar. — Tijdens de uitzending
„Aktueel" wordt meegedeeld dat
premier Martens zijn ambtswoning verlaten heeft, richting Pa-

leis, om aan de koning het ontslag van zijn regering aan te bieden.

Woensdag
15 oktober

Om 14 uur opent ouderdomsdeken Bonmariage de zitting van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het begin van een
woelige namiddag, met eindeloze
schorsingen en stemmingen. —
Wilfried Martens bevestigt dat hij
bij de koning is geweest, maar de
sire houdt zijn antwoord in beraad. — De anti-Vlaamse uitspraken van PRL-er Defraigne in een
interview verwekken deinig. De
CVP zegt dat Defraigne niet langer het vertrouwen waard is. Uiteindelijk helpen 40 CVP-ers de
verfoeide Defraigne toch verkiezen.

De koning zet zijn raadplegingen verder. — De Waalse Gewestraad vergadert in Namen. De
onrechtmatig uitgesloten VU-senator Toon van Overstraeten is
in de stad, ,,als toerist". In de
zittingszaal zelf herinnert PS-fraktieleider Ylieff aan de onwettige
samenstelling van deze Conseil.
BIJ een daaropvolgende stemming verliest de Waalse Eksekutieve haar meerderheid.

De koning start zijn raadplegingen — Minister van binnenlandse zaken Nothomb ontvangt enkele oud-burgemeesters van Voeren. — De eerste schepen van
Voeren, Norbert Lang, verklaart
aan de NOS dat hij onmogelijk
burgemeester kan worden, vermits hij desgevallend zal moeten
verhuizen of, erger nog, ,,dan
mag je naar mijn begrafenis komen. "

De Happart-militie trok de wacht op o.l.v. Jean-Marie.
(foto: Geert De Soete)

In Brussel betogen 20.000
scholieren tegen het afbraak-onderwijs-beleid van de regering. —
De Methania-tanker meert voor
het eerst aan te Zeebrugge —

Donderdag
16 oktober

José Happart triomfeert. Tot op vandaag oefent déze-rekel het ambt
van burgemeester uit. Alle arresten en stoere verklaringen van de CVP
ten spijt...

(foto: studio Dann)

Het Eurosongfestival '87 zal
doorgaan in een ,,Heizel"-paleis.
— 4 000 studenten uit het universitair en hoger ondenwijs trekken
(Lees door biz. 4)
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(Vervolg van biz. 3)

in de modder!
ludiek door de straten van Brussel. Zij pikken de Sint-Anna-besparingen niet. — Nothomb
vraagt aan de drie Voerense
schepenen hun ontslag in trekken, maar zij weigeren. — De
„bende van vijf" (Martens, Gol,
Nothomb, Verhofstadt en Dehaene) zoeken koortsachtig naar
een oplossing. — De naam van
de Luiksgezinde Roger Wynants
als mogelijk burgemeester duikt
op. — Leden van de harde kern
van de Action Fouronnaise (de
HérFsson-bende) kloppen de sekretaris van de Vlaamse verenigingen in Voeren, Guldo Sweron, tegen de grond. Hij wordt
met een ambulance naar een kliniek in Luik gevoerd. ,,Na 22 uur
als Vlaming in Voeren over straat
lopen is gevaarlijk", zeggen de
Happarts.

Vrijdag
17 oktober
Om 1.15uur meldt Belga dat de
koning het ontslag van de regering heeft geweigerd. — Om 1.35
uur verklaart Nothomb dat Wynants benoemd is tot burgermeester van Voeren. Hij voegt
eraan toe dat enkele uren later
een vergadering gepland is om te
praten over de financiële moeilijkheden van het Waalse staalbedrijf Tubemeuse.
Leden van de nationale VU-top
(voorzitter Jaak Gabriels, sekretaris Paul Van Grembergen en
ondervoorzitter Jet Maton) ontmoeten elkaar om 6.15 uur op het
gemeenteplein van Bilzen. Samen met uw redakteur rijden ze
naar Voeren. — Daar is er reeds
veel volk op de been. — Voor de
ingang drummen tientallen jour-

nalisten in de hoop bij de eerste
twintig te zijn; zelfs de Canadese
televisie filmt er lustig en onbegijpend op los. — De rijkswacht is er
ook, opvallend en met zwaar materiaal aanwezig. — Jean-Marie
Happart ontpopt zich als de leider van de frankofone heethoofden. Het blijft bij wat geroep.—
De pas benoemde burgemeester
Wijnants valt nergens te bespeuren. Voor zijn huis staan gendarmen.
In de gemeenteraadszaal wordt
Happart verkozen tot eerste schepen. — De Vlaamse gemeenteraadsleden verlaten het gebouw,
zeggen dat de verkiezing onwettig verliep en kondigen aan klacht
te zullen indienen bij de Limburgse goeverneur. — Happart verschijnt voor het raam en zwaait
triomfantelijk met een geel-rode
sjerp. De VU-mandatarissen blijven ijzig kalm bij deze onverkwikkelijke show. — Op de trappen
aan de achterkant van het gemeentehuis zegt Happart dat Wijnants onder onmenselijk zware
druk van Nothomb de benoeming
moest aanvaarden. ,,Als hij dunt
burgemeester worden, dan moet
hij de gevolgen zelf dragen",
dreigt Happart.
Om 9 uur geven de VU-ers een
perskonferentie: Wynants is aanvaardbaar als burgemeester indien hij de wetten respekteert en
toepast, maar daarvoor mag geen
enkele kompensatie betaald worden. — Later blijkt dat Wynants
geen burgemeester wil (durft)
worden, tenzij het statuut van
Voeren wordt gewijzigd.
De VU-fraktievoorzitter m de
Vlaamse Raad, Hugo Schiltz,
konkludeert uit de Eurosong-vaudeville dat het samenleven van
Vlamingen
en
Franstaligen

Liefst zeven VU-parlementsleden — Franz Van Steenkiste, Jean-Pierre Pillaert, Oswald Van Ooteghem, Willy
Kuijpers, Nelly Maes, Jef Valkeniers en Luk Vanhorenbeek — waren aanwezig op de massale scholierenbetoging van vorige week. Van op de trappen aan de Beurs betuigden zijhun steun aan de misnoegde leerkrachten
en scholieren, die de afbraak van het onderwijs niet langer pikken.
Ook daags nadien stapten VU-parlementsleden mee op in de betoging van de hogeschool- en universiteitsstudenten.
slechts kan geregeld worden door
een konfederale staatsomvorming, die aan beide gemeenschappen de ruimst denkbare autonomie verleent.

Zaterdag
18 oktober
Charles-Ferdinand
Nothomb
trekt eindelijk de onvermijdelijk
geworden konklusie en geeft om
0.30 uur zijn ontslag. — Enkele
uren later wordt de Luxemburgse
PSC-er en ex-minister van binnenlandse zaken Joseph IMichel
tot zijn opvolger benoemd, terwijl

Bestand
NOVEMBER 1986: het driemaandenbestand
voor
Voeren gaat In.
4 november 1986: de provinciegoeverneur
vernietigt
de
beslissing van de gemeenteraad,
waarbij Happart aangesteld werd
als eerste schepen-d.d. burgemeester. De statu quo ante wordt
hersteld: de heer Lang wordt
eerste schepen-d.d.
burgemeester.

f

5 november 1986: de Vlaamsgezinde
Voerenaar
Sweron
wordt in het hospitaal geklopt.
Lang neemt ontslag. De gemeenteraad verkiest Happart als
eerste schepen-d.d.
burgemeester.
17 december 1986: CVPvolksvertegenwoordiger L. Van
den Brande noemt de Voerense
toestanden onaanvaardbaar en
stelt de regering een ultimatum.
Bij afwezigheid van de eersteminister gaat zijn interpellatie
niet door. Hij weent.
Februari 1987: de regering
besluit het
drie-maandenbestand te verlengen.
Maart 1987: de bureau's van
alle franstalige partijen vergaderen in Voeren. Zij besluiten, op te
treden in
gemeenschappelijk
front inzake het kontrakt van de
eeuw, de legerbestellingen en de
nieuwe start van Tubemeuse.
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Juni 1987: Wallonië krijgt een
gewaarborgd aandeel van 60 %
in alle overheidsbestellingen tot
31 december 1999.
Juli 1987: de aanstelling van
Happart tot eerste schepen-d.d.
burgemeester wordt vernietigd.
Daar de betrokkene met vakantie
is, kan het vernietigingsbesluit
niet betekend worden.
Mei 1988: het vernietigingsbesluit wordt betekend. De
chauffeur van Binnenlandse Zaken krijgt opdracht, in de
Voerstreek te zoeken naar een
tweetalig persoon die bereid zou
zijn om burgemeester te worden.
De chauffeur mag toezeggen:
twee zwemkommen, een operagebouw en een TGV-halte te
Teuven. Vier kandidaat-burgemeesters en de Vlaamsgezinde
Voerenaar Sweron worden in het

hospitaal geklopt.
Oktober 1988: Happart wint de
verkiezingen en legt eed van burgemeester af in handen van de
goeverneur.
1992: Happart herinnert er aan
dat hij Nederlands zal leren van
zodra het statuut van Voeren gewijzigd is.
1998: Een Raad van Voerense
Wijzen adviseert de regering.
Voeren bij Luik te voegen. Luc
Van den Brande, inmiddels gepensioneerd, keert ijlings terug
uit Torremolinos om de regering
onder druk te zetten. De regering
staat onder druk.
2023: Happart sterft in het ouderlingengesticht te St-MartensVoeren. Eerste schepen Lang
wordt d.d. burgemeester, maar
ouderdomskwalen beletten hem
de sjerp te dragen. De Vlaamsgezinde Voerenaar Sweron overlijdt In het Bavière-ziekenhuis te
Luik aan de gevolgen van een in
2017 opgelopen blessure.
17 maart 2023: de natuurlijke
verdwijning van Happart maakt
de weg vrij voor een definitieve
regeling. Brussel wordt bij Voeren gevoegd. De regering krijgt
St.-Martens-Voeren toegewezen
als standplaats. Daar de kastelen
van de koning niet te verhuizen
zijn, behoudt Brussel de titel van
residentiestad.

zijn partijgenoot en minister van
ekonomische zaken Maystadt
voortaan als vice-premier in het
kernkabinet zal zetelen.

Zondag
19 oktober
De CVP en P W blijven afwezig
op de Konfrontatie-uitzending.
Jaak Gabriels schittert en domineert het serene debat. — Exminister Nothomb ontkent in de
RTBf-uitzening „Faire Ie Point"
dat hij Wynants onder druk heeft
gezet. — In Voeren maken 21
Vlamingen o.l.v. Piet De Pauw
een wandeling. De rijkswacht en
de perslui overtraden als enigen
de wet, door met veel te veel
samen te scholen.
's Namiddags vergadert de
PSC: zij eist dat een ,,bestand"
van drie maanden wordt geëerbiedigd, tijdens dewelke Happart
mag optreden als dienstdoend
burgemeester. De goeverneur
mag bijgevolg niet optreden. —
PVV-begrotingsminister Verhofstadt zit op de eerste rij van de
massa-bijeenkomst van de PRL
in Charleroi.

Maandag
20 oktober
De partijbureaus vergaderen.
De VU eist de onmiddellijke
schorsing van Happart als schepen. De SP verzoekt een spoedzitting van het parlement. De PVV
en de CVP zeggen dat de voogdij
van de goeverneur wel moet kunnen optreden. Agaiev vertelt
prietpraat en aast op goedkoop
sukses. — PSC-voorzitter Deprez
zet een stapje achteruit: Happart
mag misschien geschorst worden, maar een benoeming van
iemand anders tot burgemeester
of een regermgskommissaris is
onaanvaardbaar.—
Martens bedankt Nothomb
voor zijn jarenlange trouwe medewerking en voor de moed en de
konsekwentie waarmee hij zijn
beleid heeft verdedigd.
Willy Peirens wordt de nieuwe
voorzitter van het ACV-CSC. —
De eerste herfststorm laat een
spoor van vernieling achter.
De Voerense VU-gemeenteraadsleden Mia VandeperreVanuytven en Jean Duyssens
leggen klacht neer en stellen zich

burgerlijke partij tegen Happart
wegens het onwettig uitoefenen
van het ambt van burgemeester.

Dinsdag
21 oktober
Ook tijdens de openingszitting
van de Vlaamse Raad valt een
geur van kommunautaire kruitdamp te snuiven. VU-fraktieleider
Schiltz haalt scherp uit naar de
Vlaamse eerste minister Geens
wegens diens kapitulatie in het
Overlegkomltee m.b.t. de voorstellen Coveliers-Suyl<erbuyl<.
— De Limburgse goeverneur ontving nog steeds geen verslag van
de Voerense gemeenteraadszitting.
In Luik werd gisteren de nieuwe
Waalse beweging ,,Mouvement
wallon pour Ie Retour è la France" opgericht. — 600 ton plutonium ,,verbleef" gedurende onbepaalde tijd en zonder kennisgeving ergens in België, beweert
„Der Spiegel". — Het aantal geboorten in België blijft dalen,
maar in Vlaanderen nam de bevolking vorig jaar toe met 6.135
eenheden. — Door de besparingen in het onderwijs verliest het
Vlaams middelbaar onderwijs
2.200 leerkachten. Ex-VU-voorzitter Vic Anciaux
nodigt ex-PS-voorzitter André
Cools uit tot een dialoog over de
hervorming van België.

Woensdag
22 oktober
Juristen en kabinets-adviseurs
vergaderen urenlang om het antwoord, dat de regering morgen
moet geven in de Kamer, voor te
bereiden. — Ogenschijnlijk een
dag van kommunautaire rust. —
De stilte voor de storm?
De vergelijking die VU-voorzitter Jaak Gabriels maandag
hanteerde, klopt. Het gemaneuvreer van de regering lijkt inderdaad op een auto die in de
modder is terecht gekomen en
die, ondanks of precies tengevolge van het steeds harder
drukken op het gaspedaal, alsmaar dieper wegzakt in de
smurrie. Waarbij de bestuurders en raadgevers een modderfiguur slaan, voegde VU-sekretaris Paul Van Grembergen
er lachend aan toe...

J

ohanna de Waanzinnige was zo gek nog met
toen ze in 1500 voor haar zoontje een

Vlaamse wieg koos. Sierhjk gesneden houtwerk, fraai

gebeitelde zijpanelen echt iets voor een keizer in de
dop. Wie de ontwerper was, weten we met. Maar hij
kende z'n vak. Aan alle antieke meubels kan je
trouwens zien wat een knappe vaklui de Vlaamse
meubelmakers toen al waren. En ook onze wandtapijtwevers waren gekend in gans Europa Niet verwonderlijk dat koningen, kardinalen en patriciërs
steeds vaker een beroep deden op het Vlaamse vakmanschap voor het inrichten van hun paleizen,
kathedralen en woonhuizen

L

ater gingen Vlamingen ook nog die woningen zelfontwerpen Vlaamse architecten als

de Antwerpenaar Henrv Van de Velde en de

Gentenaar Victor Horta creëerden zich met hun Art
Nouveau een plaats in de legende. Zij gingen op
7oek naar de harmonie tussen het functionele en het
artistieke Zij koppelden biuikbaarheid aan schoonheid ZIJ ver/oenden het nuttige met het aangename

V

andaag merk je diezelfde drang bij on/e eigen-

tijdse ontwerpei-s Zij worden dan ook over

de hele wereld gevraagd Een Vlaming werkte mee

aan het ontwerp van de Franse T G V Duitse. Amerikaanse, Nederlandse, Italiaanse en Zv\eedse meubelfabrikanten hebben Vlaamse ontwerpers in dienst
En het badlinnen in de grote internationale hotelketens komt niet zelden uit Vlaanderen Vlaanderen
SLCXirt dusweei op het vlak van binnenhuisinrichting
en decoratie En hoe" Wij beschikken ovet tal van
gewaaideeide mcubelmakeis. begaafde architecten,
eigentijdse designers en originele deeoiateuis
En ook wat bijvooibeeld binnenhuisaichitectuur en
tuinaanleg betieft is Vlaamse vindingiijkheid tioei
\

/ \
V

/ o n e n is een levenskunst Het is een voortVdurende zoektocht naar rust, evenwicht en

geborgenheid Het is een keuze van ruimten, vormen

Hun leraar heeft nog de wieg
van Keizer Karel ontworpen.

en kleuren. Ieder volgens eigen smaak en persoonlijkheid Wonen is cultuur Het is de verzoening tussen
creativiteit en functionaliteit, tussen schoonheid en
nuttig gebruik Interieur in Kortrijk Linea in Gent
De Internationale Meubelbeurs in Brussel Zij bewijzen dat Vlaanderen op dit vlak flink wat in zijn mars

heeft.

T

ot 26 oktober kan je het allemaal zelf zien
En beleven Tijdens de Internationale Biënnale

Interieur in Koitrijk die inmiddels wereldfaam ver-

worven heeft en vorige keer 135 000 bezoekers trok
Je zal er ontdekken hoezeer de Vlaamse wooncultuur
in al zijn ponen bruist. En je kan er met eigen ogen
vaststellen dat onze jonge Vlaamse ontwerpers wel
degelijk uit hetzelfde hout gesneden zijn als destijds
de Meester-Schnjnweiker van Keizer Karels wieg

VLM|MDfREN

Patrick Dewael
Gemeenschapsminister van Cultuur

Vlaanderen leeft
Kunstlaan 46, 1040 Brussel - Tel 02/514 10 10
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Hans Bracquené, Annemie Vandecasteele en Chris Vandenbroeke

Ze zijn jong en
weten wat ze willen
BRUSSEL — De stemgerechtigde leden van de
Volksunie-partijraad verkozen op zaterdag 27 september behalve een nieuwe voorzitter, een nieuwe
sekretaris en twee ondervoorzitters ook zes stemgerechtigde leden voor
het nationaal VU-partijbestuur. Drie van hen zijn
nieuwelingen.
Drie weken na hun verkiezing voerden wij met
hen een
openhartig
gesprek.
RO MEMORIE vermelden
we dat Hans Bracquené 27
jaar, licentiaat ekonomie
evenals licentiaat rechten is en verbonden aan IMEC, het technologie-centrum van de Vlaamse regering in Leuven, waar hij woont. Annemie Vandecasteele is 32 jaar,
apoteker en licentiaat staats- en sociale wetenschappen; zij woont in
Hekelgem. Chris Vandenbroeke
is 43 jaar, doctor in de geschiedenis en assistent aan de Gentse universiteit; hij woont in Waregem.

P

Men moet m.i. meer konkrete
antwoorden geven op de konkrete
vragen die zich stellen. Niet gaan
beweren dat,,de werkloosheid zal
opgelost worden door de Vlaamse
staat "en daarmee uit. Ook al zijn
wij daarvan overtuigd, toch is dit
met echt een antwoord. Of bij de
WIJ: Blijkbaar zat het vroege- diskussie over de sociale zekerre partijbestuur dus fout. Wat heid mogen we ons niet langer behebben de uittredenden dan op perken tot het in vraag stellen van
Chris Vandenbroeke: ,We moeten een opbouwend kritisch standpunt
hun kerfstok?
de solidariteit met de Waalse arbeiformuleren."
A. Vandecasteele: ,,Het pro- ders, terwijl wijzo'n goed en omvatgramma van de partij is goed, daar tend programma hebben over de
twijfelt eigenlijk niemand aan. Maar hele problematiek van de sociale nifest bewijs is voor het feit dat er nen: hetondenwijs, de vorming, de
met de manier waarop de VU naar zekerheid."
bij hoogdringendheid nood blijft justitie, enz. Want het lijdt geen
aan een Vlaams-nationale partij. twijfel dat de vrouw her en der nog
De Volksunie heeft enorme kansen steeds gediskrimineerd wordt.
en mag terecht ambities koesteren.
Een derde aspekt dat mij in hoIk ben graag bereid om die kansen ge mate boeit is het staatkundige,
en die ambities te helpen grijpen." zeg maar de grondwetsherziening,
en alles wat daar komt bij kijken."
(Chris Vandenbroeke)

Er moet een nieuwe wind waaien, er moeten nieuwe tema's aan
bod kunnen komen in de partij."

Goed partijprogramma

„De Volksunie heeft enorme kansen en
mag terecht ambities koesteren."
buiten treedt, scheelt er iets. Het
partijbestuur sloeg geruime tijd de
bal mis.

Bovendien is het nooit gezond
dat steeds dezelfde mensen deVolgens mij is het nodig te strezelfde posten bezetten. Zeven jaar
voorzitter-zijn is echt wel zeer lang. ven naar een verruiming van de
We moeten durven zeggen dat de aanpak, en terzelfdertijd ook de
meeste mensen uitgekeken waren manier waarop. Dus geen vrijblijop voorzitter Anciaux Waarmee ik vende of vrij abstrakte bespiegeniks wil af doen van zijn ver- lingen.

'n Nieuwe wind
WIJ: U vormt de groep van
nieuwlichters In het VU-partijbestuur. Welk was uw motivatie bij
uw kandidatuurstelling?
Chr. Vandenbroeke: ,,Vergeef
me dat ik aanstoot neem aan het
woord ,,nieuwlichters", want wij
willen,,zwaarlichters"zijn. Wij willen de manier van werken en de
manier waarop ons gedachtengoed moet uitgedragen worden,
grondig herbekijken. En dit in een
positief-kritische zin."
A. Vandecasteele: ,,lk stelde
mij kandidaat, omdat ik er van overtuigd was dat er iets moest gebeuren binnen de Volksunie. Ik heb mij
trouwens binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde een tijd geleden reeds over dit probleem gebogen. Samen meteen groep jongeren hebben wij daar aan de
verjonging en de venieuwing gewerkt binnen dit arrondissement.
Vandaar mijn ambitie om dit ook op
nationaal vlak te willen doortrekken.
Daar komt ook bij dat er te weinig vrouwen de mogelijkheid nemen of krijgen om aan politiek te
doen."
H. Bracquené:,,Wanneer je kritiek hebt op iets dat minder goed
funktioneert, dan moet je je ook
durven engageren. Vernieuwing
en verjonging op zich zijn geen
doel. Het is niet voldoende van alleen maarjong tezijn. Voor mij betreft het veeleer het aspekt vernieuwing, alhoewel ik de jongste in het
gezelschap ben.
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Chr. Vandenbroeke: „Ik kan
mij daarbij aansluiten. Maar ik benadruk nogmaals dat wij een opbouwend kritisch standpunt moeten formuleren.

Sociale en
ekonomische
aksenten

WIJ: Welke tema's zullen uw
biezondere aandacht gaande
houden? In welke dossiers wilt U
zich ontpoppen als deskundige?
Chr. Vandenbroeke: „Wij hopen een dynamische strategie voor
het volksnationalisme te kunnen
ontvouwen. Wij drieën zijn bezig
met de voorbereiding van zo'n
voorstel.
Echt prioritair lijken mij de bevolking, het gezin en het milieu te zijn.
Vanuit deze basis moet het volksnationalisme vertrekken. Ik wil mijn
wetenschappelijk-demografische
ervaring ten dienste stellen. Het
tweede echelon binnen dat nationalisme lijken mij het sociale en het
ekonomische te zijn. Het sociaalekonomische aspekt is immers een
afgeleide van de bevolkingsontwikkeling, die ons in de toekomst trouwens voor zeer zware problemen
zal stellen. Dit houdt ook verband
met financiën en fiskaliteit, maar
daarin ben ik geen deskundige.

Het derde niveau is de kulturele
sektor in de ruimste betekenis, inklusief het onderwijs."
Hans Bracquené:,, Vernieuwing en verjonging op zich zijn geen doel.
A. Vandecasteele: „Ikzou mij
graag bezighouden met de diskussie omtrent de vernieuwing van de
diensten voor de partij. Ik heb het
Ik stelde mij kandidaat omdat ik sociale zekerheid en de weerslag
gevoelen dat het partijbestuur stag- er van uit ga dat het volksnationa- daarvan op de sociale politiek. In
neerde. En mensen van boven de lisme, wanneer het behoorlijk over- dit licht wil ik dus graag meewerken
50 jaar hebben hoedanook veel gebracht wordt, zeker nog biezon- aan de hervorming van de sociale
minder voeling met wat bij jonge- der veel kansen bezit. Zowel bin- zekerheid.
ren leeft.
nen een Europese kontekst als, a
Anderzijds voel ik mij geroepen
Het was ook belangrijk dat er een fortiori, binnen het eigen klein Bel- om, als voorlopig enige vrouw in
aantal mensen uit het partijbestuur giekske.
het partijbestuur, op elk terrein
verdwenen Want indien de verAlle Belgische partijen hebben mee te gaan sporen naar oplossinnieuwing tot een enkeling was be- zich opgesplitst, en de Neder- gen voorde diskriminaties waarvan
perkt gebleven, dan vrees ik dat die landstalige vleugels ver-Vlaamsen vrouwen nog steeds het slachtoffer
persoon er verloren zou bij-gezeten steeds meer. Wat op zich een ma- zijn. Dit tema bestrijkt alle terreihebben tussen de groep van de ouderen."
H. Bracquené: ,,lk denk niet dat
het zozeer aan de figuur van de
voorzitter lag. Maar het gevaar
bestond dat men steeds in hetzelfde knngetje bleef draaien, met bijgevolg altijd dezelfde problemen
en tema's en dezelfde aard van
oplossingen.

„Het lijdt geen twijfel dat de vrouw her
en der nog steeds gediskrimineerd
wordt."
(Annemie Vandecasteele)

H. Bracquené: ,,Mijninteresse
gaat in de eerste plaats naar de
ekonomische problemen en het
oplossen van de krisis, of althans
de pogingen die men daartoe onderneemt.
Maar ik zal mij met beperken.
Ook de reeds aangestipte problematiek van de sociale zekerheid interesseert me."

Personeelsgebrek
WIJ: Lukt het U om uw zienswijze te doen aanhoren of hebt U,
afgaand op uw eerste indrukken,
het gevoelen dat men U nog als
onkundige neofieten bekijkt?
Durft U ingaan tegen de visie van
een „oude" partijbons?

Doordachte
marketingstrategie
De drie nieuwe partijbestuurs-leden wHIen vooral
aandacht besteden aan het eigentijds overbrengen van ons
programma. Arte evaluaties
wezen er Immers op dat de Inhoud van het VU-programma
goed was en is, maar dat het
bif de kiezers niet aansloeg.
„De vorm waarin, de persoon wie en de middelen
waarmee onze boodschap
wordt overgebracht zijn dus
zeer belangrijk. Er is dus nood
aan een doordachte marketing-strategle. We mogen niet
aarzelen om daar specialisten
bij te betrekken. Onze middelen en krachten moeten op de
meest efficiënte manier worden ingezet. Al te veel wordt
ons kader belast met Interne
aktiviteiten en we brengen te
veel tijd door met mekaar te
overtuigen van ons gelijk, terwijl wij al onze energie naar
buiten toe zouden moeten
aanwenden."

w&
H. Bracquené: ,,lk denk dat wij
op dit vlak niets hoeven te vrezen.
Er zijn nog geen ectite konfrontaties geweest tussen jong en oud. Ik
hoop dat dit zo zal blijven."
A. Vandecasteele: „De sfeer ;s
goed in het partijbestuur, voor zover wij dit kunnen vergelijken. Ik
voel dat wij vrij veel krediet krijgen."
Chr. Vandenbroeke: „De sfeer
IS inderdaad goed, we krijgen kansen, de inrij-tijd is positief verlopen.
We zijn van plan een positieve, en
als het kan, een sterke inbreng te
hebben."
WIJ: Wat zult U ondernemen
teneinde het soms verstoorde
vertrouwen tussen het „Barrlkadenplein" en dezg. basis te herstellen? Waarbij niet zelden de
vermenging gebeurt van het partijbestuur met het partij-personeel.

gebrek op het VU-sekretariaat."
Chr. Vandenbroeke: ,,Het
bestaande wantrouwen dat eventueel bestaat t.o.v.het Barrikadenplein is inderdaad vaak niet meer
dan een technisch-organisatorisch
probleem. Daar moet een oplossing voor gevonden worden.
Voor het overige heeft elk van
ons de taak dit negatieve beeld af
te bouwen. Men moet er toch van
overtuigd zijn dat men vanuit het
sekretariaat zo positief mogelijk
probeert te ageren en te reageren!
Het feit dat dit niet optimaal verloopt is deels te wijten aan de te
kleine behuizing, het te geringe
personeelsbestand, enz. Wij moeten ons steentje bijdragen om alles
zo optimaal mogelijk te laten verlopen. "

Geen gemene
truuks

De partij-standpunten moeten
bepaald worden jn het partijraad.
Daarin zitten vertegenwoordigers
van alle arrondissementen, die uiting kunnen geven aan wat leeft in
de afdelingen. De partijraad moet
als een doorgeef luik zijn tussen het
nationaal bestuur en de basis. En
dit was in het verleden zelden het
geval."
A. Vandecasteele: „ Wij, als jongeren, zullen er niettemin in het
partijbestuur moeten over waken
dat de basis meer geraadpleegd
wordt. Opdat deze kommunikatiestoornissen niet zouden voortduren.
Ik verheug mij er trouwens over
dat het nieuwe bestuur de intentie
heeft geuit een aantal hiaten in ons
programma op te vullen."

Chr. Vandenbroeke: „//c meen
namens ons drieën te mogen stelA. Vandecasteete: ,,Vaak
WIJ: U geeft eigenlijk een ge- len dat wij aansturen op een echte
houdt het ongenoegen verband makkelijk antwoord. Ónder het demokratische vergadering, waarmet de geslotenheid van dit huis.
mom van „het betreft een tech- bij de zaken uitgepraat worden met
Het VU-sekretariaat moet veel
een evenwaardige inbreng van iemeer open staan, ook voor kader- nisch en organisatorisch pro- dereen. Maar eenmaal er een
leden en gemeentelijke mandata- bleem", hoopt U de soms standpunt ingenomen werd, dan
kritiek
op
de
rissen. Mensen klagen er vaak over bestaande
zijn wij bereid dit standpunt overal
als zouden zij hier niet terecht kun- standpunt-bepaling van het par- te verdedigen."
Annemie Vandecasteele: ,,Het partijbestuur sloeg geruime tijd de bal
nen met vragen over bijscholing, tijbestuur weg te duwen.
mis."
dokumentatie, enz. Dit kan goed
H. Bracquené: „Het partijWIJ: Ook als U niet akkoord
opgevangen worden met een beter bestuur heeft weliswaar zijn verant- gaat, zult U dus kollegiaal optreuitgebouwde studiedienst."
woordelijkheid. Maar onderschat den. U zult bijgevolg niet dreigen dium te hollen? Een praktijk die
Chr. Vandenbroeke: ,,Volkotoch niet die kritiek op het organi- met uw mogelijks dissident
in het verleden wel eens gebrui- men akkoord. Alhoewel ik graag
H. Bracquené: „Ik treed graag
standpunt naar één of ander me- kelijk was...
herhaal dat wij onze standpunten
de opmerkingen bij die algemeen satorische.
hier keihard zullen uit-diskussekretaris Van Grembergen daarover formuleerde enkele weken geA. Vandecasteele: ,,Paul Van siëren. Zonder achterklap of gemeleden in WIJ.
Grembergen heeft daarover duide- ne truuks."
lijke taal gesproken. Er is in de VU
Annemie heeft eveneens gelijk.
WIJ: Mooi zo. We geven afnood aan een tuchtregeling, waarSoms krijgen kaderleden te weinig
spraak volgend jaar, om uw uitaan
mandatarissen
en
kaderleden
of geen antwoord op de vragen die
spraken van vandaag te kunnen
zich moeten houden. Als zij dit niet
zij aan het sekretariaat richtten. Dit
toetsen aan de werkelijkheid.
kunnen,
dan
moeten
ze
daarvan
de
is een organisatorisch probleem,
(Hans Bracquené)
konsekwenties dragen."
nauw verwant met het personeels(pvdd)

,fDe partijraad moet als een doorgeefluik zijn tussen het nationaal bestuur en
de basis."

ADVERTENTIE

#.#

Je mag er al eens een rapport
voor laten liggen.
Wic de hele dag tot over ziin oren in het werk heeft gezeten, mag ook wel eens a.ui ziehzelf denken
rustig wcgz.akken in onze nieuwe rubriek "Kuituur en Wetenschap" en alle rapix>rten laten liggen
"Kuituur en Wetenschap" zorgt er voor dat u bi|bli|ft op alle terreinen wa.ir u wa.irschiinliik "from
9 to S" bitter vn^inig ti|d voor hebt
Wie in ziin agenda vooral afspraken en lunches noteert, vindt m de agenda van "Kultu- \r en
Wetenschap" plaats en uur van Europalia, het festival van Vlaanderen, het Forum der Astrologen en de
tocrncc van de Nieuwe Snaar
Wie zelf onderzoek verricht in de labo's van de toekomst, kan in de Standaard der Letteren eens
lekker languit liggen kletsen met Hugo Claus en Umbcrto Eco over hun laatste werk

Wie Nederlandse of vreemde literatuur doceert kan zich via .ikadcmischc piaaties met .mderc
wetenschappels en Nobclpniswmnaars inwerken m overige disLiphnes
Wie zelf een mening heeft over Freek De longe kan zich toch meten m "Kuituur en Wetenschap''
met onze critici, als zi: het hebben over de a.mkopen v,m het Gettv Museum, de boogsculpturcn v.m
Van den Berghc, Witness en Maurice Bciart als regisseur
van "De Vledermuis"
"Kuituur en Wetenschap" is weer een uitstekende rcden
om definitief over te stappen op De Standaard, de komplete
krant, met nu nog meer informatie op uw niveau

De Standaard
Maroatiecpflwni^eau.

Kuituur en^^tenschap. Dagelijks in De Standaard.
23 OKTOBER 1986
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In het hoofdkwartier
van de US-vloot
De ontvangst op de Amerikaanse marinebazis Norfolk (Virginia) overtreft de
stoutste verwactitingen.
Op fief plein voor het hoofdkwartier van de SACLANT (Supreme Allied Commander Atlantic) en de CINCLANT (Commander in chief United States Atlantic Command) wapperen de vlaggen van alle NAVO-landen. We worden verwelkomd door
Admiraal Lee Bagett, de opperbevelhebber van de Amerikaanse- en geallieerde
Atlantische vloot.
We nemen plaats voor de hoofdingang. Er weerklinken bevelen. We horen de
tonen van een vrolijke mars en de muziekkapel van de marine stapt aan ons voorbij, voorafgegaan door de vaandels met hun erewacht en gevolgd door een kompagnie mariniers, bajonet op geweer.
In de verte worden de kanonnen afgevuurd. We horen het dreunen van de saluutschoten en boven de kruinen van de bomen walmt de kruitdamp in de helderblauwe zomermorgen...

OALS overal m NoordAmenka — waar men ons
ontvangt — staat ook hier
de koffie en de thee met gebak
klaar We begeven ons naar de
voordrachtzaal om achtereenvolgens naar uiteenzettingen te luisteren over de NAVO-vloot, de Amerikaanse marine en de Sovjetzeestrijdkrachten De Amenkaanse Atlantische vloot is voor onze
begrippen gigantisch Ze bestaat
uit 305 oorlogsbodems, 2100 vliegtuigen en 220 700 man varend personeel

Z

Levensader
Gans Norfolk leeft van de marine De stad heeft een miljoen inwoners en de NAVY stelt, zegge en
schrijve, 400 000 mensen te werk'
De US-Navy is verantwoordelijk
voor de verdediging van de Amerikaanse kust, voor de beveiliging
van de 3 000 vrachtschepen die elke dag op de Noord-Atlantische
Oceaan de levensader van het
vrije Westen varen
Ook voor het transport van anderhalf miljoen Amerikaanse soldaten en 9 miljoen ton wapens, munitie en bevoorrading naar Europa
in geval van krisis en voor de offensieve steun aan de militaire operaties van de NAVO-strijdkrachten
Daartegenover staat een even
indrukwekkende Spvjet-vloot met
323 oorlogsschepen in de Atlantische Oceaan, 197 schepen m de
Baltische Zee en 173 in de Zwarte
Zee
Zoals WIJ reeds in het vorig bericht schreven zijn de Amerikanen
vooral bang voor het groot aantal
Russische duikboten, waaronder
de Delta IV en de Typhoon met zijn
170m lengte en 26 m breedte
Cuba schijnt in de Sovjetstrategie een belangrijke rol te spelen Dit ekonomisch zwakke land
beschikt immers over 531 militaire
vliegtuigen, over een relatief belangrijke vloot en drie duikboten
Op de bemerking dat het grote
Amenka toch geen Cubaanse duikboten hoeft te vrezen, antwoordt
men ons dat Cuba precies langs de
strategisch vitale scheepvaartroute
ligt van het Midden-Oosten naar de
Amerikaanse petroleumhavens en
dat tijdens de jongste wereldoorlog
j,?3pJ^T^BeR1986

drie Duitse duikboten in de Golf van
Mexico met minder dan eventjes
500 Amerikaanse schepen hebben
gekelderd De Cubanen zouden
wel eens het illustere Duitse voorbeeld willen volgen

Kaap de
Goede Hoop?
Tijdens de voordracht uiten de
marineofficieren hun bezorgdheid
over de koortsachtige bouw van
oorlogsschepen en vooral van
duikboten door de USSR Zij beschouwen dit als een offensieve
strategie die mets te maken heeft
met de beperkte maritieme belangen van een kontinentale mogendheid
Op een wandkaart toont men
ons de meest bedreigde scheepsroutes Daarbij valt uiteraard de
strategische ligging op van ZuidAfrika en de Kaap, waarlangs nagenoeg de totale petroleumbevoorrading van de geallieerden moet
passeren
Op onze vraag wat er zou gebeuren m geval van een destabilisatie

in Zuid-Afrika antwoordt de admiraal datr dit inderdaad een zeer
ernstig probleem is, waarop de militairen geen antwoord mogen geven en dat wij die vraag best aan de
politici in Washington zouden stellen WIJ zullen dat trouwens ook
doen op het State Department Later meer daarover
We zien weer talloze dia's met
Russische vliegdekschepen, slagschepen, kruisers, duikboten en
vliegtuigen De prenten moeten
ons overtuigen van de enorme bewapeningswedloop waaraan de
Sovjetunie bezig is.

Jozef Goebbels
De dia-voorstelling eindigt met
een prachtige kleurenprent een
grote rode cirkel met een rode
streep door — verboden doorgang I — en daarachter een bloeddorstige Russische beer op zijn
achterste poten met open muil,
scherpe tanden, rode tong en dreigende uitgestrekte klauwen i Datzelfde beeld hebben wij de jongste
wereldoorlog herhaalde malen m
Duitsland gezien Wij dachten zo

Dit IS geen visite bij de tandarts Oswald Van Ooteghem in de commando
zetel van de USS Caron of elektronische oorlogsvoering van uit de com
puterzaal in de buik van een destroyer

bij onszelf propagandammister
Jozef Goebbels leeft nog' Maar het
illustreert meteen het vriend-vijand
beeld waarmee men in de States
steeds meere wordt gekonfronteerd Je bent voor Amerika of tegen Amenka Er is geen middenweg
De kankatuur van die wrede
Russische beer achter een haltteken is ook typisch voor de koele
beslistheid van de Amerikanen in
het algemeen en de militairen in
het bijzonder, om geen duimbreed
toe te geven aan de Sovjets Wij
zijn dan ook met in het minst verrast
over het resultaat van Reykjavik
Na het bezoek aan het hoofdkwartier van de vloot brengt de bus
ons naar de NAVY Grote oorlogsschepen liggen in de haven aangemeerd Zwarte vliegtuigen, zonder
kentekens, glijden bijna geruisloos
over de bazis We stappen af op
Pier 25 Daar worden we opnieuw
met militaire eer begroet We bezoeken de destroyer USS Caron
Het IS het achtste schip van een
programma van 31 miltifunktionele destroyers Het is bemand met

21 officieren en 315 onderofficieren
en manschappen De 8 250 ton
metende destroyer is 185 meter
lang en 18 meter breed en is bewapend met luchtafweerraketten
kruisraketten, torpedo's, automatische en elektronisch gestuurde
kanonnen met een reikwijdte van
16 kilometer Bovendien beschikt
het schip over de meest gesofistikeerde anti-duikbootwapens en
duikbootdetectors De vier gasturbines ontwikkelen elk 20 000 pk en
zorgen voor een snelheid van 30
knopen

Vanuit een zetel
Het bezoek aan het schip met
zijn talloze trappen en ladders bezorgt wel enige problemen aan de
zwaarlijvige leden van onze delegatie Overigens is de romantische
periode van de kapitein, statig en
trots op de brug van zijn schip, hier
volmaakt verleden tijd
De strijd wordt gestreden in een
grote draaibare zefe/midden in een
volledig geïsoleerde computerzaal,
waar honderden lichtjes branden
en de druk op de knop beslist over
leven of dood, overwinning of ondergang
Pittig detail aan boord van de
Amenkaanse oorlogsschepen mag
zich geen druppel alkohol bevinden Gelukkig is dat met te geval
aan wal
In de Staff Mess wordt ons als afscheid een lichte lunch aangeboden, overgoten met voortreffelijke
Californische wijn De tafelgesprekken met de Nederlandse,
Engelse, Amerikaanse, Canadese
en Belgische marineofficieren zijn
daardoor zeer openhartig en daarom ook bijzonder boeiend
Oswald Van Ooteghem

Volgende week:
Het geheim der Goden
onder de rotsen
van de Rocky-Mountains
Senator Van Ooteghem hoort aan boord van de USS Caron alle technische informatie Politieke
.problemen horen thuis in Washington...

Wi\
Suriname... een land om van te houden/4

Onze ontwikkelingssamenwerking : een puinlioop
bijzonder vergelijk en een technisch-

In vorige afleveringen hebben wij reeds aangegeven dat de ontwikkelingshulp
financeel dossier vanwege ABOS.
voor Suriname in de komende jaren uitermate belangrijk is om de ekonomie van
In juli 1986 geeft Suriname zijn
het land te stimuleren.
akkoord met deze nieuwe voorstellen
maar ondertussen is het projekt nog
Ons bezoek aan het Surinaams Planbureau dat de ontwikkelingsprojekten
steeds In dezelfde impasse gebleven
koördineert en de gesprekken met plaatselijke verantwoordelijken en leden van
aangezien de dokumenten niet worden ondertekend.
de Belgische ontwikkelingssamenwerking hebben ons geleerd dat onze ontwikkelingssamenwerking in Suriname een uitermate slechte indruk maakt en als
een grote puinhoop kan omschreven worden. Wij beschikken over dokumenten
Onbegrijpelijke
om deze stelling voldoende te bewijzen.
procedures

D

E Belgische samenwerking
met Suriname startte op informele basis in juni 1975
met een poging tot het opstellen van
een kultureel akkoord.
Deze gesprekken zijn in 1979 uitgemond in een overeenkomst betreffende technische samenwerking. Eveneens in 1979 kwam een delegatie van
Belgische parlementairen ter plaatse
en in april 1980 komt voor de eerste
keer de gemengde kommissie samen
voor ontwikkelingssamenwerking Suriname-België. In 1981 hebben identifikatiezendingen plaats en in februari
1982 heeft een werkbezoek plaats
van de direkteur van het Surinaams
Planbureau aan Brussel.

Er wordt een programma opgesteld
voor de jaren 1982 tot 1986 waarbij
een bedrag van 500 miljoen frank
wordt vooropgesteld als Belgische
ontwikkelingssamenwerking in Suriname. Deze werd onderverdeeld als
volgt:
— Energie: 50 miljoen
— Scheepvaart: 100 miljoen
— Mijnbouw: 125 miljoen
— Agrarische sektor en bosbouw:
125 miljoen
— Edukatief en sociaal programma:
100 miljoen.
Op het ogenblik van ons bezoek,
begin september 1986 hebben wij
kunnen vaststellen dat slechts 40 %
van het vooropgestelde programma
gerealiseerd werd. Het enige projekt
dat is uitgevoerd is het vissersdorp te
Boskamp waar een aanlegsteiger
voor vissersboten werd gerealiseerd
alsmede de inpoldering van een vissersdorp zodat het niet meer kan
ondenwater lopen. Met uitzondering
van de watertoren voor de waterleiding is dit projekt op het ogenblik
volledig af. Sommige specialisten van
ABOS ter plaatse, twijfelden echter
ten zeerste aan het nut, de noodzaak
en het welslagen van het opzet van dit
projekt. Naar wat wij vernamen heeft
ons land hierin in het totaal ongeveer
60 miljoen geïnvesteerd. Het is ons
opgevallen dat het optreden en de
taakvervulling van de koördinatoren
van ABOS, ter plaatse, onderhevig
zijn aan zeer zware kritiek en ook de
ontwikkelingssamen werkers ter plaatse zelf zijn niet mals met hun kommentaar over deze koördinatoren.
Hierbij is het interessant te vermelden
dat de eerste koördinator die in Suriname is aangekomen voor ABOS, zijn
overplaatsing heeft gevraagd omdat
het werkvolume voor één koördinator
ter plaatse te gering zou zijn. Het
antwoord uit Brussel daarop was het
zenden van drie in plaats van één
koördinator. Een van deze drie heeft
zeer snel zijn overplaatsing gevraagd
en gekregen, zodat er thans nog
steeds twee ambtenaren overblijven
die deze koördinatie-funktie vervullen.

Belofte maakt
schuld
Waar in het oorspronkelijk programma voorzien was dat ons land
een geologisch onderzoek in OostSuriname zou realiseren hebben wij
moeten vaststellen dat hier nog geen
enkele aanvang werd genomen tot
realisatie en de ondersteuning aan de
geologische mijnbouw is eveneens te
ven/vaarlozen.

Alhoewel de Belgische projektleider voor het bosbouwprojekt reeds in
oktober 1982 in Suriname aankwam
is er tot op heden niets gerealizeerd.
Het zou tot januari 1983 duren vooraleer er een bijzonder vergelijk en een
technisch-financieel verslag wordt
voorgelegd. In juni '83 volgt dan een
onbegrijpelijk en eenzijdig aktualiseringsverslag van de projektleider aangaande het opleidingscentrum. Van
Surinaamse zijde vraagt men zich
natuurlijk af waarom de projektleider
die voorgesteld en aanvaard was als
expert voor het hout-technologisch
laboratorium een aktualiseringsverslag maakt zonder enige samenspraak met de Surinaamse verantwoordeliiken.

Wat de scheepvaart betreft werd de
levering van een container-vrachtschip in het vooruitzicht gesteld doch
heeft men geen enkel beeld van de
aktuele stand van zaken. Wat de
energie-sektor betreft was voorzien
dat een inventarisatie zou gemaakt
worden van de potentiële lokatie van
In januari 1984 herhaalt Suriname
waterkrachtcentrales en houtvergaszijn instemming met de voorgestelde
singslnstailaties. Het was onduidelijk
projekt-dokumenten. De Surinaamse
in welke mate hierin reeds enige vooroverheid veronderstelt dat hierdoor
ziening werd getroffen.
het projekt uitvoerbaar gemaakt wordt
Een voor Suriname belangrijk prozonder meer. Ondertussen was imjekt was de bosbouw waarin drie onmers de projektleider ter plaatse
derdelen werden voorzien; een houtevenals dienstwagens en ander matezagerij in het Mapane-gebied, het Jan
riaal. In juli 1984 volgt er dan een
StaLTcke-opleidingscentrum en vervol- aktualiseringsverslag van de projektgens het hout-technologisch laboratoleider aangaande het houven/verrium. Over dit onderdeel alleen is
kingsbedrijf in Mapane en in januari
reeds thesis te schrijven. Het uitblij1985 komt een export toe voor het
ven van enige realisatie wordt afgeopleidingscentrum. In juli 1985 komt
wenteld op het ontbreken van een
er een evaluatiezending van ABOS
bijzonder vergelijk en een technischtoe op het planbureau en in december
financeel dossier. Hierbij dient opge'85 wordt er opnieuw een afgevaarmerkt dat er voor het projekt te Bosdigde van ABOS naar Suriname gekamp evenmin ooit een bijzonder verstuurd voor een verslag. In juni 1986
gelijk werd gesloten.
komt er dan een nieuw voorstel van

De aktualiseringsverslagen werden
door een projektleider opgesteld zonder de Surinaamse partners hierbij te
betrekken zodat het gaat om een
eenzijdige en zeer persoonlijke tekst
waarin de Surinaamse visie niet is
weergegeven. Dit geeft uiteraard aanleiding tot moeilijkheden en een zeer
ongunstige indruk bij de Surinaamse
overheid over de goede bedoelingen
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Wij citeren uit één van
de verslagen, gedateerd december
1985 tijdens het bezoek van een afgevaardigde van ABOS aan Suriname.
„een Surinaamse deelnemer wijst
erop dat Suriname niet zo een gelukkige ervaring heeft met de heer X (de
naam is ons bekend maar we achten
het opportuun deze hier weer te geven). De onderdirekteur van het planbureau sluit hier op aan en brengt
naar voren dat de samenwerking met
de heer X niet is zoals wij die graag
hadden gezien. De persoon van de
heer X wordt eerder als stagnerende
en vertragende faktor ervaren. Als
voorbeeld wordt verwezen naar het in
januari 1984 verstrekte financiële dokument dat niet werd doorgestuurd.
Heeft de heer Xnu problemen helpen
oplossen of eerder de problemen vergroot?
Er zijn van Surinaamse zijde enorm
grote twijfels of met de heer X nog
zinvol kan worden verdergewerkt.
Vandaar de vraag naar de samenhang van de aanwezigheid van de
heer X en de vooruitgang van het

projekt. Er is immers nu gebleken dat
een zending uit Brussel nodig was om
problemen op te lossen die eigenlijk
door de projektleider aangepaid hadden moeten worden "
Dit citaat IS tekenend voor de problemen die zich stellen met de Belgische ontwikkelingssamenwerking ter
plaatse

Niet inaeloste
verwachtingen
Een ander voorbeeld om aan te
tonen op welke wijze de Belgische
Staat de ontwikkelingssamenwerking
verstaat is de belofte om in 1986 een
oliepalmfabrik te Batamaka te financieren. In het vooruitzicht van deze
financiering en het geloof van de
Surinaamse overheid dat deze er ook
zal komen werden 5000 hektaren
palmbomen aangeplant die thans
zouden moeten geplukt worden. Met
de oliepalmfabnek werd echter nog
geen aanvang genomen. Het is dan
ook waarschijnlijk dat de Surinaamse
overheid zich tot anderen zal richten
om de realisatie van deze oliepalmfabriek te financieren. Het spreekt vanzelf dat op deze wijze het geloof in de
goede bedoelingen van de Belgische
overheid, met de ontwikkelingssamenwerking in Suriname zeker niet is
gediend en dat onze reputatie hierdoor in het gedrang komt.
Ontwikkelingssamenwerkers
ter
plaatse die optreden voor internationale ontwikkelingsorganisaties hebben ons meegedeeld dat zij nog nooit
elders dergelijk geklungel hebben
meegemaakt als dat van ABOS in
Suriname.
Anderen beweerden dat dit geen
alleenstaand geval is en ABOS ook in
andere landen alles behalve een goede reputatie heeft. Internationale ontwikkelingsorganisaties zenden immers pas een projektleider ter plaatse
wanneer alle afspraken gemaakt zijn,
dokumenten ondertekend, en de uitvoering van het projekt kan beginnen.
Op het ogenblik dat de projektleider
ter plaattse is neemt deze ook zijn
verantwoordelijkheid op, doet de
noodzakelijke bestellingen, voorzien
voor het projekt, en zorgt voor de
opvolging en de goede afloop van dat
projekt. Het zeer beknopte overzicht
dat wij aangaande het bosbouw-projekt in dit artikel hebben weergegeven
toont aan dat bij ABOS deze procedure helemaal niet wordt gevolgd.

En de toekomst?
Een grondig onderzoek naar de
aard en het optreden in verband met
onze ontwikkelingssamenwerking is
dan ook meer dan noodzakelijk. Het
ontbreken van een Belgische ambassade in Suriname is een andere lacune die wij moeilijk kunnen begrijpen.
Wij hebben ambassades op de meest
onmogelijke plaatsen in de wereld,
maar in een land waar het Nederlands
nog als officiële taal wordt gebruikt
schitteren wij door afwezigheid en zijn
WIJ aangewezen op korrekte informatie via derden. Dat het ontbreken van
een Belgische ambassade andere
problemen oproept, werd duidelijk tijdens ons bezoek toen twee studenten
die een opleiding zouden volgen aan
het Limburgs Universitair Centrum
niet konden vertrekken omdat zij met
de nodige visa's konden verkrijgen
van de Nederlandse ambassade ter
plaatse, bij gebrek aan de korrekte
informatie.
Mogen wij hopen dat dit verslag de
Belgische autoriteiten zal aanzetten
tot een korrekter optreden in Suriname, een land waar nog talrijke mogelijkheden en opdrachten voor ons zijn
weggelegd.
Andre Gse.is

Een beeld van de lege aanlegsteiger te Boskamp,
traditionele kreekjes om aan te meren...

de vissers gebruiken

blijkbaar

liever de
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Biezonder geslaagd tribunaal

Geef de Westhoek
een toekomst
OOSTVLETEREN — Het zaterdag door het „Aktiekomitee Westhoek" en de Volksunie van OostendeVeurne-Diksmuide gehouden Westhoektribunaal is uitgegroeid tot een vlijmscherpe aanklacht.
Liefst500aanwezigen vulden „de Sceure" van Oostvleteren.

T

IJDENS de voormiddag werd in
drie sektievergaderingen openhartig gepraat over de vele problemen waarmee de Westhoek en haar
bewoners kampen 's Namiddags ging
de plenumvergadering door

Pierre Nolf, koordmator van het Aktiekomitee Westhoek, heette de talrijke
aanwezigen welkom en verklaarde het
tribunaal voor geopend In de zaal bemerkten we ook een delegatie van
Frans-Vlamingen (met Frank Allacker
van „Menschen lyk Wyder" en Paul
Verbeke, voorzitter van de Vlaams Federalistische Partij) evenals nationaal
VUJO-voorzitter Bart Tommelein
Voorts veel landbouwers en plaatselijke VU-mandatarissen
Presentatrice Ingrid Sohler vertolkte haar rol voortreffelijk, net zoals,,magistraat" Noël Laleman Boven het podium hing een bord dat geen twijfel liet
bestaan „ Onze streek, Noodstreek'".

Kerncentrale?
Neen!
De eerste spreker in de rij was de
Middelkerkse burgemeester en volksvertegenwoordiger Julien Desseyn die
de milieuproblematiek behandelde Hij
stelde dat ook in de Westhoek het eeuwige pnncipe gold dat men dringend
naar een korrekt evenwicht toe moet
tussen ekonomie en ekologie Hij citeerde tientallen voorbeelden van elemen-

ten die het milieu van deze grensstreek
en uithoek in negatieve zin beïnvloeden Hl) had het over de IJzer die in
Frankrijk al vervuild is vooraleer hij onze grenzen bereikt, de dumping van titaandioxideafval die onze kustwateren
bedreigt en meteen ookxletoenstische
aantrekkelijkheid van onze badplaatsen, de nabije Franse kerncentrale en
dito industriegebieden
Grensoverschrijdend samenwerken is dus een
noodzaak
HIJ beklemtoonde echter meteen dat
men de zorg voor landschap en omgeving met enkel als een internationale
opdracht kan zien Ook ter plekke blijft
waakzaamheid geboden en dit op diverse vlakken HIJ wees resoluut de bouw
van een kerncentrale in de Westhoek
af, waarvoor op vrij geheimzinnige wijze enige tijd geleden bonngen verncht
werden in waardevolle en beschermde
landbouwgebieden.
Zijn onderzoekingen in verband met
de kwaliteit van het water stemden hem
evenmin hoopvol, want het menselijk
ingrijpen in de natuur blijkt ook daar
noodlottige gevolgen met zich te brengen Het zeer zwaar verontreinigd kanaal Veurne-Nieuwpoort is een open riool, de Handzamevaart, de leperlee, de
Poperingevaart, de Haringbeek en het
Lokanaal zijn er al met beter aan toe volgens de officièle metingen Eenander
aanslepend probleem is dat van de
rechtstreekse waterwinning in het natuurgebied ,,Ter Yde" Desseyn pleit-

te meteen voor de alternatieve oplossing, nl het onderling verbinden van de
systemen van de dne maatschappijen
IWVA, NMDW en TMVW

Ambitieus
Michel Capoen vond het een belangrijke taak van het Westhoektribunaal op
te roepen om vanaf dit ogenblik geen
tremen meer te missen, teneinde mee
te spelen in de aan gang zijnde derde
industriële revolutie Hij ontvouwde een
planning voor de toekomst rond het
drieluik ,,Wonen-Werken-Ontspannen", vertrekkende van een aantal konkrete pnonteiten
De kosten van de middellange afstandspendel moeten dnngend opgevangen worden door een intensieve
bouwpolitiek Het beschermen en behouden van een gunstig leefklimaat en
een aantrekkelijke en natuurlijke omgeving als belangrijke troeven voor de uitbouw van de toenstische sektor Aandacht voor het agrarisch karakter van
de streek, waarbij streng gewaakt wordt
over het broze evenwicht tussen natuur
en ekonomie Voorts de stimulenng van
de verwerking van hoogwaardige landbouwprodukten.
Ook IS een voorkeurbehandeling
voor de KIVIO's in de Westhoek gewenst. En tot slot eist Capoen de decentralisatie van bepaalde centraal gehouden diensten Voonwaar een ambitieus
programma
Na hem sprak nationaal voorzitter
van het Algemeen Boerensyndikaat en
burgemeester van Alvermgem, Valeer
Quaghebeur, over de landbouwer in de
Westhoek Het gaf meteen een idee van
hoe deze groep mensen, die in groten
getale in de Westhoek aktief zijn, ook
hun specifieke tol betalen voor de achteruitgang van de Westhoek uitmaakte het beeld kompleet van een achterop geraakt gebied, dat zelf eigenlijk met
over de middelen beschik om er echt
iets aan te veranderen

Manifest van Vleteren
1. We duiden samen de prioriteiten aan van liet GOM-aktleplan; geschat op zijn reële mogelijkheden en geven er ook eerlijke informatie
rond.
2. We ondernemen samen akties om de Westhoek weer erkend te
zien voor het Europees Sociaal Fonds.
3. We bepleiten samen op alle overheidsechelons een administratieve decentralisatie; we stellen termijnen en eisen ons objektief deel.
4. We eisen absolute prioriteit voor sociale huisvesting in de
Westhoek.
5. We ontwerpen samen een aktietot herwaardering van de dorpsgemeenschappen en we laten hierbij aan geen enkele plattelandsschoot meer raken.
6. We leggen kontakten voor grensoverschrijdende samenwerking.
7. We verwerpen samen alle pogingen om een kerncentrale In de
Westhoek of aan zijn rand te vestigen en we eisen openbaarheid van
rampenplannen, ondermeer met betrekking tot Gravelines.
8. We zoeken samen, in het raam van de verlengde leerplicht tot 18
jaar, geschikte leerkansen in het kader van het deeltijds leren In bedrijven.
9. We voeren samen een aktie zuiver water.
10. We promoten samen de Westhoek en laten hierbij plaatselijke
initiatieven voorrang krijgen op het draineren van geld naar Westtoerisme; we richten in onze promotiekampagne samen een oproep aan
de uitgeweken in vele sociale, ekonomlsche en maatschappelijke sektoren waarin ze aktief zijn.

Jaak Vandemeulebroucke hield de
slottoespraak Hij is de man die schot
bracht in de hele aktie rond de Westhoek, die voor de eerste keer vrij hard
in een vroegere perskonferentie het
ontleedmes gebruikt had en een aantal mensen en instellingen als verantwoordelijken had aangewezen Hij begon echter met een woord van dank
voor de organisatoren.

HIJ hekelde het in gebreke blijven van
een echte aan de Westhoek aangepast
politiek van sociale woningbouw en het
ontbreken hiervan m de GOM-studie.
Deze twee pijlers kunnen een degelijk
tegengewicht vormen tegen de voortschrijdende ontvolking

Samenwerken

Dorpsgemeenschap

Centraal moeten volgens Jaak Vandemeulebroucke die projekten staan
die tewerkstellingsbevorderend zijn Hij
wees daarbij nog eens op de ernstige
toestand. Hij benadrukte hierbij dat de
Europese Kommissie en aldus ook de
verantwoordelijken voor de Europese
subsidiekranen nogal sceptisch aankijken tegenover de ingediende plannen
m verband met de Westhoek Hij veroordeelde scherp de uitlatingen van de
vier CVP-Europarlementsleden, die
naar aanleiding van hun bezoek (eindelijk. ) aan de Westhoek de fabel verspreidden alsof grote delen van de ingediende projekten zouden goedgekeurd zijn Zelf laat Vandemeulebroucke ondertussen met na geregeld
kontakten te leggen met de verantwoordelijken op het Europese vlak en hij
ging zelfs op bezoek bij de voorzitter
van de Europese Kommissie om voor
de wijziging van de knteria voor het Europees Sociaal Fonds te pleiten en er
alvast een kriterium uitwijking bij te
voegen.

Wie over de Westhoek spreekt,
spreekt ook over de dorpsgemeenschappen, waarvan het minimale ekonomisch weefsel dermate verstoord is
dat het sociale leven er stilvalt Essentieel hiermee verbonden is tevens de
plattelandsschool, die m het verleden
op een schnkwekkende manier is uitverkocht Nu volgen de scholen van de
andere netten, kwetsbaar als ze zijn tegen de zuigkracht van de voorbereidende afdelingen van de groeipoolsteden

In dit verband richtte hij specifiek de
aandacht op de meer dan 1,5 miljard
frank die zopas weer binnengehaald
werd door Henegouwen, Luxemburg,
enz , maar opnieuw geen cent voor
de Westhoek Het wordt tijd dat alle politici van de Westhoek zich eindelijk
eens samenzetten en allemaal hun invloed gaan aanwenden. Vanaf januan
1987 heeft Belgiè immers het voorzitterschap van de Europese Ministerraad
voor een periode van zes maanden;
een geschikte periode om maximaal
druk uitte oefenen en ook om de Westhoek aldus weer opgenomen te krijgen
in het Europees Sociaal Fonds

De toekomst van de Westhoek, daar is het om te doen! Bij dit verslag past dan ook best de foto met de kinderen die in de rand van het „tnbunaal" met penseel en veel verbeelding hun wereld kleur gaven!
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Jaak Vandemeulebroucke zei dat in
dit opzicht met alleen naar Europa moet
gekeken worden maar dat ook nationale, regionale en provinciale overheden,
die een verpletterende verantwoordelijkheid dragen om voor deze streek
passende maatregelen te nemen Eén
ervan zou voor Vandemeulebroucke

moeten zijn een verregaande decentralisatie naar de Westhoek toe

Jaak Vandemeulebroucke eindigde
met een warme oproep tot alle bestaande werkgroepen om voort te doen en
zich allemaal, elk op hun meest geëigende manier, m te zetten Hun opdracht IS en blijft rusteloos de verantwoordelijken op hun taak te wijzen. De
grote verantwoordelijkheid echter ligt
bij de politici HIJ nchtte tot hen een
oproep om samen aan tafel te gaan zitten en de Westhoek tot een soort testgebied te maken voor hun pluralistische
levenshouding.
„De basis voor deze gesprekken ", zo
betoogde Jaak Vandemeulebroucke,
,,zou een soort Manifest van Vleteren
kunnen zijn", dat hij ook meteen aan
het tribunaal voorlegde ter goedkeunng
Zelf nam het VU-Europartementslid
zich tenslotte voor rond dit manifest
konkreet een ,,rondetafer' met alle politici van de streek te organiseren en dit
initiatief om beurten te laten nemen
door de andere partijen Als dit zou kunnen, dan wordt het Westhoektribunaal
een stuk Westhoeksimbool Het zou bovendien uniek zijn in de annalen van de
volkstribunalen politici veroordelen om
samen aan de Westhoek een toekomst
te geven
Hoeft het nog gezegd dat ook de aanwezige rechter en alle leden van het
volkstribunaal zich hierbij aansloten'
Gilbert Vanoverschelde
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Slecht vermomde verfransing

zelfs die Franse eentaligheid juridisch niet zo waterdicht als de minister het voorwendt.

Platdietse
streek
nog steeds
niet Waals

Artikel 16 van de door hem vernoemde wetten bepaalt dat in de
gemeenten Balen, Hendrikkapelle,
Gemmenich, Homburg, Membach,
Montzen, Moresnet, Sippenaken
en Welkenraat (arrondissement
Verviers) de Koning van de Franse
eentaligheid der bestuursdiensten
kan afwijken (na de gemeenteraden gehoord te hebben), rekening houdend met de door de bevolking gesproken taal (die dus niet
noodzakelijk Duits is, maar ook Nederlands kan zijn in tegenstelling
tot wat de minister beweert).

Bij het begin van dit jaar berictitten wij l<ort over een
zoveelste sluwe zet van Waalse zijde (ons blad van 30
januari): een ministerieel besluit van 18 november 1985
waarbij de toldiensten van Balen, Wezer, Bleiberg en
Welken raat aan het kantoor van respektievelijk Eupen
en Herbesthal onttrokken werden om aan dat van...
Verviers te worden toegevoegd.
U-senator van In stelde
hierover een schriftelijke
vraag. Het antwoord van
minister Eyskens - of van zijn Waalse dienst, maar hij is er hoe dan ook
verantwoordelijk voor - ziet er op
het eerste zicht onschuldig uit. Dat
ministerieel besluit zou geen ander
doel hebben dan ,,op taalgebied
een zo groot mogelijke homogeniteit te bekomen wat betreft het
ambtsgebied van de diensten die
duitstalige en franstalige gemeenten omvatten. Zulks strookt overigens met een van de principes van
de taalwetgeving. In die optiek werden de gemeenten Baelen, Plombières en Welkenraedt - overeenkomstig de wetten op het gebruik
der talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966, te beschouwen als eentalige gemeenten behorende tot het Franse taalgebied,
zonder faciliteiten voor Duitstaligen
- losgemaakt van diensten gevestigd in het Duitse taalgebied en
toegevoegd aan het kantoor der
douane en accijnzen te Verviers,
eentalige dienst, gevestigd in het
Franse taalgebied."

V

In feite is dit antwoord een subtiele mengeling van arrogantie,
schijnheiligheid en bedrog.

De knoop van de verwarring zit
in de bewering dat men genoemde
gemeenten zou dienen te beschouwen als eentalige gemeenten behorende tot het Franse taalgebied,
zonder faciliteiten voor Duitstaligen.

Nog steeds
niet Waals
De Luiker Walen weten, beter
dan vele Vlaamse zogenaamde politiekers, dat die gemeenten tot op
de huidige dag in wezen niet Waals
zijn; dat hun inwoners een Nederduits dialekt spreken; dat men er
kan over twisten of hun kultuurtaal
beter Hoogduits dan wel Nederduits, in dit geval dus Nederlands,
zou dienen te zijn maar dat het
Frans er een opgedrongen overheidstaal is. Dit is de feitelijke
toestand.
De wettelijke toestand, die als
bedoeling heeft de feitelijke om te
buigen, is veel eenvoudiger: eentalig Frans, inderdaad. De minister
verontschuldigt dit taalimperialistisch statuut niet. Integendeel, hij
gebruikt het als uitgangspunt om
de aansluiting bij Verviers als logisch voor te stellen. En toch is

Slechte
argumenten
Tot nu toe heeft in deze door de
Walen al zo lang overheerste
streek niemand de moed gehad, op
deze mogelijkheid een beroep te
doen. Het neemt niet weg dat de
taaitoestand van deze gemeenten
juridisch niet dezelfde is als die van
Waalse gemeenten met een zuiver
Frans taalstelsel. Logischerwijze
had men hen bij een Duitse dienst
moeten laten, want in het hele Duitse taalgebied van België is men
rechtens verplicht Franse faciliteiten toe te staan. Geen enkele Waal
of verfranste zou daar moeilijkheden door ondervonden hebben.
Daar gaat het dan ook met om.
Waarom dan wel? Om het doorknippen van de laatste banden die
,,Altbelgien" met ,,Neubelgien",
het sedert 1839 met het pas sedert
1919 aan Wallonië onderworpen
Duitse gebied, nog verbinden.

I TONGEREN

SCHAAL

Cynisch
Neemt hij daarentegen de feitelijke toestand als richtsnoer, dan
kan hij weliswaar aanvoeren dat
niemand er tot heden faciliteiten
gevraagd heeft - ook al mag dit maar kan hij evenmin buiten de
vaststelling dat de omgangstaal er
niet het Frans is. In deze veronderstelling bestaat er nog minder
aanleiding om hen samen met echte Waalse gemeenten onder een
Frans bestuur te brengen.
Of hij als richtsnoer van zijn handelen de jundische dan wel de feitelijke toestand neemt, geen van
beiden rechtvaardigt het samenvoegen van Balen, Bleiberg en
Welkenraat met de gemeenten
rond Verviers.

De minister kan dit alleen goedpraten door de helft van de juridische toestand (de Franse eentaligheid) op de helft van de feitelijke
toestand (het niet-gebruik-maken
van faciliteiten) te plakken.
Het toppunt is wel dat dit dubbel
bedrog voorgesteld wordt als een
verrichting om ,,op taalgebied een
zo groot mogelijke homogeniteit te
bekomen" en dat dit nog waar is
ook, alleen met een heel andere inhoud dan voorgewend wordt: Niet
om taalhomogene Waalse dorpen
bijeen te brengen doch om Nederduitse dorpen, die na anderhalve
eeuw Waals bestuur nog steeds
niet verfranst zijn, zo taaihomogeen mogelijk te maken met hun
Waalse buren, anders gezegd: om
hen beter te kunnen verfransen.
Karel Jansegers

Het ministerieel antwoord is
tweemaal dubbelzinnig. Om te
kunnen beweren dat die gemeenten eentalig(Frans) zijn, steunt het
op de juridische toestand (zonder
dit precies te zeggen). Anderzijds
steunt de bijvoeging ,.zonder faciliteiten voor Duitstaligen" op de feitelijke toestand (want juridisch is dit
dus niet helemaal juist). De argumentatie springt dus van het ene
been op het andere, naargelang
het uitkomt.
Houdt de minister zich aan de juridische toestand, dan is de
bestuurstaal van die gemeenten
het Frans, doch met mogelijke faciliteiten voor het Duits of het Nederlands. Dan gaat het tegen de
geest van de taalwet - en van het
gezond verstand - in, gemeenten
met ongelijk taairegime onder één
hoedje te vangen.

Leven en werk van oastoor Veltmans
• ' • Voeren wersdttei) hel ^ r ste deel «an drte boekm over öe
figuur van Hemtrife Vëtwsrrs «Ite
van 1020 tot 19$4 pastoor vm$^
te SlnMaartens-Vo^oii, Ui eerm boe*; «Twe^nael gewöd'*
ö«!S*hrp öe afl«w«}6t, het laven
on het werfc ven <ie „ijeöt vicaJre'* ViMtrftans, De Wt van Hi
htsëk k sto)* geaiöstreerd en
verdukteffjkt de «tel: eea foto
u»l 1$44 waarop^d»i(Hpl8«ni)e
pastorie vm pastoor Veftnjane
m eert foto uit isfiii met hei
verftl^de grot ven de pastoor.
Oe artdere aangekoRdloileiJelen
auiien het ieven mm paetoor
Veftmaps tjsehandeleR e» Veltmans m överffBss,

Tweemaal geweld

Wl} r^ten tieze hoeker» ean
onm lezers ten zoome am. De
mmur seat schöll achter de
naam 6. Van Voeren maar is
lomaad <ïle tea zeerste vertrottwö is met de hguur van
VeöntaRS, <fe Voerstreek en de
problemen van heel Oost'België.

— Tweemaatöeweld, teven en
werk ven de Voerense pastoor
Vettmane, y%« 8ond der Vlamingen van 0est"8elgfë, Plein
8, 37S0 Tongeren, 720 fr„ 174
mz., ta! van iBus^ties,
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Kleine Koos, sene
C Ned 2 - 19 22
Van gewest tot gewest, regionale info
C Ned 2 - 20 00
Wie, wat, waar en hoe laat?, info
D Ned 2 - 20 20
Onegin, ballet
C Ned 2 - 23 00
Nederland C, info

Van dag
tot dag

Donderdag 30 okt.

Zaterdag 25 okt.
C BRT1 - 16 00
Wie IS de verrader?, film
C BRT1 - 18 10
Merlina, serie
D BRT1 - 18 35
De kleinste zwerver, serie
• BRT1 - 19 05
Boelcetje Vlaanderen
D BRT1 - 20 20
De aftelling, film
n BRT 1 - 21 55
RIgoletto, om te lachen
D BRT1 - 22 25
Sport op zaterdag
n Ned 1 - 15 25
Amazone, dok serie
n Ned 1 - 20 28
Ciske de rat, serie
D Ned 1 - 21 15
Inspekteur Dalgliesh, serie
D Ned 1 - 22 05
Van vrouw tot vrouw, tussen Leningrad en Boston
D Ned 1 - 23 00
Alfred Hitchcock, sene
D Ned 2 - 19 12
Nederland muziekiand, show
• Ned 2 - 19 55
Bodylijn, over mode
C Ned 2 - 2015
Veronica film, filminfo
D Ned 2 - 20 35
Publiek!, musical
D Ned 2 - 20 55
The long hot summer, film

Zondag 26 okt.
n BRT 1 - 11 00
Konfrontatie, debat
D BRT1 - 14 15
Luister met je ogen, les
D BRT1 - 14 30
Voor boer en tuinder, info
D BRT1 - 15 00
Kwizien, kooktip
D BRT1 - 15 20
Doctor Snuggles, strip
D BRT1 - 17 00
De paradijsvogels, sene
D BRT1 - 18 20
Leven... en laten leven, natuurkwis
D BRT1 - 20 40
Damiaan, toneel
D BRT1 - 22 05
New York, het nieuwe Hollywood;
dok
D Ned 1 • 15 25
Jeugd-TV
• Ned 1 - 19 05
De Carsons, sene
D Ned 1 • 19 45
The Cosby show, serie
D Ned 1 • 20 10
Muziek met Marco, licht klassiek
D Ned 1 - 21 00
Het verre paradijs, sene
• Ned 1 - 22 00
Rondom tien, info
C Ned 1 - 22 45
St.Elsewhere, sene
D Ned 2 - 18 30
Sesamstraat
D Ned 2 - 18 45
De afwas in de ijskast, info
D Ned 2 - 2010
Vreemde geschiedenissen, serie
23 OKTOBER 1986

Een stripfiguur

wordt tot leven gebracht door zijn ontwerper in,, Condorman" Vrijdag 31 okt. op Ned. 2, om 20u.20.

D Ned 2 - 21 35
Spitting Image, satire
D Ned 2 - 23 11
Simple Simon, toneel

Maandag 27 okt.
D BRT1 - 18 10
Kameleon
D BRT1 - 18 40
Loon naar werken, nieuwe sene
D BRT1 - 20 10
Mijn vriend Maupassant, sene
n BRT1 - 21 10
Miek en Roel, l^ijn grote liefde heet
muziek
D BRT 1 - 21 55
Horizon, wetenschappelijke info
n BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
D BRT2 - 20 20
Extra-time
D BRT 2 - 21 35
Blikvanger, over mode
D BRT2 - 22 25
Nederlandse literatuur na 1830, dok
sene
D Ned 1 • 14 30
Boskatje, film
D Ned 1 - 15 52
Webster, serie
D Ned 1 - 16 42
De troetelbeertjes en De Smurfen,
strip
D Ned 1 - 17 46
Adrenaline, over jongeren
D Ned 1 - 19 25
Brat Farrar, serie
n Ned 1 - 20 30
Zeg 'ns aaa, serie
G Ned 1 - 20 55
Sonja op maandag
D Ned 1 - 22 15
Langs de rand van de afgrond, serie
D Ned 2 - 19 45
Sport op maandag
D Ned 2 - 20 35
Het plan om de paus te vermoorden,
dok
D Ned 2 - 21 45
Gebedsdienst Assisie

Dinsdag 28 okt.
D BRT1 - 18 10
Dagboek van een klown, sene
D BRT1 - 18 20
Mik mak mon, sene
D BRT1 - 18 30
De Edison tweeling, serie
D BRT1 - 18 55
Encyclopedie, info
n BRT1 - 20 25
I.Q., kwis

n BRT 1 - 21 00
1936: Scharnierjaar, dok
D BRT1 - 22 25
Luister met je ogen
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20 25
The Muppet show
• BRT2 - 20 50
Argus, praatshow
D BRT2 - 22 00
De Koninklijke Sterrenwacht, dok
sene
n Ned 1 - 14 30
Shogun, sene
D Ned 1 - 19 05
Wordt vervolgd, over strips
D Ned 1 - 20 28
Wedden dat...?, show
D Ned 1 - 22 10
Avro's Televizier, info
D Ned 1 - 22 55
Het raadsel van de Wadden, sene
D Ned 2 - 19 12
Je geld of je leven, sene
D Ned 2 - 20 20
Horizon, info
D Ned 2 - 21 00
Panoramiek, info
n Ned 2 - 21 30
Het tijdperk van de Renaissance, dok
sene
D RTB1 - 22 20
Brei, montagefilm met liedjes

Woensdag 29 okt.
D BRT1 - 19 00
Gezondheid, info
D BRT1 - 20 10
Carte blanche, nieuwe sene
n BRT1 - 20 45
Wie schrijft die blijft, literaire info
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochers, sene
D BRT2 - 20 20
Billy Budd, film
D Ned 1 - 15 50
De baviaan, dok
D Ned 1 - 16 15
Dynasty, sene
C Ned 1 - 18 08
Family Ties, sene
D Ned 1 - 20 33
Tineke, praatshow
n Ned 1 - 21 25
Newhart, sene
D Ned 1 - 21 50
Nieuwslijn, info
D Ned 1 - 22 25
Miami Vice, sene
D Ned 1 - 23 10
Rur, praatshow
D Ned 2 - 17 00

C BRT1 - 18 10
De zeven van Blake, SF-serie
n BRT1 - 19 00
Kwizien, kooktip
D BRT1 - 20 20
Hoger-Lager, kaartspel
D BRT 1 - 21 05
Panorama, over Somalia en pnesterroepingen
D BRT 1 - 21 55
Hotel, sene
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
D BRT2 - 20 20
Classic Aid, koncert
D Ned 1 - 16 00
Daktari, sene
D Ned 1 - 19 00
De familie Robinson, sene
D Ned 1 - 19 24
Overal en (n)ergens, dok
D Ned 1 - 20 28
Spelregel, kwis
D Ned 1 - 21 20
Vrije gevangenen, dok
n Ned 1 - 21 25
Post Tenebras Lux, dok
D Ned 1 - 22 35
Mag ik 's met je praten?, praatshow
D Ned 2 - 18 20
Sesamstraat
n Ned 2 - 19 12
Buch, over boeken
D Ned 2 - 19 52
Manhattan, film
D Ned 2 - 21 27
De konsumentenman, info

Vrijdag 31 okt.
D BRT1 - 18 10
Dagboek van een klown, sene
D BRT1 - 18 20
De Snorkels, stnp
D BRT1 - 18 45
Bingo!, show
D BRT1 - 20 15
De goede, de slechte en de vagebond; film
D BRT1 - 22 55
Premiere, info
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
D BRT2 - 20 25
Oorlog of vrede, dokudrama
D BRT2 - 21 15
E.K.-Kunstrijden schaatsen
D Ned 1 - 14 30
Sons and daughters, sene
D Ned 1 - 18 15
Omgaan met kleine huisdieren, info
D Ned 1 - 19 05
Knight rider, sene
D Ned 1 - 20 28
Er is er een jarig, toneel
D Ned 1 - 22 20
Tros aktua export, info
D Ned 1 - 23 00
Dempsey and Makepeace, sene
D Ned 2 - 1912
It's all in the game, kwis
D Ned 2 - 20 00
World TV surf cup
n Ned 2 - 20 20
Condorman, film
D Ned 2 - 22 45
Een spannend bestaan, sene
D Ned 2 - 23 35
The winter of our discontent, film

Een film
per dag
Zaterdag 25 okt.
Danger Within
Britse oorlogsfilm uit 1958 met o a
Richard Todd, Bernard Lee en Richard
Attenborough De Britse krijgsgevangenen in een Italiaans kamp beramen
voortduren
ontsnappingsplannen
Maar er bevindt zich een verrader in
hun midden (BRT 1, om 16u.)

Zondag 26 okt.
EICid
Amerik spektakelfilm uit 1961 met
o a Charlton Heston en Sophia Loren
Nagenoeg heel Spanje is door de Moren bezet en sultan Ben Yussuf is vast
van plan het hele land te veroveren
Cid, een edelman, slaagt enn een aantal mannen rond zich te verzamelen om
de bezetter te bestrijden (BBC 1, om
16u.)

l\/laandag 27 okt.
Cent jours a Palerme
Frans-ltal misdaadfilm uit 1983 met
o a Lino Ventura en Giuliana De Sio
De generaal Carlo Dalla Chiese wordt
naar Palermo overgeplaatst om daar de
strijd aan te binden tegen de plaatselijke mafia (RTBF 1, om 20u.)

Dinsdag 28 okt.
Honore de Marseille
Fernandel had absoluut geen moeite om de hoofdrol te vertolken m deze
komische film uit 1956 Honore is een
man die van het leven geniet hij gaat
elke dag vissen en achteraf worden
sterke verhalen vertelt in het dorpscafé (RTLom22u.15)

Woensdag 29 okt.
Billy Budd
Hoewel Herman Melville in zijn roman,,Billy Budd" de gelijknamige lichtmatroos centraal stelt, vindt de kijker er
m de verfilming door Peter Ustinov weinig van terug Dat had alles te maken
met het feit dat hij zijn rol tot hoofdrol
bombardeerde Verder ook met Robert
Ryan, David McCallum en Terence
Stamp (TV 2, om 20U.20)

Donderdag 30 okt.
Manhattan
Isaac Davis, een 42-jarige schrijver
van komische scenario's, werkt aan
een boek over New York, maar een net
van ingewikkelde relaties met vrouwen,
vnenden en vriendinnen bemoeilijkt die
taak Met o a Woody Allen, Diane Keaton en Meryl Streep (Ned. 2, om
19U.52)

Vrijdag 31 okt.
Condorman
Amerik spionagefilm uit 1981 Tekenaar Woody Wilkins staat erop dat de
avonturen van zijn stripheld Condorman tot leven komen Condormans belevenissen test hij daarom persoonlijk
uit (Ned. 2, om 20u.20)
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In het dorp waar
ik geboren ben
staat in een zijgevel van de kerk de
bijbelzin Omnis Caro Foenum gehouwen.
Mijn schaarse
kennis van de
Schrift heeft mij
geleerd dat de zin
ontleend werd aan
een tekst van Petrus: „Want alle
vlees is als gras en
al zijn heerlijkheid
is als een bloesem
van het gras; het
gras verdort en de
bloem valt af, maar
wat Jaweh zegt blijft in eeuwigheid."
De pastoor die de tekst (en zijn
monogram en het jaartal 1652) op de
muur liet aanbrengen noemde Peter
de Vleeschoudere.
Naar wat de man met die zin precies bedoelde heeft men het raden,
waarschijnlijk wou hij de voorbijgangers en de bezoekers aan het kerkhof herinneren aan de vergankelijkheid van het aardse leven.
Pastoors zijn daar steeds sterk in
geweest.
Maar misschien wou Peter de
Vleeschoudere alleen maar een
grapje maken en zin-spelen met zijn
vlezige familienaam.

Voor mans
en wyven...
Om tal van redenen heb ik mij
steeds met Peter de Vleeschoudere
verwant gevoeld.
1. Hij was een dichter en aldus lid
van de Rederijkerskamer der Catherinisten en Barbaristen van Aalst.
2. De Vleeschoudere kende de
grenzen van zijn dk:hterschap en zijn
opdracht, want hij bekende te hebben ,,...getracht te scryven, alghemeyn, voor mans en wyven, voor
verstanden sterck en kranck."
3. De pastoor was bovendien een
fiere Brusselaar en noemde zijn geboortestad ,,Princelyke stadt... die
heerscht over heel het Nederland".
4. Hij was een gulle Brabander
en bedacht zijn parochianen op
„...eene recereatie vier tonnen groot
bier in vier distincte herbergen... en
eene espe met coren brood...".
5. Peter De Vleeschoudere weigerde meer dan eens de tienden te betalen en lag dan ook een levenlang
overhoop met de kontroleur van belastingen. Ook dat heb ik met hem
gemeen...
Maar keren wij tot de bijbelzin
terug.
Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de herder de Vleeschoudere zijn schapen diets heeft willen
maken dat vlees er nooit zou zijn
zonder het wonder van het gras (en
van het hooi). Want wie gras zegt
denkt natuur, leven en herbergzaamheid. Ook vrede en afwezigheid van
oorlog en verwoesting.
Wie de vele slagvelden van Europa bezoekt ervaart dat alleen het
gras bij machte is geweest de wonden van de oorlog dicht te laten
groeien. En dit tranendal bewoonbaar te houden.
Zo ook moet Rabindranath Tagore het bedoeld hebben toen hij bedacht: ,,De grote aarde maakt zich
herbergzaam met de hulp van het
gras".
•
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,, Verse mosselen", dat is winkelierstaai naar ons
hart. Die dan de dag zelf nog de pot in. Zo hoort het.
Met,, vers wild" liggen de zaken wel even anders. Laten we het daarom, met het jachtseizoen voor de deur,
even over het,,besterven" hebben. Overhet,,faisanderen", zoals men het in hetkulinaire kennerskringentje wel eens placht te noemen. En dan gaat het echt niet
alleen over fazanten.
LS men wild meteen na het
doden bereidt, dan heeft
het een zachte, eerder ongewisse smaak. Wanneer men het
echter enige tijd op een koele, droge, goed verluchte plaats laat hangen, laat ,,besterven", dan brengen de enzymen in het vlees een
chemische reaktie teweeg, waardoor het vlees niet alleen malser
wordt, maar ook zijn karakteristieke ,,wild"-smaak krijgt.

A

Hoelang wild precies moet
besterven is een eeuwenoud twistpunt. Sommige jagers eten hun
buit inderdaad onmiddellijk op.
Maar in het verleden waren er ook
smulpapen die de smaak zo sterk
wilden, dat ze geduld oefenden tot
de vogel van de draad waaraan hij
opgehangen was, afviel.
Vederwild besterft doorgaans
sneller dan haanwild. Fazant en
houtsnip moeten 5 tot 7 dagen hangen, watersnip maximaal 5 dagen,
korhoen en patrijs 3 tot 4 dagen en
wilde eend is al op z'n best na 2 tot
3 dagen. Gefokte kwartels, het merendeel dat in de handel aangeboden wordt, hoeven niet eens te
besterven en kunnen zo bereid
worden. Men laat de vogels steeds
hangen zonder ze vooraf te plukken en schoon te maken.
Met haarwild gaat het er anders

aan toe. Haas en wild konijn worden zonder gevild en schoongemaakt te zijn opgehangen, 1 dag is
voldoende (tam konijn hoeft niet te
besterven, omdat de smaak er niet
beter door wordt). Ree en hert worden doorgaans eerst gevild, waarna men ze laat bloeden. Dan mag
men ze gerust 4 dagen tot een volle week laten hangen. Ouder haarwild kan, voor wie van smeltzacht
vlees houdt, zelfs na het besterven
nog niet mals genoeg blijken. Een
dagje of wat marineren maakt het
beslist mals genoeg.
Vederwild wordt aan de nek opgehangen , haanwild aan de achterpoten. Als men meerdere dieren tegelijk ophangt, zorg er dan voor dat
ze ver genoeg van elkaar hangen,
zodat de lucht er omheen kan cirkelen. Zorg ook dat de dieren elkaar niet of geen muur raken. De
rakende delen gaan dan rotten,
waardoor het hele dier voor konsumptie ongeschikt wordt.
Bij de meeste wildsoorten passen kwasi alle goede wijnen, maar
vooral toch rode wijnen die lang
kunnen rijpen, bv. Bourgogne, Hermitage, Chateau-neuf-du-Pape,
maar ook een Cótes-du-Rhóne,
zelfs vrij jong, doet het meestal tot
ieders tevredenheid.

c/^^y^
,,lk kan U niet vergeten" van René De Clercq was
de oplossing van onze 146ste opgave. Tientallen juiste
antwoorden stroomden binnen. Ferdinandus Debrouwer uit de Altebrijstraat 15 te 8310 Brugge 3 wint het
boekenpakket.
De anderen hoeven niet te treuren.
E gaan immers door met
ons spelletje. De onderstaande verzen zijn
van een bekend dichter. Aan U om
te achterhalen wie deze man of
vrouw is en welke titel die persoon
gaf aan zijn artistieke kreatie.

W

Onder de maan schuift de lange
rivier
Over de lange rivier schuift moede
de maan
Onder de maan op de lange rivier
schuift de kano naar zee
Langs het hoogriet
langs de laagwei

schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan
de kano naar zee
Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de
man getweeën gedwee naar de
zee
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emhouden
Onlang verwierven de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België het kunsthistorisch zeer belangrijke paneel met de ,,Geboorte" van de (naamloze)
Meester van de Katharinalegende, dankzij een aanzienlijke financiële tussenkomst van de privé-sektor. In
hun nieuwsbrief wijden de Musea een interssant artikel aanhef belang en de mogelijkheden van het,, Mecenaat" voor de verrijking van de Koninklijke Musea.
N het verleden werden vele
kunstwerken, vaak zelfs hele
kollekties aan de musea geschonken of gelegateerd. Het aantal belangrijke schenkingen is
evenwel sterk teruggelopen. Dit fenomeen is moeilijk precies te verklaren, maar dient eerder gezocht
te worden in een samenhang van
oorzaken.

I

Allereerst is, wat de Oude schilderkunst betreft, het aantal rijke
verzamelingen waarin topwerken
voorkomen in niet geringe mate
verminderd. Anderzijds heeft het
kunstwerk, in een gewijzigde maatschappij, zijn karakter als elitair
verzamelobjekt verloren en is (zelfs
waar dit aanvankelijk niet zo bedoeld was) een vaak spekulatief
beleggingsobjekt geworden met
voor de kenners een duidelijke
kunstmarktwaarde. Wie een werk
van een bekende meester, modern
of oud, wegschenkt, beseft nu
meer dan vroeger dat hij afstand
doet van een voorwerp dat een bepaald kapitaal vertegenwoordigt.

Oplossingen wachten wij in tot
dinsdagochtend 4 november. Op
het bekende adres: WIJ, ,,Meespelen (148)", Barrikadenplein 12,
Mecenaat, afstand doen ten
1000 Brussel. Veel plezier en gunste van de gemeenschap, is
geluk.
een daad van burgerzin, waaraan

vele redenen ten grondslag kunnen liggen, onder andere financiële. Vooral deze werken als een
enigszins kompenserend element
tegenover de hoger genoemde faktoren die het mecenaat thans kunnen afremmen. De financiële voordelen zijn in sommige gevallen de
fiskale aftrekbaarheid in andere
een middel ter vereffening van erfenisrechten (waarvoor evenwel de
uitvoeringsbesluiten nog dienen
getroffen te worden). Waar vroeger
het mecenaat een zaak en taak van
enkel de adel en de gegoede burgerij was, is deze sociale beperking
nu doorbroken.
Vanuit de privé-sektor is een beweging op gang gekomen om de
musea bij de uitbouw van hun kollekties bij te staan. Dat de opening
van en daadwerkelijke plannen
voor nieuwe musea voor moderne
kunst (Brussel, Oostende, Antwerpen) en de heropening van het
Balat-Museum voor het ,,beeldende-kunst"-mecenaat een spoorslag betekenen, hoeft geen betoog. De nieuwe behuizingen
scheppen waardige ruimten waarop het mecenaat eervol kan inspelen.
23 OKTOBER 1986
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,,Lof zij het land waar ik geboren ben"

Demedtsland in beeld
mers en vertegenwoordigt 29

Een van Vlaanderens belangrijkste schrijvers André kunstenaars met etsen, schilderijbeeldhouwwerk, houtsneden
Demedts werd in 1906 geboren, nabij de eeuwenou- en,
en tekeningen. Uit de meest bede hoeve De Elsbos, noordelijk buiten de dorpskom van kende namen citeren we Emile
Sint-Baafs-Vijve. Ter huldiging van de nu dus 80-jarige Claus, George Minne, Jozef CanFelix De Boeck, Jules De
auteur wordt tot 15 november nog een boeiende ten- tré,
Bruycker, René De Coninck, Gust
toonstelling georganiseerd onder de titel,,Lof zij het
land waar ik geboren ben'', een zin uit het gedicht „Lof
van mijn land", een werk van de gevierde.

E expositie werd samengesteld door kunstkritikus
Jan D'Haese, die ook een
verhelderende inleiding schreef tot
een sobere, maar oordeelkundig
geïllustreerde katalogus.

D

Demedtsland
De tentoonstelling gaat door in
het A. Demedtshuis aan de St.Bavostraat 15 te St-Baafs-Vijve en is
ieder namiddag open van 14 tot 17
uur, op zaterdag en zondag van 10
tot 12 en van 14 tot 18 uur, maar op
maandag is ze gesloten.
André Demedts heeft veel geschreven, weinig over beeldende
kunst. Zijn universele en GrootNederlandse geest was echter
nauw verbonden met het kultuurleven, wat op zich al een sluitende
verantwoording is voor het opzet
van de hulde-expositie.
De samenstelling van de tentoonstelling ligt enerzijds vervat in
het feit dat mens, natuur en geboortestreek konstanten zijn in het
oeuvre van Demedts, anderzijds in
woorden van biograaf Rudolf Van
de Perre volgens wie er inderdaad
een Demedts-land bestaat, dat
zich uitstrekt in het noordelijk gedeelte van Sint-Baafs-Vijve, uitlopend naar de Beneden-N^andel
toe, met uitzicht op Wakken en met

de Leie vlakbij... een dekor dat
doorklinkt in diverse verhalen, romans en in tal van gedichten van
de schrijver. Er werd dan ook gekozen uit werk van kunstenaars die
de geboortegrond en -streek gesublimeerd hebben, langsheen The
Golden River, zowel in de richting
van Deinze en Gent, als langs de
kant van Kortrijk, zonder Antwerpen en Brugge te vergeten. Ook
werd rekening gehouden met een
uitspraak van Demedts zelf: ,,De
grond en de natuur, de familie, de
wil om iemand te zijn: dat zijn de
waarden die mij gevoed en recht
gehouden hebben. Ik zal ze nooit
verloochenen."

Verrijkend
De tentoonstelling telt 69 num-

,,Ons leefmilieu" in gedichten
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IE Bette Midler kent van
haar provocerende TVshows en om haar soms
platvoerse taal, en daarom gaat kijken naar Down and out in Beverly
Hills van Paul Mazursky, die komt
bedrogen uit. Het gaat hier om een
lichte sexcomedie, laat ons zeggen
Doris Day twintig jaar later.

W

Het aankijken waars, maar dat is
dan ook alles. Voor Rock & Rollfans is er een steengoeie soundtrack en Little Richard, schreeuwlelijk nummer één van 30 jaar geleden, speelt een leuk bijrolletje.
The secrets of Love van Harry
Kümel wordt aangekondigd als een
bonbon: lekker, zoet en opwekkend. Maar zoals dat men bonbons
gaat: eens het omhulsel eraf kan
de vulling lelijk tegenvallen. Gelukkig is het met deze film niet helemaal zo, want het gaat hier om drie
verhalen gevuld met heel wat vrouwelijk schoon. Twee ervan zijn best
te genieten. En wie is er al niet blij
wanneer een (Vlaamse?) film
reeds voor tweederde is geslaagd ?

NIEUW
IN DE BIOS

Aliens van James Cameron is
het door iedereen verwachte vervolg op het grote kassukses Alien
(van Ridley Scott uit 1979), die ook
de kritiek wist te bekoren. Ellen Ripley, opnieuw uitgebeeld door een
schitterende Sigouney Weaver
wordt samen met haar kat Jonesy
gered, als enige overlevenden van
de ramp met de Nostromo, nu alweer 57 jaar geleden. Uiterlijk is ze
niet veranderd, maar haar familie
bestaat niet meer. Een onderzoekskommissie aan wie zij haar
onwaarschijnlijk verhaalt vertelt (de
inhoud van Allen 1 dus), weigert
enig geloof te hechten aan de Alien
waarover Ripley het in haar verhaal
heeft. De reden is duidelijk, de planeet Acheron, de zogenaamde baHet winnende gedicht beneden sis van de Alien is sinds vele jaren
de 25 is van Wim Serre (° 1967). De nu reeds bevolkt door 60 gezinnen,
eervolle vermeldingen van Eric en niemand van hen werd ooit geVandeput, Sandra Gys, Jan konfronteerd met een kreatuur zoChristiaens, Dimitri Casteleyn en als zij beschrijft. Maar alsof het
Rik Dereeper. In de kategorie bo- noodlot er mee speelt, heeft het
ven de 25 wint Henri Thijs {° 1940). ontwaken van Ellen blijkbaar ook
Eervolle vermeldingen zijn Edith de Aliens wakker gemaakt. Plots is
Oeyen, Taeke van der Veen (Fries- alle kontakt met Acheron verbroland), Mireille Hugaert, Jos Vinks ken. En daar komen de Marines
en J.P. De Bock. De winnaars droe- aangestorm. De enkele vrouwelijgen hun gedicht voor.
ke mariniers komen duidelijk uit de
bodybuildingschool van Arnold
Voorzitter Coveliers sloot de zit- Schwarzenegger, en het geheel
ting af met de woorden ,,Ons leef- (mannen + vrouwen) lijkt wel op de
ijshockeyploeg uit Slap Shot met
milieu dreigt een landschap zonder
seizoen te worden... als we niet hun vuilbekkerij. Eens op de plamenselijk blijven of het opnieuw neet volgen de gebeurtenissen
worden. Onze dichters reageerden zich op in een ijltempo. Hetgeen Elmet de gloed van hun kunstenaars- ly Ripley daar allemaal meemaakt
schap". De feestzitting werd ver- kan men best vergelijken met De
der opgeluisterd door het muzika- onsterfelijke sergeant of Terug uit
le trio Semper Dolens o.l.v. Koen de hel, beroemde oorlogsfilms die
men vroeger ook reeds met een
De Meulder en met poëzie door
Maurits Van Liedekerke. Een korreltje zout nam. Maar spannend
hoogstaande namiddag in een IS en blijft het en de sfeer is die uit
de goeie griezelfilms uit de vijftigerprachtig dekor!
jaren. Alhoewel hij kinderen toegelaten is, liefst niet onder de veertien
— Ons leefmilieu, landschap zonder meenemen.
seizoen, 29 gedichten. Uitg. Coremanskring, J. üestraat 2,2018 AntWillem Sneer
werpen. 300 fr.

Coremanskring
bekroont poëzie

E wedstrijd was ingedeeld
in twee leeftijdsgroepen,
3"
boven en beneden de 25
ESi-sr^s.-inrxi
jaar. Al helt onze poëtische waardering eerder naar de ,,jonge" inzendingen, toch moet gezegd dat
DcnTHcnc*
beide groepen vrij hoogstaand
De Vereniging van Vlaamse Leer- werk hadden ingestuurd. Een onkrachten bractit in tiaar lessen- derliggende toon van moedeloosreel<s ,,persoonlijl<heden en per- heid kenmerkt de gedichten en dat
sonaliteiten" een sterk uitgewerk- is, aldus Kringvoorzitter Hugo Cote lestekst over de figuur en het veliers niet venwonderlijk gezien de
werk van André Demedts. De ba- belabberde toestand van ons leefsistekst is van Rudolf Van de milieu.
Perre en bevat naast de levensloop van de auteur, uittreksels uit Van overal I
proza en poëzie en een bibliogra73 dichters waren goed voor 166
fie. De tekst kost slechts 25 fr. en
kan besteld worden bij WL, Zwij- inzendingen, 15 vertegenwoordiggerstraat 37 te 2000 Antwerpen den de 1ste groep, 58 de tweede.
De jongste deelnemer was 17 jaar,
de oudste 74. Uit Vlaamse ge£~~~=x~

^sB^r^^^^-l

Deze hoogwaardige tentoonstelling, eigenlijk een beetje buiten het
normale circuit, is niet alleen een
verrijkende kunstervaring, maartegelijk een even merkwaardige als
geslaagde manier om kennis te
maken met André Demedts als
kunstbeschouwer, als schrijver, als
mens, als zoon van De Elsbos, als
héél-Nederlander, als eminent kultuurdrager.

Dit Demedtsjaar is tevens goed voor enkele merkwaardige uitgaven.
Bij Lannoo werd de grote oorlogsroman „De Levenden en de doden"
opnieuw uitgegeven. Dit boek, wellicht de meest indrukwekkende van
Demedts, werd ooit bekroond met de vijfjaarlijkse romanprijs van
West-Vlaanderen en met de vijfjaarlijkse prijs voor proza (645 fr., 376
biz.). Bij het Davidsfonds verscheen een monografie over Demedts
door Rudolf Van de Perre. Het boek is een minutieuse ontleding van
het Demedts werk. Zelden lazen wij zo 'n komplete studie over een nog
levende Vlaamse auteur. (745 fr., 336 bIz.).

Zaterdag l.l. had in de kelders van het prachtige Rockoxhuis te Antwerpen de proklamatie plaats van de
poëziewedstrijd ingericht door de Vlaams-nationale Coremanskring. De wedstrijd had als tema ,,Ons leefmilieu, een landschap zonder seizoenen". De bekroonde en weerhouden inzendingen werden in een bundel
samengebracht en uitgegeven.

ML

De Smet, James Ensor, Hubert
Malfait, Frans Masereel, Constant
Permeke, Albert Saverijs, Albert
Servaes...

D

meenten kwamen 53 inzendingen,
2 uit het Brusselse, één uit Wallonië, 2 inzendingen, waaronder één
uit Friesland, kwamen uit Nederland en één uit... Italië!
De jury bestond uit Remi De
Cnodder, Griet de Wispelaere, Hugo Coveliers, H.F. Jespers en Ugo
Verbeke die namens de groep het
jury-verslag voorlas. Naast de bekroningen besliste de jury ook een
bloemlezing samen te stellen,
geen gemakkelijke opgave want de
inzendingen leken haar van een
meer dan behoorlijke kwaliteit. Uiteindelijk werden naast de twee winnaars van de jongerengroep 5 inzendingen weerhouden, bij de
groep boven de 25 jaar nog eens 5
eervolle vermeldingen plus bovendien nog eens 14 gedichten.

• • I I
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Jongeren en Vlaamse Beweging
de blijvend-aktuele waarde van
priester Daens en daarbij schuwt
hij zich met om heilige huisjes af te
breken

Vorige week rolde opnieuw een eksemplaar van het
tweemaandelijks cahier,, Vlaanderen Morgen" van de
persen. Een merkwaardig nummer, ongetwijfeld. Dat
de aanloop vormt tot een kolloquium op 22 november. Kolloquium
ET redaktioneel artikel behandelt het tema „crisis
en bezinning" ,,Het lijkt
er wel op dat de economische crisis en wat daarbij komt kijken aan

H

heeft, heeft de jeugd En er is een
gat in de markt "
Voorts steken in dit nummer drie
dokumenten de gemeenschappelijke verklaring van het Willems-

Dit jongste nummer kan meteen
als een aanloop beschouwd worden tot het kolloquium dat de Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen
op 22 november organiseert in de
lokalen van de UFSIA langsheen
de Rodestraat 14 te Antwerpen
Onder het motto,,Maatschappelijk

engagement m en voor Vlaanderen zin of onzin"
Daaraan zullen meewerken
Christme Dierckx (nationaal
Chiro-voorzitter), Aart Gijs (KSAleider),
Herman
Lauwers
(VVKMS-verantwoordelijke) volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz,
Mare Vandommele (NCOSverantwoordelijke)
en
Paul
Vansteenvoort (voorzitter nationale jeugdraad) Als moderator zal
onze kollega-journalist Pol Van
Den Driessche optreden De deel-

name aan dit kolloquium is gratis
en staat open voor alle geïnteresseerden In een volgende editie komen WIJ hier nog op terug
Wie geïnteresseerd is in dit nummer, kan steeds terecht op het
redaktie-adres Remelde Wendelen, Te Couwelaerlei 134 te 2100
Antwerpen. Een jaarabonnement
kost 500 fr en moet gestort worden
op rekeningnummer 410-071489124 ten name van ,, Vlaanderen
Morgen"

Kunst^iMakm
Brussel Visverkopersstraat 13,1000 januan),indeGemeentebiblioteek(15
oktober tot en met 15 december) en m
Brussel
het Museum Boymans van Beuningen
Vlaamse krimi-bibliografie in een beVrij toegankelijk van maandag tot vrij- (9 november tot eind januari)
perkte oplage van 15 eksemplaren Ge dag van 9 tot 16 30 uur doorlopend
zien de groeiende vraag naar deze uit- Ook open op zondag 9 november en za
Bovendien vermeldt het programma
gave overweegt de auteur-uitgever een terdag 29 november 1986 van 12 tot 17 nog lezingen en koncerten het initiatief
tweede herziene en ven/olledigde druk
uur
voor deze uitgebreide Erasmus
herdenking is afkomstig van de
Deze zou 50 eksemplaren groot zijn,
aanmaakprijs en verzendingskosten in- W lERHONDERDVIJFTIG jaar gele- Erasmus-Universiteit Erasmus, die in
begrepen om en bij de 200 Bf kosten
' • den overleed de humanist Eras- vele Europese steden heeft gewoond
mus
Reden voor de stad Rotterdam om onder andere vier jaar in Leuven heeft
Het werk is als volgt opgeval
ter ere van haar toenmalige stadgenoot als theoloog en filoloog een grote repua) een korte geschiedkundige en kri- verschillende evenementen te organi
tatie verworven Nog steeds spreken
tische inleiding over de ontwikkeling seren Er zijn tentoonstellingen over
zijn denkbeelden talloze mensen aan
van de speurdersroman in Vlaanderen
Erasmus en zijn tijd in de Gemeentelij- Zijn felle aanvallen op de heersende
b) chronologische lijst van de speur- ke Archiefdienst (7 november tot eind misbruiken in de katolieke kerk hebben
veel bijgedragen tot de vooruitgang van
dersroman 1889-1978,
de hervorming Niet m de laatste plaats
c) alfabetische lijst van de auteurs en
door zijn geschrift ,Lof der Zotheid
hun werken
Maar hij bleef tolerant zowel op het
theologische als op het persoonlijk vlak
Samen 40 biz recto-verso een geïlHIJ was ook een overtuigd pascifist
lustreerde cover plus enkele geïl,Wie toekomstperspektieven biedt, heeft de jeugd "
lustreerde pagina's
Twee bekende spreuken van de man
Belangstellenden nemen kontakt
pijnlijke herschikkingen de maat- fonds en het Vermeylenfonds, het
die de komende maanden in Rotterdam
met
Danny
De
Laet,
Pothoek
21
te
2000
antwoord
van
de
werkgemeenschappelijke dynamiek in Vlaandecentraal staat Hij die maskers afrukt
ren zo goed als lam legt Tenminste schap Vlaanderen Morgen (zie het Antwerpen die de geïnteresseerden op
wordt van de komedie van het leven uitwat twee bekommernissen betreft 11-juli-nummer van WIJ) en ,,De de hoogte houdt
gesloten ' en , De menselijke geest is
Vlaamse
Beweging
vandaag"
van
die ons dierbaar zijn, de groei naar
zo geschapen, dat de schijn veel meer
een zelfverzekerd modern Vlaams Herman van Rompuy
vat op hem heeft dan de waarheid"
bewustzijn en naar een meer open,
Deze laatste is direkteur van de T OT 5 december 1986 plaatst het
verdraagzame samenleving "
CVP-studiedienst en hij gaat dieper
• Archief en Museum van het Vlaams
Voor meer inlichtingen over de
in op een aantal vragen waarmee
Leven te Brussel m haar tijdelijke tenErasmus herdenking WV Rotterdam
Deze zin balt meteen a h w de de aktuele Vlaamse Beweging
toonstellingsruimte twee verenigingen
Stadhuisplein 19 in 3012 AR Rotter
hele inhoud van deze uitgave worstelt We erkennen graag dat
m het daglicht de Koninklijke Bond van Erasmus, 500 jaar geleden over- dam Tel (vanuit Vlaanderen)
samen
Van Rompuy dit deskundig en erg de West Vlamingen en het Nausikaaleden Maar nog springlevend'
00 31-10 13 60 00
gevat doet Hijkomttotdekonklu- koor
sie dat de volksverbondenheid een
Deze twee zijn de eersten in een ganGat in de markt
belangrijk element blijft om de moderne mens te ,,wortelen" ,,Volk se rij van Brusselse verenigingen die
Herman Lauwers is verbondsIS evenwel een begrip dat soms met door het AMVB aan het grote publiek
kommissaris van de VVKSM Zijn
zo goed in een nihilistische tijds- zullen worden voorgesteld De bedoeartikel,,De grote afwezigheid Jongeest ligt Nochtans ziet men ling van de tentoonstelling is het grote
geren, jeugdbewegingen en Vlaansteeds meer het belang hiervan in, publiek te tonen wat het AMVB allemaal
deren" IS biezonder lezenswaarook in intellektuele middens Er is verzamelt en dat het materiaal ook
dig eerlijk, direkt en daardoor ook
ongetwijfeld een revalorisatie van wordt gebruikt, met alleen door de vorontnuchterend Hij besluit ,,Eigenwortelende waarden (gezin, volk, sers, maar ook n a v tentoonstellingen
lijk IS het eenvoudig als de Vlaamgodsdienst) De Vlaamse BeweDe Koninklijke Bond van de West
se Beweging de geëngageerde
ging ontbreekt het dus met aan een Vlamingen werd gesticht m 1906 en
jongeren (opnieuw) wil bereiken —
agenda of aan doelstellingen Er
bestaat dus nu 80 jaar
dat was onze uitgangsvraag — dan
moet evenwel ook een werk in de
zal ze eerst moeten aantonen dat
Het Nausikaa-koor ontstond in 1961
diepte gebeuren om opnieuw uit te
ZIJ een visie heeft op een ander
groeien tot een mobliserende en viert dus zilver
Vlaanderen en aangeven hoe dit
macht "
De tentoonstelling geeft de bezoeker
mogelijk is Met een staatshervoreen ruim overzicht over de geschiedeming alleen, schijnt alles bij het ouDe „Notities van Candide" halen
de te blijven en om 11 juli te vieren scherp uit naar lamentabel optre- nis van beide verenigingen, aan de
of Vlaamse liederen lezingen, heb den van de Belgische minister van hand van foto's, schilderijen, vlaggen
je geen brede maatschappelijke buitenlandse betrekkingen Leo gulden boeken, programma's, uitnodibeweging nodig ,,Wie de jeugd Tindemans in het spanningsveld gingen affiches bneven, enz
heeft, heeft de toekomst" betekent tussen de VS en de USSR „Inkort
Ze loopt in de lokalen van het Archief
vooral wie toekomstperspektieven bestek" handelt Emiel Pil over en Museum van het Vlaams Leven te
IDDEN september verscheen
M ,,Daar
is de dader' , een
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Nooit waren we zwakker

Baronchelli voltrekt
het vonnis
Tistan Baronchelli, tot zaterdag een oudje op zoek
naar een nieuw kontrakt, heeft een streep getrokken
onder het wielerseizoen '86. In Milaan won hij de
Ronde van Lombardije voor Sean Kelly, de beste
„klassieke" coureur van zijn generatie.
IN 1986 heeft het dus niet
mogen zijn: de Belgen, Walen noch Vlamingen, slaagden er niet in één echte klassieker te winnen.

I

Op het achterplan
In het voorseizoen kwamen
onze renners nog enigszins in het
stuk voor maar ze konden hun
werk nooit afmaken, hun behoorlijke prestatie(s) nooit echt bekronen. In de zomermaanden, wanneer de grote Ronden de aandacht opeisten, verdwenen ze
roerend eensgezind op het achterplan. En in september en oktober geraakten ze daar niet meer
weg. Ondanks een zorgvuldige,
en erg kostelijke voorbereiding op
het ,,Amerikaanse" wereldkampioenschap. Onder leiding van
Eddy Merckx nog wel die zijn
opvolgers eens zou leren wat afzien en leven voor de sport zoal
allemaal inhield. De vruchten (?)
van deze investering werden niet
geplukt. Ook niet in het klassieke
najaar.
De ontgoocheling van het wielerseizoen kwam van Eric Vanderaerden. De Limburger bevestide met als toprenner. Hij kwam
macht en vermoedelijk ook karakter tekort. De vraag rijst of Eric
nog ooit het peil van het voorjaar
1985 zal halen. Toen schonk hij
ons
wielerwereldje
nieuwe
hoop...
Onze beste vertegenwoordigers waren Claudy Criquielion en
Jean-Marie Wampers. De gewezen wereldkampioen reed een regelmatig seizoen. Vaak, om niet
te zeggen altijd, voorin maar nooit
helemaal vooraan. Hij is geen
winnaarstype en zal dat vermoedelijk ook nooit worden. Claudy
eindigde derde in de Superprestige. Een bewijs van degelijkheid,
van ernst. Je koopt er echter
geen schatten mee en er straalt
zelfs niet veel glans van af. Maar
't IS een troost in bange dagen.

De eer gered
Jean-Marie Wampers was onze
enige winnaar. Hij zegevierde op
de Henninger Turm in Frankfurt.
Hij redde als het ware de eer
Voor een renner van zijn formaat
een glansprestatie Wampers liet
zich trouwens vaker zien. Hij is
een voorbeeldig prof geworden
en van veel van zijn kollega's kan
niet hetzelfde worden gezegd.
Hoe het in de toekomst moet
weten we niet. Een mentaliteitswijziging dnngt zich op. In het
gemoed van de renners die voor
weinig toch wel erg veel willen. In

de bondskringen waar men het
nationale wielergebeuren dringend moeten reorganiseren en
beter begeleiden. België is een
land aan het worden met koersen
zonder coureurs...

Dieptepunt
Internationaal
domineerden
Sean Kelly en... Greg Lemond
1986. De Angelsaksen rukken op.
Sean is een formidabele ééndagscoureur. Hij kan al de klassiekers winnen. Hij probeert dat
ook. Hij won de Superprestige
met grote voorsprong. Een bewijs

van zijn individueel (de Ier moet
het nu eenmaal niet hebben van
een sterke ploeg) meesterschap.
Greg Lemond, net als Sean een
buitenlander die onder de Vlaamse luchten echt ,,coureur" werd,
was de schitterende winnaar van
een onvergetelijke, prachtig geënsceneerde Tour de France.
Drie weken lang animeerde hij
met zijn voorzichtig maar bekwaam rijgedrag de gesprekken.
Hij was de vriend maar vooral de
vijand van Hinault die als een
echt kampioen alleen maar aan
zichzelf en zeker niet aan zijn
beloften wilde denken. Hinault zal
er volgend seizoen niet meer bij
zijn en de wielerfans zullen de
onbuigzame eiken Bretoen node
missen. Het ontbreken van echte
superkampioenen wordt vermoedelijk ,,het" kenmerk van de wielrennerij in de tweede helft van de
jaren tachtig. Geen Hinault meer.

Vakantiewoningen te liuur
In gans Europa

Vakantiewoningen
De IVIaerschaIck
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55
Dokumentatie gratis op aanvraag

geen Moser meer... 't Veloke zal
nationaal erg moeten vechten om
zijn volkse populariteit in stand te
houden.
We hebben immers iemand nodig om in te geloven, om ons over

OS 1992: de Latijnse lobby tast toe

De show van een
„Excellentie"
De Olimpische Spelen gaan in 1992 dus naar
Barcelona en Albertville. Waarmaa de Latijnse lobby
nog maar eens heeft bewezen dat zij in de internationale topsport van deze jaren een overheersende
machtsfaktor is geworden. Want men kan zo'n
cirkusvoorstelling als deze van vorige week in Lausanne op vele manieren bekijken.
'EN kan er van uitgaan dat
de stemgerechtigde oligarchen (het lOK IS in
zijn huidige ,,samenstelling" een
anakronisme) eerlijk hun bolletje
zwart kleurden. Maar met evenveel reden kan en mag men veronderstellen dat ze zich maandenlang schaamteloos lieten
smeren door de kandidaat-organisatoren die zich tot hemeltergend opbod lieten verleiden. En
ook kan men aannemen dat de
beslissingen reeds bij voorbaat
vaststonden en dat het lOK gewoon een show opvoerde om
zichzelf nog maar eens in de
belangstelling te hijsen.

M

vak door en door kent. Hij heeft al
eerder bewezen waar Abraham
de mosterd haalt. Hij heeft de
sport en de kommercie nauwer
vervlochten dan de Olimpische
ringen zelf. Hij beheert een fiktief
sportrijk dat zich beroemt op onbestaand idealisme, dat schaam-

teloos schermt met waarden die
het al lang heeft afgezworen omdat ze nu eenmaal onpraktisch
zijn geworden. Maar op geregelde tijdstippen kan men er zieltjes
(en geld van sponsors) mee proberen winnen. De Spaanse £xcellentie is een machtsblok op
zichzelf. Ondersteund door bijvoorbeeld een... Havelange. Nog
zo'n Latijnse machtspotentaat die
toevallig de voetbalwereld regeert. En door seigneur Dassler,
de grote baas van Adidas die ook
het publiciteitsimperium beheert
dat de Olimpische Spelen, de
wereldvoetbalbond en de Internationale Atletiekunie van de nodige
fondsen voorziet. Leid uit een en
ander niet af dat we ons opwin-

Flandrien

den over de gang van zaken.
Integendeel.

Op de helling
Wij wensen geen stad, volk of
land de ellende van de Olimpische Spelen toe. Maa door de
drukte die de Hollanders over hun
kandidatuur verkochten, dreigden sommige opvattingen en
overtuigingen op de helling gezet
te worden. Het sop was evenwel
de kool niet waard. En gelukkig is
dit besef snel opnieuw doorgedrongen tot onze nuchtere noorderburen. Aan het geleuter over
de ,,gunstige" naambekendheid
die hun hoofdstad inmiddels zou
hebben verworven, hebben ze
niet langer een boodschap.
Maar Spanje de zomer- en
Frankrijk de winterspelen: is het
niet mooi verdeeld? En voor het
thuisland van de grote ,,Antonio"
steun van de koning, de socialistische partij en het hele volk. De
nationalistische Basken en Katalanen niet meegerekend maar
wat hebben die te maken met het
officiële Spanje? Het officiële
Spanje dat zich nu Internationaal
erkend weet als een ,,serieuze"
en ,,betrouwbare" natie waar
geen ruimte meer overblijft voor
diktatoriale of militaire avonturen.

Show

Diplomaat...
In dit verband wordt zonder
veel terughoudendheid over Antonia Szamaranch gesproken De
Olimpische baas, toevallig geboren in Barcelona, is een gewezen
diplomaat die de knepen van het

Szamaranch, de diplomaat die zijn slag thuishaalde.
23 OKTOBER 1986

op te winden. In afwachting kunnen we alleen maar vaststellen
dat 1986 een absoluut dieptepunt
vormde. Het kan nu nog enkel
verbeteren.

Voor Frankrijk, de andere winnaar, in hoogsteigen persoon het
zaak bepleiten met zijn ,,gelijke"
(of mikt de burgemeester van Parijs nu echt te hoog) Szamaranch.
Van een volmaakte show gesproken, dit was er een. En het
hoeft nauwelijks nog betoog dat
de televisie en andere media in
de gegeven omstandigheden hersenloos ,,meespeelden". Maar
wie durft of wil in dit verband nog
vragen stellen? Mensen, of beter
ezels en kniezers die geen oog of
oor hebben voor de eigentijdse
ontwikkelingen — het nieuwste
modewoord waarmee alle kritiek
wordt weerlegd — waarbij de
sport bij voorkeur van achter glas
wordt bekeken. En de politici natuurlijk. Al gelooft men dat die
voorlopig buitenspel staan. Tenminste, tot Seoul echt dichterbij
komt.
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Provinciale Icaderdagen
OIctober-november 1986

Een blik op de volle zaal te Zottegem. Beide kaderdagen mochten zich
trouwens verheugen op een goede opkomst en een puike organizatie
Hiervoor verdienen de afdelingen van Tienen en Zottegem een
welverdiende proficiat'

De provinciale kaderdagen van Brabant en OostVlaanderen zitten erop: twee verrijl<ende werl<vergaderingen, twee gezellige ontmoetingen met de mandatarissen en twee entoesiaste meetings.
De afwezigen hadden volledig ongelijk. Het volgende weekend krijgen zij de kans dit goed te
maken. Ofwel samen met de Antwerpse VU-familie
in Berchem, ofwel samen met de Limburgse VUfamilie in As.
OWEL in Tienen als m Zottegem waren haast alle arrondissementele
bestuursleden aanwezig op de ochtend-vergadering
Deskundig
werd gedebatteerd over het projekt „Zuiver water" en de op te
zetten ontmoetingen met jongeren. Verheugend was vooral, de
vaste wil van alle besturen om zo
snel mogelijk aan de slag te gaan
De beloofde nazorg zal zeker ter
harte genomen worden.

Z

Sfeervol

Na de werkvergadering te Tienen werden algemeen voorzitter Jaak
Gabriels en algemeen sekretaris Paul Van Grembergen, samen met
het Partijbestuur en de plaatselijke mandatarissen, ontvangen door
burgemeester Rik Boel.

Op de middag viel het nieuwe
Partijbestuur en de plaatselijke
mandatarissen telkens een hartelijke ontvangst te beurt op het
stadhuis Dit initiatief van de
plaatselijke VU-schepenen verdient alle waardering
In een gezellige sfeer werd nadien van gedachten gewisseld
met alle mandatarissen van de
provincie In Tienen werden ze
vergast of een „witte van Hoe-

Op het
programma
Om 10 u.
Werkvergadering met alle
arrondlssementete
bestuursleden, nationale mandatarissen en provincteraadsJeden.

Een zelfde ontvangst viel hen te beurt in het prachtige gemeentehuis
van Zottegem Burgemeester De Loor vergastte de VU-top met alleen
op een groepsfoto en een aandenken van zijn gemeente, maar ook op
een stevige oude Zottegemse

Belangrijkste
onderwerpen ztjn een projekt rond het
«uiver water en de organtzatle van ontmoetingen met
Jongeren.

Om 13U.30
Ontmoeting met alle gemeentelijke mandatarissen.
Met het oog op de nakende gemeenteraadsverkiezingen van 1968 een kennismakmg, maar tevens een benadrukken van de belangrijke
rol van alle VU-mandatanssen.

Om 15 u.
Meeting voor alle militanten, kaderleden en mandatarissen.

Het,,podium" tijdens de meeting van Zottegem Met arrondissementeel voorzitter Willy De Saeger, ondervoorzitter Jef Maton, algemeen
sekretaris Paul Van Grembergen, provinciaal voorzitter Maurits Coppieters, algemeen voorzitter Jaak Gabriels en ondervoorzitter Jaak
Vandemeulebroucke Dit kiekje is duidelijk geschoten op het ogenblik
dat orgelist Gaston Wauters de tonen van het Limburgs volkslied
inzette.

,,Weten wat we willen" en
,,Nemen wat ons toekomt"
Dit zijn de leidraden waarrond algemeen voorzitter
Jaak Gabriels en algemeen
sekretaris Paul Van Grembergen tiun inzichten te kennen geven, zowel organizatorisch als politiek.

gaarden", in Zottegem op Oud
Zottegems Bier
Even na 15u startte dan de
meeting, voor zo'n 200 aanwezigen te Tienen en een 400-tal te
Zottegem. De sfeer was er onmiddellijk in Hier zorgde de Kalmthoutse organist Gaston Wauters
voor
De provinciale voorzitters Bob
Maes en Maurits Coppieters' hadden er weinig moeite mee, deze
sfeer aan te houden.
Na een korte toespraak van
Bob Maes te Tienen en Jef Maton
te Zottegem, die beide wezen op
de gouden draad doorheen de
dertigjange geschiedenis van de
VU, wist sekretaris Paul van
Grembergen ruim een half uur
kader en militanten te boeien Nu
eens zeer streng, dan weer boordevol humor
Wanneer dan de tonen van het
Limburgs volkslied weerklonken
gingen voorzitter Gabriels en de
ganse zaal aan het zingen Tege-

lijkertijd werd een kleine attentie
rondgedragen een eikel bevestigd aan een kaartje, waarvan de
tekst voor zichzelf spreekt.

Als laatste betrad de voorzitter
zelf het podium. Klaar en gevat
tekende hij de krachtlijnen uit,
waaraan hij samen met het nieuwe Partijbestuur wil werken Bij
het verlaten van de zaal kregen
alle aanwezigen overigens deze
krachtlijnen, gebundeld m een
mooi verzorgde brochure
Vermelden we tot slot een
dankwoord aan beide plaatselijke
afdelingen Hun ontvangst en organisatie waren zeer puik Nogmaals • de afwezigen hadden ongelijk We verwachten hen te Berchem of te As

Zaterdag 25 oictober 1986
Feestzaal Alpheusdal
FIlip Willotstraat 22
2600 Berchem
Vanaf de Ring uit de richting Turnhout (E34) of Herentals
(E313).
Op de Ring afslag 4 nemen in de richting Mortsel Na +- 600
m, aan de 2de verkeerslichten linksaf Deze straat teneinde
rijden en dan rechtsaf Aan uw rechterzijde ligt het ,,Alpheusdal"
Vanuit Lier of Kortrijk.
Vanaf Mortsel de Grote Steenweg volgen in de richting
,.Antwerpen Centrum" In Berchem aan de 1ste verkeerslichten
voorbij de supermarkt GB, rechtsaf Deze straat teneinde rijden
en dan terug rechtsaf Aan uw rechterzijde ligt het ,,Alpheusdal"
Vanuit Mechelen en over de E19.
In de Craeybecktunnel nchting ,,Centrum" nemen Aan de
1ste verkeerslichten, juist over de Ring, rechtsaf Na -i-- 600 m,
aan de 2de verkeerslichten, terug rechtsaf en -t- - 700 m verder,
aan de 3de verkeerslichten, linksaf Deze straat teneinde rijden
en dan rechtsaf Aan uw rechterzijde ligt het ,,Alpheusdar'._
Vanuit Boom over de Al 2.
Voorbij de viadukt van Wilrijk rechtdoor rijden in de nchting
,.Antwerpen" — dus NIET de tunnel nemen - en voorbij het
Bouwcentrum rechtsaf de Singel nemen Aan de 3de verkeerslichten terug rechtsaf en na +- 700 m aan de 3de verkeerslichten linksaf Deze straat teneinde rijden en dan rechtsaf Aan uw
rechterzijde ligt het ,.Alpheusdal"

Zondag 26 oictober 1986
Hotel Overeinde
Overeinde 8
3668 As
Wie via de E314 komt neemt de afslag 32 „Genk Oost" en rijdt
richting As In As richting Opoeteren nemen en verder de
,.Volksunie"-pijlen volgen.

Zondag 9 november 1986
"Park Rodenbach"
Langebruggestraat 5
8800 Roeselare

23 OKTOBER 1986
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Het paitijbeslunr deelt mee...
Na afloop van het Partijbestuur van maandag 20 oktober hebben
algemeen voorzitter Jaak Gabriels en algemeen sekretans Paul
Van Grembergen volgende mededelingen verspreid ten behoeve
van de pers.

Politieke krisis
Het Partijbestuur heeft zich beraden over het probleem en de aansleep van de politieke krisis Het lijkt
wei op een auto die in het slijk is
terechtgekomen Hoe sneller hij
draait, hoe dieper hij in het slijk vast
raeikt En iedereen slaat natuurlijk een
modderfiguur
Het bestand van dne maanden dat
de PSC voorop heeft gesteld is uiteraard volkomen onaanvaardbaar H^t
arrest van de Raad van State moet
worden uitgevoerd Jarenlang werd
ons gezegd — ook door de PSC — dat
dit arrest bindend is en dat het onver
wijM en rechtlijnig zou worden toegepcist Dus kan de afzetting van Happart als eerste schepen en schepen
van Voeren met langer worden uitgestekj
Wij pleiten ervoor dat, om alle gevallen als Happart in de toekomst te
vermijden, de voogdij over alle Vlaam
se gemeenten bij de Vlaamse Regenng komt te t>erusten Morgen begint
men in de Vlaamse Raad met de
bespreking van de voorstellen van
dekreet van Coveliers en Suykerbuyk
Wij vragen de spoedige goedkeunng
van deze dekreten

Afschaffing faciliteiten
Ook eisen wij de afschaffing van
faciliteiten in Voeren en de Brusselse
randgemeenten, omdat
1 ZIJ maar tijdelijk voorzien waren,
2 ZIJ gebruikt worden om een manifeste onwil van respekt voor onze
kuttuur en taal aan de dag te leggen

Een meerderheid kan zich zo'n
houding met verder laten welgevallen
WIJ vragen dat met het verdwijnen
van Nothomb op Binnenlandse Za
ken, ook alles zou verdwijnen Dus
ook de schaduw van Nothomb die
zich tijdens die dolle Voer-dagen en
nachten van vorige week heeft afgetekend Het beroep bij het hof van
kassatie moet ingetrokken worden Al
was het alleen maar om de venwarring
ongedaan te maken Die groep van
wijzen moet met pensioen en de aanstelling van een hogere ambtenaar ter
vervanging van de huidige arrondissementskommissans ongedaan gemaakt
WIJ wensen er op te wijzen, naar
aanleiding van de verklaringen van
PSC-voorzitter Deprez, dat de goeverneur niet alleen een ambtenaar is,
maar ook de koning vertegenwoordigt Hij IS de plaatsvervanger van de
koning En dus veel meer dan de
uitvoerder van diktaten van Binnenlandse Zaken
WIJ bevestigen tevens wat reeds in
het nieuws is geweest, nl dat de
Volksunie-gemeenteraadsleden van
Voeren een klacht hebben ingediend
bij de provinciegoeverneur van Limburg tegen de aanstelling van Happart als eerste schepen en dienstdoend burgemeester

Verklaring tot
Grondwetsherziening
Gezien de verklaringen van CVPvoorzitter Swaelen is een regeringsknsis die uitmondt in verkiezingen,
niet uitgesloten Wij roepen alle

Vlaamse partijen op om te voorkomen
dat de PSC nog eens een grondwetsherziening zou onmogelijk maken
Voor de goedkeuring van een ver
klaring tot Grondwetsherziening hangen we met af van de Franstaligen,
dat kunnen wij als Vlaamse partijen
zelf forceren in het parlement Dit is
belangrijk, omdat op alle 11-juli-toespraken gezegd werd dat het volgen
de parlement een konstituante moet
zijn Welnu, hier heeft men de kans
om te bewijzen dat men op 11 julitoespraken met zo maar iets zegt
Morgen begint ook het overleg tus
sen de vier Vlaamse partijvoorzitters
over het heropstarten van de staatshervorming WIJ hopen dat dit kontakt
doorgaat Wij hebben ook een ontmoeting met het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen Wij zullen het
punt van de verklaring tot Grondwetsherziening pnontair aan de orde stellen Het kan met dat wij in een krisis
terechtkomen, waarin wij opnieuw en
op voorhand voor schut zouden worden gezet
Tot slot nog dit Het is allemaal
begonnen met het ,,akte nemen" van
Martens
Martens die, toen het arrest bekend
werd, doodgewoon akte nam van de
houding van Nothomb Had hij toen
zijn verantwoordelijkheid genomen en
gezegd dat het arrest moest uitgevoerd worden, dan zou de situatie nu
volkomen anders zijn Er was mogelijks ook een diskussie en een knsis
geweest, maar dan stonden de zaken
tenminste duidelijk
Thans lamenteert men verder en
tast men schaamteloos de grondbeginselen van de rechtstaat aan Men
vergeet al te snel de verantwoordelijk
heid van de Vlaamse ministers in
gans deze situatie

FVK te Galmaarden:

Voerenl(noop doorliaidcen!
Na de FVK-ontmoetingsdag op 18
oktober te Galmaarden publiceerde
de Fed van Vlaamse Kringen volgende verklanng
,,De gebeurtenissen m de Wetstraat en Voeren staven de stellingen
van FVK Vroeger reeds poneerde de
FVK dat het bevriezen van het kommunautaire vraagstuk flagrant fout en
een onverstandige beleidsoptie is
Vanzelfsprekend is de sociaal-ekonomische problematiek van groot belang Martens en Cie ,,vergeten" echter dat België twee ekonomische snelheden heeft Een snel ontwikkeld
Vlaanderen, geremd door de koppeling aan een achternahinkend Wallonië Daarom is het des te meer ironisch dat Martens VI wankelt, met
door Sint-Anna of door een ekonomisch dossier maar door die kommunautaire problemen ,,die met prioritair
waren" volgens de regenng

De artikelsgewijze bespreking van de provinciale begroting is op
zich een eerder saaie materie. De eindeloze opsomming van
begrotingsposten, gevolgd door het gekletter van stemmachines,
maakt dergelijke zittingen weinig aantrekkelijk en voor de leken
volstrekt onbegrijpelijk.
Alleen de oppositie slaagt er in vuurwapens zit de Deputatie duidelijk
deze monotonie te doorbreken Hun op het verkeerde spoor
tussenkomsten brengen duidelijk aan
Het nieuwe reglement treft door zijn
het licht waarrond alles in feite draait
bijzonder hoge aanslagvoet vooral
een aantal sportbeoefenaars daar
Onmacht?
waar zo'n reglement in de eerste
Onwil?
plaats een betere registratie van het
Joris Roets (VU) kkieg opnieuw de wapenbezit zou moeten verzekeren
werking van het Fonds der Provincies Alleen met een lage aanslag kan men
aan De cntena die bij dit Fonds van dit doet bereiken en hierdoor het ontoepassing zijn, benadelen de Vlaam- wettig wapenbezit t)eperken De VUse provincies Door onredelijke en fraktie onthield zich bij de stemming
onrechtvaardige
verdeelsleutels over dit punt
vloeien er jaariijks miljoenen, waar
Vlaanderen recht op heeft, naar Waltoniê
De deputatie had alle begnp voor
de opmerkingen van de VU-fraktie
maar gaf te kennen dat zij, na een
aantal weirtg suksesvolle initiatieven,
de brui gaf aan deze zaak bij gebrek
aan enig begnp in regenngdcnngen
Onmacht of onwi Wellicht het laatste De Vlaamse meerderheid in het
Fonds der Provincies laat zijn meerdertieid misbruiken De VU-fraktie
sleMe dan ook uitdrukkelijk dat het
niet langer duMbaar is dat de Vlaamse tHjrger moet opdraaien voor de
Waalse arrogantie De Vlaamse
meerderheid moet opkomen voor de
gemeenschap waarvoor zij staat
Clem Oe Ranter (VU) handelde in
zijn tussenkomst over de afschaffing
van een aantal zintoze en verouderde
provinctale taksreglementen De Bestendige Deputatie ging hiermee uitemdefijk in op voorstellen die de VUfrakbe reeds jarenlang formuleerde
Een gelukkig inrtiatief maar toch
betwqfeMe C De Ranter of de Deputatie wel aKijd konsekent en bedachtzaam te werk ging. Met het rueuwe
t>elastingreglement op het bezit van
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Gezinsonvriendelijk
De verhoging van de onroerende
voorheffing noemde C De Ranter een
gezinsonvnendelijke maatregel Inderdaad, deze verhoging treft immers
andermaal gezinnen die door hard
werken een eigen woning hebtien
verworven of willen verwerven
De CVP-fraktie, gekend om zijn gezinsvnendelijke standpunten, zou
hierbij schaamrood moeten uitslaan
Maar ja, u kent ze deze uitgestreken
kameleon-figuurtjes
Koen Raets (VU) nam het op voor
de personeelsleden van de provincie
Uit tainjke voorvallen blijkt dat dit
personeel steeds ont>egnjpelijk lang
moet wachten vooraleer hun arbeidskledij of veiligheidsmatenaal wordt ter
t>eschikking gestekJ
Een wachttijd van 6 tot 9 maanden
IS in de provincie Antwerpen eerder
de regel dan de uitzondenng
De Bestendige Deputatie schoof
deze vertragingen op de rug van de
vaktx>nden maar beloofde hienn snel
verandenng te brengen

Propaganda
Uitvoenger handelde K Raets over
het provinciaal tijdschnft „Kontakt"

en het info-krantje dat op stapel staat
Namens de VU-fraktie verweet hij de
meerderheid misbruik te maken van
deze publikatie om de visie van de
meerderheid, al dan met opgesmukt
met de nodige foto's, te propageren
Met dit voorbeeld voor ogen, is het
niet onwaarschijnlijk dat het provinciaal info-krantje uitsluitend de
spreekbuis wordt van de bestendige
deputatie Een uniek propagandamiddel dus en zeker wanneer er verkiezingen in de lucht hangen
Onze fraktie vroeg daarom met
aandrang dat alle frakties zouden betrokken worden bij de redaktie van
deze provinciale publikaties Bestendig Afgevaardigde Van Santvoort
deed nogmaals een belofte in die zin
De VU-fraktie zal hierop nauwlettend
toezien
De inwoners van de provincie hebben recht op eerlijke en objektieve
informatie Al de rest is praat voor de
vaak
BIJ de post reis- en verblijfskosten
zette J Roets de Bestendige Deputatie voor schut met de vraag of er
plannen bestonden voor een verbroedenng met éen of ander Frans Departement
De deputatie die goed wist waarover het ging, gebaarde eerst van
kromme haas
J Roets verduidelijkte echter en
vroeg meer inlichtingen over het vakantie-uitstapje naar Frankrijk met
een wagen van de provincie De Bestendige Deputatie zat er nu sprakeloos bij
De voorzitter van de Provincieraad
moest de Deputatie uit het slop helpen met de belofte dat de betrokken
afgevaardigde, na de zitting uiteraard, meer inlichtingen zou verschaffen
Het wordt uitkijken naar de volgende zittingen, waar nog'enkele netelige
kwesties aan bod moeten komen
Koenraad De Meulder

ZOêK€Rg^
NOORWEGEN
VU-lid verhuurt intieme blokhutchalet in Noon«egen Prachtige
natuur Ruimte en rust Onvergetelijk i Tel 015-71 16 00

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
v a n Antwerpen

In de Antwerpse provincieraad

Wie verdedigt Viaamse
en Antwerpse belangen ?

Voor de FVK is het duidelijk De
kommunautaire knoop moet bij voor
rang doorgehakt worden De federalisering biedt bovendien de beste ontwikkelingsmogelijkheden — ook op
sociaal en ekonomisch vlak — voor
zowel Vlaanderen als voor Wallonië "

GENEESKUNDIG PERSONEEL
Volgende bedieningen worden openverklaard
ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM
Dienst voor Radiodiagnose (Dr Mortelmans)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds,
Diensi voor Inwendige Geneeskunde (Prof Dr Parizel)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds,
Dienst voor Algemene Heelliunde — Afdeling Orthopedie (Dr Fornhoffl
— 1 plaats van bijgevoegd geneesnheer specialist (rang 4) voltijds,
Dienst voor Anesthesia en Reanimatie (Dr Alleman)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds,
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds,
Dienst voor Urologie (Prof Dr Denis)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds,
Dienst voor Gynaecologie en Verloskunde (Dr Corthout)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds,
Dienst voor Mond- en Tandziekten en Maxillo-Faciale Heelkunde (Dr
Peeters)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds,
— 4 plaatsen van bijgevoegd hcentiaat tandheelkundiige (rang 4) half
tijds,

— 1 plaats van bijgevoegd licentiaat tandheelkundige (rang 4) halftijds,
met subspecialisatie orthodontie.
Dienst voor Kemgeneeskunde (Prof Dr Van Den Bogaert)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds.
Dienst voor Fysische Geneeskunde en Rehabilitatie (Prof Dr Mortier)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer speciahst (rang 4) halftijds,
Laboratorium voor Haematologie (Dr Hermans)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer speciabst (rang 4) voltijds,
ALGEMEEN ZIEKENHUIS STUIVENBERG
Dienst voor Urologie (Prof Dr Van Camp)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer speciahst (rang 4) halftijds,
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr Standaert)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds.
Dienst voor Fysische Geneeskunde en Rehabilitatie (Dr Gunzburg)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer speciahst (rang 4) halftijds,
ALGEMEEN ZIEKENHUIS J A N PALFIJN (D Merksem)
Dienst voor Algemene Geneeskunde — Afdeling Orthopedie (Dr Debrauwer)
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds
Dienst voor Pediatrie (Prof Dr Clara)
— 1 plïiats van bijgevoegd geneesheer speciahst (rang 4) halftijds
De aanvragen dienen op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 39, te
Antv?erpen toegekomen te zijn uiterlijk op 27 10 1986
Inschrijvingsformuheren te bekomen op de 7e Directie/Personeelsza
ken, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel 22 35 711)
Het inschnjvingsrecht bedraagt 400 fr
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Uff
Werd in de herfst van 1961 opgericht

vu-afdeling Lier in liet zilver
unie De bewustmaking van ons volk
van de macht van zijn meerderheid
Het afrukken van het etiket van ,,taalpartij" dat ons door onze politieke
tegenstrevers werd opgekleefd, maar
wat de Volksunie nooit is geweest
Het kultiveren van een gezonde en
open demokratische geest waarbij definitief moet afgestapt van de gesel
van de politieke benoemingen Het
belang van bekwame mandatarissen
die de kode van hun partij trouw
toepassen
Na deze toespraak, die met een
daverend aplaus werd beloond over
handigde de nationale VU-voorzitter
een gelegenheidspenning aan de
aanwezige pioniers uit die eerste harde jaren Ook hun dames werden in
de bloempjes gezet De zitting werd
besloten met de Vlaamse Leeuw

Vijf en twintig jaar geleden, in de herfst van 1 9 6 1 , werd te Lier
een gewestelijke kern van de Volksunie opgericht. Het huidige
bestuur van de afdeling zag m het jubileum dan ook een goede
aanleiding om in het Netestadje deze jaardag te gedenken.
De feestdag werd ingezet met een
plechtige gregoriaans gezongen eucharistieviering in de mooie begijnhofkerk Pastoor Antoon Vermeiren ging
voor en had voor de gelegenheid zijn
prachtigste oude misgewaden uit de
kast gehaald ,,De pastoor uit de
bloeiende wijngaard" zoals men hem
vaak noemt bracht in zijn homilie
hulde aan de nedenge stille werkers
die zich meestal totaal belangloos
voor hun Volk inzetten

Akademische zitting
Na de kerkelijke plechtigheid werd
een stoet gevormd Achter de vlaggen
van de eigen en enkele omliggende
afdelingen stapten naast de voorzitter senator Walter Luyten, schepen
Jan Andries, de provincieraadsleden
Lode Van Dessel en Etienne Servaes,
de gemeenteraadsleden Frans Lachi
en Jos Gons, arrondissementsvoorzitter Jef Van Weert met verscheidene
leden van het arr t)estuur en talrijke
vnenden en sympatisanten uit Lier en
omgeving Langs enkele Lierse straten en over de Grote Markt werd
opgestapt in de richting van stadsschouwburg ,,Vredeberg" waar de
akademische zitting plaatshad

Gemoedelijkheid
Lierenaars zouden hun faam oneer
aandoen indien alles hiermee ophield Een receptie, aangeboden aan
al de aanwezigen, was de aanhef tot
het lossere gebeuren van de dag
Nog losser werd het enkele uren
later bij een gezellig samenzijn met
koud buffet waarbij in een hartelijke
sfeer gelachen en gezongen werd tot
in de vroege uurtjes Bij het begin van
de avond hadden senatoren Walter
Luyten en Joos Somers op hun beurt
echter de genodigden nog 'ns ekstra
een riem onder het hart gestoken met
een korte speech
Dit was dan alvast de eerste dag
van de volgende vijf en twintig jaar
van afdeling Lier die nog steeds groeit
en bloeit

Bob Van Ouytsel, voorzitter van
afdeling Lier
tijdens de akademische zitting
(foto Luc Peeters)

„ D e Omroeper"

Bob Van Ouytsel schetste evenBIJ de tonen van ,,Mi)n Vlaanderen eens de bewogen geschiedenis van
heb ik hartelijk lief" werd de zaal het afdelingsblad „De Omroeper" Hij
betreden Bob Van Ouytsel, voorzitter stond even stil bij de nagedachtenis
van de Lierse Volksunieafdeling van verscheidene bestuursleden Dit
opende de zitting met een histonsch waren senator Edgar Bouwens, de
overzicht met bijzondere aandacht VU-gemeenteraadsleden Marcel Van
voor de pioniersjaren Vanuit de ge- Roy en dokter Rik Bouwens de penwestelijke kern die daar ontstond wer- ningmeesters Raymond Horemans
den immers verscheidene andere af- en Gerard Bosmans die bij hun overlijdelingen opgericht Dit waren o a de den telkens een grote leemte achterafdeling Nijlen, Duffel, Berlaar, Broe- lieten Na een oproep tot de aanwezichem, Heist op den Berg, Beersel, gen om verder te blijven militeren in
Emblem, Koningshooikt en Kessel
de Volksunie kondigde hij de volgenUiteraard konden ook de pioniers zelf de spreker aan
met vergeten worden De eerste voorJef Van Weert, voorzitter van het
zitter was Remi l^^aes, oud-burgemeester van Alveringem Deze werd arrondissementsbestuur van Mecheopgevolgd door Edgar Bouwens, later len, feliciteerde het Lierse bestuur Hij
VU-senator Wij geven eveneens de schetste de uistraling van Lier naar
een groot gedeelte van het arrondisnamen van een stel andere pioniers
IVlaurits Alaers, Ludo Van Ouytsel, sement Een bijzonder woord van lof
dokter Karel Goovaerts, Jan en Mi- en dank had hij over voor de oprichchel Verlinden Lieske, Frans en Lode ting en instandhouding van het
Van Dessel, de familie Langmans, Vlaams Nationaal Centrum waar het
Fred Stevens, Ludo Sels, Wim Duys, arrondissementsbestuur haar vergade toenmalige brandweerkomman- deringen houdt HIJ deed een oproep
dant van Broechem dhr Vleminckx, om de jeugd te winnen voor het
Walter Luyten, Frans Van Bouwel, Vlaams-nationalisme van de Volksunie door hen de geschiedenis te
Martha en Cecilia Schorrewegen
Theo Volkaerts, Nest Everaert, Jan en leren en bewust te maken van het
Michel Van den Broeck, Frans Wou- belang van de Vlaamse beweging
ters, Bert en Hans Swinnen, Jules
Calliau, Jan Verbist, Jan Kuijpers,
De toekomst
Frans Lachi, Geolfried Baeten, Sylvam Vergauwen, Jan Mijlemans,
Algemeen
Volksunie-voorzitter
Frank Verstraeten, Gommaar Manen, Jaak Gabriels kwam vervolgens op
Wim Dillen, Marcel Bosschaerts en het podium in een bezielende toewaarschijnlijk nog andere namen die spraak zette hij enkele krachtlijnen
ons nu ontschieten
uiteen voor de toekomst van de Volks-

Antiekslag
bij VU-Wiilebroek
Om de afdelingskas te spijzen,
houdt de Willebroekse Volksunie haar
eerste grote antiekslag
Iedereen kan hierbij helpen Allerlei
oude en/of met meer in gebruik zijnde
voorwerpen komen hiervoor in aanmerking , u hoeft enkel een seintje te
geven op een van de onderstaande
adressen of telefoonnummers
Georges Geens, J Willemstraat 47
te 2662 Blaasveld (03/886 91 06)
Peter Heremans, Schorheidelaan
35 te 2668 Tisselt (03/886 91 13)

OKTOBER
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 Tulpenlaan 9 tel 03/541 23 14
25 ZWIJNDRECHT-BURCHT. Bal
van de Senator - Volksuniebal, zaal
Vrede Sint-Maarten, Dorpsstraat,
Burcht Deuren 20 20u Toegang
130 fr (100 fr in voorverkoop)
25 PUTTE: 7de Vlaamse Nacht
Discobar „Bob" Zaal ,,De Wildeman" Mechelbaan Org VU-Putte
25 BOOISCHOT-SCHRIEK:
Haringfeest op terreinen van SK Pijpelheide 100 fr Vanaf 18 u Org VU
Booischot Schnek
28 ZWIJNDRECHT-BURCHT- Kon
Ballet van Vlaanderen „Moves" Zaal
De Singel, Antwerpen, om 20u (Uitverkocht I) org Vlaamse Kring Scheldemeeuw i s m VTB-VAB
28 WOMMELGEM: „De Schelde
van de bron tot de monding" Voordracht door Bert Peleman in het klem
zaaltje van lokaal Keizershof, Dasstraat 24 Aanvang 20u15 Org Kult
Knng Jan Puimege

Algemeen voorzitter Jaak Gabriels met arrondissementsvoorzitter Jef
Van Weert (links) en senator Walter Luyten (rechts) en de voorzitter
van het Politiek kollege Frans Lachi Achter Walter Luyten de
glunderende voorzitter van zusterafdeling Koningshooikt, Jos Gons
(foto Luc Peeters)

NOVEMBER
1 EKEREN Sociaaldienstbetoonin
zaal De Boterham, Veltwycklaan 23,
van 13u 30 tot 14u 30 door VU-Ekeren
7 WILRIJK • Derde Breugelavond in
zaal Valaarhof, m m v Zakdoek Aarvvang 20u Inkom 300 fr Inschnjven
bij Geert Verhelst (827 70 08) Org
VNJ Wilrijk
12 KAPELLEN. „Als sterven een
stukje leven wordt" Voordracht over
stervensgebeleiding en het rouwproces door mevr Minne Arts-Van Goethem Vergaderzaal POS om 20 uur
Org FW-Kapellen
21 TURNHOUT: Een avond met
Pro Vita over Abortus in De Schalmei
om 20u30 Org Vlaamse Knng

Nieuwe FW-groepen
in het Antwerpse
In het streven van FW-provincie
Antwerpen om het Vlaams-nationaal
gedachtengoed uit te dragen ging op
17 september een ontmoetingsavond
door in Zwijndrecht
Lieve Van Goethem was de gastvrouw die Huguette De Bleecker, Mieke Reuse (José Van Thillo was spijtig
genoeg weerhouden), en een aanteü
vrouwen ten huize had uitgenodigd
Geanimeerde diskussie's, echte
belangstelling, welwillende inzet zullen binnenkort leiden naar de start
van een nieuwe FW-groep m Zwijndrecht We wensen hen alle sukses

Kalmthout
Er werden kontakten gelegd in
Kalmthout, waar op 22 september Jet
Jorssen, Annie Van Esbroeck, Rosine
Van Rompaye, (Ria Van Looveren
was verontschuldigd) bijeen kwamen
om een eerste planning op te maken
in verband met een nieuwe F W groep
Een 150-tal vrouwen zullen uitgenodigd worden op een voordracht door
Huguette De Bleecker ,,Vrouwen in
de Vlaamse Beweging" op maandag
10 november om 20 h in , De Raaf",
Withoeflei, Heide-Kalmthout

„De Vrije Madam"
FVVover
te Mortsel
Voor de vijde maal werd door het
Eurosong
FW-bestuur van de provincie Antwer
pen een aktiviteit ingericht Dit met
enkel met de bedoeling ,,het gat" te
dichten in de provinciale kas, maar
vooral om het kontakt tussen de vrouwen onderling te verstevigen
Het Mark Liebrechtcentrum was op
de avond van 26 september 11 bijna
vol, dank zij de inspanning van velen
Het toneelstuk „De Vrije Madam",
geschreven door Rudi Geldhof m
1980, bekroond met de Visser-Neerlandia prijs
Spetterende diakigen, aktuele humor en een vlotte regie hielden ons in
de ban
Tenwijl mevrouw De Beer, gespeeld
door een grandiose Jaak Vissenaken,
een kookdemonstratie geeft in een
vrouwenklub, babbelt ze over haar
leven en de mannen daann
Om beurten zit je ontroerd te luisteren, dan weer hartelijk lachend om de
zotte invallen, en instemmend knikkend om zoveel dagdagelijkse realiteit Kortom het was voor iedere aan
wezige een avond die nog langer had
mogen duren
We danken van harte die groepen
die van ver, maar ook zij die met velen
kwamen Ook de gastgroep Mortsel
die het onthaal verzorgde, en Kanna
Vermeersch en Mieke Reuse van het
nationaal FW-sekretanaat voor hun
aanwezigheid
José Van Thillo-Verbruggen

3 0 ZWUNDRECHT-BURCHT: geleid bezoek aan Sint-Jacobskerk te
Antwerpen Vertrekt om 14u , Kerkplein, Zwindrecht Org Vlaanise gepensioneerden „Rust-Roest"
31 KAPELLEN: Jongerenfuif in de
Denneburghoeve,
Geelhanddreef
Aanvang 20u30 Org Vlaamse Jongeren Kapellen

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen stelt vast dat tijdens de
laatste gebeurtenissen in het land,
Vlaanderen opnieuw in het defensief
IS gedrongen
Dit IS met name het geval met de
organisatie van het Eurosongfestival
De F W betreurt dat hierdoor België
naar het buitenland toe een exclusief
Franstalig cachet zal krijgen, een enige kans werd verkeken om Vlaanderen als volwaardig geheel in Europa
voor te stellen
De F W vraagt zich in dit vertiand af
waartoe de kulturele kampagnes van
minister van Kuituur De Wael dienen,
indien de Vlaamse Gemeenschap
zelfs met in staat is zich op het vlak
van de lichte muze te laten gelden

Bent U geïnteresseerd, dan bent U
van harte welkom Voor verdere inlichtingen kan U terecht bij José Van
Thillo-Verbruggen, Rode Weg 50b,
Kalmthout (666 57 77)

Studiedag
Lodewijk Dosfel

Ekonomisch
federalisme of
separatisme
Een nieuwe zakelijkheid dnngt zich
op in Vlaanderen „Geen taal, maar
staal" klinkt het nuchter De harde
cijfers verdringen de romantiek Onder druk van de omstandigheden
klinkt de roep om ekonomisch zelfbestuur steeds luider In elk geval pnjkt
de eis naar meer fïnarK;ièle autonomie voor de regio's boveriaan de
politieke agenda
Wat zijn de veriangens mogelijkfieden en gevolgen van het ekonomisch
zelfbestuur' Doet Vlaanderen het inderdaad beter zelf'
Rond deze problematiek organn
seert het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel een studiedag ,,Doen we het
beter z e l f Ekonomisch unitansme,
federalisme of separatisme'"
Dit op zaterdag 22 november, vanaf
9u30 in zaal Alpheusdal te Berchem
Op het programma staan inleidingen
van o a Guy Clemer (VEV) over de
regionctle financienngsmecfiantsfne ,
prof Willy Desaeyere (LUC) over de
Belgische financiële stromen , Wilfned De Goeyse (ekonoom) t>ehandelt
de nationale sektoren Tot stot behar>delt E Vandevelde (RUG) het ekonomisch regionalisme en onderzoekt de
separatistische hypothese
Het uitgebreid programma en alle
andere inlichtingen zijn te verknjgen
bij het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel, Bennesteeg 4 te 9 0 0 0 Gent
of telefonisch 091/25 75 27 Vooraf
I inschnjven

ALLE ROUWKLEDING
VOOR DAMES EN HEREN
RETOUCHE TERWIJL U WACHT

SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35 • AARTSELAAR
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In de Gentse gemeenteraad

WortegemPetegem
rond de tafel

Onwelriekende zaken
aan de orde...
Na een lange vakantie kwam de gemeenteraad van Gent voor het
eerst weer samen. Met twee zittingen slaagde men er evenwel niet
in de volledige dagorde af te werken. De raad diende zich meteen
te buigen over rekeningen en begrotingswijziging van OCIMW en
OCMW-ziekenhuizen.
Huguette De Bleecker merkte op
dat het OCMW met haar voorstellen
het opgelegde saneringsplan overschrijdt en vroeg zich af hoe men
daaraan gaat verhelpen Vooral de
personeelskosten en de maatschappelijke dienstverlening hebben zwaar
onder de bespanngen te lijden Ook
de toepassing van art 60 (werklozen
die geen beroep kunnen doen op
sociale uitkenngen) werd zwaar onderschat

Logelasten
De Bleecker beklemtoonde even
eens het probleem van de vluchtelingen die in Gent sterk zijn toegenomen De nieuwgebouwde loges in het
voetbalstadion van AA-Gent kregen
eveneens de aandacht van de gemeenteraad H Waeterloos interpelleerde schepen De Clercq over een
voorstel tot het in huur nemen van
dergelijke loge door het stadsbestuur
tegen een jaarlijkse prijs van
2 300 000 fr over een periode van
drie jaar AA-Gent heeft reeds jaren
een schuld bij de stad Gent van ruim 6
miljoen voor achterstallige taksen op
vermakelijkheden Wat wordt afbetaald IS nog met voldoende om de
intresten aan te zuiveren Deze
schuld dient eerst gedelgd vooraleer
door de stad wat dan ook aan AAGent wordt betaald De VU heeft dan
ook een voorstel voor schuldvergelijking Bovendien werd voor het gebruik van de loge — die trouwens
reeds in gebruik werd genomen voor
de raad zich hierover uitspreekt —
nog geen reglement opgesteld Ande
re raadsleden uit alle partijen konden
zich bij de kritiek aansluiten zij het
dan dat de meerderheid tot de konklusie kwam dat de loge we diende
gehuurd en de oppositie dat dit alleen
kon indien terzelfdertijd door AA-Gent
de bestaande schulden worden afgelost Het kollege beloofde dan ook dat
in de praktijk de schuldvergelijking
inderdaad tot stand zou komen al
beruste dit enkel op een belofte van
AA-Gent

Ver- en nieuwbouw
BIJ het vaststellen van de huurprijzen van de gerenoveerde woningen
van de Binnenweg te Ledeberg toonde H Waterloos nogmaals het failliet
van het beleid ter zake aan De kost
voor de kleine, deels gerenoveerde
woningen bedraagt 2,3 miljoen het
stuk, zodat het raadslid nogmaals een
pleidooi hield voor nieuwbouw ipb het
oplappen van krotten en beluiken
zonder historische waarde De huurprijzen zijn enerzijds te laag ten opzichte van de kostprijs en anderzijds
te hoog om sociaal genoemd te worden HIJ stelde dan ook voor de resterende bezittingen weg te geven met
renovatieverplichting De schepen
gaf toe dat het renoveren een zeer
dure zaak is voor de stad maar wegens geldgebrek wordt er mets meer
gedaan ook geen sociale nieuwbouw
meer Zo werd ook aangekondigd dat
dne huizen op de Graslei verkocht
zullen en dat de pnvé nu zal kunnen
bewijzen dat ze ook iets wil doen
K Van Hoorebeke kwam tussen bij
het onteigeningsplan voor de Derbyen Putkapelstraat te St-Denijs, vlak bij
Flanders Expo Zo werd het ontwerp
nauwelijks aangepast en werd met de
bezwaren van de buurt geen rekening
gehouden De voorgestelde profielen
zullen slutkverkeer aantrekken en de
beloften ivm de toegang van het
beurskomplex werden ingeslikt, want
de vergeten toegang van het openbaar vervoer werd gemakkelijkheidshalve ,.voorlopig" door de Derbystraat voorzien Door het raadslid

werd dan ook aangekondigd dat de
buurt het zeker hierbij met zal laten en
dat de nodige stappen zullen ondernomen worden om de overtreding van
het BPA te verhinderen
BIJ de gevraagde verhoging van het
kapitaal van de kliniek van Lemberge
werd o a door H De Bleecker gewezen op de belangrijke funktie van dit
sanatonum voor Gent Zo zijn de
jongste 5 jaar 38 % van de opgeno
men patiënten Gentenaars Tevens
werd er op gewezen dat dit punt met
in de bevoegde kommissie besproken
werd

Leefmilieu
BIJ de interpellaties werden er o a
vragen gesteld over de vervuiling van
de Schelde te Gentbrugge en over het
dierenpark te Doornzele De belang
rijkste vraag gold echter de vergunningen ivm de verbrandingsoven van
SIDAC-UCB te Zwijnaarde De door
deze firma gevraagde vergunning
voor verbranding van gewoon en

toxisch afval werd door de stad gunstig geadviseerd tijdens de vakantie,
zonder o a het advies te vragen aan
de gemeente Merelbeke die nochtans
het meest te lijden zal hebben van de
rookgassen Het was pas na tussenkomst van de Merelbeekse schepen
voor Leefmilieu Paul Martens (VU) dat
dit dossier in de openbaarheid kwam
Door Aimé Verpale veerden heel wat
vragen omtrent de koordinatie van de
(tegengestelde) adviezen van de onderscheiden stadsdiensten Hij had
ook vragen bij de aanwezigheid van
de benodigde expertise in de stad
Ivm de tevens gevraagde exploitatievergunning stelde hij, oook voor het
bedrijf de kans te geven een MER op
te stellen en de stad toe te laten de
gekumuleerde belasting van UCB,
Monsanto en het afvalverbrandings
bedrijf op het milieu van Zwijnaarde
Merelbeke en Ledeberg te onderzoeken Op die manier wil de VU zowel
zorgen voor het milieu als voor de
tewerkstelling, en zo een tweede Bleu
d'Outremer vermijden Drie ondervragingen, o a een van G De Roo over
de opslag van PCB's bij ACEC werden verwezen naar de oktoberzitting,
zodat de traditie terug geëerbiedigd
werd

OOST-VL.
OKTOBER

Zaterdagavond 18 oktober was een
memorabele dag voor de afdeling
Wortegem-Petegem Niet minder dan
120 leden hadden er aan gehouden
deel te nemen aan een uitstekende
Kaas en Wijnavond georganiseerd
door een vernieuwd afdelingsbestuur
Algemeen sekretans Paul Van Grembergen zorgde voor een spetterende
en fel gemaakte toespraak m een
stree waarvan hij afkomstig is en nog
steeds hard van houdt

ZO€K€RC|
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

23 SINT-AMANDSBERG. , Vrouw
en Psychiatrie" in het Kultuurcentrum
De Vlier Groot-Begijnhof nr 15 Aanvang 20 uur, inkom gratis Org
FVV-Sint-Amandsberg
25 DEINZE VU-ontmoetmgsbal in
zaal Brielpoort met J Gabnels, P Van
Grembergen, J Maton, J Vandemeulebroucke Aanvang 21 u
25 ERTVELDE: De vrienden van
het ,,Vlaams Huis De Veldbloem"
Hoge Averijstraat 5, richten een tentoonstelling in van schilderijen, van
kunstschilder
Viviane Boucquet
Open woensdag donderdag en vrijdag vanaf 17u zaterdag vanaf 14u
en zondag vanaf 10u Deze tentoonstelling loopt tot en met 23 november
NOVEMBER
10 AALST. Sint Maartenbal in zaal
Brueghel Moorsel Orkest De Rock
Stars Vanaf 21 uur Inkom 100 fr
Org VU-Groot-Aalst

domus - uioningen
sleutelklaar!
pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN
Dendermondse S t e e n w e g 29 H a m m e

Tel. 052-47.88.09

Met traditionele
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit
Keuze uit verschillende types.
Ook voor uw eigen « schets »- idee
hebben wij een sleutelklare
oplossing.

C Brion

MEUBELEN «DE KEIZER
ickeiikartik«le

; KEIZER
VAN HET GOED
ZITMEUBEL

O n k l o p b a r e prijzen
in k l e i n m e u b e l s en salons
irden voor trouwers)
e., vrij. van 13 tot 19 u. 30
t. van 10 tot 19 u. 30
Zondac van 14 tot 19 u.

Zaakvoerder
Staf Kiesekoms

KEIZEaSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5»2.22.22
(op slechts IS km van Srussel-centruia)

D Dame, 22 jaar en wonende in het
Mechelse zoekt werk als kantoorbediende of verkoopster, ruime ervaring
in de verkoop beschikt over een wagen Ref nr 1089
Belangstellenden kunnen kontakt
opnemen met senator Joos Somers,
via het Vlaams Nationaal Centrum,
Ontvoeringsplein 1, Mechelen, tel
015-20 95 14 Gelieve het ref nr te
vermelden

D Welke VI nat eigenaar heeft een
studio te huur in Gent liefst omgeving
Oude Houtlei, Coupure, Bijlokehof of
Sint-Pietersstation, geen luxe, net en
gerieflijk volstaan, keuken, één grote
leef- en slaapkamer, gemeubeld of
met Schrijf uw voorwaarden, ligging,
adres, t e l , bezoekdag aan D S Postbus 15 1730 Zelhk
• 23-jange jongedame, licentiate moderne
geschiedenis,
specialiteit
,,nieuwste tijden", 1ste jaar graduaat
in de biblioteek-, dokumentatie- en
informatiekunde Kennis van Ned ,
Fr Eng , zoekt een passende betrekking

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

OPENBARE VERKOPING VAN
Tv^ree 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 m seizoenpacht gehouden tot 1 november 1986
door de heren Manjn, Arseen en Adriaan Van Damme te Eeklo,
Veldekens 23
Voor nadere mhchtmgen 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 CAdegem) 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 wettehjk vertegenwoor
digd bij volmacht (volmacht te verknjgen bij een notaris)

BON

VOOR INLICHTJNGEN

( OPSTUREH A U B )
NAAM
ADRES
TEL
BOUWGROND TE
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, fc>eschrijving, prijzen )

OPENBAAR
CENTRUM
VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
HERZELE
Te begeven voltijdse betrek
king in vast verband van sekretaris van het O.C.M.W.
Voorwaarden en inlichtingen te bekomen op het sekretariaat van het O C M W ,
Kloosterstraat 42, te 9550 Herzele Tel 053 62 74 61, iedere
werkdag van 8 u 30 tot
12 u 30
De kandidaturen, vergezeld
van de nodige bewijsstukken
geboorteakte, bewijs van goed
gedrag en zeden, militie getuigschrift voor de mannelijke
kandidaten en getuigschrift
van gedane studies, dienen
per aangetekend schrijven ge
richt aan de heer Voorzitter
van het O C M W , J LEFE
VRE, Kouterveldlaan 11, te
9550 Herzele uiterlijk postge
dateerd op 7 november 1986
Op de omslag dient de vermei
ding aangebracht „Kandidaatstelling"
Namens het O C M W
Op bevel.
De Sekretaris
F DE VOS

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

Rijschool
Ford.
VERBIEST
MOLENBEEK:
Leopold ll-laan 194
(waar viadukt van
was)

Koekelberg

ANDERLECHT:
Bergense steenweg 797
Xaan kruispunt Veeweidestraat)
Tel. 426 85 94
Afzonderlijk teorie, afzonderlijk
praktijk of beide na elkaar

De Voorzitter
J LEFEVRE
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23 oktober bij VSVK-lzegem

Debat omtrent de BRT
Tijdens zijn 8e werkjaar pakt de Izegemse Vlaams-nationale
kulturele kring VSVK voor de zesde uit met een groot debat
waaraan mensen van diverse opinies deelnemen. Vroeger waren
er de volgende onderwerpen: de Westvlaamse ekonomie (o.i.v.
Norbert Vanhove), milieubehoud (o.i.v. prof. E. Kuykens), kernenergie (o.i.v. Jan Schodts), kernwapens (met een Nato- en een
Vakavertegenwoordiger) en de rol van het Europese parlement
(o.i.v. Dirk Sterckx). I-let onderwerp van vanavond is andermaal
een heet hangijzer: de BRT, pro en contra, en het BRT-monopolie.
Ook nu weer wordt het debat geleid
door iemand van buiten de VSVKkring, nl de BRT-TV-journalist, Johan
Óp de Beekc, tevens auteur van tiet
boek „Omroepen m de woestijn"
Aan tiet debat nemen 4 politici deel
van buiten de streek, allen beslagen
in de hier behandelde problematiek
Hugo Coveliers (VU), André Denys
(PVV). Luc Van den Bossche (SP) en
Hugo Van Rompaey (CVP) De avond
heeft plaats in het auditorium van de
Muziekakademie, Kruisstraat 15, in
Izegem Toegang 50 ir, maar kosteloos voor de abonnees

De BRT, dat grote
omstreden „huis"
Alle diskussie spitst zich vooral telkens weer toe op de TV DeBRT-radio
verwekt minder heibel dan de TV
Hoewel Denk aan het incident Daniel Buyie-Wilfried Martens'
Waarom al die herne?
Spoedig heeft men vastgesteld dat
de TV als medium een enorme invloed heeft Kijk maar hoeveel lezersbneven de kranten ontvangen omtrent TV-programma's Konflikten tussen politici en TV-journalisten zijn er
menigvuldig geweest en om de haverklap opnieuw
Bestaat er dan geen purnahstieke
deontologie? Hoe zit het met de objektiviteitsnormen ' Wat wordt het als
de journalist met alleen „feiten"
geeft, maar ook „opinienng" en „duid i n g " ' Wat IS de waarde van de
feiten, gebracht door de internationa-

LIMBURG
OKTOBER
19 HERK-DE-STAD:
speelgoedmarkt ingencht door de Vlaamse
Knng Jongelui van elke leeftijd kunnen hun speelgoed te koop aanbieden 1/4 van de opbrengst gaat naar
de Herkse missionarissen Tussen 14
en 18u in het Amandinakollege te
Herk Animatie met clown Iwan, koffietafel voor de ouders Inl -1-inschr
Claire Appeltans-Vandenbos (013/55
21 27) of Miei Buekers (013/55 12 76)
24 HASSELT:
voordrachtavond
,het onderwijs welke toekomst' door
Willy Kuijpers in het Kultureel centrum Aanvang 20u Org VU-jongeren Hasselt
25 LOMMEL: Bal van de schepenen Marcel Smulders, Gerard Vanduffel en Jan Van Summeren +
OCMW-voorzitter Derpoorten Om
20u m de parochiezaal te LommeiKerkhoven, op 100 m van de kerk
31 GENK: Vlaams volksbal t v v
het IJzerbedevaartkomitee in zaal
Rembrandt Inkom 100 fr Aanvang
20u
NOVEMBER
10 IMUNSTERBILZEN: Bestuursvergadenng in lokaal Bloemenhof om
20 uur
15 AS: Jaarlijks vu-bal in zaal,,Elckerlyc" in As om 20 uur
16 IMUNSTERBILZEN: vienng van
gemeenteraadslid Clement Huygen
21 DILSEN: Groot jaarlijks bal in het
Cultureel Centrum te Dilsen langs de
rijksweg 78 (vroeger 17) Met showorkest ,,Brazil Quintet" Aanvang 20
uur Org VU-Dilsen
22 MUNSTERBILZEN: grote kaartavond in lokaal,Bloemenhof' - eerste
kaart om 20u Prijzen „vet varken"
Org VU-Munster
24 LUIMMEN: 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 VUDiepenbeek

le persagentschappen ' Door hoeveel
,,filters" IS een ,,feit" gekomen voor
het op onze beeldbuis komt'

Felle uitspraken
Toen hij afscheid zou nemen van
de top van de BRT, gaf administrateur-generaal Paul Vandenbussche
een bijzonder scherp intervieuw m
,,De Standaard" (19-21/7 86) Daann
haalde hij naar 2 kanten uit Naar de
regering die hij van chantage — via
de BRT-begroting — beschuldigde
Naar sommige journalisten, die hij
,,gauchisten" en ,,maatschappelijke
zendelingen" noemde
Heeft Vandenbussche gelijk'
Zulke en andere vragen zullen er
komen in het debat en vanuit het
publiek Ook zullen er vragen gesteld
worden over alternatieven voor het
BRT-monopolie En daar bestaat lang
nog geen duidelijkheid over
Aan allen welkom i
Zie het zo laat de beeldbuis eens
,,stom en stil" achter, thuis, om over
de BRT en andere mogelijkheden te
praten
Van 15 tot en met 23 oktober
tentoonstelling over de BRT, pro en
contra, met boeken, artikels, persknipsels, enz m de Stedelijke Openbare Bibliotheek, Wijngaardstraat 7
Het IS nog niet te laat om een
abonnement te nemen op de VSVKaktiviteiten Meteen heb je op de
kaart, m handig formaat, een overzicht van alles Koop ze aan de ingang of bij de bestuursleden
Erik Vandewalle

Kantoor van notaris Jean-Plerre DEMEYER
te Brugge, Werfstraat 1. tel. 050-33.10.75
VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING van een
ZEER GUNSTIG GELEGEN WEIDE
te BLANKENBERGE, afdeling UITKERKE
Watering Blanken, langs de Dnjfstraat, sektie C, nr 535, voor een
grootte van 2 ha 15 a 50 ca
VRIJ VAN GEBRUIK, mits betaling
Jachtrecht verhuurd tot 30 juni 1990
ENIGE ZITDAG VOOR TOEWIJZING
DINSDAG 4 NOVEMBER 1986 om 15 u. 30
in café St.-Amand, Kerkstraat 416 te Blankenberge
Geen recht van hoger bod
Gehuwde kopers dienen beiden tegenwoordig te zijn, voorzien van
trouwboekje en huwelijkskontrakt
Verdere inlichtingen ten kantore

„Herinner u '14-'18"

VU-Tielt: neen aan de
chemische wapens!
De Volksunie-afdeling Tielt organiseert in samenwerking met het Vredeskomitee een spreekbeurt rond
chemische wapens Gastsprekers
zijn Nelly Maes van de Volksunie,
Luc De Smet van IPIS en Paul Janssens van VAKA
Deze spreekbeurt vindt plaats op
vrijdag 24 oktober om 20 u in het
Kultureel Centrum Gildhof

Vóór de eigenlijke voordracht is er
perskonferentie rond de problematiek
van de chemische wapens Tevens
werd een pamflet over de chemische
wapens uitgedeeld waann nogmaals
duidelijk wordt uitgelegd waarom
Vlaanderen (en België) ondubbelzinnig ,,neeni" moet zeggen aan de
chemische wapens

Toon In St.-Andrles
De Volksunie van Sint-Andries nodigt alle belangstellenden uit op vrijdagavond 24 oktober om 20 30 uur in
het Jagershof voor een debat met
senator Toon van Overstraeten
De figuur van Toon zal belicht worden door onze WIJ-kollega en gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche Wie is deze leeuw van Nijvel?
Wat kan hij als Vlaming presteren in
Wallonië' Brengt zijn verkiezing ons
dichter bij het federalisme' Deze en
tal van andere vragen zullen aan de

merkwaardigste senator van het land
worden voorgelegd
Iedereen is van harte welkom op
deze politieke avond, die soms naar
een causerie kan zwemen De toegangsprijs is bepaald op 150 fr, waarin een gratis konsumptie en gezelligheid begrepen zijn
Kaarten zijn te verkrijgen bij voorzitter Jean-Pierre Vandecasteele, Knotwilgenlaan 50, eerste schepen Pieter
Leys, Gistelsteenweg 221, evenals bij
de overige VU-bestuursleden

Een vernieuwe ploeg treedt aan

Nieuws van het bestuur
Tongeren-Maaseik
Ook het Arrondissementeel Bestuur van Tongeren-Maaseik
heeft de aktiviteiten hervat. Een druk bijgewoonde bestuursvergadering van 16 september in De Siagmolen te Genk moest het
weliswaar zonder de kamerleden Jaak Gabriels (partijverplichtingen) en Johan Sauwens (VSA-trip met de parlementskommissie)
stellen, maar toch werden er een aantal belangrijke, en voor de
toekomstige werking in T-M wellicht bepalende, beslissingen
getroffen.
Zoals het feit dat onze Limburgse
leden op deze pagina maandelijks
nieuws vinden van deze vergadenng
Onze IBM zal het wellicht nog wel
enkele jaartjes volhouden, de ,,vrije"
tijd krimpt weer ietwat
Informatie
voor U, VU-Limburger of Limburgse
VU-er, want ,,wij besturen voor U" is
de achtergrond

Samenstelling
Bestuur
Sedert enige maanden is de samenstelling van het Bestuur van T-M
als volgt
Voorzitter Luk Robijns (Borgloon)
Sekretans Enk Eykmans (Bree)
Leden Thieu Daniels (Peer), Thieu
Lowis (Dilsen), Ghislain Notelaers
(Tongeren), Mai Olaerts (Lanaken),
Evrard Raskin (Bilzen), Jos Vandeputte (Overpelt) en Lieve Weetjens (Dilsen)
Partijraadsleden Jos Roebben (Bilzen) en Maarten De Ceulaer (Bree)
Parlementsleden Rik Vandekerckhove (Genk), Jaak Gabriels (Bree) en
Johan Sauwens (Bilzen)
Provincieraadsleden
Jan Peumans, Fneda Brepoels, Guido Maes,
Fons Kerkhofs, Theo Schoofs, Jef
Van Bree, Jan Latinne en Wilfned
Wijsmans

Funkties
en opdrachten
Door Evrard Raskin werd een gedetailleerde en degelijke nota voorgesteld in verband met een betere werking en takenverdeling binnen en vanuit het Bestuur Teneinde met al de
taken op de schouders (weliswaar
sterke ) van voorzitter, sekretans en
penningmeester te plaatslen werd na
grondige bespreking volgende afspraak gemaakt
— Voorbereiding, leiding, koordinatie, kontakten Luk Robijns
— Administratie, verslaggeving
Enk Eykmans
— Financiële aspekten, mobilisatie,
toezicht Ghislain Notelaers
— Hernieuwing en wering leden en
abonnementen Enk Eykmans en Lieve Weetjens
— Statutaire organizatie Evrard
Raskin
— Studiedienst Jan Peumans
— Jongerenwerking Fneda Brepoels
— Vorming, kaderdagen, VVM
Thieu LOWIS en Luk Robijns
— Berichtgeving WIJ Guido Maes
— Hoogdnngende politieke aktiviteiten de parlementsleden en Jan
Peumans
— Archief Rik Vandekerckhove

Sommige taken of details dienen
verder te worden onderzocht en ingevuld Dit IS ondermeer het geval voor
propaganda, niet-statutaire organizaties (feesten, bals ) of dienstbetoon
Over dit laatste aspekt zal door Thieu
Daniels en Guido Maes een voorbereidende lijst van probleemsituaties
worden klaargemaakt voor verdere
behandeling Zodat ook dit aspekt m
de toekomst nog vlotter kan worden in
T-Mi

Provinciale
Kaderdag Limburg
U bent VU-lid en leest W I J ' Maak
dan alvast een heel groot kruis in uw
agenda op 26 oktober! Dan gaat de
Provinciale Kaderdag voor Limburg
door in Hotel Overeinde te As Om
10 uur start een werkvergadenng
voor bestuursleden en provincieraadsleden Na de lunch is er een
ontmoetingsreceptie met diverse
mandatanssen m het teken van ,,Gemeentebeleid", en om 15 uur een
grote meeting voor al de kaderleden
Niet te missen voor al wie bij ons
hoort'

Mijnalmanak
Herinner U de akties rond ,,Red
onze Mijnen" Meent gij, lezer, dat
onze mijnen al gered zijn, nu Moeder
Theresa naar Limburg was (Had Leysen toch gelijk') Doe daarom als
ondergetekende, en bestel vandaag
nog een Mijnalmanak bij Enk Eykmans, Meeuwerkiezel 15 te 3690
Bree (011 -47 17 38) Redden ' Ja, ondermeer hierdoor I
Guido Maes

WEST-VL.
OKTOBER
23 IZEGEM: Pro en contra de BRT,
een debat o I v Johan Op de Beeck
(BRT-TV-joernalist), m m v Hugo Coveliers (VU), André Denys (PVV), Luc
Van den Bossche (SP) en Hugo Van
Rompaey (CVP) In het Muziekauditonum. Kruisstraat 15 Org VSVK
24 TIELT: Spreekbeurt rond chemische wapens m m v Nelly Maes, Luc
De Smet en Paul Janssens In Kultureel Centrum Gildhof om 20u Org
VU-Tielt I s m Vredeskomitee
24 SINT-ANDRIES-BRUGGE Politieke 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 inbegrepen Org VU-Sint-Andries
26 STEENBRUGGE: Dom Modest
van Assche-herdenking Om 10u eucharistieviering in de abdijkerk met
homilie door Dr Dom Arnold Smits
31 ZWEVEGEM: Een avond met senator Toon Van Overstraeten in het
Balladehof, Hoogstraat 15 te Zwevegem Brueghelmaaltijd 380 fr p p
Reservatie en inlichtingen Voorlopig
sekretariaat
VU-Zwevegem,
Luipaardstraat 14, 8550 Zwevegem tel
056/75 60 87
NOVEMBER
2 IZEGEM: Wandeling in Heule
o 1 V het echtpaar Verscheure-Dejonghe Samenkomst om 13u in het
Vlaams Huis Org
Wandelklub
Vlaams Huis
11 KOKSIJDE: Wandeltocht naar
Alvenngem Cyriel Verschaevepad
Verzameling om 14u stipt café 't
Wieltje Om17u gelegenheid tot klem
avondmaal (130 fr) Inschrijven bij
Gilbert Devnendt (058/51 57 00) Org
VU-Koksijde
21 LEDEGEM:
Hutsepotavond
t g v 20jaarVolksunieafdeling 20u
zaal St -Arnoldus te SEW Org VU-i-VUJO
22 MARKE: 16de Groot Vlaams
Avondfeest in de wijkschool Nieuwenhove (L Bauwensplein) Deuren
20u30 Toegang 60 fr Org VUMarke en Kunstkring Joost Declercq

Stad Vilvoorde
Akademie
voor muziek,
woord en dans
en filialen
Te begeven deeltijdse betrek
king leraar/lerares fagot
De kandidaten moeten houder
zijn van het vereiste diploma en
voor het onderwijzend personeel
eveneens van het pedagogisch ge
tuigschnft of bekwaamheidsat
test
Een vergelijkende proef zal wor
den georganizeerd wanneer meer
dere kandidaten zich aanbieden
De kandidaturen dienen vóór
15 november 1986, met curriculum
vitae en voor eensluidend ver
klaard afschrift van de titels per
brief gericht aan het Kollege van
Burgemeester en Schepenen,
Stadhuis, Grote Markt te 1800 Vil
voorde
De tijdelijke aanstelling gebeurt
voor de duur van het schooljaar
1986 1987 en het aantal wekelijkse
lesuren is afhankelijk van het leerlingenaantal en van de Rijksbe
toelaging
De betrekking fagot wordt va
kant gesteld ingevolge de maatre
gelen tot beperkmg van de kumulatie Kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen, doch
worden afgewezen, kunnen zich
wenden tot het Ministerie van On
derwijs, bestuur van het secundair kunstonderwijs
23 OKTOBER 1986
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VU-Liedekerke in een lentezonnetje!

BRABANT
OKTOBER
23 HALLE: Debatavond rond de onderwijsproblematiek
Gastspreker
Luk Van Horenbeek Moderator Jan
Camiel Cornells In de cafetaria vaa
K O C De Bres, Possozplein Aanvang 20u Toegang gratis Org
Vlaamse Studiekring Groot-Halle
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 gezinsleven" Vergaderzaal, Brusselstraat
13 Org Vlaamse Knng Roosdaal
Aanvang 20u Inkom gratis
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
25 WEERDE: Kaartavond Boomke
Wies leder voor zich Zaal Alcazar,
Damstraat 96 Aanvang 20u Inrichters VU-Weerde en gemeenteraadsleden Lode Desaeger en Piet Van GrunciBrbook
26 OVERUSE: Eetfestijn in ,,Ter
Use", eerste verdieping, Stationsstr
8 Ossehaas met fnetjes en sla, 350
fr, kinderschotel 175 fr Org VUOverijse
28 BRUSSEL:
voordrachtavond
,,Alcohol en drugs in en buiten de
school,, in ,,'t Schuurke"Oude Graanmarkt 23 Org Vlaamse Knng Broecksele Inkom gratis
29 LEUVEN Gespreksavond met
Lieve Devijver (-Kuijpers) over ,,Mijn
Man-datans en Ik" In de bovenzaal
van café Tafelrond, Grote Markt om
20u30 Org FVV-Leuven
29 LENNIK: Diatentoonstelling over
Bah, Sulawesi en Java in de Raadszaal van het Lennikse Gemeentehuis
om 20 uur Inkom gratis Deze voorstelling gaat de innchting van een
Balinese Kunsttentoonstelling vooraf
(Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127, van 28/11 tot 14/12)

31 ROSSDAAL
voordrachtavond
,,Verantwoord speeldgoed voor uw
kind" Vergaderzaal, Brusselstraat
13 Org Vlaamse Knng Roosdaal
Aanvang 20u Inkom gratis

Een volgedrukt
geboortekaartje

ling als peiler waarop onze Vlaamse
Zelfstandigheid van morgen rusten
moet Aangetaste peilers moeten onverwijld hersteld worden Hier ligt een
grote verantwoordelijkheid voor het
nieuw partij- en arrondissementsbesttuur, maar evenzeer voor het afdelingsbestuur

Na een hartelijk wederwoord van
een gelukkige volksvertegenwoordiger Paul Peeters, die de VU zowel
Het Is inderdaad stil geweest rond VU-Liedekerke, heel stil zelfs.
nationaal als plaatselijk in een straWie echter dacht een overlijdensbericht te ontvangen, werd
lend lentezonnetje zette, werd er geaangenaam verrast met een geboortekaartje!
toast op de nieuwe start Wat later
,,Het Wit HUIS", Bergstraat te O L Vtrok een flinke VU-afvaardigmg de
Inderdaad, de bestuursverkiezingen van 25 april was een eerste
r Tielt Org Vlaamse Kring Tielt-Winstraat op, waar zij zo'n dikke tweeduiwee.
De
officiële
bevestiging
van
het
afdelingsbestuur
door
het
ge
zend ,,start"-zelfklevers onder het
arrondissementsbestuur op 5 juni, gaf de tweede impuls.
motto ,,Omdat wij houden van LiedeNOVEMBER
Ondertussen bleef het afdelingsbeIn uitwerking en nog gepland voor
kerke" aan de man (en de vrouw)
dit
jaar
stuur
met
bij
de
pakken
zitten
Het
2 AARSCHOT: jaarlijks pannekoebracht.
— de extra ,,WIJ"-editie over het
kenfeest van 14u 30 tot 19u 30 in de stond reeds borg voor enkele mooie
Klap op de vuurpijl was het aangeaktiviteiten
waaronder
als
voornaamonderwijs (oktober)
parochiezaal van Langdorp-Centrum
ste te citeren vallen
— de ,,eerste" uitgave van ons naam bezoek van algemeen voorzitOrg VU-Aarschot
ter Jaak Gabriels die met deze pnafdelingsblad ,,Aktie" (november)
— de VU onderwijsbrief aan de
meur de stoomkracht leverde om
8
ZAVENTEM: 23e Herfstbal in
— een VU-efentje (december)
Vlaamse leerkrachten, verstuurd naar
,,De Koperen Kraan", Mechelse120 Liedekerkenaren
— een amnestie-aktie (december) onze batterijen opnieuw bij te laden
Kracht die het afdelingsbestuur keisteenweg 488 te Nossegem Aan— ons 11-juli pamflet n a v het
hard nodig heeft bij de wederopbouw
vang 21 u Orkest Waltra Dansorvoorstel Galle i v m de kennis van het Publieke start
van VU-Liedekerke
kest Org VU-Groot-Zaventem
Er restte ons alleen nog de grote
Nederlands door burgemeesters en
publieke start en die kwam er op
Na een gesprek met het plaatselijke
18 BRUSSEL:
voordrachtavond
schepenen in Vlaamse gemeenten
zondag 28 september ter gelegenheid
bestuur en de traditionele foto bij de
,,Verantwooord speelgoed voor uw
— ons sympathiek propagandakafdelingsvlag, mocht de algemene
kind" in ,,'t Schuurke" Oude Graanraampje op de zaterdagmarkt van 12 van Opperstraat-kermis
markt 23 Org Vlaamse Knng
juli naar aanleiding van het feest van
WIJ waren verheugd een sterke VU- voorzitter het eremetaal in ontvangst
nemen alvorens hij de barstensvolle
Broecksele Inkom gratis
onze Vlaamse Gemeenschap
delegatie te mogen begroeten senaverbruikerszaal in ons VU-lokaal toetor Jef Valkeniers, volksvertegensprak
woordiger Paul Peeters, VU-burgeIn aanwezigheid van VU-voorzitter Gabriels
meester Etienne Van Vaerenbergh,
Daarop begeleidde het afdelingsarrondissementsvoorzitter Luk Van
bestuur de voorzitter naar de handelsBiesen, VUJO-arrondissementsvoorbeurs waar hij een zeer warm onthaal
zitter Piet Ronsyn en Mark Touchant
en talrijke gelukwensen kreeg Het
ten vanaf 1927 te StokkelWoluwe Jef
Op zaterdag 18 oktober 1986 vierafdelingssekretans van Teralfene
ganse gebeuren werd door fotograaf
den het echtpaar Jef Vandenpias en deed vervoer en vanaf 1936 het verOok de streekpers was vertegenwoorBronselaer, op de gevoelige plaat
Helena Huts (genoemd Jef en Lenke) voer en lossen van reisduiven in Beldigd
vastgelegd
gië
en
Frankrijk
dit
tot
1971
hun diamanten bruiloft, te HoegaarIn zijn toespraak belichtte de afdeStartdag VU-Liedekerke, een onden Dejubilarisenzijn respektievelijk
Jef was strijdende Vlaming ook te lingsvoorzitter de tien krachtlijnen die
vergetelijke dag m een pnmeur lentegeboren te Hoksem-Hoegaarden op
Brussel Hij was er lid van vele Vlaam- aan de basis liggen van de verder
zonnetje I
31 januan 1902 en op 16 maart te
se verenigingen, medestichter met
werking van VU-Liedekerke Hij stipte
Johnny De Brabanter,
Oorbeek (maar woonde te HoksemFrans Van der Eist in het jaar 1954 te tevens het belang aan van elke afdeafd voorzitter
Hoegaarden vanaf 1902) Ze zijn ge- Brussel en ondervoorzitter van de VU
trouwd op 16 oktober 1926 op het van het arr Brussel
gemeentehuis te Hoegaarden en in
Tijdens de misvienng in de kerk van
de kerk van Hoksem, ze woonden
. ' DEVRIESE ^ ,
Hoegaarden waren zo'n 500 vrienden
vanaf 1926 te Brussel en sedert 1982
GUIDO VANHOVE
komen opdagen De receptie achteraf
terug in Hoegaarden Het echtpaar
woonverlichtino
heeft dne zonen, twee kleinkinderen werd door 350 mensen bijgewoond,
vioolbouwer
en 1 achterkleinkind Jef was van onder hen VU-voorzitter Jaak Gabnels
1926 tot 1929 ontvanger van de Brusselse trammaatschappij te Sint-PieAan het echtpaar Vandenplas-Huts
ters-Woluwe, zijn echtgenote had een
nogmaals onze gelukwensen en nog
winkel van specerijen, fruit en groen- vele jaren gelukkig samen i
Zoutenaaiestraat 10
baron ruzettclaan 78
8320 brugge 4
8480 Veurne
vba;ui brugge - Oostkamp^
^ v 050/35 74 04 >^
31 TIELT-WINGE: Gespreksavond
,,Rijk Vlaanderen - Honger in de Wereld" Gastspreker WillyKuijpers Met
videobeelden uit Ethiopië In zaal

Echtpaar Vandenplas-Huts gevierd

Aanbevolen huizen
Loodgieter
Dakwerken
Veranderingswerken

ALPANROOF

Amerikalei 237
2000 Antwerpen
Tel na19u 03-238 88 40

ZINK-LOOD KOPER-P V C WERKEN - NATUUR EN ETERNITLEIEN
ASFALT - ROOFING SHINGELS SCHALIEN - DAKPANNEN
SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN - RIOLEN
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE
PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN
GRATIS PRIJSOPGAVE

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

Assesteenweg 240, Ternat
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

a i T N STUDIO
^-jJ
DANN

Onmiddellijk te bekomen bij

02-428.69.84
— Industnele fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leen Theodorstraat 36
1090 Brussel

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marw/itz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

n.v. de winneuyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128
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EEN MODERNE ZAAK MET
STANDING EN TER TROUWE i

VERDELER

GELD

Tel.053-78.10.09en053-21 27 57

VAN DER CRUYS

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

Assesteenweg 101, Ternat
Tel. 02-582.13.12

Het ganse jaar door 10 % korting in
aankoopwaardebons

VOLKSWAGEN-AUDI

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING

Juuwlierszaak
P. Duprez-Delbaere pv.b.a.

PVBA BERT

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

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03-236.45.31
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING LENDERS
SInt-Damlaanstraat 41
Wommelgem
Tel. 03-353.70.39

Dames-, heren- en kinderkleding

PVBA

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89

Autocars, autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming

WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel. 053-21.36.36

Zondag en maandag gesloten

SIAIVl-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
Schavenj
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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M^
door de fout van de Walen zelf, die
halstarrig weigeren de wetgeving in
Brabant te wijzigen werd reeds na enkele weken met zacht geweld uit de
Waalse Gewestraad verwijderd
Of het steeds weerkerende verhaal
van de twee maten en twee gewichten
H. V.D. Abbeele, Schoonaarde

... en WIJ

IV/y ontvangen graag bneven van WINTERUUR TE VROEG
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Oktober geeft traditioneel nog twaalf
Naamloze bneven gaan de scheurvijftien mooie dagen De eerste week
mand in evenals scheld- en smaadbrie- tot
was zo mild dat velen verlangden naar
ven De andere publiceren wij, naarge- het vertoeven in de natuur, maar iederlang er plaats beschikbaar is Wi]
een was aan 't werk m fabneken, kantoren of winkels Na de dagtaak is het
behouden ons dan ook het recht voor
donker want om half zeven verdwijnt de
brieven in te korten en persklaar te maHet winteruur heeft weer toegeslaken zonder de essentie van de inhoud zon
gen' Wie nog een karweitje buiten te
te veranderen
klaren heeft, mag het vergeten
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
Waarom konden we niet een maand
wachten met overschakelen op het winIS met noodzakelijk deze van
teruur' Het zou een groot gemak beteHet redaktiekomitee kenen en nog vele uren bespanng op

WAT NU, NAVOEREN?
De klucht van Voeren is nog met ten
einde, ook al beweren sommigen dat
met de afzetting van Happart het doel
bereikt is Niets is minder waar, integendeel'
Als plaatselijk IJzerbedevaartkomitee willen we samen met de andere
Vlaamse verenigingen zoals het Davidsfonds, de Vlaamse Volksbeweging
enkele zaken duidelijk stellen
De veel te late afzetting van Happart
IS maar een begin Wij zeggen het klaar
en duidelijk Het is de hoogste tijd dat
een eensgezinde Vlaamse politieke wil
met alle mogelijk middelen de Nederlandstalige aand van alle gemeenten in
Vlaanderen effektief verzekert i Er is nu
of later geen enkele plaats voor een
nederlands-onkundig mandataris in
een Vlaamse gemeente Daarom weg
met de faciliteiten I
Dit alles moet in duidelijke wetteksten
vastgelegd worden Doet men dit met
dan zitten we binnenkort met meerdere Happarts en Nothombs
Er moet een definitief punt gezet worden achter de 150-jaar oude uitbreidingsdrang van Walen en Franstahgen,

^ ^

denken we maar aan de geleidelijke
verfransing van de randgemeenten
rond Brussel Zoiets kan maar als alle
Vlaamse partijen zich als een meerderheid gedragen <
IJzerbedevaartkomltee,
gewest Maaseik

ne Belgique" doorgaat'
Allen daar naartoe, leeuwepak
thuislaten' Voor 750 f r — toegangsprijs
— kan je er bovendien nog terecht in de
aanpalende ,,Bar Améncain", maar
dan voor de discobar'
L. VdW., Wligmaal

SCHEMERJURK

HAPPART

Voor mij ligt prof dr Albert Coppé's
— kristen demokraat — uitnodiging
voor het 28e Galabal van de Kring
Vlaams Gezelschapsleven Brussel
Blijkbaar door de,,Belgian World Airlines" gedrukt, want een gratis-Sabenavliegtuigreis wordt uitgeloot tussen de
aanwezigen De aanwezigen dienen
echter een voorgeschreven ,,vereiste
kledij" te dragen Hoor maar i Voorde
dames avondjapon, feestelijk broekpak of schemerjurk Voor de heren
smoking, donker stadspak, rok of galauniform I Mensen toch i Heerlijk dynamisch ogenblik in onze Vlaamse Beweging Maar ontoegankelijk voor de gewone, strijdende Brusselse Vlaming
Dank U Na de franskiljonse vo'ksvreemde bovenlaang, een Vlaamse'

Oppervlakkig bekeken heeft VBOvoorzitter Leysen uiteraard gelijk, met
zijn stelling dat de kwestie Happart
geen regeringsknsis waard is Maar hij
maakt het zich wel gemakkelijk met zijn
ovengens meer dan dubbelzinnige
oproep tot meer verdraagzaamheid
De VBO-voorzitter, die wel beter
weet, zou zich beter en met aandrang
wenden tot diegenen die deze onaanvaardbare en onwettige situatie reeds
4 jaar lang dulden en laten aanslepen
Wat vele gastarbeiders en sportmensen die bij ons hun brood komen verdienen in enkele maanden voor mekaar
brengen weigert iemand die in Vlaamse gebied bestuursverantwoordelijkheid draagt nl de taal van de streek
spreken Toch bleef deze man 4 jaar
lang in funktie VU-senator Van Overstraeten even demokratisch verkozen

Tenslotte dit nog het is een kleine
troost dat dit elitaire feest in de ,,Ancien-

het licht Wie misgunt het ons dat wem
oktober nog genieten van de avondzon
en het gratis daglicht' Wie wil de
duisternis met een uur vervroegen'
Wie heeft daar belang b i j ' Toch zeker
met de elektriciteitsmaatschappijen'
Hetzelfde doet zich voor m maart In
die maand is er al van alles te doen in
de tuin en rond het huis Ook dan wil de
moderne mens na de dagtaak weer het
broodnodige kontakt met de natuur Het
winteruur belet hem dit, maar dwingt
hem nog langer met kunstlicht te leven
Dus stellen we de vraag als oktober en
maart bij het zomeruur mochten blijven,
dan scheen de winter korter de duren
Want dan duurde de zomerregeling 8
maanden en de winterregeling maar 4
maanden Is dit laatste met lang
genoeg'
J.G., Maasmechelen

VROUWEN
Met belangstelling zag ik uit naar de
VU-verkiezingen voor een ,jong
bestuur"
Mijn interesse als vrouw ging natuurlijk uit naar de vertegenwoordiging van
de vrouwen in het partijbestuur
Groot was dan ook mijn ontgoocheling Slechtseen vrouw werd verkozen
in het partijbestuur (een voor mij onbekende — die het wellicht nog zal moeten waarmaken in de partij) Was dit om
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ons vrouwen zoet te houden — er was
nu immers een vrouw verkozen
Ik begrijp met hoe het mogelijk is dat
vrouwen die reeds bewezen hebben
wat ze waard zijn met verkozen wor
den, Er waren er nochtans 2 die ook hun
kandidatuur gesteld hadden die reeds
bewezen hadden door hun inzet, hun
bekwaamheid hun hard werken wat ze
waard zijn
Wat bezielt de Volksunie'
Kunnen de vrouwen zich nog thuis
voelen in de VU — of is het alleen een
partij voor mannen ' Willen ze van vernieuwing spreken — dan mogen ze de
vrouwen zeker met vergeten Zelfs in
het bestuur van de Volksumejongeren
IS er geen plaats voor vrouwen
Wanneer geeft men in de Volksunie
de vrouwen een kans, of zijn wij zo onbelangrijk'
M.V.W., St.-Niklaas

GROETEN
Hartelijke groeten uit Amel Ik was
de winnares van de kustpuzzel in
"WIJ" en won een gratis weekeinde
voor 4 personen We zijn zeer tevreden over ons verblijf en over de omgeving en dit alles dank zij " W I J " '
Mevr. A.D., Lovendegem

TE BETREUREN
De kaderdag te Zottegem van zondag 11 moet als zeer geslaagd en
positief worden bestempeld De behartenswaardige woorden van Paul
Van Grembergen en de degelijke inhoudrijke toespraak van onze nieuwe
voorzitter waren voor velen een hoopvolle boodschap
Het IS dan ook te betreuren dat
ondervoorzitter Jef Maton in zijn overzicht van de Volksunie van vroeger
naar nu noch de naam van Hugo
Schiltz, noch de naam van Vic Anciaux heeft vernoemd
Deze lacune heeft mij en vele aanwezigen gestoord en lijkt mij een
beetje onrechtvaardig ten overstaan
van de grote verdiensten van beide
vorige voorzitters
WIJ hopen dat op de volgende kaderdagen deze vergetelheid wordt ingevuld
L.O., Zottegem
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blemen dan onze zuidelijke landgenoten Alles wat persoons- en
gezinsgebonden is moet onverwijld naar de gemeenschappen "

Bond-voorzitter prof. Frans Van Mechelen:

„Wil het Vlaamse
volk blijven bestaan.
1964 telden we 165 000 geboorten

BRUSSEL —,, Vlamingen zijn geen lafaards (al kon in het koninkrijk, Vlaanderen heeft
je daar, het Voerdossier indachtig, deze week wel eens er daar steeds 60-62% van gehad
Op dit ogenblik zijn er nog 115 000
aan twijfelen). Wij willen blijven investeren in kinderen geboorten 'Dit is 50 000 minder op
opdat ons volk, dat groot was in het verleden, niet ten amper 20 jaar tijd
onder zou gaan."
Met deze woorden besloot Frans Van Mechelen zijn
toespraak op de 65-jarige viering van ,,de Bond".

Dit betekent straks 50 000 kinderen minder die naar de kleuterklas
gaan, 49 000 minder die naar het
lager onderwijs, enz Wij verouderen zienderogen, het aantal hoog-

RANS VAN MECHELEN is 63
jaar Hij is hoogleraar aan de
Leuvense universiteit en
sinds 1960 voorzitter van de Bond
van Grote en Jonge Gezinnen
Tussen 1965 en 1976 zetelde hij
als GVP-mandataris in de Kamer
voor het arrondissement Turnhout
en van '68 tot '72 was hij minister
van Nederlandse kuituur

F

Een boeiend en hartelijk man
Die zijn Vlaamsgezindheid niet verloochent
WIJ: Hoe goed of hoe slecht
gaat het met het gezin in Vlaanderen ? Wordt dit nog steeds bedreigd?
Fr. Van Mechelen: ,,Dit is een
merkwaardige vraag, waarop ik
een gedeeltelijk antwoord gaf
n a V onze 65-jange vienng enkele weken geleden
De eerste 65 jaar hebben wij ons
vooral ingezet voor de materiele en
morele zekerheidstelling van het
gezin Dit zullen we ook in de toekomst moeten en blijven doen
Maar er is een dimensie bij gekomen, nl het gezin zelf Het gezin is
immers in de branding gekomen
Gemiddeld brengen 100 gezinnen in Vlaanderen nog maar 170
kinderen voort, terwijl er cirka 230
nodig zijn om het evenwicht te
handhaven Het aantal echtscheidingen IS op 25 jaar verviervoudigd
en het aantal samenwonenden is
op 10 jaar verdubbeld Herhaaldelijk duikt dezelfde vraag op is het
gezin nog wel iets voor het jaar
2000 •^ De feiten kunnen met geloochend worden
Prof Frans Van Mechelen ,, Gezinsbeleid is veel meer dan diskussies
over kinderbijslag De gezinsdimensie is in elk domein van de politieke
Toch blijkt er een réveil te zijn
Foto Aiex van den Berghe
Veel jonge mensen zien terug licht besluitvorming nadrukkelijk aanwezig "
in het gezin Dit blijkt uit allerlei enquêtes een goed gezin hebben mensen heeft geobserveerd, heeft bejaarden neemt toe maar het aanstaat zeer hoog op het verlanglijstje men vastgesteld dat mannen en tal kinderen vermindert Dit zal invan jongeren Zeer vele tekenen vrouwen samenbleven tot hun kin- derdaad grote problemen schepwijzen erop dat men terug de on- deren opgevoed waren
pen
vervangbaarheid van het gezin in
Ik zie de toekomst van het gezin
Daarom heb ik ook gesteld dat
onze samenleving erkent Dit bete- hoopvol tegemoet Zelfs mensen WIJ als Bond echt iets moeten onkent met dat wij ons met terdege die gescheiden zijn, willen vaak zo dernemen WIJ zijn geen natalistimoeten bezinnen over de waarde- rap mogelijk terug een huwe- sche vereniging, want ieder gezin
vastheid van het gezin En bovenal lijkspartner vinden Alhoewel ik heeft zoveel kinderen als het zelf
moeten wij het gezin opnieuw de denk dat het moeilijker is om nu ge- verkiest Maar ik denk dat wij de nokansen geven dat het nodig heeft " trouwd te zijn, en te blijven Je leeft tie ,, derde kind in het gezin'' op velanger, je partner-eisen zijn hoger, lerlei wijzen moeten trachten aan te
vrouwen gaan meer en meer wer- moedigen Wil het Vlaamse genie,
Het noodzakelijke
ken, het rollenpatroon is met meer wilde Vlaamse natie, wilde Vlaamwat het ooit geweest is En ik ver- se volksgemeenschap blijven
,,derde kind"
WIJ: Het gezin blijft een moed ook dat men de opvoeding bestaan, dan zullen wij daar ook
hoeksteen In de opbouw van on- tot gezinsvorming een beetje uit het nodige geloof in moeten hebhet oog heeft verloren "
ben En bijgevolg ook de nodige
ze samenleving?
middelen voor willen en moeten opWIJ: Toch dreigt een ander geFr Van Mechelen ,,lkdenkdat
brengen Zoniet zullen wij stilletjeswe meer en meer tot dit besluit zul- vaar: de terugval van het aantal aan in de nj der naties verzanden ''
len komen en dat helemaal afstand kinderen? Dit zal immense proWIJ: Welke suggesties hebt U
zal genomen worden van de ooit blemen scheppen m het Vlaanterzake naar het beleid toe?
verspreide gedachte dat het gezin deren van morgen.
een overblijfsel of een uitvindig van
Fr. Van Mechelen: ,,Als we de
Fr. Van Mechelen:,,Het huidihet kapitalisme was Wat trouwens statistieken bekijken, dan is de ge beleid is onvriendelijk wat bevolkomen onjuist is Zolang men toestand inderdaad alarmerend In treft het gezin, onvriendelijk wat be-
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treft het huwelijk en onvriendelijk
wat betreft de kinderen
Zo hebben wij het slechtste fiskaal systeem van heel Europa
mbt de kinderen, het gezin en het
huwelijk Uit berekeningen blijkt
dat de gehuwden jaarlijks 80 tot 90
miljard fr te veel aan de belastingen betalen Ons fiskaal systeem
werkt verkeerd, door pas nadien
een vermindering toe te staan a rato van het aantal kinderen, in plaats
van dit vooraf te doen Naar onze
mening moet het dus zo zijn datje
met eerst belastingen betaalt en
vervolgens wat terugtrekt, maar
dat je van het begin af de draagkrachtsamen met het inkomen zou
inrekenen
De huidige fiskaliteit speelt de
gezinnen biezonder zwaar parten
Gehuwden worden hier ah w
bestraft Deze situatie veranderen
IS meteen een van onze hoofdpunten We hopen daarvoor voldoende politieke steun te krijgen "
WIJ: Zal dit voldoende zijn om
de „drie kinderen" te stimuleren?
Fr Van Mechelen ,,Neen Er
zijn nog andere maatregelen noodzakelijk Zoo m het stevig optrekken van de kinderbijslag voor het
derde kind Met twee kinderen kun
jebv nog terecht in een kleine woning, maar met drie kinderen zitje
direkt in de problemen en heb je
onmiddellijk meer uitgaven Bijgevolg zullen er ook huisvestingsvoordelen nodig zijn Samen met
andere sociale voorzieningen
Om dit te laten lukken zal trouwens zeer veel inventiviteit nodig
zijn Weet U dat er sinds jaren in
Parijs een kampagne wordt gevoerd onder het motto het derde
kind IS nodig I"

Alles naar de
gemeenschappen
WIJ: Het strekt de Bond tot eer
dat zij aktie voert onder duidelijk
Vlaamse vlag.
Fr. Van Mechelen: ,,/n de Bond
hebben wij 25 jaar geleden het unitarisme doorbroken Het eerste
kongres van de nieuwe, zelfstandige Vlaamse Bond heette,, Gezin en
volksgemeenschap", precies om
dit te onderstrepen Toen hadden
we wel nog een federaal statuut,
maar na 10jaar hebben we dit volledig opgegeven en zijn we totaal
gesepareerd van onze Waalse
vrienden Eenvoudigweg omdat
het, zelfs in een overkoepelend verband, ongelooflijk moeilijk is om tot
afspraken te komen

WIJ: Hebt U de indruk dat deze behartenswaardige visies
door de politici gedeeld worden ?
Of blijft alles bij het beleefde,
nietszeggende applaus? Is men
zich terdege bewust van de ernst
van de toestand?
Fr. Vam Mechelen: ,,Wij hebben een politieke samenwerkingsgroep die geregeld vergadert en
waarin vertegenwoordigers zitten
uit alle Vlaamse partijen We pogen
samen met deze politici tot gemeenschappelijke standpunten te
komen Dit heeft overigens al tot resultaten geleid
Al zijn er natuurlijk partijen die uit
zichzelf een meer gezins-gezinde
koers varen dan andere Deze partijen benaderen wij op een biezondere wijze Zo ontvouwde de VU jaren geleden een programma over
gezinsbeleid dat bij wijze van spreken als twee druppels leek op het
programma van de Bond Zoiets
kunnen wij alleen maar toejuichen,
want dit IS voor ons een geweldige
stap voorwaarts Maar iedere partij die ons steunt, moet daar ook de
konsekwenties van dragen.
We zijn en blijven evenwel pluralistisch en alle partijen zijn ons
even lief"

Ouderschapsverlof
WIJ: Wanneer zullen de mooie
woorden in daden worden omgezet?
Fr. Van Mechelen: ,,Uweet dat
WIJ geweldig ontgoocheld zijn geweest omdat de Sociaal Pedagogische Toelage (SPT) uit de memorabele financiewet van '76 nooit is
uitgevoerd Wij hebben alle regeringen die dit moesten of zouden
uitvoeren gehekeld omdat dit uitbleef Men steekt zich alsmaar weg
achter financiële moeilijkheden
Misschien houdt dit verband met
het feit dat die SPT met direkt aansloeg bij de publieke opinie
Voortaan zullen wij de term,,ouderschapsverlof" hanteren Dit
klinkt beter en wordt ook door de
Europese Gemeenschap sterk
naar voor geschoven En we stellen vast dat verschillende politieke
partijen oor hebben voor dit
voorstel
Maar ik ga met U akkoord wanneer U stelt dat onze akties doorgaans traag tot resultaten leiden
Op onze driemaandelijkse middagontmoetingen begroeten wij telkens verantwoordelijken uit alle
partijen Wij ondervinden steun,
echt waar En voortdurend halen
WIJ kleine suksessen Al hopen wij
binnenkort een grote stap voorwaarts te kunnen zetten

Mag ik de vergelijking maken
met de Vlaamse Beweging ^ Hoe
lang reeds ijveren wij voor zelfbestuur •? Alles gaat zo traag en er
zijn krachten aan het werk die de
Vlaamse staatsvorming tegenhouden Het zijn bijna dezelfde krachten die ooi< de gezinsdimensie tegenhouden De eerste minister
WIJ steken onze Vlaamse over- van een toekomstige Vlaamse
tuiging met weg N a v 11 juli heb- staat zou ook minister van het geben we dit jaar benadrukt dat het zin moeten zijn Het gezin heeft imondenvijs dringend moet gefedera- mers alles in zijn greep "
lizeerd worden Voor ons is het onbegrijpelijk dat een van de vier re(pvdd)
genngspartners — en dan nog de
kleinste — dit kan tegenhouden
Enige dagen geleden stuurden wij
nog een motie rond waann we
eisten dat,,Kind en Gezin" eindelijk een feit moet worden Zo zijn WIJ
eveneens biezonder ongelukkig
omdat het huisvestingsbeleid met
gekommunautarizeerd is Wij Vlamingen hebben totaal andere pro-
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