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„En als de Vlamingen zich dan toch moeten bezinnen, dan zal het zijn over 
de flater die in 1983 werd begaan toen José Happart als burgemeester werd 
aangesteld en over alle andere Vlaamse toegevingen die voordien werden 

gedaan en die nu als gevolg hebben dat er Icoeltechniek nodig is om het 
land voor avonturen te behoeden." 

(Leo Mary nissen in „Het Volk" van 24 oktober 1986) 

Koortsig bestand 
Door de stemming van een gewone motie — niet eens een vertrou-

wensmotie — dinsdag in de Kamer heeft de regering het groene licht 
gelsregen voor het Voeren-bestand. Daarmee is een beschamend, 
docht uiterst voorlopig einde gekomen aan de akute regeringskri-
sis. Zelfs in de aan vaagheid en onduidelijkheid zo rijke Belgische 
politieke kuituur is dit een absoluut laagtepunt. Nadat de eerste-
minister drie weken de volksvertegenwoordiging ontliep, legde hij 
uiteindelijk aan het parlement een bestand voor waarvan noch de 
inhoud noch de duur is bepaald. Een verdeelde meerderheid, slechts 
solidair in haar schrik voor de stembus, drukte gedwee op het groe
ne knopje zoals haar gevraagd werd door de al even verdeelde re
gering. 

Er kan thans een voorlopige balans worden opgemaakt. Ze is rond
uit verontrustend. 

Happart werd destijds burgemeester in de meest dubbelzinnige 
en leugenachtige omstandigheden. Voordien had Martens gepro
beerd, het Voerstatuut te veranderen door overheveling naar 
Brussel-Halle-Vilvoorde. Het voorstel werd weliswaar in Vlaande
ren weggehoond, maar voedt sindsdien met nieuwe kracht de Waal
se eis om het Voerstatuut te wijzigen. Vlaanderen werd drie jaar lang 
gepaaid met de belofte dat het arrest van de Raad van State van 
rechtswege zou worden uitgevoerd „naar de letter en de geest". Deze 
belofte is thans een schandelijk bedrog gebleken. De CVP had in de 
voorbije jaren plechtig toegezegd, het lot van de regering te zullen 
binden aan het inlossen van deze belofte. Het is een platte kapitu-
latie geworden. 

Door niet rechtuit-rechtaan af te dwingen wat was beloofd en wat 
rechtens moest worden uitgevoerd, wordt Vlaanderen in het defen
sief gedrongen. Dit is, aan de vooravond van de behandeling van 
uiterst belangrijke dossiers, het slechts denkbare uitgangspunt. 
Over de partijen heen groeit in Wallonië een front dat een Waalse 
stempel wil drukken op de RTT-aankoop van de eeuw, op de mili
taire bestellingen. In de praktijk is de globalisatie van de zaak Hap
part met deze dossiers reeds aan de gang. Het in stand houden te al
len prijze van de regering kan niet anders dan, net als in de zaak 
Happart, leiden naar Vlaamse toegevingen ook op deze andere dos
siers. 

Het bestand verhult niet eens, dat de regering even verscheurd en 
verdeeld blijft als tijdens de krisis. Deze aangeslagen bewindsploeg 
is niet meer in staat om ernstig werk te leveren. Tijdens de krisis 
maar ook reeds voordien is trouwens gebleken dat het herstelbeleid 
op verkeerde sporen zit. De Belgische frank was reeds vóór de kri
sis aan het wegzakken. De financiële resultaten van de eerste ne
gen maanden 1986 zijn niet beter dan die van dezelfde periode vo
rig jaar. Het aantal werklozen zal volgend jaar weer boven het half 
miljoen liggen. Het vage bestand kan deze negatieve trend alleen 
maar versterken en verhaasten. 

De kapitulatie van de Vlaamse regeringspartijen heeft de Waal
se arrogantie versterkt. Dat PSC-minister van Ekonomische Zaken 
Maystadt vice-premier wordt, derde man in de regering na Martens 
en Gol, is een veeg teken in het vooruitzicht van de grote sociaal-
ekonomische dossiers. 

De tekenen van deze gestegen Waalse arrogantie zijn iedere dag 
zichtbaar. Dinsdag kwam het in de Kamer tot een frontale Vlaamse-
Waalse botsing, toen de franstaligen weigerden — met sukses over
igens — waarborgen te geven aan de hoofdstedelijke Vlamingen in 
ruil voor het geld van de Brusselse erfenisrechten. 

Inmiddels komt uit de mond van PSC-er Hansenne het plan om de 
vandaag 11- en 12-jarigen overmorgen te beroven van werklo
zensteun, indien zij in het ontwricht onderwijs niet op de door de mi
nister juist geachte bank zijn gaan zitten. Inmiddels komt uit de pen 
van de PRL-er de Donnea het plan om tijdens de eerstvolgende tien 
jaar driehonderd miljard te besteden aan legeraankopen, met een 
jaarlijkse stijging van 4 t.h. op de defensiebegroting. 

Een bestand? Alvast niet voorde koortsdromen der franstaligen! 
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Komaf maken 
Het „bestand" dat de regering vorige week afkon

digde, blijkt van biezonder korte duur en bovenal on
houdbaar te zijn. 

Hoelang zal men de doodstrijd van deze regering nog 
kunstmatig rekken ? 

VAN een echte Voer-vrede is 
trouwens weinig merl<baar. 
In dit stukje Vlaanderen 

zwaait de door het hoogste rechts-
kollege afgezette Happart nog 
steeds de scepter, alhoewel eerst
daags de vernietiging van zijn ver
kiezing tot eerste schepen door de 
Limburgse goeverneur mag ver
wacht worden. Waardoor de bal 
opnieuw in de Wetstraat 16 zal 
liggen. 

Zaterdag gooide Hansenne, al
weer een PSC-minister, aardig wat 
roet in het eten met zijn bolsjevisti-
sche verklaringen omtrent de stu
diekeuze van twaalfjarigen en de 
uitsluiting van werkloosheidsver
goedingen. Behalve het VU-
partijbestuur reageerden ook ka-
merfraktieleider Coveliers en 
volksvertegenwoordiger Sauwens 
hoogst verontwaardigd op de uitla
tingen van Hansenne. 

Sauwens haalt in zijn interpella-
tieverzoek vlijmscherp uit: ,,l.p.v. 
de opdracht uit te werken die zijn 
funktiehem oplegt, nl. het stimule
ren van een arbeidsscheppend be
leid en het opvangen, begeleiden 
en heroriënteren van die mensen 
die niet op de artieidsmarkt terecht 
kunnen en het uitdenken van een 
arbeidsmarkt-gericht opleidingsbe
leid, durft Hansenne de schuld van 
de werkloosheid te leggen bij die
genen die de slachtoffers ervan 
zijn. (...) Deze mensen moeten dan 
maar fiks gesanktioneerd worden. 
Aan de kern van het probleem, een 
falend arbeidsmarkbeleid wordt 
niet geraakt!". De fraaiklinkende 
regeringsverklaringen worden in 
de praktijk herleid tot straffen van 
wie werkloos is. 

Daar bovenop komt dan nog het 
vluchtelingen-schandaal, waar
voor de regering In spoedzitting 

een nep-oplossing moest beden
ken. Voorts was er de mededeling 
dat er de komende tien jaar voor 
meer dan 300.000 miljoen fr. mili
taire aankopen zullen geplaatst 
worden (terwijl er geen geld is voor 
het instandhouden van de men-
senreddende Helihulp, waarvan 
het nut door niemand wordt betwij
feld I). En binnenkort moet de rege
ring dan toch een beslissing ne
men over het hoogst belangrijke 
RTT-kontrakt. Deze opsomming is 
slechts onvolledig. 

De meeste waarnemers geven 
toe dat de mot erin zit, dat er van 
een gedegen beleid, laat staan van 
een goed gezag, niks te merken of 
te verwachten valt. De ene flater 
volgt op de andere blunder. Iede
reen stelt dit vast, maar weinigen 
durven eerlijk besluiten dat het 
land eenvoudigweg onbestuurbaar 
is geworden. 

De enig mogelijke oplossing 
bestaat erin definitief komaf te ma
ken met de bestaande staatstruk-
tuur en te kiezen voor een verre
gaande omvorming tot twee staten. 
Wie dit niet erkent en daarnaar 
handelt, is ziende blind. En rekt no
deloos lang de doodstrijd. 

(pvdd) 
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en WIJ 
H/// ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

DE HENGSELS 
VAN MARTENS 

TGV DOOR LIMBURG? 

Als de „Tram de Grande Vitesse" er 
alleen maar komt om het prestige van 
de Franse Staat op te vijzelen, dan hoeft 
het voor ons niet Dan zal hij een „Tf 
Grote Vergissing" blijken te zijn 

Als hij echter ons gewest ekonomisch 
kan bevoordeligen, dan zouden wij de 
voorwaarden kunnen bekijken waaron
der WIJ hem zouden dulden 

Een trein op de middenberm van de 
autosnelweg zou het minst milieube
lastend zijn Maar mogen we dan ook 
eisen dat Maasmechelen een grenssta
tion knjgt, met tewerkstelling van enke
le tientallen arbeidskrachten' Dit sta
tion rrxjet niet naar vliegveld-Beek, want 
daar is al uitbreiding genoeg gepland 
Omdat onze koolmijnen bedreigd zijn, 
IS elke bijkomende tewerkstelling hier 
bij ons welkom J.G., Msmechelen 

HAPPART BEU! 
Sinds jaren ben ik een trouwe „WIJ"-

lezer Reeds geruime tijd erger ik me 
aan sommige foto's in ons weekblad 
Voor zover ik weet is ,,WIJ" het VU-
weekblad, maar moest ik met kunnen 
lezen en enkel op de foto's letten, dan 
zou ik dat sterk betwijfelen 

Elke week vind ik foto's of tekeningen 
van Martens, Tindemans, Nothomb, 
enz 

Wat bij mij wel de beker doet overlo
pen IS de foto van de bendeleider 
Happart I 

Hebben wij in onze kringen mis
schien geen mensen genoeg die eens 
met foto en met kommentaar in het 
weekblad kunnen verschijnen'' 

Naar mijn bescheiden mening doen 
al deze foto's aan ons weekblad geen 
goed Ik hoop ten stelligste dat ik figuur 
als Happart met meer zal moeten bekij
ken in „WIJ" E.V., Roeselare. 

KERNBOMMEN 
OF HAPPART? 

Als natuurgids en milieukonsulent 
vind ik het gewoonweg beschamend 
dat de Vlaamse pers zich de jongste 
weken, voortdurend vergrijpt aan het 
verspreiden van onnodige en overdre
ven propaganda rondom het persoontje 
van Happart, terwijl zij veel beter haar 
volle gewicht of energie zou toespitsen 
rond de ernstige gevolgen inzake ons 
zó kwetsbare leefmilieu Zijnde het on
langs met te onderschatten ongeval in 
de kerncentrale Tsjernobyl of het meer 
recente ongeluk met de Russische 

atoomduikboot, gezonken op amper 
1000 km van de miljoenenstad New 
Vorken „rustend" op de zeetsodem van 
de Atlantische Oceaan, met maar liefst 
16 kernbommer) aan boord 

Ontbreekt het ons dan werkelijk het 
nodige gezond verstand en levens
kracht om uiteindelijk in te zien dat het 
zo met verder kan en mag'' Dat het 
,,lands- en milieubelang" nog steeds 
pnmeren boven eigen belang Zie de 
nodeloze en waanzinnige miljarden-
dans inzake wapenwedloop. Star Wars, 
TGv, enz Veel belangrijker lijk de 
,,knuppel" Happart en z'nincivieke tra
wanten, die zichzelf al lang buiten en 
boven de wet hebben geplaatst' 

Terecht maak ik hierbij het vers van 
Rodenbach tot het mijne ,,Helaas, 
waar is der ouderen fierheid nu geva
ren •" Een beetje méér zelfrespekt en 
zin voor realiteit zijn hier zeker op hun 
plaats' Dat men daar naar handele' 
Het gaat tenslotte ons allen aan Leven 
en overleven 

WIJ zijn kollektief verantwoordelijk 
voor wat er reilt en zeilt zowel in ons 
Vlaamse land, Europa of geheel de We
reld WIJ zijn dnngend aan een grondi
ge mentaliteitsverandering toe Aan 
ons allen om het waar te maken i Het 
loont echt de moeite' 

H.E., Gentbrugge 

Vijfjaar geleden verklaarde Martens 
vóór de TV, ,dat hij met zou dulden dat 
België uit zijn hengsels zou worden ge
rukt Dit jaar is het door zijn schuld ge
beurd 

Met nieuwjaar vroeg de koning dat al
le landgenoten ook de ,,andere klok" 
zouden beluisteren Ik heb die inspan
ning gedaan en vastgesteld dat met on
ze Waalse landgenoten met te praten 
valt Voor hen hebtien de woorden een 
andere betekenis dan voor ons Als hun 
vertegenwoordigers wetten stemden, 
die demokratie voor de Vlamingen 
moesten brengen, dan hebben zij die 
zelden toegepast In de jaren dertig bv 
was de toenmalige CVP en Frans Van 
Cauwelaert zelfs bereid tot tweetalig
heid in heel ons land De nationalisten 
wilden met en de Walen evenmin Zij 
wilden eentaligheid bij hen Sedertdien 
hebben ze echter alles gedaan om on
ze eentaligheid te ondermijnen Over
al waar ze konden, met alle middelen 
en zelfs met behulp van ingeweken Wa
len (Happart bv) 

In 1963 stemde ook de Waalse soci
alisten voor Voeren bij het eentalige 
Vlaanderen Het zijn dezelfde Spitaels-
—wat Wals IS vals is—aanhangers die 
onder het lijdzaam toezien van Mar
tens, nu bewezen hebben dat België 
voorgoed uit zijn hengsels werd gerukt 
Proficiat Martens! Proficiat Nothombi 
Proficiat lankmoedige CVP i Proficiat 
cententellers van de PVV' 

J.E.T., Vilvoorde 

NAAR SEPARATISME? 

„De trouwen zijn met machtig, de 
machtigen zijn met trouw'" 

Dat IS de droevige vaststelling na de 
antwoorden van Martens op de interpel
laties omtrent de Voerproblemen 

De kern van de zaak is heel eenvou
dig deze regering had Happart nooit 
mogen benoemen' En weer eens gaan 
CVP en PW in op de door de PSC voor
gestelde godsvrede Wat een ongeloo
flijke blunder en mosselhouding' 

Een bestand dat gewoon zinloos is 
want Happart zit opnieuw stevig in de 
burgemeesterszetel 

De Vlamingen in Voeren worden ge
woon voor schut gezet ondanks alle 

^ ^ lepel & vork... 
T^estautant „ KzftassaHtbet^ 

Nieuweiaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

Kom eens bil ons! 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17-011/43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astndlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Braü Hof, Tervuursevest 60-016/22 86 72 

2 Bierkelder, Oude t^arkt 016/22 68 69 
3 Pallieter Oude Markt 7 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

CAFC 
XAM. 

CAUBKiNUi 
BR.CC 
011/47.28.97 

UlJiJé 
Industnêle 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UlttMrgen 

Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460 48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

gespierde verklaringen van Swaelen 
en Co 

De mogelijkheid voor nieuwe Hap-
parts werd ingeluid Maystadt en de zij
nen krijgen nu alle kansen om het RTT-
kontrakt in de wacht te slepen 

We moeten de franstaligen mets ver
wijten de oorzaak van alle ellende ligt 
bij onszelf! 

Michel Vande Kerckhove nam on
langs het woordje,,separatisme" in de 
mond Misschien isdat de enige uitweg 
om uit de misene te geraken 

Dat komt ervan als,,machtigen met 
trouw zijn"! 

Arme Vlamingen in Voeren' Arm 
Vlaanderen' 

IJzerbedevaartkomitee, 
gewest Maaseik 

MILIEUTOP 
Wie z'n longen met rook en nicotine 

volpompt, kan net zo goed bakstenen 
gaan eten, daar zijn wij Vlamingen trou
wens mee geboren En is het al met erg 
genoeg dat een mens zichzelf zodanig 
toetakelt, nu moet hij per sé ook nog de 
longen van de aarde, het lekker wilde 
Amazonewoud, tot een droge Sahel 
omvormen De Alpen zijn ziek, de 
Noordzee is walgelijk, er zit een gat in 
de Ozonlaag Wie zichzelf christelijk 
noemt, heeft de plicht daar behoorlijke 
maatregelen tegen te nemen Een top 
Gorbatsjov-Reagan enkel en alleen in
zake milieu- of levensvnendelijkheid 
blijft echter uit, en onze vnend de Paus 
gaat liever skien Graag eens wat doel
treffende wetsvoorstellen of stevige slo
gans bij de volgende verkiezingen daar
omtrent, Volksunie, als dat kan Sukses 
verzekerd! 

H.V.d.B., Gent 
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— specialiteiten bruiloften 
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Overelnde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 
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Van Miert 
wil in 
regering 

Socialisten 
staan... 

De Vlaamse socialisten hielden 
zaterdag een zg. aktualiteitskon-
gres. Er werd vcx)ral uitgekeken 
naar de houding t.o.v. het raket-
tenstandpunt. SP-voorzitter Karel 
Van Miert had immers enige tijd 
geleden een merkwaardige poli
tieke bocht gemaakt, door de ver
wijdering van de 16 reeds ge
plaatste kernkoppen in Florennes 
niet langer als prioriteit nr. 1 van 
het SP-programma te beschou
wen. 

Ook na dit kongres blijft de 
dubbelzinnigheid voortduren. 

Van Miert zei dan wel dat die 16 
tuigen weg moeten, maar om dit 
te kunnen realiseren ,,moet ge 
macht hebben, beter nog in een 
echte machtspositie zietten. En 
zolang wij de macht niet hebben, 
kunt ge er ook geen breekpunt 
van maken". Waarmee Van Miert 
eigenlijk toegaf dat het de SP in 
de allereerste plaats te doen is 
om zo spoedig mogelijk weer in 
de regering te geraken. 

Kamerfraktie-leider Tobback 
van zijn kant bleef echter stellen 
dat het terugsturen van die nuk-
leaire wapens een top-voorwaar-
de moet blijven: ,,lk zal alleszins 
geen regeerakkoord goedstem
men dat deze raketten laat 
staan". Misschien worden dit 
straks woorden met een ver-rei
kende betekenis.., eenmaal zij 
aan de werkelijkheid zullen ge-
toest worden. 

...te trappelen 

Niet alleen de rakettenkwestie 
zorgde voor enig animo in de zaal 
,,Vooruit". Freddy Willockx pakte 

uit met een voorstel van belas
tingsvermindering voor de kleine 
inkomens. In de rand merkte hij 
op dat het bedrijfsleven voor eten
tjes op restaurant in 1985 maar 
liefst 67 miljard fr. aftrok... 

Blijkbaar in navolging van de 
Westduitse SPD eist de SP een 
onmiddellijke kerncentrale-stop 
en de afbouw van alle nukleaire 
centrales tegen het jaar 2000. Het 
is echter zeer de vraag of de vele 
SP-beheerders in de elektrici-
teits-interkommunales dit stand
punt zullen hard maken. 

Ook het kommunautaire aspekt 
bleef niet onbesproken. Ander
maal was een scheidingslijn 
merkbaar tussen enerzijds de 
groep rond Jef Sleeckx, die zwoer 
bij het strikt unitaire socialisme 
{,,We gaan toch niet de Volksunie 
de loef willen afsteken") en an
derzijds de aanhangers rond Luc 
Vanden Bossche, die pleitte voor 
een nieuwe staatshervorming: 

,,ln België kan men de ekonomi-
sche problemen niet meer oplos
sen zonder de kommunautaire op 
te lossen". Alhoewel hij er aan 
toevoegde: „Ik kan u geruststel
len: Ik heb Vlaanderen niet harts
tochtelijk lief". 

Konklüsie? Ook binnen de SP 
bestaan grote meningsverschil
len. Eén ding is echter zeker: 
deze partij staat te kwijlen van 
machtsgeilheid en is tot veel,,be
reid" om bevredigd te worden. 

^IJEMMGEN AAN... 
Paul Van Grembergen, 

Senaatsfraktieleider 
• Vrijdagnacht stemde de 
meerderheid in met het „Voer
bestand", uw reaktie? 

Diepe teleurstelling, want het 
probleem wordt niet opgelost. De 
meerderheid gaat op de loop, ook 
de Vlaamse partijen CVP en PVV. 

Dit gebeuren is voor de zoveel
ste maal het typische staaltje van 
„hou ons tegen... of we doen 
ongelukken". 

• U richtte veel scherpe pijlen 
op Wilfried IMartens. Waarom? 

We hebben Inderdaad eerste 
minister Wilfried Martens onge
meen scherp aangevallen en on
verbloemd zijj verantwoordelijk
heid aangeduid. Hij is de rege
ringsleider. 

Het gaat dus niet op de politie
ke aanval In Vlaanderen eenzijdig 

op Nothomb, de Franstaligen, 
Happart, de PS te richten. Zonder 
de kollaboratle en Wilfried tJlar-
tens was dit alles niet mogelijk. 
Dus daarom: ...en ongezouten. 

m Hoe reageerden de CVP-se-
natoren in de zg. wandelgan
gen? 

Enkele Vlaamsgezinde CVP-
senatoren verbergen hun onge
noegen niet. Zij beseffen zeer 
goed dat de kapitulatie van de 
CVP voor de deur staat. Zij besef
fen ook zeer goed dat de geloof
waardigheid van de CVP op 
Vlaams gebied terug een deuk 
heeft gekregen. Maar in de harts-
weegschaal deinzen ze terug... U 
kent het:,,Aarzelen en dan plooi
en onder het juk.". 

* Is er nu een einde gekomen 
aan de Vlaamse nederlagen? 

Me/ een sterke VU, ja, dan wel. 
Er zijn echter veel onweerswol
ken: De RTT-kontrakten, de gel
den voor gemeenschappen en 
gewesten, de militaire bestellin
gen. 

We zijn dus voor vele zaken 
eisende partij. Indien het nederla
gen worden, zal dit ook weer aan 
CVP en PVV te wijten zijn. 

• Welk was uw gevoelen toen 
U, na dit urenlange debat, de 
sleutel in het slot van uw huis
deur draaide? 

Er is het mooie liedje van de 
Strangers: „de sleutel van de 
deur ligt onder de mat." Eerste 
minister W. Martens heeft de 
sleutel van Vlaanderen, nl. onze 
60 %, onder de mat gelegd. 

De sleutel op de deur: dat is 
alleen de Volksunie. 

AlENSENiN 

Niet talmen 
Zaterdagnamiddag kwam de 

Voerense gemeentesekretaris 
Markovic persoonlijk de notulen 
van de memorabele gemeente
raadszitting aan de Limburgse 
provinciegoeverneur overhandi
gen. Deze laatste had reeds 
tweemaal schriftelijk deze doku-
menten opgevraagd. Uit vrees 
v3or het feit dat de goeverneur 
een regeringskommissaris kon 

Zondag woonden honderden nationalisten de herdenking bij van dom 
Modest Van Assche te Steenbrugge (Assebroek). Onder hen bevon
den zich verschillende VU-mandatarlssen. Dom Arnoldus Smits, van 
wiens hand eerder dit jaar een onthutsend boek over deze door de 
Belgische repressie vermoorde abt verscheen, hield een ontroerende 
homilie. (foto: Adrian Darge) 

Sturen, indien nog langer ge
wacht werd met dit gemeente
raadsverslag, gaf Happart uitein
delijk toch een opdracht tot ver
zending. 

In principe heeft de goeverneur 
nu 40 dagen de tijd om een ver-
nietigingsbesluit uit te vaardigen. 
Niks belet hem om dit vlugger te 
doen. We hopen dat goeverneur 
Vandermeulen niet talmt en spoe
dig besluit dat de verkiezing van 
Happart tot eerste schepen on
wettig is. Tegen deze beslissing 
zal de Voerense bendeleider dan 
vermoedelijk in beroep gaan bij 
de regering, die op haar beurt 30 
dagen respijt heeft. Waarna we 
opnieuw even ver staan als vorige 
maand. 

De carrousel blijft draaien... 

Gemeenten 
De Vereniging van Belgische 

Steden en Gemeenten is verbol
gen over de besparingsmaatrege
len van de regering, die zij als 
,.schijnheilig" bestempelt. De mi
nisters spreken wel over belas
tingsverminderingen, maar zij be
knotten in een dergelijke mate de 
gemeentelijke financiën, waar
door deze niet anders kunnen 
doen dan de lasten op de plaatse
lijke bevolking afwenden. 

Tengevolge van de St.-Anna-
besparingen zullen de gemeen
ten nieuwe inkomsten moeten 
zoeken, willen zij tenminste hun 
rol ten gunste van de minstbe-
deelden blijven vervullen. In de 

periode '79-'85 verdrievoudigde 
de OCMW-hul; 50% van deze 
hulp dient bijgepast door de ge
meenten. 

De gemeentelijke investerin
gen daalden van 51 miljard fr. in 
'82 tot 28 miljard fr. in '85, wat 
meteen nefaste gevolgen heeft 
op de werkgelegenheid. Ook het 
aantal gemeentelijke personeels
leden verminderde. En het in 
dienst nemen van tijdelijken is 
eveneens duurder geworden voor 
de gemeentelijke overheden. 

De Vereniging overweegt een 
strategie voor de toekomst en zal 
niet aarzelen aktles op te zetten 
tegen de regeringsbesparingen. 
In het voorjaar stuurde de Vlaam
se afdeling van de Vereniging 
reeds een brief aan alle Vlaamse 
raadsleden, met het verzoek druk 
uit te oefenen om eindelijk tot een 
splitsing van het unitaire Ge
meentefonds te komen. 

Pauselijk 
intiatief 

Vredesdag 
Enkele weken geleden riep 

paus Johannes Paulus II maan
dag 27 oktober uit tot een interna
tionale vredesdag. Deze oproep 

werd naderhand bijgetreden door 
vele tientallen religieuze leiders 
en staatshoofden. Iedereen uit de 
hele wereld werd opgeroepen om 
gedurende één etmaal het zwij
gen op te leggen aan de wapens. 

Dit pauselijk initiatief resulteer
de in een groot sukses. Op bijna 
alle plaatsen waar tijdens ,,nor
male" dagen gevuurd en ge
moord wordt, heerste één dag 
lang vrede. Dit bestand werd jam
mer genoeg niet gerespekteerd in 

Afghanistan, in Sri Lanka en in de 
Golfstaten. 

In Assisi waren maandag verte
genwoordigers van bijna alle 
godsdiensten samengestroomd 
om er te bidden voor vrede. Elk
een ten overstaan van zijn God. 

Troost 
Charles-Ferdinand Nothomb zit 

dan wel niet meer op de bank 
waar vice-premiers geacht wor
den plaats te nemen, maar bewe
ren dat deze nobiljon uitgescha
keld werd, is onjuist. 

Eergisteren besliste men vlug
vlug dat Nothomb ondervoorzitter 
wordt van de Kamer. Daarenbo
ven kreeg hij het voorzittersschap 
van de parlementaire kommissie 
financiën en begroting toegewe
zen. 

De (nefaste) invloed van deze 
nazaat van één der ,,fondateurs" 
van ,,la Belgique" is dus ogen
schijnlijk verminderd, maar zal 
niettemin nadrukkelijk blijven. Of 
had U daaraan getwijfeld? 

Nothomb 

mi^ blijft 
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Begraving 
Vorige week donderdag brach

ten het Voerense VU-gemeente-
raadslid VU-Duysens en VU-ka-
meriid Johan Sauwens een werk
bezoek aan Voeren. Zij kwamen 
inzage nemen van de gemeentelij
ke stukken. Daaruit blijkt dat José 
Happart, zelfs nadat hij officieel 
kennis had gekregen van het arrest 
van de Raad van State, toch nog is 
blijven optreden als burgemeester. 
Zo bleef Happart tot 9 oktober de 
briefwisseling ondertekenen I 

De beide VU-ers gingen ook 
eens kijken naar het kerkhof van de 
deelgemeente Moelingen. Daar 
werd op 22 oktober een persoon 
begraven in de tuin van de pastoor, 
en dit onder rijkswachttiegeleiding! 
Het deel waar deze begraving 
plaatshad is helemaal niet ingericht 
als kerkhof en het graf situeert zich 
tussen de prei en de mesthoop. De 
pastoor zal trouwens klacht indie
nen tegen deze begraving in „on
waardige omstandigheden". 

Dit wangedrag werd samen met 
de andere feiten door de VU-
raadsleden aan de klacht tegen 
Happart bij de Limburgse provin-
ciegoevemeur toegevoegd. Uit 
tientallen voort)eelden blijkt dat 
Happart niet alleen geen Neder
lands kent, maar ook een zeer 
slecht burgemeester is. 

Wat belet de voogdij-overhied 
nog om deze rekel te schorsen we
gens kennelijk wangedrag of gro
ve nalatigheid, zoals voorzien in 
art. 56 van de gemeentewet? 

11 november 
Op Wapenstilstandsdag wordt te 

DiksmukJe de jaarlijkse herdenking 
georganiseerd door het IJzerbede-
vaartkomitee en het Verbond van 
Vlaamse Oudstrijders. 

De plechtighekl vangt aan om 11 

uur met een mis in de dekanale 
kerk te Diksmuide, opgedragen 
door Luc Vranckx. Daarna wordt 
naar de IJzerkrypte gestapt, waar 
bloemen worden neergelegd aan 
de graven van Joe English, de ge
broeders Van Raemdonck, Firmin 
Deprez, Juul De Winde, Renaat De 
Rudder, Frans Kusters, Hubert Wil-
lems en Frans Van der Linden. Er 
zullen toespraken gehouden wor
den door Geert Dupon namens 
VOS en Paul Daels namens het IJ-
zerbedevaartkomitee. 

De 11-november-herdenking te 
Diksmuide heeft als doel de bood
schap van de IJzerbedevaart te ak-
tualiseren. Dit jaar is dit uiteraard 
heel belangrijk gezien de interna
tionale gesprekken over wereldvre
de en de politieke toestand in dit 
land. 

Identiteit 
De stichting Algemeen-

Nederlands Congres (ANC), die 
zich bezighoudt met de samenwer
king tussen Vlaanderen en Neder
land en grote aandacht heeft voor 
de internationale uitstraling van de 
Nederlandse kuituur, protesteert 
tegen de manier waarop het 
Eurosong-dossier werd afge
handeld. 

Alhoewel de kulturele materies 
volgens de Belgische grondwet tot 
de eksklusieve bevoegdheid van 
de gemeenschappen behoren, 
wordt de organisatie en de deelna
me aan het Eurosongfestival als 
een „Belgische" zaak beschouwd. 

Zelfs al besluit de RTBf het song
festival op eigen houtje te organi
seren, toch gaat het niet op dat de 
voorzitter van de Franse gemeen
schapsregering verklaart dat in de 
promotiefilpjes en de omkadering 
enkel Wallonië en Brussel aan bod 
zullen komen. Deze uitlating is des 
te ergerlijker als men weet dat de 

1 ^ ^ . . ¥ » ^ 

Precies dertig iaat y wcru^,,., ,ca Wen Russische troepen en tanks een bloedig einde aan de Hongaarse Opstarid 
voordemokratie en vrijheid. Enkele dagen daarvoor hadden inwoners van Boedapest het standbeeld van Stalin 

vernield. 

RTBf haar veto heeft gesteld tegen 
het door een onafhankelijke kom
missie geformuleerde advies, om 
het festival in de Antwerpse 
schouwburg te laten plaatsvinden. 
„Een populaire manifestatie als 

het Songfestival, met 500 miljoen 
kijkers, is bij uitstek een gelegen
heid om het buitenland voor te lich
ten over de juiste kulturele verhou
dingen in België. België in het bui
tenland eens te meer voorstellen 
als een Franstalig land, is onrecht
vaardig tegenover de Vlaamse 
meerderheid en meteen ook tegen
over de Nederlandse kuituur. Al
leen de bevestiging van de Vlaam
se identiteit kan een ongekomplek-

seerde samenwerking met 
Nederland mogelijk maken en al
dus een doeltreffende uitstraling 
van de Nederlandse kuituur in het 
buitenland waarborgen", besluit 
het ANC. 

Michel Hansenne 
M lchd Hansenne, PSC-

mlnister van Tewerk
stelling en Arbeid, loopt 

af en toe zwanger van soms nog
al barokke ideeën. Dezer dagen 
is het weerzo ver. Hansenne be
pleit dat schoolverlaters, die een 
verkeerde studierichting iieblten 
gekozen, berootd zouden wor
den van wachtgeld. Met „ver
keerde studierichting" bedoelt 
hl] diploma 's die leiden naar be
roepen met weinig of geen te
werkstelling. 

Zo wordt de wereld opz'n kop 
gezeti Een Waalse christende-
mokraat, binnen zijn partij daar
enboven van de vakbondsstrek-
Idng, neemt ̂ h voor de jeugd fi
nancieel te laten opdraaien. Ten 
eerste voor het gebrek aan voor
uitzicht en vooruitziende richtlij
nen van de overheid. En ten 
tweede voor zijn bloedeigen ge
brekkig tewerkstellingsbeleid. 

In wat voor een christen-
demokratische wereld leeft die 
man, dat hij een financieel mane-
tekel durft schrijven op de muren 
van schoolklassen voor vandaag 
11-en 12-jarigen? 

Het is niet de eerste keer dat 
Hansenne blundert. Anno 1983 
werd zijn ontslag geëist tot en 
met door de CVP-jongeren. De 

minister van Arbeid en Te
werkstelling had beloofd, in 1982 
te zullen zorgen voor 15.000 
DAC-banen. Het werden er uit
eindelijk minder dan vijfduizend. 

In de PSC is praktisch Iedereen 
geroepen om wel eens minister 
te zijn. De Waalse CVP telt 
slechts evenveel stemmen als de 
VU. Dank zij haar Vlaamse 
zusterpartij heeft zij echter haar 
vaste plaats aan de tafelen van 
de macht. Van haar 38 parle
mentsleden hebben er niet min
der dan tien een portefeuille in de 
centrale regering en in de execu
tieven van Gewest en Gemeen
schap. 

A rato van één kans op vier is 
het ministerschap weggelegd 
zelfs vooreen Michel Hansenne. 
Deze aan de Luikse universiteit 

afgestudeerde jurist en ekono-
mist geniet in z'n eigen politiek 
midden de faam, eerder een dro
mer te zijn dan een bewindsman. 
Dom is hij niet, beweeglijk van 
geest maar onstandvastig in het 
beleid en lui. Dat hij tot de arbei
dersvleugel behoort heeft meer 
te maken met zijn afkomst dan 
met zijn opvattingen. Zijn vader 
werkte een halve eeuw, eerst als 
arbeider en laterals bediende, bij 
Cockerili dat toen nog zonder -
Sambre was. 

Hansenne is een late mei '68-
er. Het jaar van de Grote Revolte 
maakte hij aan de Luikse univ 
mee als navorster én student. Hij 
kwam in de politiek terecht om
dat de PSC in het roerige univer
sitaire midden een anti-RW-
kandldaat zocht. Hij noemt zich 
fédéraiiste unitaire. Uit deze te
genstrijdige titel moet vooral 
onthouden worden dat hij een 
unitarlst is. Met ais bijzonder 
kenmerk dat hij het Viaams-
nationalisme bijzonder héét. 

Indien hij dat wil en indien de 
Walen het dulden, mag hij zijn bi
zarre ideeën in Wallonië verwe
zenlijken. Hierbij doen we hem 
echter het dringende verzoek, 
z'n handen van de Vlaamse 
jeugd af te houden. 

„Neen, zo'n godsvrede over Voe
ren belooft niets goed. 

Of zou het dan toch ooit bewaar
heid worden, een Vlaamse meer
derheid die niet meer afwezig is, 
maar echt aanwezig? Eerlijk ge
zegd, de voorbije dagen en weken 
geven ons weinig reden om te ho
pen." 

(Mare Plate! in „Het Belang van 
Limburg", 27 oktober 1986) 

sing genomen te worden. 
Wordt het niet de hoogste tijd dat 

er in het Parlement grondig wordt 
gediskussieerd over het pro en 
kontra nu het Tsjernobyl-rapport 
klaar is? Hopelijk wordt de sluier 
van geheimzinnigheid, die over het 
hele nukleaire dossier hangt, dan 
eindelijk opgelicht. Misschien is dit 
meteen het ogenblik om de finan
ciële „verbanden" eventjes van 
naderbij te bekijken? 

Postjes 
verdeeld 

Nulcieair 
Elke week bereiken ons berich

ten over de gevaren en mogelijkhe
den die verbonden zijn aan het 
„werken" met nukleair materiaal. 

Zo publiceerde „Der Spiegel" 
een artikel waaruit zou moeten blij
ken dat er de voorbije jaren onge
veer 600 kg plutonium illegaal naar 
België werd gevoerd, en nu terug 
verdwenen is. Ongeveer op het
zelfde ogenblik raakte bekend dat 
een vrachtwagen met twee kontai-
ners vol nukleair materiaal kantel
de op de autoweg ter hoogte van 
Kwaadmechelen. Deskundigen 
beweerden dat er geen radio-
aktieve straling vrijkwam. 

Vrijdag gaf een subkommissie 
van het Amerikaanse Kongres een 
dokument vrij, waarin toegegeven 
wordt dat er de voorbije jaren hon
derden Amerikanen als proefkonijn 
werden gebruikt voor onderzoeken 
met radio-aktief tuig. Tot op van
daag ondervinden deze proef
personen daar blijvend hinder van, 
tenwijl anderen reeds gestorven 
zijn. 

Tijdens het weekeinde verklaar
den de woordvoerders van Inter
com dat zo spoedig mogelijk moet 
gestart worden met de bouw van 
,,Doel V" en dat de bouw van een 
steenkoolcentrale best opnieuw in 
de ijskast wordt gestopt. Met de 
PRL-er Knoops — een fervent 
voorstander van de uitbreiding van 
de nukleaire energie — op het be
trokken staatssekretariaat, dreigt 
binnenkort trouwens een beslis-

Vorige week verscheen de nieu
we samenstelling van de raad van 
bestuur van de NMBS in het staats
blad. Een typisch Belgische, en bij
gevolg Vlaams-onvriendelijke, 
raad. 

Voorzitter wordt de eentalige (!) 
28-jarige Luikenaar Didier Reyn-
ders, zowat het „wonderkind" van 
vice-premier Jean Gol. Verder valt 
het op dat slechts acht van de 
zestien bestuurders Vlamingen 
zijn. En dit niettegenstaande het 
feit dat de overgrote meerderheid 
van treingebruikers Vlamingen 
zijn. 

Het is trouwens opmerkelijk dat, 
naast de „kristelijke" en de,.libe
rale" familie, ook de „socialisti
sche" groep aardig aan haar trek
ken komt bij de verdeling van deze 
vetbetaalde postjes. De Volksunie 
(die nochtans evenveel stemmen 
haalt als de PSC) valt „uiteraard" 
buiten de prijzen... 

Wij venwachten dan ook niks 
goeds van deze vernieuwde 
bestuursraad vol partijkreaturen. 

Verliiezingen 
Zondag werden voor het eerst 

gescheiden verkiezingen gehou
den voor de Rat der Deutschpra-
chigen Gemeinschaft. De 45.000 
kiezers moesten 25 mandatarissen 
aanduiden. Daéirtoe werden zeven 
lijsten ingediend. 

De Groenen en de linkse PSC-
ers (SEP) haalden elk één zetel, de 
socialisten drie, de liberalen en de 
nationalisten elk vijf en de kristen-
demokraten veroverden tien man
daten. 

In onze editie van volgende week 
besteden wij uitgebreid aandacht 
aan deze resultaten. 
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Uelukkig maar dat Conscience 
zijn volk leerde lezen. H 

\ / \ / a s het Gutenberg uit het Duitse Mainz? 

V V Of Laurens Janszoon Coster uit het Nederlandse 

Haarlem? Wie het eerst de kunst ontdekte om met losse 

gegoten letters woorden, zinnen en ganse bladzijden te 

drukken, zal wel altijd een kluif voor historici blijven. 

Geen twijfel bestaat er echter over, dat het de Vlaming 

Dirk Maertens was die deze boekdrukkunst in diezelfde 

15de eeuw in de Nederlanden verspreidde. En de uit

geverij die Plantin in 1555 te Antwerpen opende, zou 

spoedig uitgroeien tot de grootste uit die tijd. Toen reeds 

liep Vlaanderen dus in de spits van de boekdrukkunst. 

Toch zou het lezen van boeken hier nog vele eeuwen 

het privilegie blijven van een kleine groep "geletter

den." Dat werd pas anders met Conscience. Vadcp 

Conscience was gewoon razend toen hij merkte dat zoon

lief Hendrik een roman schreef Stel je voor, een Vlaams 

boek. Terwijl iedereen in die tijd in het Frans sclp 

Gelukkig maar dat Hendrik een stijfkop was. Hij leerde 

zijn volk lezen. Zijn succes spoorde bovendien anderen 

aan om het eveneens in de volkstaal te wagen. Meteen was 

de Vlaamse letterkunde geboren. 

N iet alleen de romans van Conscience werden ver

slonden. Ook de poëzie van Gezelle vond gretig 

aftrek. En later het werk van Felix Timmermans, Stijn 

Streuvels, Ernest Claes, Louis-Paul Boon. Vlaamse 

schrijvers die ook m het buitenland waardering en roem 

hebben venvorven. Dat doen ook Suske en Wiske, de 

Vlaamse striphelden die inmiddels in 17 talen hun 

avonturen beleven. Maar ook onze prachtige kunstboeken 

bijvoorbeeld zijn tot ver over onze grenzen bij

zonder gegeerd. 

Dat ook de eigentijdse Vlaamse literatuur in de lift 

zit, bewijst Hugo Claus. Van zijn "Verdriet van 

België" zijn intussen al meer dan 130.000 exemplaren 

verkocht. De Franse vertaling ervan bleek eveneens een 

schot in de roos. En straks wordt de Engelstalige markt 

veroverd. Ward Ruyslinck, Waker van den Broeck, Jef 

Geeraerts, Hubert Lampx), Monika Van Paemel en ~ïom 

Lanoye zijn andere reuzen van de moderne Vlaamse 

iteratuur Per dag rollen er in Vlaanderen zo een 

10 nieuwe boeken van de pers. Dat 

zijn 3.000 nieuwe titels per jaar. 

oe goed het Vlaamse boek het vandaag wel maakt, 

kan je van 1 tot 11 november zelf zien. In het 

Antwerpse Bouwcentrum tijdens de 50ste boekenbeurs. 

Die beurs trekt altijd maar meer volk. Vorig jaar kreeg 

zij 135.643 bezoekers over de vloer Ook ditmaal kan je 

er meer dan 50.000 verschillende boeken bekijken, door

bladeren en kopen. En er hun auteurs tegen het lijf lopen. 

Maar niet alleen in het Bouwcentrum worden boeken

liefhebbers verwend. Alle erkende boekhandels in heel 

Vlaanderen stellen een week lang hun deuren wijd open 

en tonen u het meest recente boekenaanbod. Zij zorgen 

voor deskundige uitleg en een persoonlijke service. 

Reden genoeg dus om er eens binnen te stappen. 

t-
Patrick Dewael 
Gemeenschapsminister van Cultuur 

Vlaanderen leeft. Kunstlaan 46, 1040 Brussel - Tel. 02/514.10.10 



VEV-kongres te Gent 

Onderwijs-
onderneming, 
té grote kloof 

In 1984 lanceerde het Vlaams Ekonomisch Verbond 
(VEV) een aktie,,onderneming en onderwijs" en in het 
kader van dit projekt werden verscheidene enquêtes 
uitgevoerd bij de bedrijven en de leerkrachten over de 
relaties tussen bedrijfsleven en onderwijs. 

Het VEV-kongres van 23 oktober was dan ook inte
graal aan dit thema gewijd. Dat hierdoor aan een 
bestaand behoefte werd voldaan bewezen de meer dan 
1000 deelnemers aan dit kongres. 

EN onderzoek bij 540 repre
sentatieve bedrijven in 
Vlaanderen naar de ver

wachtingen die in de ondernemin
gen bestaan tegenover het onder
wijs, de alternerende onderwijsvor
men, de aanwervingsmoeilijkhe-

den en de aanpassingsproblemen 
van jonge werknemers gaf aanlei
ding tot zeer interessante konklu-
sies. 

VEV-adviseur Ariette Daems die 
de verantwoordelijke was voor de 

enquête gaf een inleidend referaat 
waarin ze de belangrijkste resulta
ten toelichtte. 

Grote kloof 
91 procent van de ondervraagde 

beleidsverantwoordelijken ervaart 
een kloof tussen bedrijf en onder
wijs bij de aanwerving van nieuwe 
werknemers. 

Bij de schoolverlaters uit het se-
kundair onderwijs, wordt de teore-
tische vakkennis als goed bestem
peld, slechts 15 % van de onderne
mingen heeft er problemen mee. 
maar 73 % van de bedrijven vindt 
de praktische vakkennis de belan
grijkste tekortkoming. 

Als tweede belangrijkste tekort
koming wordt door 64 % van de be
drijven de taalvaardigheid van 
vreemde talen genoemd. 

Voor het hoger en universitair ni
veau vertonen de resultaten een 
grote gelijklopendheid. Voor deze 
kategorie wordt door 71 % van de 
bedrijven de praktische vakkennis 
als grootste tekort ervaren en door 
75 % de taalvaardigheid. 

Het is dus gemakkelijk dat ge
brek aan talenkennis en taalvaar
digheid voor het hoger onderwijs 
als slechter wordt ervaren dan op 
sekundair niveau. 

Verwachting 
Wat verwacht een bedrijf van 

een jonge werknemer? 
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VEV-vooKitter Vanden Avenne: 

„Alle machten gaan 
uit van de regio's" 

VEV-voorzitter Walter Vanden Avenne hield tijdens 
het kongres te Benteen fel opgemerkte en beian0t' 
ke toespraak waarin hij stelde dat de huidige formts-
lermg vm de grondwet die bepaalt: „aiie machten 
gaan uit van de n^tie" mpetmngepast worden aan 
de noodzakelijke ex(^tusieve bevoegdheden van de 
regio's. 

DE VlV'VOorzltter was t)i| ztjïl 
afiaiysB van de hüidjge 
toestand biezondsf hard 

vcsordeliyid!9östaatsöfukluur en 
de nm kor/ekte uitvoeïirtg van de 
mmti op ds slaatshertfof mfng van 

Alleen de regions 
Hij Stelde- „0|>ftatioriaal vlalt 

wordt <Je yitvoeriftg vertraagd 
en worden ée bevoeödttederJ 
minimaHstlsch g^ntórpreteefd 
of zdife gewoonweg ait^emtó 
en wordt ttet Ünancieringsme" 
chanis© op óe imliing gezet". 

Het VEV eist dan oo*; excf u» 
sfeve en uitgebreide bevoegd-
heden voor 4© regio'ŝ  ett formu-
ie«:rde<litals;v«^gt: 

„m de toetejmst seöeart de 
toewïjzioö van uevoegdtieder» 
aan de gedecentrrallseerde 
overheden best op negatieve 
wijze, narnelip door een om-
schrifwing van <Je exctws^e J>e-
voegöheden van m «entrate 
oveiteld. Aar» döiJeelsebiedef» 

konten dan aile andere öe-
voegdiieden toê*'> 

Oe VEV-voorzlïtar zal verder 
dat een dutdelijlue vardelirtg var» 
jiïevoegdhedert tussen de een-
traleen regionaieovêiriheld zöu 
iei<Jen lot em doeimat̂ e? orga
nisatie v^n ttet overHeïdsb^esd 
er» iiet verNleirjen van de km& 
óp KonfliHten. Hil wees ftierbil 
<^ de onderwllsseklor die se
dert taf>g 2. ondenwiJsrrtNstera 

Vo&nitter Vanden Avenne: 
„Niet fenger meer: aHe 

mechien gem ait vrni de 
natter* 

kent, twee i>egrotiftgert, tv̂ /ee 
daparten>$nten rn«ar geert 8-
nancfèle verantwoordellMtefd, 

NIS Spritsen I 
Hat VEV $teftookdater§aan 

awtoftoom beietd kan gevoerd 
wor<ten zonder ejgan lmar>ctë-
le verantwoordeljjlEiiald Ost ije-
tekerit voor Net V£V dat de re-
giO'& ook de politieke verant
woorden] ishetd moeten dragen 
voof tïei verwerven ym de II-
nancHte middeleft wat mhoü4i 
dat er een algen fietcaie t>e-
voagdtteid moet i«Ki>en voor de 
regio's, Ont dit alles te l;ynnen 
verwezentij-ken merkt tjet VÊV 
tereohtop dat het noodzakelijk 
is de teden van Öewest* en Oe» 
aieenschapsraöen 
raohtatreeicste iaiert verkiesroft 
zonder-dat daarom vooraf de 
hervorming van de senaat is 
doorgevoerd. 

Ortidat elk beleid moet steu* 
nen op de kennis van de re^l-
teit pleitte de VEV-voorzitter 
voor een effJoiënt© decentrall-
seriftg var» im Matiof̂ aal Ifisti-
tuül voor de Statfetiek |HIS) te
neinde de regionale verant
woordelijken In etaat te etellen 
metal^ieieeljters en gegevens 
een toelsomstgericht beleid te 
bepalen. 

Het hoeft niet gezaQd dat wil 
biozsïnder vertteygd Zijn over 
de inhoud vm^ de toespraak van 
de VEV-vOOrzitter die hierdoor 
de door ons smê& laran verde
digde stellingen onderschrtift. 

Vlaamse bedrijfsleiders willen 
kloof tussen onderwijs en onder

neming dringend dichten. 

Universitair off hoger 
onderwijsniveau In % 

Probleemoplossend 
vermogen: 55 
Soepelheid, 
aanpassingsvermogen: 41 
Verantwoordelijkheid: 36 
Zin voor rapportering: 33 
Snel en korrekt werken: 30 

Sekundair 
onderwijsniveau In % 
Probleemoplossend 
vermogen: 49 
Zin voor kwaliteit: 43 
Motivering: 42 
Snel en korrekt werken: 41 
Verantwoordelijkheid: 39 
Soepelheid, 
aanpassingsvermogen: 38 

Als belangrijkste tekortkoming 
werd dus voor alle onderwijskate-
goriën gesteld: het gebrek aan in
zicht om problemen op te lossen. 

De zin voor kwaliteit wordt meer 
verlangd van jongeren uit het se
kundair onderwijs terwijl soepel
heid ten overstaan van wisselende 
werksituaties problematischer 
wordt ervaren bij hoger ge
schoolden. 

Leerkrachten 
Het gebrek aan nuttige informa

tie over het bedrijfsleven blijft op elk 
ondenwijsniveau een zeer versprei
de kwaal te zijn. Het VEV is ingevol
ge de enquête meer dan ooit over
tuigd van de noodzaak tot betere 
en nauwe samenwerking tussen 
de bedrijven en het onderwijs. 

Ariette Daems stelde in haar uit
eenzetting dat: 
— 83 % van de leerkrachten hun 
informatie over de ondernemingen 
halen uit kranten en tijdschriften en 
57 % uit de berichten van radio en 
TV. 
— de meeste leerkrachten hebben 
nooit een onderneming bezocht 
terwijl 78 % bedrijfsbezoeken als 
nuttig bestempelt. 
— 98 % is overtuigd dat een sa
menwerking tussen onderneming 
en ondenwijs de voorbereiding van 
de leerlingen op hun beroepsloop
baan zou bevorderen, slechts 3 % 
van de leerkrachten vindt dat het 
ondenwijs alleen een voldoende 
voorbereiding geeft op de be
roepsloopbaan. 

Het is ons niet mogelijk binnen 
het bestek in deze bijdrage de an
dere waardevolle en interessante 
gegevens te vermelden die op het 
kongres werden uitgebracht. Voor 
bijkomende informatie kan men 
zich wenden tot: VEV, Mevr. A. 
Daems, Brouwersvliet 5 (bus 4) te 
2000 Antwerpen. 
Tel. 03/231 16.60. AndréGeens 
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VERWESTERD 
m Na China lijkt ook de Sovje

tunie aan te sturen op meersa
menwerking met het Westen, 
vooral op het vlak van de han
del. De maatregelen die men sa
men met het jongste vijfjaren
plan (1986-1990) afkondigde 
wijzen in die richting. 

Tijdens het volgende vijfja^ 
renplan wil men een groei van 
22 % bereiken. Middel daartoe 
is: de toename van de industrië
le produktie in kapitaalsinveste
ringen. Deze toename op zijn 
beurt, wil men bevorderen door 
de samenwerking met het 
Westen te versoepelen. Op die 
manier wil men de gedaalde de-
viezeninkomsten van de Sovje
tunie ten gevolge van de daling 
van olie- en grondstoffenprijzen 
enigzins kompenseren. 

Ook wil de SU meer ruimte 
geven aan Westerse investeer
ders. Binnenkort mogen buiten
landse Investeerders joint-
ventures met Sovjet-Russische 
bedrijven aangaan waarin ze tot 
49 % van het kapitaal mogen 
bezitten. En om beter te liggen 
op de buitenlandse markt zal 
het logge ministerie van Buite-
landse handel gedecentrali
seerd worden. 

^ ZWAKKERE FRANK 
^ r • Sinds juli '86 is de positie 
^ 2 van de Belgische frank aan het 
^ verzwakken. Dit feit wekt weinig 
2 verwondering nadat voor enke
l e Ie weken de verslechtering van 
^ m onzet>etalingsbalanspositiebe-
1^ kendraakte. De verzwakking 
^ g van de Bf. lijkt uit een „gezond-
1 ^ heidsanalyse" van de Genera-
^ -j Ie Bank. 
^lèd Het gevaar voor belangrijke 
h^ spekulatie tegen de Bf is, on-
ij^ danks de poltieke onzekerhe-
^ den vrij klein. De verzwakte po-
I^M sitie is voor een belangrijk stuk 
^ verklaard door de daling van de 
2 dollar, wat bijna automatisch 
Imm een Sterkere Duitse n/lark tot ge-
Bj« volg heeft. Aangezien de Bf en 
^m de DM In het Europees li/lonetair 
^u stelsel (EMF) aan elkaar verbon-
•„„,„; den zijn, lijdt de Frank onder de-
1 ^ ze DM-versteviging. 

m HARMONISATIE 

1 

• De financiering van de so-
dale zekerheid loopt in de EG-

3 lidstaten grondig uiteen. Euro-
Ism pese harmonisatie is op dit vlak 
%^fH nog braakliggend terrein, laat 
^ g staan integratie. In Denemarken 
^ U is de sociale zekerheid voor 
(.aj 81,5 % uit overheidsmiddelen 
y y gefinancierd. In Nederland be-
H ^ draagt de overheidsbijdrage 
%^ 18,6%. 
^S De Europese Kommissie 
Ual neemt zich voor deze kwestie 
ra^ grondig te bestuderen. 

^ VERKEERSBOETE 
^p m Enkele maanden geleden 
^ ^ maakte de regering bekend dat 
M ^ buitenlandse automobilisten in 
L U België onmiddellijk hun ver-
I * " keersboete dienden af te reke-
%/^ nen. Europarlementsleden heb-
M ben deze maatregel aange-
%gM Maagd. Zij zijn van oordeel dat 
m l België de EG-regels inzake be-
^ ^ wegingsvrijheid schendt en dis-

krimineert tussen zijn eigen on-
ij^ derdanen en andere Europese 
^ ^ burgers. 
^^ De Kommissie zegt echter dat 
? ^ het Gemeenschapsrecht niet 
^ geschonden is. Volgens haar 

heeft België alleen maar het 
^2 voordeel afgeschaft dat een 
^ * niet inwonende automobilist 
^ heeft bij afwezigheid van een 
Ijj Gemeenschapssysteem voor 
|«m het innen van verkeersboetes. 
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Veel meer dan zomaar 'n grote bestelling 

Vlaanderen en 
het RTT-kontrakt 

Binnen zeer afzienbare termijn moet de Belgisctie 
regering een miljardenkontrakt afsluiten ten behoeve 
van de de RTT. Het ,,l(ontral<t van de eeuw". 

Op een persl<onferentie verwoordde de Volksunie 
fiaar inzichten, haar vrees en haar eisen terzake. 

D E telekommunikatie-tech-
niek bevindt zich in volle 
evolutie. Een evolutie die 

stormachtig Is en, naast onmiddel
lijke industriële konsekwenties, 
ook verregaande maatschappelij
ke gevolgen met zich zal brengen. 
Voor de VU stelt zich ten aanzien 
van deze ontwikkeling de vraag 
naar de positie van de Vlaamse Ge
meenschap, venwikkeld en ver
strikt zoals zij is in het Belgische im
broglio. 

Niveau behouden 
België heeft blijkbaar op dit 

ogenblik immers geen telekommu-
nikatiepolitiek en Vlaanderen kan 
er in de huidige stand van staats
hervorming geen hebben. 

Nochtans heeft zich in Vlaande
ren een hooggekwalificeerde 
telekommunikatie-industrie ontwik
keld, gekenmerkt door belangrijk 
basis-onderzoek en produkt-
ontwikkeling naast een agressief 
verdedigde eksport-positie. De te-
lekommunikatie is één van de wei
nige sektoren waarin in Vlaande
ren gevestigde bedrijven spitstech
nologie wisten te ontwerpen en 
kommercialiseren. 

De Introduktie van netwerken 
met geïntegreerde diensten 
,,ISDN" en de zich aankondigende 
uitbreiding naar breed-bandige 
toepassingen ,,IBCN" betekenen 

evenwel een enorme uitdaging. 
Waarbij zich de vraag stelt of wij er 
zullen in slagen in Vlaanderen het 
spitstechnologische niveau inzake 
telekommunikatie te behouden, 
dan wel of wij zullen afzakken naar 
het niveau van de toelevering, de 
assemblage en de kommerciali-
sering. 

Het niveau en de kwaliteit van de 
tewerkstelling hangen er mede van 
af. De vraag is des te dringender 
daar zich op wereldvlak een serie 
industriële hergroeperingen en 
koncentraties voordoen, zodat het 
onderzoek en de markten weldra 
zullen beheerst worden door een 
beperkt aantal groepen. De kosten 
van onderzoek en ontwikkeling ne
men in de telekommunikatiesektor 
dermate toe dat zij alleen nog zul
len kunnen gedragen worden door 
internationaal uitgebouwde kon-
cerns, met een sterke financiële 
struktuur en voldoende markt
aandeel. 

Beleidsonbekwaam 
in dit verband stelt zich in alle 

scherpte de vraag naar de afhan
deling van het nieuwe RTT-
kontrakt. 

De behandeling van dit pro
bleem is een schoolvoorbeeld van 
Belgische beleidsonbekwaam-
heid. Sedert jaren wist men dat het 
bestaande RTT-kontrakt einde 

1986 zou aflopen. Men had ruim de 
tijd om een weloverwogen beslis
sing voor te bereiden. Het volstond 
echter blijkbaar dat de dynamische 
telekommunikatie-industne van 
België zich toevallig hoofdzakeijk 
in Vlaanderen bevindt om de rege
ring tot machteloosheid te doemen. 
Sedert jaren trappelt de regering 
ter plaatse, vooral onder invloed 
van Waalse en Waals-Brusselse 
lobby's waarin eens te meer mi
nister Maystadt, de PSC en de fi
nanciële groepen waarmede zij 
nauw kontakt houden, een grote rol 
spelen. 

De Vlaamse en overigens Belgi
sche dimensie is definitief te klein 
om als basis te kunnen dienen voor 
een eigen telekommunikatie-
industrie, die technologisch en 
kommercieel mede de geschetste 
evolutie zou kunnen volgen. 

Waar het dus op aankomt is een 
beleid te ontwikkelen waardoor het 
in Vlaanderen aanwezig potentieel 
veilig kan ingeschakeld worden in 
grotere, internationaal gestruktu-
reerde groepen, met de nodige 
waarborgen voor het behoud van 
voldoende mogelijkheden voorde 
ontwikkeling van onze eigen bijdra
gen aan het spits-technologisch 
onderzoek en aan de produktont-
wikkeling. Er moet nü dringend een 
beslissing genomen worden. 

Het komt een politieke partij niet 
toe zelf de rol op te nemen van 
pleitbezorger voor één of andere 
onderneming. Wel heeft zij het 
recht en de plicht de kriteria voor
op te stellen die volgens haar in 
acht moeten genomen worden bij 
het nemen van deze beslissing. 
Deze zijn voor de VU de volgende: 

1. De simplistische ,,vrije markt" 
theorie gaat ter zake niet op. 

VS^'S'ï^ï^^S^i' 

Geen iiolitleke koehandel 
miiniiwiiiwiwii 

O» W vrms^ é&t d0 gmesk^ mrwtkk0tmgen 
Inzake cte H^ijfmft-kwmtf^ m ée ëet^nslme post-
tiê mmnn CVP m PW Vl^éereti hêtbm gBrna-
n^uvrmrti, zuiÈ$nMkim M aerj poHtieke kmhan-
det, ymurbij </# Fraftst&Ügefi w^ e&m ée huid van 
Happatt Zöütj^ kunnen verkopen voor eert onre-
d0ffjk amdmfi 'm het ftTT-kontrakt op k0$i0n van 

'de Viaamm imiaMingbetMm, 

VAHZÊLPSPREKiHD 
votetaai \m niet dat 
eeft bedrtjf ni i imelp ir* 

Vlaanderen g&vesligö is om t« 
kunnen spreken van een 
Viaams bedrijf. Wij ztjr» vol
wassen genoeg o<n niet aan 
een soort profosslonöef cltati-
vjnisme te gaan dosn en evefi' 
mtn fijdèfi wj óöfi een primitief 
ve zelfoverschatting, al§of al
leen Vlamingen bekwame be» 
drijfsletders zouden zijn. Maar 
wi| hoeven evenmin voor &(\-
deren onder te doeri- Bn wan
neer wij vele miJJarden op
brengen die voor een serte 
bedrijven een tjetengrijk 
draagvlak vortnen. hebten wij^ 

.% « < v ^ . ^ ^ • • • • • ; : ï ^ y < ^ ^ 

trei recht t« eise« «Jat onze 
rrteest begaalöe kaders in rui
me mate aanwezig ^Itx 'm de 
leidinggevende organen van 
deze t>ed%er>. 

£r Is evenwel nog meer. 
Naast de idirekte öeörijfólet-
ding i$ er ook de irjdirekte. Wij 
welen én aanvaarden dat de 
telei<ommunlkaile4ndustri8 
zich noodgedwongen her* 
groepeert in intemattonaal 
verl>and. 

Dat de ontwikkelmgs- en 
produktie-eenheden deel uit
maken van internationale kon-
cerns en/of holdings. De me
dedingers bij het RTT-kon-
tra|<t̂  dm \r\ feite jeeds deel 

uitmaken van zulke konceniis 
of hol<Jings, moMen ds^i ook 
tóten böjken dat bekwame V l ^ 
mingen m Ift «Je hoogste orga-
nefi ftlervart kunnen plaatsne-

Vlaamae macht 
In dit verband stelt de VU 

zich vragen in veitiand met de 
mcente hergroeperingen rond 
Belt-Telepltone en Atea, Daar 
waar deze bedrijven tot dusver 
'm feite grotelijks al$ Viaanas:e 
bedrijven konder* beschouwd 
wórden, gaan zijn thans deel 
üitmalten van groepen die in 
hel verle<Jen niet bijster veel 
ruimte hdJben opengelaten 
voor een Vlaamse inbreng op 
dat niveau. Oô < dit aspekt van 
het RTT-kontrakt vraagt van 
Vlaamse zijde de nodige aan
dacht 

De Vlaamse politieke macht 
moet op alle vlakken, ook dit 
laatste, ingezet worden om 
het rechtmattg Vlaamse aan
deel in kennis en macht te 
waarborgen ten bate van de 
hele^ Vlaamse gemeenschap. 

In deze telekommunikatiekasten steekt ontzettend veel "know-know" en 
spitstechnologisch materiaal. "Research, there is no future without it", 

merkt een firma terecht op in haar publiciteit... 

2. Het RTT-kontrakt moet inge
schakeld worden in een doelbe
wuste industriële politiek. 
3. De globale bijdrage van de gega
digden voor dit kontrakt aan de ont
wikkeling van het wetenschappelijk 
en industrieel potentieel in eigen 
land moet in overweging genomen 
worden. 

4. De Vlaamse positie in de 
telekommunikatie-sektor moet ge
vrijwaard blijven, zonder politieke 
en ekonomische kompensaties. 
5. In Vlaamse telekommunikatie-
bedrijven moeten bekwame Vla
mingen de leidende funktie blijven 
bezetten, en in de groepen waar
van deze bedrijven deel uitmaken 
moeten Vlamingen tot in de 
hoogste organen kunnen door
dringen. 

Naïeve stelling 
Sommigen, ook in Vlaanderen, 

verdedigen de stelling dat het RTT-
kontrakt moet afgesloten worden 
uitsluitend op basis van een prijs-
produkt-vergelijking in volkomen 
vrije konkurrentie. De staat zou 
zich gewoon als een privé-klant 
moeten gedragen. De VU verwerpt 
deze naïeve stelling, die meer uit
gaat van ideologische a-priorismen 
dan wél van een deskundig inzicht 
in de problematiek van het 
telekommunikatie-beleid in het 
raam van een weloverwogen in
dustriële politiek. 

De telekommunikatie-industrie 
is een typevoort)eeld van een in
dustriële tak waarin samenwerking 
tussen staat en tjedrijfsleven een 
onontkoombaar gegeven is. Het 
volstaat trouwens de toestand te 
ontleden in alle West-Europese 
landen om dit vast te stellen. Als 
draagvlak voor een belangrijk deel 
van het toegepast wetenschappe
lijk en industrieel onderzoek, als af
zetgebied voor een belangrijk aan
tal hooggeschoolde wetenschap
pelijke en technische 
medewerkers, is de aanwezigheid 
te lande van telekommunikatiebe-
drijven die een spitspositie kunnen 
handhaven een aangelegenheid 
van algemeen belang. Daarom kan 
de toewijzing van het RTT-kontrakt 
niet overgelaten worden aan de 
simpele prijs-konkurrentie tussen 
internationale groepen. 

Het RTT-kontrakt moet inge
schakeld worden in een doelbe
wuste industriële politiek. Het zou 
fout zijn te denken dat het RTT-
kontrakt, gelet op de beperktheid 
van de Belgische markt, onbelang
rijk zou zijn. De hardnekkigheid 
waarmede dit kontrakt betwist 
wordt door verschillende internatio
naal georganiseerde groepen be
wijst dit trouwens. Naast de eigen

lijke Belgische markt is er de in 
Vlaanderen aanwezige verworven 
kennis (know-how), is er het aspekt 
eksport-referentie,enz. 

Overigens vertegenwoordigt het 
RTT-kontrakt een bestedingsmas
sa die omvangrijker is dan vele ma
len de jaarlijkse kredieten die be
schikbaar zijn voor toegepast we
tenschappelijk onderzoek en 
ekonomische ekspansie. Het ware 
onverantwooord deze enorme be
dragen niet mede aan te wenden 
als draagvlak voor onze technolo
gische en industriële positie in één 
van de meest belangrijke sektoren 
van de toekomstige samenleving. 

Naast het verzekeren van de 
best-mogelijke dienstverlening aan 
de gebruikers aan een redelijke 
kostprijs moet bijgevolg tevens af
gewogen worden welke leveran
ciers ons voor het voeren van de
ze industriële politiek de meeste en 
de beste kansen bieden. 

Waarborgen eisen 
Uit deze beginselen vloeit lo

gisch voort, dat de overheid naast 
de verhouding produktie-prijs te
vens volgende elementen in haar 
evaluatie moet betrekken: 

— het al dan niet waarborgen dat 
de mededingende groepen niet al
leen of overwegend assemblage-
en kommercialisatie aktiviteiten in 
ons land uitvoeren, maar er tevens 
belangrijke onderzoeks- en ontwik
kelingscentra handhaven of ont
wikkelen. 

— het al dan niet waarborgen van 
een intense samenwerking met on
ze universiteiten en hogere instel
lingen inzake wetenschappelijk on
derzoek. 
— het al dan niet waarborgen van 
een hoofdzakelijke inschakeling 
van eigen hooggeschoold weten
schappelijk en technisch per
soneel. 
— het al dan niet waartxjrgen van 
een ttehoorlijk aandeel van de in 
ons land gevestigde bedrijven in 
eksportaktiviteiten van de groep 
waartoe zij behoren. 

Deze waarborgen moeten sank-
tioneerbaar zijn! De VU kan niet 
aanvaarden 
dat de Vlaamse posities in de 
telekommunikatie-sektor zouden 
aangetast worden op grond van 
Waalse eisen die niet kunnen steu
nen op enige noemenswaardige 
spitspositie in deze sektor. Tenslot
te zal ook de kost van het RTT-
kontrakt in meerderheid door de 
Vlamingen betaald worden. Boven
dien worden door Vlaanderen 
reeds lang onredelijk zware solida-
riteitstransferten naar Wallonië ge
dragen. 
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Fraktievoorzitter Paul Van Grembergen: 

„Martens' verklaring voor 
vier windstrelcen bestemd" 

Er mag dan al een godsvrede gestemd zijn, eergisteren zat het er in de Kamer 
alweer bovenarms op. Aanleiding was het debat over de voorlopige kredieten die 
de staatsdiensten moeten lopende houden. Hierbij kwamen de Brusselse sukses-
sierechten ter sprake, waarvan zelfs het regeerakkoord stelt dat de uitkering pas 
kan na sanering van het Brussels gewest. Moet gezegd, dat de sanering voor een 
andere keer zal zijn ? 

O p 30 september viel het ar
rest van de Raad van Sta
te. Vreugde alom in 

Vlaanderen. Zelfs CVP-voorzitter 

Swae/en juichte: 't zou naarde let
ter en de geest uigevoerd worden. 

Op 23 oktober mochten de ka
merleden erover aan het woord. 

Een dag later de senatoren. 
Maar ondertussen hadden Mar

tens, Nothomb en de meerderheid 
een nooit eerder geziene vaudevil-

Vlaamse regering? 

Nooit van gehoord! 
Vorige week, dinsdag, vergaderde de Vtaamse 

Raèd. Meteen een prêcht van een kans om ais 
0erste het hele Voeren-debat met atfes erop en 
eraan keihard te stellen. Op één dag na was het 
overigens 25 jaar geieden dat de eerste mars op 
Brussel plaatsvond. 

EEM en antfer óa&d een 
st«|dbare zittmg vér» 
wacltteo. Het werd ech

ter een f fóuwe tjedo^nSng, met 
-al bij ai zö'n 15 aanwezigen, 
Na 4& afgang van <:ie Vlaamse 
regering iMlU nu ook «ie 
Vtaartise Baad d# trappers te 
verliezers. 

Aan stof ontbrak het geens
zins. De nouding van «te 
Viö^nse regering ten aanzien 
van de longste gebeurtentó» 
sen had neel wat vragen doen 
rijzen. Fraktievoorzitter Hugo 
SchJftï: zette ze in zijn interpel* 
ïatie op een rijtje. Zwaar tilde 
hij voorat aan de slaaf&e in-
schiK}^eiïji<iiei<i van voorzitter 
öeens op het Overlegfcomitee. 

Zowel in Vlaamse Raad als 
Kamer had 4e VIaarr>se verte
genwoordiging zich eenparig 
Opgesteld acl^er de voorstel
len van dekreet van Hugo Co
ve Iters en CVP'er Herman 
Suykerbyyk Seide inïtiatteven 
wflien de Vlaamse regertng in* 
spraak geven bij de benoe
ming van burgemeesters in 

het Vtaamse land. Op het 
OveHegkontitee vond VJaan-

Voorzttter Geens vindt het 
voorstel van Cmeimts om in
spraak te hebben bij de be-
noeming van burgemeesters 
in het VtA&mse tartd, $chade^ 
lijk v0or de betangen van de 

Franstaligen.. 

derens'eerste minister even
wel dat hij de soio-toer op 
moest. Samen met de Frans-
taJigen achtte hij de voorstet
ien 3chadet|k voor de befan-
gen van de FranstaJigen. Hoe 
is het in godsnaam mogeijk? 

Je vraagt|s af waar de auio-
nomie van de Vlaamse snaisl* 
tingen is lieen gevaren Dat 
een reële bestuorlijke macht 
onbestaande is, wisten we 
reeds. Maar dan mag je tocli 
verwachten, zeker van de eer
ste burger van Vlaanderen, 
dat hij onvoonvaardelijk de 
Vlaamse belangen behartigt 
en verdedigt, vergeet het. 
Azend op een jois in de volgen
de centrale regering Is Geens-
'hemd nader dan zijn rok. 

Deze Vlaamse regering is 
amper een klubje dat in de 
wachtzaal zit O© wachtzaal 
van bvb. een Martens Vil of 
een Verhofstsdt I. In plaats 
van de spits af te bijten Inzake 
Vlaamse belangenbeharti
ging, doen de heren Geens en 
wie-keRt»de-naam-van-de-an-
deren-oog net het tegenge
stelde. 

Bangelijk. In stoverfe dat 
een Patrick Dewaei, onze kui-
tuurminister, op vraag van Luk 
Vanhorenbeek het hete gedoe 
rond het Eurosongfestivai af
deed met de vastsieiting dat 
wij het dan maar eens moeten 
winnen. 

Kamerlid J. Gabriels: ,,Nottiomb gegaan, Happart gebleven' 

Ie opgevoerd. Het Parlement werd 
in de verdomhoek gedrumd. Het 
Happart-robbertje werd liever uit
gevochten voor de tv-kamera's en 
op het veld te Voeren. 

Vodje papier 
Niet ten onrechte zou Paul Van 

Grembergen in zijn interpellatie 
hierover vlijmscherp uitvallen naar 
de regering: ,,Omdathetde rege
ring niet zint, omdat de regering 
geen antwoord kent, omdat de 
trukkendoos niet pakt, omdat mi
nisters liegen, vlucht de regering 
elk open debat en brengt ze alle 
grondwettelijke instellingen aan de 
rand van de afgrond: kroon, wetge
vende macht en rechterlijke 
macht. "Ontstellend bij dit alles is 
dat de f rakties van de meerderheid 
— alle harde verklaringen ten spijt 
— zich hebben laten misbruiken 
als vloermat en dweil van een licht
zinnig optredende regering. 

Enfin, het debat is er dan toch 
gekomen. Martens sprak even, 
maar in feite zei hij niets. Of moet 
het als te onthouden genoteerd 
worden, dat de provinciegoever-
neur zijn wettelijke plicht mag ver
vullen ? Er komt een bezinningspe-
riodeen, zoals de cynische Van der 
Biest aanstipte, Happart is dienst
doend burgemeester. 

De vrees die VU-voorzitter Ga
briels in zijn tussenkomst uitte werd 
bewaarheid: ,,De Happart-
provokatie heeft de regering voor 
schut gezet. Nothiomb is wel ge
gaan, maar Happart blijft." Ten 
koste van de principes van de 
rechtsstaat heeft de eerste minister 
zijn huid en die van de regering ge

red. ,,De grondwet en de arresten 
van de Raad van State zijn verwor
den tot een vodje papier." Van 
Grembergen zou het aldus formu
leren, hiermede ven/vijzend naarde 
vijf leden van het ministerieel top-
komitee: ,,U maakt er zich vanaf 
met een door vijf subtiele handen 
en vijf subtiele geesten voorberei
de verklaring, uitlegbaar naar de 
vier windstrei<en". 

In alle kranten wordt uit de Voer
debatten ondermeer besloten, dat 
de scheiding van de geesten zich 
in alle partijen voltrokken heeft. De 
Vlamingen en Franstaligen ston
den lijnrecht tegenover mekaar. De 
uitval van SP'er Tobback naar de 
Waalse socialisten was in dit op
zicht betekenisvol. 

Maar bij de eindafrekening — en 
dit werd minder opgemerkt — ston
den de Franstaligen nog eensge
zind naast mekaar, en tegenover 
de Vlamingen. Zij haalden de oogst 
binnen. De Vlamingen van hun 
kant stonden verdeeld. CVP en 
PVV legden zich neer bij het niets
zeggend antwoord van de Eerste 
minister. Een antwoord vol dubbel
zinnigheid. Een antwoord dat Hap
part ongemoeid laat en het arrest 
van de Raad van State naar het ar
chief verwijst. 

Aldus verkreeg Jaak Gabriels 
een antwoord op de vragen die 
hij bij wijze van besluit aan CVP 
en P W richtte: ,,Kan de Vlaam
se meerderheid In deze Kamer 
de Waalse afdreiging voor lief 
nemen? Zullen haar geloofsbelij
denissen op zangfeesten, IJzer
bedevaarten en 11-julivieringen 
nog wel geloofwaardig klin
ken?" 

30 OKTOBER 1986 



ffq 
De 50ste Boekenbeurs en Boekenweek 

Grootste letterfeest 
van Vlaanderen 

Dit jaar wordt de jaarlijkse Boel<enbeurs en Boel<enweel( voor Vlaanderen op een 
bijzonder-feestelijke wijze geopend. Niet zoals gewoonlijk in de grote voordracht
zaal van het Bouwcentrum, maar in De Singel, aan de Desguinlei te Antwerpen. 
De feestavond gaat door vrijdagavond 31 oktober vanaf 17u., met een feestprogram
ma dat naast redevoeringen o.m. door burgemeester Cools en minister Dewael en 
een feestrede door dr. Ludo Simons, ook muziek en ballet zal brengen. 

De Boekenbeurs zelf opent haar deuren vanaf zaterdag 1 november tot en met 
11 november. In totaal zijn er 104 deelnemers met zowat een 50.000 titels, op en 
oppervlakte van 12.000 m2. De beurs is toegankelijk van lOu tot 18u. 

ONDANKS deze feestelijke 
introduktie liet de heer Cor-
nu, voorzitter van de Ver-

niging ter Bevordering van het 
Vlaamse Boekwezen (VBVB) enke
le minder-feestelijk klanken horen, 
en dit met betrekking tot de positie 
van uitgever en boekhandelaar. 

Geen beleid 
Er is, zo zei hij, een volledig ont

breken van enig basisbeleid bij de 
overheid ten gunste van het boek 
dat toch nog altijd een van de 
meest-evidente kultuuruitingen 
blijft. Hel boek-onvriendelijk kli
maat, zo stelde de spreker, doet 
zich vooral buiten de muren van het 
departement voor, en hij citeerde 
het voorbeeld van enkele openba
re diensten: post en het ministerie 
van Financiën. 

Het boekbedrijf Is een der weini
ge bedrijfstakken die van de over
heid géén subsidie of steun heb
ben gevraagd. Erwordt echter wél 
gevraag regulerend op te treden in 
problemen die de bedrijven zelf te 
buiten gaan, zoals bv. de prijs
binding. 

De prestatie die de VBVB lever
de, in het belang van de auteurs zo
wel als van de uitgevers is niet te 
onderschatten: de stijgende be
langstelling voor het boek uitte zich 
in een steeds stijgend aantal be
zoekers van de Beurs. 

Een korte historiek is hier zeker 
op zijn plaats. In 1929 werd de Ver

eniging ter Bevordering van het 
Vlaamse Boekwezen opgericht. 
Voorzitter was Lucas Smeding, na
dien opgevolgd door Leo J. Kryn, 
die de funktie bleef bekleden tot in 
1940. Kryn was de stuwkracht in de 
jonge vereniging en grondlegger 
van de eerste Boekenbeurs voor 
Vlaanderen in 1932. Vanaf 1930 
was er al een Boek in Vlaanderen 
verschenen. 

In een grote stad... 
Doelstelling van vereniging en 

beurs was: een overzicht bieden 
van het boekenaanbod en be
langstelling opwekken voor het 
boek. De Beurs zou Ingericht wor
den in een bekende zaal in het cen
trum van een grote stad, zoals men 
dat toen stelde... 

Het werd de Stedelijke Feestzaal 

aan de Meir te Antwerpen. De jaar
lijkse beurs zou daar tot in 1970 ge
houden worden, met een paar on
derbrekingen en éénmaal in de La-
morinlèrezaal, en tijdens de oorlog 
ook een paar maal elders o.m. in de 
Marmeren Zaal van de Dierentuin. 
In 1971 werd verhuisd naar het 
Bouwcentrum aan de Van Rijs-
wijcklaan. De Stedelijke Feestzaal 
was niet ter beschikking want ten 
gevolge van parlementaire verkie
zingen werd de Stadsfeestzaal zo
als gewoonlijk in beslag genomen 
voor het tellen van de stemmen. 
Met benepen hart besloot men dan 
maar het Bouwcentrum te nemen, 
na andere oplossingen overwogen 
te hebben o.m. een grote tent op de 
parking van een bank, ofwel ge
woon uitstellen. Tenslotte besloot 
men het er toch op te wagen, hoe

wel het Bouwcentrum niet in het 
stadscentrum ligt, en men er vanuit 
gaat dat wat er in Antwerpen ge
beurt, dient plaats te vinden tussen 
katedraal en station, om enig suk-
ses te hebben. Maar de verhuis 
werd een sukses: 85.000 bezoe
kers tegen 79.000 het jaar te voren. 

Over die cijfers ook nog wat uit
leg. De eerste inrichters spraken 
destijds als van honderdduizend 
bezoekers, maar dat lag in de lijn 
van het klassieke overschatten der 
eigen manifestaties. Pas na 1960, 
toen inkomgeld gevraagd werd (1 
f r. I) kon er geteld worden. Er waren 
38.000 kaartjes verkocht. In 1970 
zouden er dat 79.000 zijn, in 1975 
90.000 en in 1980 zou men voor de 
eerste keer de 100.000 overschrij
den (119.000). Vorig jaar waren er 
185.000 bezoekers. 

Oudste 
boekenbeurs 

Verheugend is het vast te stellen 
dat de gemiddelde leeftijd rond de 
28 jaar ligt. Minder verheugend, 
dat 50 % van de bezoekers beho
ren tot de kategorie akademisch 
gevormden en hoger ondenwijs. De 
doorstroming naar de massa is er 
nog niet: de arbeiders vertegen
woordigen 10 % , de kleinhande
laars 2 % en eer men echt van de-
mokratisering van het boek spre
ken zal, zal er nog heel wat weg 
afgelegd moeten worden. 

Voegen wij er nog aan toe, dat 
Antwerpen, met haar vijftig jaar, de 
oudste van de moderne boeken
beurzen is, Frankfurt, de grootste 
beurs ter wereld bestaat 38 jaar. 
Het Salon du Livre van Parijs, dat 
slechts het f ranstalig boek brengt, 
is pas 7 jaar oud. 

Het feestelijk tintje, dat aan de 
opening gegeven wordt, is derhal
ve zeker niet misplaatst — en het 
past in dit verband ook een eresa-
luut te brengen aan de mensen die 
aan de wieg van dit grootste 
Vlaamse kultuurevenement van 
het jaar staan: inzonderheid Leo 
J.Kryn en zijn medewerkers van 
het eerste uur. En de mensen die 
zijn taak hebben voortgezet. Waar
bij we vooral de huidige sekretaris 
Antoon Wouters niet mogen ver
geten... (j-v.) 
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Voor een boek is 
men nooit te jong 

,, Boeken zijn duur" hoort men vaak beweren. Maar 
de ondervinding heeft de uitgevers geleerd, dat deze 
woorden enkel in de mond liggen van hen die haast 
nooit boeken kopen. Het is niet aan ons om te bewe
ren dat een bloemetje of een plaat duurder zijn - laat 
staan een cinematicket - maar één ding is zeker, een 
goed boek gaat generaties lang mee en dan ligt de 
vaststelling dat het boek de beste koop is niet veraf. In 
enkele artikelen zullen wij hier een poging wagen een 
beetje aanduiding te doen, over kinder- en jeugdboe
ken, uit het grote aanbod. 

B EATRIX POTTER is we
reldberoemd orn haar fijna 
aquarellen en iii vier een

voudige en charmante karton
boekjes, Kijk naar Pieter Konijn 
(P), Kijk naar Poekie Poes (P) enz, 
laat ze hele jonge kinderen kennis 
maken met de meest bekende Pot-
terdieren. 

De verhaaltjes zijn heel summier 
en heel gemakkelijk voor te lezen 
en om op den duur ook zelf te lezen 
(3 tot 7 jaar). Het uitklapboek Het 
Spookhuis (P) van Jean Pien-
kowski IS gewoonweg grandioos. 
Met hier en daar wat te openen of 
te verschuiven springen er spoken 
en geraamten uit kasten en muren 
en ontmoet men de vreselijkste 
monsters. Heb je een bangschijte-
rijtje thuis, dan is dit boekje de idea
le gelegenheid om heel die rata-

Een 
etterbuil 

W AT kan een zinnig 
m^m schrijven over 
ZO'n krankzinnig 

jeugdboek (vanaf 12 j.) als An
thony Mommtz' • Frederick K. 
Bower, ettöf {ï^? im boèk is 
ee« fiitseRdeopeenvofgtrïg van 
komische en geheimimnfge ge-
beunenisseri, gesohreven m 
een sïijj die z'n gellj|i;e niet ke t̂t. 
Mïöscliierj itgt hi| <iua humor 
Steei* dicht bij Gutj$ Kuger^ maar 
que geheimztnragJieid eh avon
tuur zeker op het mv^au van 
Tonk0 Dmgt en Raaid D&bl 

Feit is dat met Anthony Horo
witz, een 31-iari§e Lortder»aar, 
een nreuw talent is opgestaan 
waarvan ws nog veöl kunden 
verwachten. Höt Doek grijpt |e 
reeds vanaf <;ie eerste zir> ,,Ffe-
dörick Kenneth Bower was een 
vmseljjke etter. Een kwal, eert 
lamstraal, een monster, aan wie 
werkelijk niets aardigs te ont-
del^en vieJ. Het allerergste was 
öat hij, nog maar twaalf jaar 
oud, rijker was dan wie ook ter 
wereld " Geer̂  enkele school 
kan |e leren zulke pakkende 
eerste zirsnen te schrijven, dat 
hebje af̂ hefeje niet, ZeWs aJ ben 
Je honderd, dan nog kan dit 
bóel^ie |e enkele aangenarr^e 
urens ver$l«30i):rtg brengen. £ef^ 
auteurom in Nel oog te houden f 

plan, die wel eens onder het bed 
zou kunnen zitten, te relativeren. 
Ook volwassenen zullen er pret 
aan beleven. IVIet Bastiaan Pig (P) 
van Arnold Lobel en Jean van 
Leeuwen, een blokboekje, zitten 
we aan de leeftijd van vijf jaar. Lo
bel krreg voor zijn werk reeds twee 
Zilveren Griffels, één Zilveren 
Penseel en negen Vlag en 
Wimpel-onderscheidingen. Big
getje Bastiaan en zijn zusje Aman
da gedragen zich op een logische 
en natuurlijke manier zodat kinde
ren zich gemakkelijk kunnen iden
tificeren met deze twee biggetjes, 
die wel mensenkinderen lijken. 
Ook Bastiaan Big Wil alles weten 
heeft die volstrekte harmonie tus
sen tekst en tekeningen. 

Bekend van radio 
en televisie 

Je mag natuurlijk altijd beweren 
dat Astrid Lindgren een veel
schrijfster is en meen zal je nog ge
lijk geven ook, maar dat doet hele
maal niets af aan de kwaliteit van 
haar werk. Lindgren lijkt wel van 
een of andere bovennatuurlijke 
kracht het patentte hebben gekre
gen over het hoe van een kinder- of 
jeugdboek, want ze schrijft ook nog 
voor alle leeftijden. Zesjarigen zul
len snoepen van Michiel de 
vliegen-vanger (P), terwijl de om
nibus Michiel van de Hazelhoeve 
(P) de vele verhalen omvat die Mi
chiel optelevisie beleefde(10j). De 

bende van de Witte Roos is een 
speurdersverhaal voor jeugd vanaf 
10 jjr. Drie verhalen (een turf van 
400 biz) over superdetektive Blom-
kwist. In dit genre wordt nogal wat 
aangemodderd en naast Roald 
Dahl en nieuwkomer/4nf/ionyHo-
rowitz (zie kader) is Lindgren een 
echte grootmeesteres. De grote 
hoeve (P) van Laura Ingalls Wilder 
is voor 8-jarigen het zoveelste boek 
in de rij van de Kleine Huisboeken, 
het enige dat je ze zou kunnen ver
wijten is dat ze te braaf zijn. Peter 
en de Wolf (P) van Sergei Prokof
iev is de neerslag van een televisie-
tekenfilm op teksten van Loriot 
naar het beroemde Russische ver
haal Een kijk-leesboek in een 
knappe vertaling. Voor dezelfde 
leeftijd (vanaf 6 jaar) vermelden we 
een herdruk van Pim en de praat-
kat (DD) van Gerda van Cleemput, 
het fantastische verhaal van een 
betoverd kasteel, een sprekende 
kat en een jongetje Met de nodige 
humor geschreven en met prettige 
(bijna strip)tekeningen van Toine 
Cools. 

iVleik is goed 
voor elk... 

Koos Meinderts kreeg voor Hal
lo Nachtvlinder (P) de prijs van de 
provincie Limburg (VI) van het 
Beste Jeugdboek en dat was een 
terechte keus. Negenjarigen zullen 
vreemde ogen opzetten bij dit ver
haal van Anne en Ester die elkaar 
elke woensdagavond, klokslag ne
gen, hun geheimen vertellen over 
een walkie-talkie. Het verhaalt 
krijgt een geheimzinnig tintje als 
Anne op een dag in kontakt komt 
met een oude, eigenaardige vrouw 
en nadat ze in Antwerpen is aange
komen, gebeuren er vreemde, bij
na ongelooflijke dingen. Spin in de 
morgen (P) zeer ,.eigentijds" 
(maar voor ons toch een tikkeltje 
vreemd) geïllustreerd, gaat elfjari
gen zeker bekoren. Marijke ver
huist naar de stad, nu zeeën,,ech
te vrouw" is geworden. Ze raakt 
bevriend met een jongen van de 
plantsoenendienst. Haarvenwarde 
gevoelens raken helemaal in de 

DDODn 
• DDDD 
DDDna 
D n n n n 
D ü n n n 
D n n a a 
D a n n n 
D n a n a 
• DDDD 

n o n 

De techniek staat voor niets. In wat hierboven een zwarte cirkel is, blijkt 
op de kaft een nieuwmodische hologram te zijn. Een jongetje gevan

gen in „de spiegelsteen"... 

knoop als ze de dagboeken van 
haar moeder onder ogen krijgt. Een 
overrompelende gebeurtenis zal 
weer orde op zaken brengen. De 
kinderen van de grote fjeld (P) 
van Laura Fitinghoff'is het verhaal 
van 7 kinderen en een geit die een 
spannende tocht dwars door Zwe
den maakten. Het verhaal is geba
seerd op een waar gebeurd feit en 
verscheen in 1907(1930 in het Ne
derlands) voor het eerst. De acht
tiende druk van dit verhaal over 
kou, honger en dorst zal weer nieu
we negenjarigen kunnen bekoren. 
Dick Durver, auteur van ontelbare 
Merlina-verhalen schreef met Mik, 
Mak & Mon: De gezanten van Ga-
lacton (F) een spannend en ontroe
rend SF-verhaal. Richt de TV-serie 

(BRT en RTBF) zich op 6 tot 12-
jarigen, het boek richt zich meer 
van 9 tot 12. Melk speelt een voor
name rol in het leven van Mik en 
Mak, doe door Mon de melkman in 
het leven worden gehouden. Dick 
Dun/er heeft het avontuur in de pen 
zitten en tekenaar Toine Cools de 
humor. Misschien worden Mik en 
Mak ooit wel eens zo wereldbe
roemd als Lisa Tetzner's Levende 
Bezems (P), zevende druk van het 
schrijnende verhaal (vanaf 10 jaar) 
van hulpjes van Italiaanse 
schoorsteenvegers begin 20ste 
eeuw. Negen tot veertienjarige 
knapen moesten als ,,levende be
zems" door de schoorsteen krui
pen. Het verhaal van hun onderlin
ge vriendschap en trouw in ontroe-

(illustratie Joos Timp) 

Poëzie voor lïe jeugd 
H ET (s pas de jongste jaren dat poizie voor de jeucjd eindehjk 

op een volwassen niveau Ijeglnl ts raken m Vlaarjderen. Was 
daarin liet voorjaarliet ntetzoerg sterke Krantekriebels, dat 

wordt weer Isetemaat goedgemaaKt door Soms, dan heb fk de peet 
in {U) van André SoHte. Soiïie is vooral bekend als tilustratOf van kin
derboeken, maar blijkbaar Is het geschreven woord nog Iets sterker 
om bepaalde gevoelens uit te drukken. Toeri hïj in 19S5 de poézie-
vi'désin\dDfCht0rbiJjevgd'f((in, kwam de idee om een hele bundel „ei-
ger»" werk te maken. Tekeotngen en geöichten vormen hier een schit
terend getieel. 

Metro 
JIJ en Rma in de metro 
Op een vrije zaterdag; 
th de tratït, die boordevol zit: 
gieren van de slapi^e lach! 

Proestend hou je op met lachen 
want als hif de bocht in gaat, 
merk je dat de man vlak voor je 
sulletjes te bullen staat 

Je weet niet hoe |e moet ktfken 
vrolijkhefd naast stil verdriei. 
Je stapt uÜ, de eerste halte; 
waar je bent, dat weet je niet 

' ^ A « 
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Hologrammen 

D E uitgever kondigt met trots aan, dat nooit eerder zo'n fan
tastisch boek verscheen en dat deze uitgave een gebeur
tenis in de geschiedenis van de boekdrukkunst is en 

gelijk heeft ie. De Spiegelsteen (P) bevat maar liefst zeven holo
grammen, die in de illustraties zijn verw^erkt, er dus deel van uitma
ken. Michael Palin schreef het verhaal over Paul die bij het kijken 
in de spiegel plots niet weer diezelfde figuur ziet opduiken op de al
daar staande beeldschermen weet Paul dat hij zal worden mee
gesleurd in een avontuur dat zijn weerga niet kent. De figuur dwingt 
hem mee te gaan naar een vreemde wereld, omdat hij de enige zou 
zijn die de waardevolle spiegelsteen kan opduiken uit zee. Maar Paul 
begint er zelfs aan te twijfelen of er wel een zee is, is ze geen ver
beelding... net zoals trouwens alles. Palin was medestichter en lid 
van het f^onty Python-team en heeft reeds meer bekroonde films, 
boeken en TV-series geschreven. Om zijn verhaal te illustreren koos 
hij Alan Lee die bijzonder sfeervolle tekeningen maakte. Richard 
Seymour zorgde tenslotte voor het totale ontwerp van het geslaag
de gezinsboek dat vanaf 9 jaar enorm zal kunnen wonden gesmaakt. 

rend en hun strijd om vrij te komen 
grijptje recht naar het hart, het her
innert aan het beste van Dickens 
en ook wel John Flanders. 

De Vlaamse 
reus... 

Soms krijgt men wel eens te ho
ren dat de verhalen van John Flan
ders te Vlaams zijn en taalbeder-
vend, maar dat is helemaal ten on
rechte. Flanders was indertijd zo'n 
taaivirtuoos, dat vandaag de dag 
zijn boeken er nog steeds staan. 
De recente uitgaven De geheim
zinnige regenman (DD), De zwar
te schaduw (DD) en De zilveren 
Icaap (DD) zijn soms harde, 
meestal geheimzinnige en ideolo
gische verhalen tegen het onrecht 
en kindermishandeling, die jeugd 
vanaf 12 jaar zeker zullen bekoren. 

Spannende en verantwoorde 
historische verhalen (voor 10 jari
gen) zijn zeker de boeken over de 
viking Sven Dageraad De jonge 
Vil<ing (F) en de bende van het 
Rode Schild (F) van Gaston van 
Camp, die mijlenver uitsteken bo
ven de kwaliteit van andere rode 
ridders. De rode kous (P) van El-
fie Donnelly kreeg een Zilveren 
Griffel en een film mee. Mari, een 
meisje, ontmoet Maria een oude, 
wat gestoorde vrouw in het park en 
er ontstaat een hechte vriendschap 
tussen hen. Wanneer de depres
sieve Maria niet terug naar het 
,,gekkenhuis" wil, verstopt Mari 
haar in haar eigen bed. Daar begint 
het prachtige verhaal vol warmte 
en humor maar pas goed (vanaf 10 
jaar). 

Werner Egli geldt over de hele 
wereld als deskundige, op gebied 
van de geschiedenis van de India
nen en de pioniers van het Ameri
kaanse kontinent. Met Tot aan het 
bittere eind (P) schreef hij een 
spannend boek over de witte wil
dernis van Canada. Een paar men
sen zijn op zoek naar een gewon
de (dus dubbel gevaarlijke) Grizz
ly beer. De prachtige natuurbe
schrijvingen en de strijd van de 
mens tegen diezelfde natuur ma
ken een geïntegreerd deel uit van 
deze jeugdroman voor elfjarigen, 
die Karl May mijlenhoog overtreft. 

De bende 
van halfzeven... 

Mireille Cottenjé schopt nogal 
eens graag tegen een heleboel hei
lige huisjes aan en soms lijden haar 
boeken daar ook onder. Het grote 
onrecht (M) echter kreeg een vijf
de lichtjes gewijzigde druk, het is 
een aanklacht tegen de apartheid 

in Zuid-Afrika. Een spannend en 
ontroerend verhaal dat ieder ge-
zonddenkend mens aan zijn 13-
jarig kind kan toestoppen. Wat Gre-
gie de Maeyer met De bende van 
halfzeven donker (M) bedoelde, 
zullen twaalfjarigen je met plezier 
vertellen nadat ze dit spannend en 
humorvolle boek, helemaal geënt 
in Vlaamse grond, hebben gele
zen. Gelukkig verzorgde hij niet 
zelfde illustraties... 

Het posthuum verschenen De 
dood van een bisschop (DD) van 
Staf Verrept is het ontroerend ver
haal van de jongen Huberto Gome-
ra, die na de uitmoording van zijn 
hele familie, op stap gaat naar de 
hoofdstad, waar hij zijn leed wil uit
schreeuwen tegen de bisschop. 
Dat Oscar Romero hier model heeft 
gestaan hoeft niemand te verbazen 
die het engagement van Verrept 
kent. Eveneens in Latijns-Amerika 
spelend is De Vuile Engel (DD) van 
Cor Ria Leeman (vanaf 13 jaar), 
een schitterende schildering van 
het leven in de achterbuurten en de 
strijd van een meisje om er boven
uit te groeien. SF-fans (vanaf 12 
jaar) moeten worden gewezen op 
het verschijnen van het derde boek 
over Rod Velsen van John Vermeu
len: De schaduw van Rimmenon 
(DD) dat in januari '87 op de schap
pen zal staan. Vermeulen overtreft 
zichzelf in spanning en humor. Do
de Kamelen van Jo Briels is een 
ongekompliceerd avonturenver
haal, zonder veel problemen, dat 
speelt in de Sahara (vanaf 12j). 

Buiten beeld 
We redden het wel (DD) van Gui-

do van Puyenbroeck die met zijn 
Tegen de stroom op (Davids-
fonds) een ophefmakend boek 
over de kinderslavenhandel in het 
arme Zuiden van Italië schreef, is 
het flitsende, moderne, vol met 
sons harde dialogen doorspekte 
verhaal over het verborgen (?) 
jeugdterrorisme en het vandalisme 
in de grote steden, waarvoor de au
teur zich baseerde op authentieke 
stukken. Een levensecht boek dat 
jeugdigen (vanaf 12j.) zeker zullen 
herkennen als een levensecht en 
geloofwaardig boek. Dat geldt ook 
voor Gil van der Heyden: Kopjes 
zonder oor (M), over de vijftienjari
ge Diane die een poosje in een te
huis woont en daar wordt gekon-
fronteerd met het,,anders" zijn — 
het soms a-sociale gedrag van 
haar huisgenoten, die moeten le
ren zich (niet aan) te passen in een 
sociaal patroon. Buiten beeld (P) 
van John Rowe Townsend is een 
diepgaand liefsdesverhaal (vanaf 
13j.) over een jongen van de filma-
kademie die een meisje ontmoet 
met een peperdure kamera. Zijn 
begerende blikken gelden alleen 
haar kamera, maar zij interpreteert 

ze anders. Hoe ze tenslotte zoch in 
zijn beeld raakt leest men zeer 
graag in één ruk uit. We besluiten 
deze eerste opsomming met 
Gaston van Camp: Gevecht om 
een wolvin (F), een herdruk onder 
gewijzigde titel. Een spannend en 
ontroerend liefdesverhaal voor tie
ners (vanaf 13 j.) dat een verant
woorde historische achtergrond 
heeft, de periode van steen en 
brons. 

(P) staat voor uitg. Ploegsma, in 
Vlaanderen vertegenwoordigd door 
De Vries & Brouwers. (M) is Manteau, 
(DD) uitg. De Dageraad en (F) voorde 
nieuwe uitgerij Facet. 

Aan boord van 
een Colaf les 

H ELP, WIJ VERZUIPEN 
(DD) van Gerda Van Er-
kel zou je op twee ma

nieren kunnen bespreken. Je 
zou kunnen zeggen dat het om 
een waardeloos, ongeloofwaar
dig en flauw verhaal gaat, maar 
voor hetzelfde geld zeg je dat 
het fantastisch, speels en ro
mantisch is. Het verhaal van 
Lennie — een weggelopen 
punkstertje uit een vakantieko
lonie — en Stef, die zich na de 
zoveelste ruzie met z'n vader 
schuldig voelt aan diens hart
aanval, tjeweegt zich langs een 
zeer tere verteflljn, die romanti
sche zielen van twaalf (en ou
der!) zeker zal aanspreken. Het 
tweetal zal, om aan hun een
zaamheid te ontsnappen, een 
verhaal „schrijven" (de bind-
tekst van hun beider story dus), 
waarvan ze zelf de hoofdperso
nages zijn. Ze zullen een inge
beelde (?) wereldreis maken 
aan boord van een Colafies. 

„Help, wij verzuipen" door Gerda 
van Erkel of een wereldreis aan 
boord van een Colafies... Je moet 

het maar bedenken! 

Met enkele „vergeten" namen 

Een literaire 
gids voor 
Antwerpen... 

Bij de uitgeverij Hadewijcii verscheen een gedetail
leerde, rijk-geiVustreerde literaire gids voor stad en pro
vincie Antwerpen. Samenstellers zijn Guy van Hooien 
Jos Borré. De helft van het boek is gewijd aan de stad 
zelf, de rest aan de provincie. Auteurs worden vermeld, 
soms met een korte schets van hun werk, die in stad 
en provincie geboren werden, er wonen of woonden, 
er tijdelijk verbleven of er enige literaire aktiviteit aan 
de dag legden. Dat is natuurlijk al een heel programma. 

W IL men de benaming 
„gids" waardig zijn, dan 
dient men naast een zo 

groot mogelijke objektiviteit ook 
een zo groot mogelijke volledigheid 
na te streven. De samenstellers 
hebben gepoogd aan de kriteria te 
voldoen, maar zijn er niet altijd in 
geslaagd. Vooreerst: wat is litera
tuur, wat is een literator? Dichters, 
romanschrijvers, toneelschrij
vers... ja. Maar wat gedaan met de 
essayisten, de literatuurkritici? Het 
literaire essay? Maar historisch 
werk is vaak evenzeer literatuur in 
de goede zin. Dat men daar de lijn 
trekt, ons goed. Maar dan ook voor 
bv. filosofisch werk. 

Grote gaten... 
Erger is dat lacunes voorkomen 

die hadden kunnen vermeden wor
den, men vergeet allicht iets of ie
mand. Maar een methodisch na
zicht van de ledenlijsten der 
bestaande auteursverenigingen 
had daaraan kunnen verhelpen. 
Het argument ,,we kunnen ze niet 
allemaal noemen" gaat niet op. 

Evenmin kriteria van waarde of om
vang van het werk, want dat is lite
ratuurkritiek en -geschiedenis. En
kele ,.vergeten" namen: roman
schrijver Willy Vanherp, dichters 
Magda Buckincx, Emmy Swerts, 
Hector van Gijsel, Raf van Hulse, 
Erik Verstraete, Hector van Oeve-
len, Bobb Bern, Fred Teurlincx 
(professor aan de universiteit 
Oranje-Vrijstaat, vroeger leraar 
aan het Antwerps Atheneum), Jos 
Swinnen, Dries Bogaert. Bij „Kalm-
thout" staan wel de ingewekenen 
Rosseels en Vermeulen, maar niet 
de geboren Kalmthoutenaar Jos 
Vinks, voorzitter van de Vereniging 
van Vlaams-nationale auteurs. Hij 
wordt trouwens evenmin vermeld 
bij zijn woonplaats Merksem. Dat 
,,Van Nu en Straks" in Kalmthout 
gesticht werd, en zich aan het „Wi-
thof" aldaar een gedenkplaat be
vindt, wordt niet vermeld. BijBras-
schaat, geen vermelding van C. 
Hansen, de vader der Aldietse be
weging in de vorige eeuw, wiens 
villa in Mariaburg (nabij de molen) 
tot voor kort nog lïestond. 

En waarom geen venvijzing naar 
het Antwerpse Atheneum, met 
eventueel een foto van dit toch sta
tige gebouw? Het was niet alleen 
een centrum van flamingantisme 
vóór 1914 (o.a. Borms als leraar) 
maar ook van literaire aktiviteit 
(Van Ostayen). 

De gids lijkt ons trouwens te zeer 
vanuit een liepaalde kring geschre
ven, wat op zichzelf wel een ver
trekpunt biedt, maar toch een be
lemmering is voor volledigheid en 
objektiviteit. Een redaktie uit diver
se hoeken had daaraan kunnen 
verhelpen. 

Dat namen en data wel eens ver
keerd geschreven worden; dat 
Pieter-Jan van Kerckhoven in 1858 
sterft en in 1936 naar Bologna gaat 
studeren, kan men op de brede rug 
van de drukker schrijven. Maar dat 
Guido Staes Europees parle
mentslid voor Agaiev is: daar zal hij 
zelf wel staan van opkijken... 

Bij alle tekorten is het boekje 
toch een prettige oriëntatie voor 
een uitgebreide wandeling in het 
Antwerpse literaire leven. 

U.V. 

— Literaire gids voor Antwerpen, 
uitg. Hadewych te Schoten. 438 fr., 
176 biz. 
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Waanzin of bedrog? 

Religieuze seicten 
In Zuid-Amerika, waar de katolieke kerk in vele om

standigheden sociaal-progressieve, d.w.z. op recht
vaardigheid bedachte verschijningsvormen aanneemt, 
wordt het sekteverschijnsel vanuit financieel sterkte 
bastions uit de VSA en elders gesteund. Bij ons heeft 
het sektefenomeen een andere, meer verscheiden, 
achtergrond. De psycholoog G. Vanacker, ging op zoek 
naar een antwoord op de vraag of dit nu religie, waan
zin of bedrog is, en hoe het in zijn werk gaat. 

WAT schuilt er bijvoorbeeld 
achter de bekoringsijver 
van (sommige) sekten'' 

De overtuigen de Wijsheid in pacht 
te hebben, maakt informatie van 
buiten-uit onbelangrijk of vals De 
zekerheid iets superieurs te bezit 
ten, leidt tot verkondiging, waarbij 
de ,,missionans" domineert en 
zich bevredigd voelt Zo wordt een 
geringe onzekerheidstolerantie te 
boven gekomen 

Afhankelijk maken 
Aan deze mechanismen beant

woordt een sekteprofiel autoritai
re leiding, anti-denkmentaliteit, na
druk op etgen organisatie en le
vensstijl, psychische technieken 
die dit gemeen hebben dat ze af
hankelijk maken, maatschappij
afwijzing en isolatie 

Het geeft sekten een totalitaire 
stempel Bij ons verschijnen sekten 
vooral als vormen van protest ten 
overstaan van kil-rationele kerkelij
ke en maatschappelijke strukturen 

Onze maatschappij dekt de aspira
tie naar het mysterie toe in kom-
sumptie en techniek Sekten zijn 
vaak eerder romantische reaktie-
patronen, dan tekenen van een 
echt religieus reveil 

Hun affektief protest is echter 
met de enige reden tot sukses De 
krisis verhevigt vragen Sekten zijn 
vluchtheuvels voor mensen die 
weinig vraagtekens verdragen, 
voor depressieve mensen en voor 
jongeren op zoek naar hun identi
teit Trouw en vaste ideologie zijn 
hoge waarden voor deze jongeren, 
en sluiten bij het sektarische goed 
aan 

Pervers... 
Auteur Vanacker ontloopt in zijn 

duiding geen problemen de af
grenzing vansektent o v hun gro
tere broertjes, de verwijsing naar 
verbanden met de individuele 
geestestoestand, enz Hijlaatin 
zijn syntese-oefening rustig vraag
tekens staan, als dit met anders 

kan Dat er in de sekten-wereld in
breuken zijn op de vnje wil, truka-
gesbij de voorstelling teatrale en
sceneringen van bekering en ge
nezing, financiële kuiperijen 
(,,bedrog") is duidelijk Toch kan 
men alle sekten onmogelijk over 
dezelfde kam scheren De auten-
tieke religie is met zonder meer zui
ver in de grote godsdienstige gehe
len gegeven, terwijl de psychisiche 
pervertenng (,,waanzin") met de 
sekten zou samenhangen Auten-
tieke religie veronderstelt een ge
leidelijk proces Het bruuske de
programmeren na hersenspoeling 
IS daarmee in tegenspraak Het 
houdt ernstige risiko's in voor de 
mentale gezondheid en voor de 
ontwikkeling van een doordacht 
geloof 

Open Syntese 
Wat stelt Vanacker dan wel voor, 

om ongewenste sekte-invloeden af 
te remmen'' Tegen financiële kui
perijen en inbreuken op de vrije wil 
moet het gerecht meer armslag 
krijgen De affektieve verwaarlo
zing moet met enkel in de gods
dienste kultus beantwoord worden, 
ook door een maatschappij op 
mensenmaat Tenslotte moet de 
school en de godsdienstige vor
ming voldoende kenniselementen 
aanbrengen, zodat iedereen zelf 
vermag het eigen geloof aangepast 
te verwoorden 

Vanuit een katolieke hoek geeft 
Vanacker een open syntese, geen 
opsomming van sekten-met-uitleg 
Sommige antwoorden zijn ook toe
passelijk op het politiek sektari-

Lees deze week in 
SKISTATIONS DETOP-30 

Dertig skistations in Europa op een rij Een nuttige handleiding 
voor wie zijn sneeuwvakantie wil plannen 

NAAR HET EIND VAN DE WERELD 
Bestaat het eind van de wereld wel "> Onze reporter zocht 

jarenlang en kwam tot het besluit dat een mens altijd blijft 
zoeken 

CRUISEN ONDER DE ZON 
Een week op een droomschip Of hoe drukke naturen tot rust 

komen onder de zoete bedwelming van verwennerij 

KAARTENTRUUKJES 
De fraude en korruptie met creditcards van naderbij bekeken 

Kaarthouders ken de truukjes en blijf op uw hoede 

WINTEROFFENSIEF 
Tijd om aan de uitrusting van de skivakantie te denken Blits 

opvallend of ingetogen 

QUILT, VOLKSNIJVERHEID EN KUNST 
Maud Thiery is bezeten van het quilten De lappendeken die 
ontstond uit pure armoede verheven tot een collector s item 

DE SNAPSHOTS VAN PIERRE PLATTEAU 
Kwis, het nieuwste teaterstuk van Pierre Platteau vond zijn 

oorsprong in een nare ervaring Platteau als slechtste 
kwismaster ter wereld 

VAKANTIE, STEEDS DOORDACHTER 
De Belg gaat minder ver minder duur en minder lang met 

vakantie Of de reisbusiness daar adekwaat op inspeelt is nog 
maar de vraag 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

Iedereen herinnert zich Jonestown, Guyana in 1978, toen de blinde 
volgelingen van Jim Jones zich massaal aan cyanide beroesden 900 

„gelovigen" vonden de dood 

sche Op een beperkt aantal blad
zijden krijgt de lezer een waardevol 
en vlot leesbaar overzicht Het is 
een goede verantwoording voor 
deze zoveelste sekte-titel 

M Ceis-Decorte 

— De religieuze sekten. Religie, 
waanzin of bedrog?, doorG. Vanac
ker. Uitg De Nederlandse Boekhan-
del/Pelckmans, Kapellen. 1986,148 
blz.,495fr. 

IJ de vertoning van De Aanslag 
van Fons Rademakers, naar 
de bestseller van Harry Mu

lish, moet deze laatste gemompeld 
hebben ,,Wat is er met mijn boek 
gebeurd''" 

De prachtige fotografie, die zeer 
dikwijls de grote Nederlandse schil
ders in hennnering brengt door het 
licht (of het ontbreken hiervan), slaagt 
er met in de te lange en met te weinig 
vaart gemonteerde film enigszins ver
teerbaar te maken De vernietiging 
van het ouderlijk huis — bij Mulish 
beperkt tot een korte passage — 
wordt over het doek uitgesmeerd met 
vlam men werpers en al De konfronta-
tie van de zoon van de kollaborateur 
met de zoon van de terechtgestelden, 
gaat helemaal tenonder m de over-

NIEUW 
IN DE BIOS 

acting en neem gerust je hoorappa-
raat mee voor de gefluisterde gevan
genisscène die eeuwig lijkt te duren 
De enige goede Duitser die er op dat 
ogenblik nog leefde blijkt reeds in 
1944 gesneuveld, de anderen doen 
niks anders dan roepen en tieren En 
echt benijdenswaardige rol wordt ge
speeld door John Kraaykamp Als je 
een boekheiden bent kun je best de 
film gaan zien, anders lees liever het 
boek 

Na het zien van Psycho III van en 
met Anthony Perkins, stelt men zich 
de vraag Komt de melkman nog een 
vierde keer'' Men heeft dan helemaal 

geen slechte film gezien, want de 
nodige spanning is er, zelfs humor, 
maar moet het zo noodzakelijk dat 
men iemand de nek ziet afsnijden'' 
Was het met de kracht van de grote 
Hitchcock (maker van Psycho I) te 
suggereren '> Als je van morbide films 
houdt IS dit kijkstuk best te zien 

De titel Better off Deed van Savage 
Steve Holland, zou kunnen vermoe
den dat het ook hier om een thriller 
gaat, maar neen dit is lachen gebla
zen De regisseur die zelf nauwelijks 
de zakdoek is ontgroeid, geeft een 
ongenadig beeld van de Amerikaanse 
samenleving en de konfrontatie hienn 
van ouders en kinderen Lane Myer is 
16 en verliefd en wanneer zijn meisje 
hem in de steek laat voor een macho 
skier Roy Stalin wil Lane liever ster 
ven (zie titel) dan zonder zijn Beth te 
leven Hij zal de hele film trachten 
Beth terug te winnen, een reeks grap
pige pogingen tot zelfmoord maken 
daar ook deel van uit Moeder Myer 
(een grandioze Kim Darby) maakt de 
meest krankzinnige maaltijden klaar 
en vader Myer (David Odgen Stiers 
die we kennen als Charles Winches 
ter uit M A S H ) speelt thuis verder 
rechtzaaltje na zijn werk als advokaat 
HIJ probeert tevergeefs kontakt te 
houden met zijn tijd en doet zelfs 
patetische pogingen het idioom van 
de jongere generatie te spreken Ver
geefs De film IS gemaakt als een 
kartoon, want alles kan, mets in on
mogelijk De twee Japanners die 
Lane steeds uitdagen (een vaste lijn 
in de film) tot een autorace blijken hun 
Engels te hebben geleerd van Sport-
magazine enz enz 

Voor al wie jong van hart is en ooit 
hopeloos verliefd was, een must 

Willem Sneer 
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Een koning die blijft boeien 

IWeemaal Leopold III 
,, Leopold III'' blijft een dankbare bron voor (al dan niet 
ernstige) historici. Ook dit jaar verschenen er weer tal 
van uitgaven. Twee worden in dit artikel besproken. 
Een andere uitgave,,Leopold III. Een onbegrepen ko
ning '' door de Lord Keyes verschijnt eerlang. Bij gele
genheid zullen wij U ook dit boek voorstellen. 

E EN eerste publikatie die wij 
ter bespreking ontvingen is 
een vertaling in tiet Neder

lands van een reeks gesprekken 
die Gilbert Kirschen had met ko
ning Leopold over ,,de opvoeding 
van een prins" en die gepubliceerd 
werden in de „Revue Generale" 
(1984). 

Eton-college 
Het is meestal koning Leopold 

die aan het woord is en die vertelt 
over zijn kinderjaren, zijn jeugd en 
de verdere periode in zijn leven 
voor zijn troonsbestijging. We ver
nemen haal wat over zijn opvoe
ding, de voorbereiding op zijn late
re taak als koning. Het gaat over 
zijn verhouding met zijn ouders, ko
ning Albert en koningin Elisabeth, 
over de privé-leraars die hij gehad 
heeft, over zijn studies tijdens de 
eerste wereldoorlog in het Eton-
college in Engeland en uitvoerig 
ook over de reizen die hij gemaakt 
heeft. 

Het kan allemaal interessant zijn 
voor wie een biografie wil schrijven 
van koning Leopold of wie sterk 
geïnteresseerd is in de persoon en 
het leven van deze koning. 

Opmerkelijk is dat de prins niet 
op school geweest is in ons land en 
ook geen universitaire opleiding 
gehad heeft. Hij is wel op de Militai
re School geweest. Hoofdzakelijk 
echter kreeg hij onderricht van 
privé-leraars. Men kan zich daarbij 
bedenkingen maken over de op
voeding van een toekomstige ko
ning. Een echte politieke scholing 
kwam er niet bij te pas. Koning Al
bert die zelf als troonopvolger door 
koning Leopold II genegeerd werd, 

heeft op zijn beurt zijn opvolger 
weinig of niet betrokken bij zijn be
leid als koning. Nu is het wel zo dat 
het dramatisch einde van koning 
Albert wel erg onverwacht geko
men is en hij daardoor misschien 
niet de tijd gehad heeft zijn opvol
ger in te wijden. Toch staad het vrij
wel vast dat het voorbeeld van zijn 
vader koning Leopold in grote ma
te beïnvloed heeft, vooral dan op 
belangrijke momenten, zoals in 
mei 1940. Alles samen genomen 
blijft het gesprek tamelijk opper
vlakkig: wij vernemen weinig of 
niets over de invloeden die de prins 
ondergaan heeft, over zijn opvattin
gen en zijn gezindheid. Geen reve
laties dus die zouden kunnen bij
dragen tot een dieper inzicht en 
een beter begrip voor zijn beleid als 
koning. Reeds in de jaren dertig 
kwam het tot spanningen tussen de 
koning, zijn regering en het parle
ment. Door de rol die de koning 
speelt, in toepassing van de grond
wet, blijven zijn persoonlijke politie
ke opvattingen veelal versluierd. 

Oppervlakkig 
Dit boekje is keurig uitgegeven 

met heel wat familie-foto's en fac-
simimés van brieven geschreven 
door koning Albert en koningin Eli
sabeth aan hun zoon of omge
keerd. Revelaties bevatten deze 
brieven niet, maar zij tonen aan dat 
er een goede verstandhouding 
heerste in het koninklijk gezin. 

Alles samen genomen niets op
hefmakend, geen revelaties, maar 
een eerder oppervlakkig overzicht 
van ,,de opvoeding van een prins", 
in de toon van de ,.officiële" ge
schiedschrijving. Wanneer wij de
ze ,.gesprekken" lezen moeten wij 

Leopol III, een koning die blijft boeien. 

besluiten dat Leopold een brave en 
voorbeeldige zoon was die opkeek 
naar zijn vader en veel hield van 
zijn moeder. 

Legende-vorming 
Een tweede publikatie is gewijd 

aan,, Koning Leopold III in het jaar 
40". het is eveneens een vertaling 
(vrij gebrekkig) uit het Frans en het 
boek werd geschreven door de ad-
vokaat J. Cleeremans, dus geen 
historicus van opleiding of beroep. 

Het is ontgoochelend omdat in 
dit boek gepoogd wordt de versie 
die door de Leopoldisten ten tijde 

een boek dat nu al stof doet opwaaien 

Hugo de Ridder 

Geen winnaars 
inde 

Wetstraat 

Hugo de Ridder 

Geen winnaars 
in de Wetstraat 

Na het «icvn v.in 'Oc keien van Je 
NVetklraal' keet Huga de Rijder 
udi vâ t UI de iKshiitvonning rond 
drie gelKiirtenisxen: de tipmer* 
kcli)kc goedkeuring door de so> 
cialisten van het Navo-JubbcltK-
tluit in 1979, de unthursende regc-
ringseriui in licl iwhtiekc criNsjaar 
1981 (met de vervanging van Mar-
teni door Eyskcns) en tenslotte de 
felle rakcticniiri jd, vooral binnen de 
CVP, in 1984-1985. 

Niet de opaiharc debatten of of-
Hciele «tukken waren inspira* 
liebronnen bij De Ridden zoektodit 
naar Je ware toedracht, wel Je ver
trouwelijke aantekeningen en 
urenlange ondervragingen van 
hoofdrolspelera, loali Wilfricd 
Manens, Mark Eyskent, Leo Tin-
Jenian», Frank Swaelen, Jcan-Liic 
Ddiaene, Willy Qae», Karel van 
Miert, Louis Tol>back, Henri Sinio-
net, ]o%i Desmarcis... 

Da vidsfon ds 

van de koningskwestie verspreid 
werd nog eens te herhalen, zonder 
in het minst rekening te houden 
met de uitstekende studies van be-
roepshistorici die sedertdien deze 
versie weerlegd hebben. Indien het 
begrijpelijk Is dat men ten tijde van 
de koningskwestie ter verdediging 
van de koning een voorstelling van 
de feiten heeft pogen te geven die 
ingegeven was door motieven die 
pasten in de omstandigheden van 
toen, is het onbegrijpelijk dat men 
zovele jaren later hetgeen we zou
den kunnen noemen een poging 
tot,,legende-vorming" poogt vol te 
houden. Na de eerste wereldoorlog 
ontstond er aldus een legende rond 
de figuur van koning Albert. Deze 
legende heeft een halve eeuw 
stand gehouden, tot wanneer de 
historici er toe kwamen door te 
dringen tot de historische waarheid 
en een valse voorstelling door fei
ten en dokumenten weerlegden. 
Na de tweede wereldoorlog was 
het moeilijker een legende ingang 
te doen vinden omdat zij door de te
genstanders van koning Leopold 
hardnekkig bestreden werd. Dat dit 
alles gebeurde in de jaren toen de 
passies oplaaiden is verklaarbaar. 

Maar sedertdien zijn er vele jaren 
verstreken en hebben een aantal 
beroepshistorici, zoals o.m. dr. Al
bert Dejonghe, prof. J. Stengers, 
prof. Vanwelkenhuyzen, Gerard 
Lybois, ernstig historisch onder
zoek uitgevoerd, zonder passie of 
vooringenomenheid, en hebben zij 
resultaten bereikt die m.i. onweer
legbaar zijn. Ongetwijfeld is er nog 
veelt bij gebrek aan dokumenten 
en door het zwijgen van belangrij
ke getuigen onopgehelderd. Maar 
het gaat niet op dat de auteur geen 
rekening houdt met een aantal on
weerlegbare gegevens en onver
stoord de Leopoldistische legende 
in stand poogt te houden. 

Met voorbehoud 
Het zou ons te ver voeren alles 

recht te zetten wat in die boek ver
keerd of misleidend is. Het is o.m. 
een onweerlegbaar feit dat de ko-
nig de regering van Londen niet er
kende als zijn regering, als de 
rechtmatige regering, dat hij ieder 
kontakt weigerde. 

De voorstelling van de auteur 
alsof er een goede verstandhou
ding zou bestaan hebben tussen 
de koning en de regering van Lon
den is dan ook vals en misleidend. 

De definitieve geschiedenis van 
de houding en de inzichten van ko
ning Leopold in 1940 en tijdens de 
bezetting is nog niet geschreven en 
het is zeer de vraag of men er ooit 
zal toekomen de historische waar
heid te achterhalen. Maar de voor
stelling gegeven door de heer 
Cleeremans is alleszins op belang
rijke punten en in zijn geheel ach
terhaald en onhoudbaar. 

Dit is nog een vorm van,,officië
le geschiedschrijving", die in het 
verleden veel voorkwam, maar die 
niet meer aanvaard wordt door er
nstige, wetenschappelijke vorsers. 

Wie dit boek toch wenst te lezen 
(het geeft ook een overzicht van de 
krigsverrichtingen in ons land in 
mei 1940) zal er goed aan doen ook 
enkele andere publikaties over dit 
onderwerp te lezen om er zich re
kenschap van te gven in hoever dit 
,,tendenzieuse" geschiedschrij
ving is, die veel voorbehoud vergt. 

F.v.d.Elst 

— De opvoeding van een Prins. Gil
bert Kirschen. Met onuitgegeven fo
to's en brieven. Ultg. Uilenspiegel, 
Kalmthout. 49S fr. 
— Leopold III in het jaar 40. J. Clee
remans. Uitg. Groeninghe, Kortrijk. 
650 f r. 
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vi^t 
doot-dk-week» 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 1 nov. 
D BRT1 - 14.30 
Zoekwerk, info 
D BRT1 - 15.00 
De steek-er-wat-van-op-show 
D BRT1 - 16.00 
Vijf pennies, film 
D BRT1 - 18.10 
Fatima, jeugdfilm 
D BRT1 - 18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Zwart weekend, serie 
D BRT1 - 22.45 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 15.25 
Het eiland van de blauwe dolfijnen, 
film 
D Ned. 1 - 17.41 
Brandpunt, info 
D Ned. 1 - 20.28 
Moutbatten, de laatste onderkoning; 
nieuwe serie 
D Ned. 1 - 21 20 
Inspekteur Dalgliesh, serie 
D Ned. 1 • 22.10 
Gedane zaken, info 
D Ned. 1 - 23.15 
Opgeruimd staat netjes, film 
D Ned. 2 - 19.12 
Prijs je rijk, kwis 
n Ned. 2 - 20.00 
Tussen kunst en kitsch, info 
D Ned. 2 - 20.35 
Schatjes!,film 
D Ned. 2 - 23.15 
De losbol, film 

Zondag 2 nov. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatle, debat 
D BRT1 - 12.00 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT1 - 14.30 
Handel en wandel, info 
D BRT1 - 15.00 
Kwizien, l<ooktip 
D BRT1 - 15.20 
Saint-Paul-de-Vende, dok. 
n BRT1 - 16.10 
Een dam tegen de woestijn, dok. 
D BRT1 - 17.00 
De paradijsvogels, serie 
D BRT1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT1 - 20.35 
Adriaan Brouwer, nieuwe serie 
D BRT1 - 21.35 
Aleen al het idee, om te lacfien 
D BRT1 - 22.00 
The statue of Liberty, dok. 
D Ned. 1 - 16.25 
'n Dik uur Dick, praatshow 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 • 19.50 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.10 
Ja, natuurlijk; natuurinfo 
D Ned. 1 - 21.15 
Het verre paradijs, serie 
D Ned. 1 • 22.45 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Vreemde geschiedenissen, serie 

Eric Udell (Ian Charieson) op weg naar een Olympische medial Ie in,, Cha
riots of Fire". Vrijdag 7 nov. op BRT 1 om 20u.15 

D Ned. 2 - 21.31 
Spitting Image, satire 
D Ned. 2 - 21.57 
Levensberichten, over verpleegkunde 
D RTB1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 3 nov. 
D BRT1 - 18.40 
Leven met suikerziekte, info 
D BRT1 - 20.10 
Mijn vriend IMaupassant, serie 
D BRT1 - 21.10 
Kindermishandeling II, info 
D BRT1 - 22.05 
Kwarteeuw kleinkunst, dok. serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.10 
Tennis, ECC 
D BRT2 - 22.00 
Nederlandse literatuur na 1830, dok. 
D Ned. 1 - 14.30 
Een schoolreisje, film 
D Ned. 1 - 15.55 
Webster, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
De Snorkels, strip 
D Ned. 1 - 19.25 
Brat Farrar, serie 
D Ned. 1 - 20.30 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 20.55 
Sonja op maandag, praatshow 
D Ned. 1 - 21.45 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 - 22.15 
Langs de rand van de afgrond, serie 
D Ned. 2 - 19.27 
Wielersportgala, show 
D Ned. 2 - 20.50 
MacGyver, serie 
D Ned. 2 - 21.35 
Klasgenoten, praatshow 

Dinsdag 4 nov. 
D BRT1 - 18.10 
Dagboek van een klown, serie 
n BRT1 - 18.25 
Mik Mak Mon, serie 
D BRT1 - 18.35 
De Edison-tweeling, serie 
D BRT1 - 19.05 
Zoekwerk, info 
D BRT1 - 20.25 
Argus, praatshow 
D BRT1 - 21.30 
Vrijwilligers voor Spanje, dok. 
D BRT1 - 23.10 

Luister met je ogen, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, info 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.10 
Tennis, ECC 
D BRT2 - 22.00 
Handel en wandel, info 
D Ned. 1 - 14.30 
Shogun, serie 
D Ned. 1 - 19.05 
Bluffers, voor de kleintjes 
D Ned. 1 - 20.28 
Wedden dat?..., show 
D Ned. 1 - 22.10 
Avro's televizier, info 
n Ned 1 • 22.55 
Het raadsel van de Wadden, serie 
D Ned. 1 - 23.45 
Ontdek je plekje. Thorn 
n Ned. 2 - 19.12 
Snuiters, nieuwe serie 
D Ned. 2 - 19.37 
Kenmerk, info 
D Ned. 2 - 20.00 
Moordkuil, diskussie 
D Ned. 2 - 20.20 
Voor niks gaat de zon op, info 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramiek, info 
D Ned. 2 - 21.30 
Het tijdperk van de Renaissance, dok. 

Woensdag 5 nov. 
D BRT1 - 18.35 
Magister Maesius, serie 
D BRT1 - 20.10 
Op zoek naar hard kontakt, praatshow 
n BRT1 - 21.05 
Djur Djura, natuurdok. 
D BRT1 - 21.40 
Art Nouveau, dok. serie 
D BRT1 - 22.35 
Sport extra 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20.10 
Tennis, ECC 
D Ned. 1 - 14.55 
De grote meneer Kaktus-show 
n Ned. 1 - 15.40 
De tik van..., praatshow 
D Ned. 1 - 16.14 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop 
D Ned. 1 • 20.32 
Tineke, praatshow 

D Ned. 1 - 21.25 
Verona, satire 
3 Ned. 1 - 22.05 
Foul Play, film 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Wie, wat, waar en hoe laat?; over 
kunst 
D Ned. 2 - 20 20 
Avondvoorstelling, ballet 

Donderdag 6 nov. 
D BRT1 - 16.00 
60 + , info 
D BRT1 - 18.10 
De zeven van Blake, SF-serie 
D BRT1 - 19.05 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT1 - 21.00 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.50 
Hotel, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Luister met je ogen, info 
D BRT2 - 20.10 
Tennis, ECC 
D Ned. 1 - 15.30 
Verpleging: roeping of beroep? 
D Ned. 1 - 16.10 
Daktari, serie 
n Ned. 1 • 19.00 
De familie Robinson, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
De race van de Flyer, dok. 
D Ned. 1 - 21.45 
Waarom ik niet...?, dok. over A'dam 
D Ned. 1 - 22.45 
Tijdsein, info 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
D Ned. 2 - 19.12 
Linda, nieuwe serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Tros kieskeurig, info 
D Ned. 2 - 20.25 
The Champ, film 

Vrijdag 7 nov. 
D BRT1 - 18.45 
Bingo, hitparade 
D BRT1 - 19.15 " 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT1 - 20.15 
Zonnewagens, film 
D BRT1 - 22.25 
Premiere-extra, filminfo 
D BRT2 - 14.25 
Tennis, ECC 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20.10 
Tennis, ECC 
D Ned. 1 - 14.30 
Sons and daughters, serie 
D Ned. 1 - 19.05 
Knight Rider, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Dossier Verhulst, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 21.25 
De Tros TV-show 
D Ned. 1 - 22 50 
Fox Mystery Theatre, laatste afl. 
D Ned. 2 - 19.12 
Nationale ideeënbus, dok. 
D Ned. 2 - 20.25 
De heilige koe, over motoren 
n Ned. 2 - 20.50 
Death in California, film 
D Ned. 2 - 22.45 
Een spannend bestaan, reportage 

Een film 
per dag 

Zaterdag 1 nov. 
Schatjes! 

Ned. film uit 1984met o.a. Akkemay 
Elderenbos, Peter Faber, Geert de 
Jong. De vier kinderen van een helikop
terpiloot komen om de haverklap in te
gen het ouderlijk gezag. Wanneer hun 
moeder de tennisleraar van haar doch
ter wil versieren, begint het generatie-
konflikt uit de hand te lopen. (Ned. 2, 
om 20U.35) 

Zondag 2 nov. 
L'Arbalete 

Franse politiefilm uit 1984. De anti-
drugbrigade wil absoluut een grote slag 
slaan om het prestige wat op te vijzelen. 
Twee jonge inspekteurs worden met de 
opdracht belast. (RTL, om 20u.) 

l\/laandag 3 nov. 
Qa n'arrive qu'aux autres 

Catherine (Catherine Deneuve) en 
Marcello (Marcello Mastroianni) zijn vol
maakt gelukkig. Het geluk wordt echter 
wreed verstoord wanneer hun kind 
sterft... Fr.-ltal. film van NadineTnntig-
nant (RTBF1, om 20u. Film gevolgd 
door een debat) 

Dinsdag 4 nov. 
Aus dem Leben der Marionetten 

Duitse film van Ingmar Bergman uit 
1980. Een 30-jarige man vermoordt een 
prostituee nadat hij zijn vriend — psyco-
analyst had geraadpleegd. Voordien 
had hij zijn vrouw op de hoogte ge
bracht van zijn moorddadige plannen... 
(RTBF1,om22u.20) 

Woensdag 5 nov. 
Foul Play 

Het sukses van deze komische thril
ler uit 1978 ligt grotendeels in de rol van 
hetduoChevyChase/Goldie Hawn. Zij 
krijgt van een lifter een pakje sigaretten 
en weet niet dat het pakje een mikrofilm 
bevat met gegevens over een geplan
de aanslag op de paus. (Ned. 1 om 
22U.05) 

Donderdag 6 nov. 
The Champ 

Film van Zeffirelli uit 1979. Een gewe
zen bokskampioen werkt als staljongen 
op een renbaan en zorgt voor zijn zoont
je T.J , die droomt van een comeback 
van zijn vader. (Ned. 2, om 20u.25) 

Vrijdag 7 nov. 
Chariots of FIre 

De film van Hugh Hudson uit 1981. 
Het is het verhaal van twee Britse atle
ten die aan de Olympische Spelen van 
1924 in Parijs willen deelnemen en 
daarbij maatschappelijke, emotionele 
en lichamelijke obstakels moeten over
winnen. (BRT 1, om 20U.15) 

30 OKTOBER 1986 



I» 
1 

Natuurlijk zijn er 
soorten herfst. Ei-
genlijl( begint die 
na halfoogst, wan
neer over de ge-
sclioren veiden de 
nevel oprukt als 

^^ ^ _ een traag gordijn 
^ ^ A ^ ^ en uit hiet gras een 
^ / ^ ^ ^ l kille zucht opstijgt. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ De zomer doet dan 

^ • ^ ^ ^ een trui aan. 
1 ^ ^ ^ Alles wat adem 
^ ^ ^ ^ heeft bloeit dan in 
^9^r rijpheid en moet 

geoogst worden of 
het droogt als stro-
bloemen. 

In mijn geboortestreek worden 
dan de hopbellen geplukt en eens 
die binnen smelten de boerkens van 
vreugde en plezier. Ge weet hoe 
boeren zijn. 

September is een maand die een 
beetje pijn doet. De zon glijdt van 
ons weg als een vriend die je niets 
meer te vertellen heeft en met okto
ber is het al niet veel beter. De zwa
luwen zitten aan te schuiven op de 
kabel en wachten hun beurt af om te 
vertrekken naar waar de appelsienen 
groeien. 

Over de velden komt een stilte die 
hoorbaar wordt en in het bos heeft 
het wulpse gekwetter van de vogels 
plaats gemaakt voor ingetogenheid. 

Noten, kastanjes en braambessen 
liggen, hangen, staan grijpensklaar. 
Gloren, zou Felix Timmermans ge
zegd hebben. Het lover oogt schoon 
nu; maar ocharme, hoelang nog? 

De gedaanten 
van de herfst 

Aan de weiden ontspringen de 
paddestoelen maar zo smakelijk als 
vóór Tsjernobyl worden ze nooit 
meer. Eens Bamistijd daar takelt de 
droom zienderogen af, verlept, 
krimpt en vergaat als het schoonste 
meisje van Brussel. 

Half oktober is het liedje helemaal 
gezongen, een andere herfst kondigt 
zich aan. De jaarmarkten zijn in het 
land, de goudrenetten liggen smake
lijk te ogen, de berglanders zweten 
hun suiker uit, drachtige ooien staan 
ongeduldig op de lente te wachten, 
de kramen puilen uit van de oogst. 

Nu rijden boeren de bieten naar 
Tienen, de kinderen zitten weer tot 
over de oren in het huiswerk, de 
week van de derde leeftijd belt aan 
de deur en met het zomerlief zit het 
al een tijdje scheef. 

's Avonds aan tafel — na Aktueel 
en de appelmoes — helpt zelfs de 
diskussie over het zomeruur niet 
meer. De nacht valt als een gescho
ten fazant en ligt te sterven In zijn 
goud en het rood van de wilde win
gerd. Want de jacht is open en jagers 
trekken als soldaten over de ruggen 
van de velden. Hun honden rukken 
aan de kettingen en laten hun tan
den zien. Het wild — nauwelijks ge
woon aan de onmetelijke kevie 
waarin het werd uitgezet — hurkt 
angstig voor de loden hagel. 

Als ik vanonder het schuurtje naar 
de oneindigheid van de meersen kijk 
roffelen op de pannen de laatste ok
kernoten, als de trommel van een 
ouderwetse dodenmars. De herfst 
van allerzielen. 

Hoog in de lucht waaien kraaien 
als grote klavers en eenden vluch
ten van vijver naar vijver. Nu is de 
echte herfst in aantocht, denk ik, en 
draai een verse drum. 

Allerzielen is naar het kerkhof 
gaan en met een harde borstel en 
bruinzeep de zerken schrobben, het 
mos uit de letters prutsen. En van 
het onbeschreven arduin, de plaats 
voor mijn naam. • 

Wü 15 

(ootrcte'Weeki 

De hoeveelste,,Proeven" rubriek dit is, weet ik niet. 
Maar klimatologich is tiet alleszins het geschikte mo
ment om even aandacht te besteden aan onze medea
ardbewoners, onze gemeenzaam genoemde ,,geve
derde vrienden". De grootste soorten eten we meestal 
zelf op, maar vooral de kleinere eksemplaren staan 
weer barre maanden te wachten. Enige kulinaire 
bijstand door de „homo sapiens" is dan ook geen luxe. 

J A, 't zijn vaak moeilijke vo-
gelwinters. Immers, hoe 
kleiner een dier hoe groter 

het warmteverlies... hoe meer het 
dus moet eten. Zo heeft een vogel 
dagelijks behoefte aan een hoe
veelheid voedsel die 30 % van zijn 
gewicht draagt. Daarom hebben ze 
zo weinig tijd voor kuituur, tenzij 
wat dankbaar zingen als 't buikje 
vol is. 

He, zegt u, is dat allemaal wel 
waar, dat warmteverlies? Is zo'n 
vogel niet gewoon 'n gulzige veel
pikker? Nee, want 's lichaams 
warmteverlies is rechtevenredig 
met de verhouding tussen opper
vlakte en omvang. Stelt u zich een 
dier voor als een kubus met zijden 
van 2 cm... zijn oppervlakte is dan 
6x2x2 = 64 cm3. Of een verhou
ding van 1,5 tot 1. Zo ziet u, hoe 
kleiner het dier, hoe groter zijn op
pervlakte ten opzichte van inhoud 
(gewicht), dus hoe groter zijn 

warmteverlies... vooral in de win
ter.... juist dan als het natuurlijk vo-
gelvoer maar schaars voorhanden 
is. En jawel, het is een gekonsta-
teerd feit: tijdens een gemiddelde 
winter zijn er veel vogeltjes die 
overdag onvoldoende voedsel vin
den en daardoor de volgende och
tend niet halen. Zelden gevonden 
lijkjes in een wanhopig schuiloord. 

Natuurlijk kunt u daar wat aan 
doen. Zomaar, zonder moeite of 
belangrijke kosten. Overschot heb
ben we toch. Gooi eens een stukje 
vet spek door het raam. Hou krui
mels en gebakafval uit de vuil-
schuif, leg ze op een sneeuwvrij 
plekje en u redt er vogellevens 
mee. Of zet' ns een pakje margari
ne in de tuin (vogelspektakel verze
kerd I). Een kommetje suikerwater 
is ook steeds in trek. Ziet u, 't gaat 
vaak om 'n pietigheidje. Als het 
weer lente is, wordt u met vrolijk vo-
gelgefluit beloond. 

^eeiftelen 

Het verheugt ons dat een aantal WlJ-lezers blijkbaar 
ook poëzie van jonge dichters kennen. In onze 147ste 
opgave brachten wij verzen uit het gedicht,,Een brief" 
van Jotie T'Hooft. 

Mevrouw Edith Vandeweghe uit de Prof. De-
wulfstraat 112 te 8970 Poperinge werd eruit geloot. 

D EZE Westvlaamse dame 
ontvangt eerstdaags en
kele mooie boeken van 

ons kado. De anderen hoeven niet 
te treuren, want wij gaan door. 

Wie schreef volgende verzen en 
welke titel staat boven dit gedicht? 

Ik treur niet, geen tederheid trekt 
mij aan 
Geen lichaam kan ooit het mijne 
voelen 
Geen ander oor mijn verwarring, 
mijn onrust 
In de sprakeloze plaag van de taal. 
Dagelijks en dodelijker verkrampt 
mijn wereld 
In de vreselijke vertakkingen van 
de pijn. 
Ik heb het laatste boek gedragen, 
van rechts naar links 
En metal mijn tekortkomingen ver
oordeel ik 

Wie verbrandt en wie poogt door de 
leugen. 

Geen entstof heeft mij veranderd 
Geen vrijgevig verleden mij bed
welmd. Geen smeulen. 
Zoveel werd gescheiden, zoveel 
kwam terecht. 
Ik bemin, ik schrijf en onderga de 
vriendschap 
Maar als een metselaar, vrij en om
muurd 
Voltooi ik de tempel waarvan de 
laatste hoeksteen 
Mijn einde zal betekenen. En met 
datzelfde woord 
Al mijn liefde verwoordend, leef ik 
verder 
in de gesel van die zonnetekens 
waartoe ik behoor. 

Wij verwachten uw antwoord 
vóór dinsdagochtend 11 novem
ber. Op het gekende adres: WIJ, 
„Meespelen (149)", Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. 

, / ^ 

ŷf 0lMö H6 Af VOOR W/£ mr KIMH-
&eHfiAi:rt /s etpotw . 

IK H€B certmtr a\T p/e /vr AL 
wej(£N eeüEPe*/ is 

^ O L , 

^^^. 
&»)• 

^nihouxien 
Nog tot 30 november gaat in Museum voor Moder

ne Kunst, Koningsplein 1-2, in Brussel een tentoonstel
ling gewijd aan het werk en de bouwkundige opvattin
gen van de Finse architekt Alvar Aalto (1898-1976). De
ze expositie is een koncept van het Museum voor de 
Architekt uur te Helsinki en wordt georganiseerd in het 
kader van het Belgisch-Fins akkoord met medewerking 
van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. 

A ALTO mag worden be
schouwd als één van de 
baanbrekers van de hui

dige internationale bouwkunst in 
de lijn van een Frank Lloyd Wright 
met wie hij trouwens een zin voor 
het gedurfde maar bestudeerde 
experiment en een visie betreffen
de de organische totaliteit van de 
bouwkunst gemeen had. 

Gedurende zijn 55-jarige effek-
tieve loopbaan heeft hij zowat alle 
problemen van de archtitekturale 
schepping aangesneden, van de 
privé-stüdio, over woningkomplek-
sen, biblioteken, teaters, kantoor
gebouwen, universiteiten, musea 
tot reusachtige staatsontwerpen 
toe. Gebouwen naar plannen van 
zijn hand bevinden zich vooral in 
Finland, maar ook in de Verenigde 
Staten, Duitsland, Groot-
Brittannië, enz. 

Naast architekt was Aalto ook 
een denker over de zin en evolutie 
van zijn vak. Vele van zijn woorden 
zijn nog steeds aktueel en het „ont
houden" waard. Vandaar dat we er 
enkele, in verkorte versie, citeren. 

Uit een toespraak die hij in 1938 
hield: ,,ln tegenstelling tot diege

nen voor wie de gevestigde vormen 
en de standardisatie van nieuwe 
vormen de enige uitweg zijn die 
leidt naar de architekturale harmo
nie en naar een bouwtechnologie 
die met sukses beheerst kan wor
den, sta ik erop te onderstrepen dat 
de meest diepgaande eigenschap 
van de architektuur uit een ver
scheidenheid en een groei bestaat 
die aan het natuurlijke leven herin
nert. Naar mijn gevoelen gaat het 
per slot van rekening om de eigen 
autentieke stijl in de bouwkunst. Zo 
men de weg verspert, bezwijmt de 
architektuur en ,,sterft". Net zoals 
zonder kunst het leven mechanis 
wordt en ,,sterft"." 

Aalto getuigt ook van een ,,in-
stinktief geloof in de gemeen
schappelijke oorsprong van de ar
chitektuur en de vrije kunsten". In 
1967 schrijft hij: ,,Voor veel archi-
tekten is de schilderkunst een stok
paardje. Voor mij niet. Laten we 
zeggen dat ik de schilder- en beeld
houwkunst niet beschouw als ver
schillende beroepsaktiviteiten. Het 
valt moeilijk om zulks konkreet te 
bewijzen: voor mij zijn die werken 
takken van éénzelfde boom, waar
van de stam de bouwkunst is". 
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Een langspeelplaat Vlaamse romantiek 

Liederen van Jef Van Hoof 
Op 8 mei 1886 werd te Antwerpen Jef Van Hoof ge

boren, in datzelfde Antwerpen overleed hij op 24 april 
1959. Van Hoof was een begenadigd artiest, de inter
nationale prijzen die hij verwierf getuigen daarvan. 
Toch heeft Van Hoof zich nooit verwijderd van zijn grote 
liefde: het Vlaamse volk. Nu het 100 jaar geleden is dat 
hij geboren werd, werden tal van initiatieven genomen 
om dezejaardag te herdenken. Eén daarvan is de uit
gave van een voortreffelijke langspeelplaat met tipische 
Van Hoof-liederen. 

H ET strekt de Antwerpse 
Vlaams-nationale Core-
mansknng tot eer dat de

ze Van Hoof-plaat zo verzorgd en 
genietbaar is 

Vlaamse 
Marseillaise... 

Nadat Van Hoof het Koninklijk 
Vlaams Muziekkonservatorium te 
Antwerpen had doorlopen werd hij 
leraar aan de Beiaardschool te Me-
chelen en aan het Antwerpse kon-
servatoriumzelf. In 1919 moest hij 
een straf uitzitten voor het kompo-
neren van het lied Oproer waarmee 
hij de strijd voor de vernederland
sing van de Gentse universiteit mu
zikale fleur had bijgezet. In 1933 
stichtte Van Hoof de Vlaams-
nationale Zangfeesten, maar zijn 
populariteit dankte hij vooral aan 
„de Vlaamse Marseillaise", het 
strijdlied Groeninghe op tekst van 
Guido Gezelle. 

Keurkorf 
Tot het meest gekende werk van 

Van Hoof behoren ongetwijfeld zijn 
liederen. De Coremanskring heeft 
er een keurkorf van samengesteld. 

Bij de keuze van zijn teksten 
sloot Van Hoof zeer nauw aan bij 
wat er voor en na de eerste wereld
oorlog bij de flaminganten leefde. 
Enkele namen: Jan van Nijlen, Ge
zelle, Eugeen van Oye, Pol de 
Mont, Alice Nahon, René de 
Clercq... Het is dan ook met te ver

wonderen dat Van Hoof de popu
lairste komponist van Vlaanderen 
werd. Best mogelijk dat de liederen 
voor jonge oren thans wat ouder
wets zullen klinken. Toch getuigen 
ZIJ van de grote kennis en van de 
discipline die de komponist aan de 
dag legde om de muzikale proble
men op te lossen. Zelf verklaarde 
hij daarover: ,,Het lied is de 
kleinste der muzikale vormen. De 
moeilijkstei" (1936). 

Men moet de liederen van Van 
Hoof ook m zijn tijd zien, een tijd 
waarin het verknochte Vlaamse 
volk zich door middel van het lied 
wou uitdrukken en manifesteren. 
Van Hoof speelde daar op in en 
had daarbij oog en oor voor de 
schoonheid van klank en taal. En 
wie dacht dat Van Hoof slechts 
aandacht had voor het strijdlied zal 
ervaren dat hij door zijn talent alle 
genres aankon: kinder- en school-
liederen, ingetogen liefdespoëzie, 
de natuurbeschrijving, mensen 
groot en klem. Natuurlijk troont in 
de uitgegeven plaat de tekst van 
René de Clercq , ,Daar is maar één 
Vlaanderen" uit boven de rest. 

Terecht schreef dr. Luc Leytens: 
„Geen ander Vlaams toondichter 
van ernstige muziek heeft, met uit
zondering van Peter Benoit, zo 
zeer de Vlamingen zelf aangespro
ken als Jef Van Hoof De reden is 
met ver te zoeken: liever dan zich 
te stellen op een louter estetisch 
standpunt zocht en vond hij steeds 
nauw kontakt met het volk. Deze 
hOUdinn he>7nrr,(JQ f^gfj^ g g ^ ^g^. 

Jef Van Hoof, muzikaal in eer hersteld. 

diende populariteit. De keerzijde 
van de medaille is dat hij al te di
kwijls éénzijdig werd gewaar
deerd." 

Eenzijdig gewaardeerd maar 
ook gekleineerd. Kamerlid Hugo 
Goveliers, voorzitter van de Core
manskring, heeft zich de moeite 
getroost het strafdossier van Jef 
Van Hoof van onder het stof te ha
len en te bestuderen. 

Geen postzegel 
waard! 

Hugo Coveliers: ,,Dat ook 45 
jaar later de Belgische klein
geestigheid nog met tn onder is ge
gaan, blijkt uit het feit dat zelfs de 

minister van Posterijen het bene
den haar waardigheden vond om 
een postzegel uit te geven met de 
beeltenis van Jef Van Hoof Noch
tans zou de lektuur van het nu 45 
jaar oude strafdossier, diegenen 
die zich nog steeds tegen het eer
herstel van de Vlaamse toondich
ter verzetten, het schaamrood op 
de wangen moeten doen stijgen. 

Een greep uit de aanklacht mo
ge volstaan om dit te bewijzen. De 
substituut van de auditeur-
generaal bij het Militair Gerechts
hof neemt het Jef Van Hoof kwalijk 
dat hij dirigent was op plechtighe
den met een anti-nationaal karak
ter. Zelfs staat in de aanklacht van 
deze toch ernstige bundel: ,,Hij 

Kleinkunst in Antwerpen 
Tijdens het setzoBn '86-'87 programmeert de 

ANZ'kommissie kleinkunst een reeks klemkunst
en kabaretvóorstetlingen in de Arenberg en de 
Singel te Antwerpen. 

Deze reeks omvM in het telaa.1 volgende zeven 
voorsteltmgen, die in een zeer voordelig abonne-
mentensisteem (groot of kiein abonnement} wor
den aangeboden. 

J OHAH vmumNEn ©n 
fa?» Loótens mm hün 
nieuw theaterprogram

ma „Zeilers ver van Jluts'* op 
donderdag 4 «iecernber, de in* 
ternatsoflate groep Cirque du 
Trottoir met het programme 
„Openbare verKoop" op vrij» 
ttag 30 lanuari, Öala Kwart
eeuw KielnküRst ~ co-pfO-
duktle met <ie 8fiT-ï©l§vjsie — 
rm% eet̂  setektlis beklijvende 

liedjes uit 25 jaar kleinkunst 
vertolkt door bekende én Jon
ge artiesten op vrijdag 13 fe
bruari, Jozef Van D&n B^rg 
met z|n n iewe programma 
op zaterdag 7 jnsart In de 
Smgel, ger» avond Arjtwerps 
chanson — co-produküe met 
8iRT-2 omroep Antwerpert — 
met een plefade Antwerpse 
zangers van Fmna Lamoen tol 
heden op donderdag 12 

maart, The Stuffed Pijpp0t 
Theatre met „Manipulator m 
Underdog"» soto-popiïsnthea-
ter$!tikkeri voor volwassenen 
van de Australiër Neville Tran
ter op zaterdag 18 april en 
tenslotte De Nieuwe Snaar 
met han programma „Frag
menten" op donderdag 7 met. 

Op Uitzondering van Jozef 
Van Oen Berg, wiens nieuwe 
programma een co-produköe 
is van De Singel en aldaar 
wordt geijraoht, vtftden de an» 
dere vporsteiliF^goft plaats In 
de Arenbergschouwburg» 

De programma's van Johan 
Verminnen, Clrqoe du Trot
toir, Jozef Van Den Serg, THe 
Stuffed fuppet Theatre met 
Kevife Tranter en Oe Nieuwe 
Snaar zijns premières voor hnï' 
werpen, terwijl liet ,tQala 
Kwarteeuw Klelnkun^** en 
, Een avond Antwerps chari-

sofi van Frans tamoen tot he
den" speciaal In het kader var» 
deste abóonamentenresks en 
2«ls \ti eksklusMHst voor 
Vlaanderen zijn opgelet res-
peittlevelic In oo-produfeiie 
met de SHt-televisie en in co-
produktie met Bf^T-2 omroep 
Antwerpen. 

De irtfo*bfool>ure over deze 
voorstellingefi en de betreffen
de abonfiementenreeksen 
kan bekomen worden In de 
Arenbergsohouvi^urg, iedere 
dag van 11 tot 16 uur (zater
dag tot 14 uur), waar men ool< 
de afeonrvem enten kan resef-
veren én op het ANZ»sei<reta-
riaat, Vrijheldstraat 30-3S l>ys 
14 te 2000 Antwerpen leli^e 
dag tussen 9 en I7u.30, be
halve zux^rém) öf aldaar leie-
fonlsoh besteld (tel, 
03,237,93.92 of 237,96.43) 

wenste Verschaeve geluk met zijn 
70ste verjaardag!". 

Ondanks duidelijk verklaringen 
van o.m. FlorAlpaerts en kannunik 
Van Nuffel, veroordeelde het Mili
tair Gerechtshof Jef Van Hoof tot 1 
jaar gevangenisstraf en 15.000 fr. 
boete!" 

Kan nu de Vlaamse Gemeen
schap sinds ze (wat onzeker) op ei
gen vleugels vliegt niet zelf voor het 
(muzikale) eerherstel van iemand 
als Jef Van Hoof zorgen ? Hugo Co
veliers dacht dat zoiets mogelijk 
was, maar kwam van een kale reis 
terug. Hier zijn verhaal. 

,,Ja" werd 
„neen" 

Tussen 1974 en 1981 werden er 
in opdracht van het toenmalige mi
nisterie van de Vlaamse Gemeen
schap indrukwekkende opnamen 
gemaakt van het werk van beken
de Vlaamse toondichters. 

In een golf van kreatieve onder
nemingslust werden symfonieën, 
koncerto's, ouvertures, strijkkwar
tetten, liederen en sonates van de 
beste Vlaamse toondichters op 
band gezet met de bedoeling hier
van later platen te persen. 

Het dubbel opzet achter dit 
studio-werk was al even lovens
waardig : het werk van de Vlaamse 
komponisten een grotere en ruime
re bekendheid geven en, tegelijker
tijd, Vlaamse muzikanten via plaat
opnamen de kans geven om inter
nationaal door te breken. 

Vandaag liggen de opnamen, 
waarvoor de Vlaamse gemeen
schap reeds 3.360.000 fr. neertel
de, onder een dikke laag ar-
chiefstof. 

Hugo Coveliers stelde gemeen
schapsminister van Kuituur de 
vraag of hij bereid was bandopna
men af te staan met het oog op de 
produktie van een plaat. Het ant
woord was ondubbelzinnig: ,,Ja"! 

Minister Dewael had echter bui
ten zijn administratie gerekend 
want deze tikte de minister van Kui
tuur op de vingers voor zijn verre
gaand engagement en het werd 
,,neen". 

Dan maar zelf 
aan het werk 

De Coremanskring slaagde er in, 
op enkele maanden, een nieuwe 
plaat met Jef Van Hoof-liederen te 
produceren en uit te geven. Het re-
zultaat is schitterendd. Aldus wordt 
door een pnvé-initiatief een stuk 
van het Vlaams patrimonium in eer 
hersteld. Inderdaad, Vlaanderen 
Leeft!... 

De LP, die ook voor het buiten
land bestemd is bevat naast de 
voorstelling van de uitvoerende ar
tiesten (Ria Bollen, alto; Jozef de 
Beenhouwer, piano; Zeger Van-
dersteene, tenor; Levente Kende, 
piano) de teksten van de liederen 
en een viertalig kommentaar door 
dr. Luc Leytens over de liederen 
van Jef Van Hoof. De platenhoes is 
versierd met het portret van de 
komponist, een doek door Gregor 
Van Puyenbroeck. 

Voor wie het werk van Jef Van 
Hoof wil smaken, het vleugje 
Vlaamse romantiek uit de eerste 
helft van de eeuw wil beleven, is 
deze liederenplaat ten zeerste aan
geraden. 

(M.V.L.) 

— Liederen van Jef Van Hoof op LP. 
500 fr. {+ 50 fr. port) op rek. 402-
9088941-38 van Coremanskring, J. 
Liesstr. 2 te 2018 Antwerpen 
03/238.82.08. 
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ursNieuws 
De Boekenbeurs vindt plaats in tiet Bouwcentrum, 

Jan Van RijswijMaan 191, 2020 Antwerpen, van 
zaterdag 1 tot en met dinsdag 11 november. Alle 

\,^agen van 10 tot 18 uur. 
Er zijn in totaal 104 deelnemers, stands van 

uitgevers, monopoliehouders, boekhandelaars en 
instellingen allerhande. De totale oppervlakte van de 
hallen bedraagt 12.000 m2, en die ruimte is volledig 
ingetekend. 

In de meer dan 100 stands worden uitgaven 
aangeboden van ca. 300 Vlaamse en Nederlandse 
fondsen. Aantal geëxposeerde titels ongeveer 
50.000. 

Toegangsprijzen 
50 fr. Algemene toegang 
20 fr. Personen van 10 tot 18 jaar, 
studenten (met studentenkaart), 
gepensioneerde, dienstplichtige 
militairen, groepen onder geleide 
(per persoon). 
Gratis: kinderen tot 10 jaar, ge
handicapten met hun begeleider. 

Boekenwedstrijd 
Ter gelegenheid van de vijftig

ste Boekenweek wordt een grote 
wedstrijd op touw gezet. Op de 
wedstrijdfolder staan foto's van 
12 Vlaamse schrijvers, en het is 
aan de deelnemer ze te herken

nen. De formulieren worden ver
spreid via de erkende boekhan
del, en moeten vóór 30 november 
binnen zijn op het VBVB-sekreta-
riaat. Er zijn boekenbonnen te 
verdienen voor een totale waarde 
van meer dan 150.000 fr.l 

Mare aroet 's mor
gens die dingen 

Tijdens de hele Boekenweek 
biedt de erkende boekhandel zijn 
kliënteel gratis een poster aan, 
met daarop het overbekende ge
dicht van Paul Van Ostaijen. Een 
,,relatiegeschenk" met stijl en 
kleur. Achteraf kost de poster 95 
fr. 

Jozef Deleu/Anne Marie Musschoot 

VL^\MS 
50 jaar literatuur 

en 50 Boekenv\/eken voor Vlaanderen 

m&h:. 
Ï Ï J W 

Dit boek is een bloemlezing van de hoogtepunten op gebied van 
proza, poëzie en essay, verschenen sedert de eerste boekenweek 
voor Vlaanderen in 1932. Ofschoon tijdens de boekenweek altijd de 
polsslag te voelen is van wat op deze gebieden aan het gebeuren is, 
blijkt het een helse opdracht om de boekenberg te overzien die na 
1932 is ontstaan. De bloemlezers Jozef Deleu en Anne Marie 
Musschoot kregen de opdracht om niet alleen het belangrijkste en 
meest interessante samen te brengen, maar om daarbij ook de 
toegankelijkheid te verzekeren. Aldus is een fascinerende bloemlezing 
ontstaan die de lezer opnieuw laat proeven van onbekende, vergeten 
en reeds bekende meesterwerken uit de Vlaamse literatuur. 

Het Vlaams Leesboek telt 480 bladzijden, bevat tientallen illustraties 
en wordt net voor, tijdens en ook na de vijftigste boekenweek voor 
Vlaanderen aan de jubileumprijs van 398 fr. verkocht. 

Me\ trein en tram 
* De NMBS kent voor heen- en 
terugreizen 50 % toe (75 % voor 
kinderen van 6 tot -12 jaar) aan de 
reizigers die zich per trein naar 
Antwerpen (Boekenbeurs) bege
ven. De minimumprijs stemt over
een met de prijs voor een afstand 
van 2 X 40 km. 
* NMBS, MIVA en Boekenbeurs 
bieden één gekombineerd biljet 
aan tegen verminderde prijzen 
voor trein, tram- (heen- en terug
reis) — en toegang tot de Boeken
beurs. 

Doodgeicneid? 
,,Worden de VLaamse uitgeve

rijen door de Nederlandse liefde
rijk doodgekneld?" is de wijdbe-
nige vraag die zal dient beant
woord te worden in een debat op 
de Boekenbeurs. Panelleden zijn 
de joernalisten Paul Depondt en 
Piet de Moor, de auteurs van een 
artikel over de Vlaamse uitgeve
rijen in ,,Ons Erfdeel" van okto
ber l.l. Wim Hazeu van uitgeverij 
Hadewijch, Godfried Lannoo van 
de gelijknamige uitgeverij en Mar
tin Ros van de Arbeiderspers. Het 
gesprek wordt geleid door Jozef 
Deleu. Dit belangrijke debat gaat 
door op 8 november om 16u.30 in 
Voordrachtzaal II van de Beurs. 

Dag van de lezer 
Boeken allemaal goed, maar 

wat met de lezer? Hoe denkt 
hij/zij over alles wat met letters en 
letteren te maken heeft ? Daarom 
werd dit jaar de Dag van de Lezer 
uitgevonden. 

Deze dag gaat door op zondag 
2 november. 

Zaal I. 
Tussen 11 en 12u.30 wordt de 

relatie lezer-uitgever besproken. 
Het panelgesprek draait vooral 
rond de vraag ,,Wat doet een 
uitgever?". Vlaamse en Neder
landse uitgevers proberen daar 
een antwoord op te geven. 
* Tussen 14 en 15u. loopt dan het 
debat rond de relatie lezer-au
teur. Een interview-dialoog tus
sen schrijvers en lezers met Jos 
Vande Loo, Dirk van Bastelaere, 
Robin Hannelore en Monika Van 
Paemel. 
* Tussen 16 en 17u.30 gaat de 
diskussie russen lezer en kritikus. 
hier zijn het vooral de kritici van 
de media die aan de tand zullen 
worden gevoeld. 

Zaal II 
* Tussen 11 en 12u.30 wordt de 
relatie lezer en biblioteek uitge
beend. Aan de orde zijn het de
kreet op de openbare biblioteek 
en bestaat er censuur/kontrole bij 
de aankoop voor biblioteken? 
* Tussen 14 en 15u.30 leidt Mare 
Reynebau het debat omtrent de 
verhouding tussen lezer en de 
literaire tijdschriften. In dit panel 
zijn het vooral vertegenwoordi
gers van redakties die het woord 
zullen voeren over de funkties 
van zo'n tijdschrijften en de rela
ties met de auteurs en de gebrui
kers. 
* Het laatste debat loopt tussen 
16 en 17U.30. Onder het waak
zaam oog van Gaston Durnezzal 
dan de relatie lezer-boekhande
laar bekeken worden. Onderwerp 
is het boek-handelen in Vlaande
ren. 

1 t/m 11 november 1986 
Alle dagen van 10 tot 18 u. 

BOUWCENTRUM 
J. Van Rijswijcklaan 191 - Antwerpen 

in alle erkende boekhandels: 

55^ BOEK IN 
VLAANDEREN 
± 400 biz. - 50 fr. 

POSTER PAUL VAN OSTAIJEN 
Gratis van 1 tot 11 nov. 

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen - Antwerpen 

Leopold ill 
Op zondag 2 november tekent 

Lord Keyes of Zeebrugge and 
Dover zijn boek ,,Leopold l i l " . 
Een beproefd koning 1901-1940. 
Vanaf 14u aan de stand van de 
uitgeverij Lannoo. 

B-logo 
Het B-logo dat de 50ste Boe

kenweek en Boekenbeurs verge
zelt, is een bekroond ontwerp van 
Pieter van Hoorick uit Marieker-

ke-Bornem. Pieter is student aan 
het Hoger Instituut St.-Maria, Ant
werpen. Het logo werd gekozen 
uit 250 inzendingen. 

Voordractiten 
en lezingen 

Uit het over-aanbod maakten wij 
onderstaande, eigenzinnige se-
lektie. 

Vrijdag 1 november 
16.30-17.30u.: Debat over „Poli

tieke verslaggeving + objectiviteit". 

Maandag 3 november 
15.15-16.15u.: ,,Managers in 

Vlaanderen". Een indringend maar 
vooral menselijk gesprek met twee 
van Vlaanderens meest succesvolle 
bedrijfsleiders: Rudolf Vanmoerker-
ke (Sun-Air) en John Cordier (Telin-
dus). Dit n.a.v. het verschijnen van 
de eerste twee delen in de nieuwe 
reeks ,,Managers in Vlaanderen". 

Donderdag 6 november 
16.30-17.30u.: Gaston Durnez 

,,De goede fee" over Timmermans. 
15.15-16.15u.: Daniel Buyie, 

BRT-journalist, spreekt over zijn 
boek „De lakeien van de Wetstraat. 
Schets van een journalistiek en po
litiek milieu. 

Zaterdag 8 november 
15.15-16.15u.: De zichtbare 

hand. N.a.v. het verschijnen van zijn 

eerste boek uit de nieuwe reeks 
,,Mens en Economie" debatteert 
auteur Paul De Grauwe met Mark 
Eyskens en Frank Vandenbroucke 
over het konflikt tussen Economie 
en Politiek. 

Kinderopvang 
en jeugdatelier 

Andermaal wordt deze op
dracht toevertrouwd aan twee 
diensten van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen. 

Het Centrum voor Rekreatief 
Werk, de Speeldienst van de 
Bond, organiseert op 1, 2, 5, 8, 9 
en 11 november een kreatief ate
lier voor de kinderen tussen 5 en 
9 jaar. Onder begeleiding van de 
animatoren van de Speeldienst 
kunnen de kinderen schilderen, 
tekenen, muziek maken en to
neeltjes spelen rond het thema 
,,Boek". Het atelier is telkens toe
gankelijk van lOu tot 12u.30 en 
van 14u tot 17u. Op woensdag 5 
november wordt er enkel in de 
namiddag gewerkt. 

De allerkleinsten tussen O en 5 
jaar kunnen toevertrouwd worden 
aan de kinderoppas van de Bond. 
Van deze dienst kan gedurende 
de hele boekenbeurs gebruik ge
maakt worden, dagelijks van lOu 
tot 12U.30 en van 14u tot 17u. 

Nostalgie 
In 1932 — het jaar van de 

eerste Boekenbeurs — was de 
uitgeverij Lannoo reeds aanwezig 
op de beurs. Om deze jaardag te 
vieren heeft de uitgeverij uit Tielt 
haar stand met een keuze van 
boeken die in 1932 door Joris 
Lannoo uitgegeven werden. 

Een voorbeeld: de jubileum
uitgaven van Stijn Streuvels' De 
Vlasschaard door Lannoo in 1932 
uitgegeven. Het bandontwerp is 
van J. Cantré. 
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18 m 
De verdienste van een muziekinstrument 

Denise Megevand en 
de Keltische harp 

s^--~---^ 

Denise Megevand is een stijlvolle, slanke grijzende 
dame die voor het grote publiek wellicht een grote on
bekende zal blijven, omdat ze geen sterallures heeft of 
ambieert. Maar haar toewijding voor de Keltische mu
ziek zal haar in de annalen van de volksmuziek on ver
gefelijk maken. 

VELEN zullen haar herinne
ren, gezeten aan een harp, 
waaruit ze haar uitgebreide 

repertoire tovert. Opgebouwd uit 
Bretoense, Ierse en Schotse melo
dieën, die ze zelf bewerkte. Haar 
zin voor opzoekingswerk, mu
ziekstudie en harmonie gaven haar 
de middelen om alles te kunnen 
doen voor een instrument dat haar 
letterlijk en figuurlijk nauw aan het 
hart ligt. 

Verleden 
en toekomst 

Twee aspekten hebben deze ta
lentvolled muzikante en harpiste 
steeds begeesterd: het verleden 
van een volk, bekeken door de Kel
tische melodieën, en de toekomst 
door de kreatie van nieuwe muziek. 

Hiervoor putte Megevand uit 
liefdes- en werkliederen, balladen 
en legenden van de Ierse poëet en 
harpist Carolan (1670-1738). Uit 
diens werk puurde ze dan suites 
voor harp, al dan met aangevuld 
met tweede harp en hobo of snaar
orkest. Zelf IS ze ook soliste voor 
Radio-France, en uitgever van 
heelwat muziek in deze stijl. Met 
het verschijnen van Alan Stivell's 
nieuwe plaat komt nu ook haar 
naam in de belangstelling: zij ligt 
immers aan de basis van de herop
leving van de Keltische harp. 

We laten haar aan het woord. 

D. Megevand: ,,//f startte als pi
aniste en gitariste, en wilde de gro
te koncertharp als instrument le
ren, tot ik dan de Keltische harp 
ontdekte. Ik schreef toen reeds nr)u-

ziek, vooral uit muzikaal en peda
gogisch standpunt, omdat ik de 
enorme rijkdom dat dit instrument 
bood inzag. Het was niet gemakke
lijk, vooral door het misprijzen van
uit klassieke middens. Ik kompo-
neerde op de temata van Carolan, 
er worden trouwens binnenkort 
een langspeelplaat geperst." 

Alan Stivell 
WIJ: JIJ was het die les gaf aan 

Alan Stivell? 

D. Megevand:,,Inderdaad. Dat 
ging zo: de vader van Alan, Jord 
Cochevellou, had zelf een Keltis
che harp gebouwd en liet me die 
horen. Jord vrog me of ik zijn zoon 
het instrument kon leren bespelen. 
Dat ik ik zowat zes jaar lang en met 
sukses, blijkbaar 

Ik heb nooit gedacht dat Stivell 
zo'n mooie toekomst zou tegemoet 
gaan. Hij kwam op het juiste ogen
blik, toen de vraag naar eigen 
volksmuziek overal te horen was." 

Voor de toekomst ziet Denise 
Megavand de dingen nog steeds 
rooskleurig. Ze vraagt de mede
werking van komponisten om hun 
werk muziekpedagogisch te bena
deren en aldus meer kansen te krij-

gen op de radio. Als uitgever legde 
Megevand de hand op 72 liederen 
van de Bretoen BarzazBreizh, die 
bewerkt voor een of twee harpen 
zullen uitgevoerd worden. Maar dit 
wordt een werk van lange adem, 
die een paar jaar in beslag nemen. 

,,lkzag welke invloeg de Keltische 
harp op de hedendaagse kompo
nisten heeft en dat is dan ook een 
van de redenen waarom ik wil ver
dergaan..." 

Wij hopen het met haar! 
Sergius D. 

...en dan iedere O 
één kwartier "Ekono 

J L 

nu nog eens heet en koud en een kwartier "Ekonomie en Financien' en u kunt weer 
opgtw.irmd na.ir kantoor 

"Ekonomie en Financien" de bijlage die begin 198S van start ging, wordt fors uitgebreid 
U knigt nu de Brusselse Beurs zo volledig als maar kan Die cijfers zijn beroepshalve en voor 
uw eigen beleggingen erg lx;l.mgri)k U krijgt de longste en de vorige notering, de hoogste en de 
laagste notering van de voorbije twaalf maanden, het laatst uitgekeerd dividend, de koepon-
datum en het netto-rendement De computer en de ekonomische rcdaktie van De Standaard 
zorgen voor een ongeëvenaarde i>raad van betrouwbaarheid 

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

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

De Standaard 
Mormatie qjuwiróau. 

Ekonomie enFinanciën.Dagelijks inDeStandaard. 
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De adem van de koude oorlog/3 

Geheim der goden 
onder Rocky-Mountains 

Colorado-Springs heeft in Europa pas bel(endheid 
verworven door de wereldl<ampioenschappen wiel-
rijden. 

De renners zijn intussen reeds lang verdwenen maar 
er is nog heel wat te zien, zowel op militair als op toe
ristisch gebied. 

Het enorme massief dat van Alaska tot Mexico dwars 
door Amerika loopt: de Rocky-f\/lountains is maar en
kele kilometer van het stadscentrum verwijderd... 

De kadettenkapel van de Air Force Academy te Colorado-Springs. 
Het beste is net goed genoeg! 

D E natuur heeft er gezorgd 
voor een spool<actitig 
landschap waarin rood

bruine rotsformaties de meest gril
lige vormen hebben aangenomen. 
Huizengrote steenbrokken zijn 
door erosie zo uitgesleten dat zij 
staan te balanceren op een steun
punt van een paar vierkante deci
meter groot. Ze kunnen zo te zien 
elk ogenblik naar beneden storten. 

Godentuin 
Elders rijzen groepen machtige 

stenen zuilen van honderden me
ter hoogte als verdorde bomen In 
een reuzenwoud uit een woeste 
vlakte. Of steile, door regen en 
sneeuw gladgeschuurde zandste
nen bergwanden, doemen als ver
sterkte burchten op in het land
schap. Zij bieden onderdak aan 
duizenden vogels die zich in hun 
flanken hebben genesteld. Dit on
vergetelijke gebied draagt de toe
passelijke naam: Garden of the 
Gods of Godentuin. 

Maar het echte geheim der go
den ontdekken we pas op het ein
de van een lange tunnel die ons 

heel diep in de buik van de Chey
enne Mountain voert. 

Hier moeten we onze passen af
geven, van bus verwisselen, de ca
mera's achterlaten en via een dub
bele afsluiting het terrein binnenrij
den. We dringen binnen in een 
halfronde diepe schacht, steeds 
verder en verder naar de ziel toe 
van de Cheyenne-berg. Na onge
veer 600 meter stopt de bus. We 
zitten meer dan een halve kilome
ter diep onder de rotsen. Een on
dergrondse stad duikt voor ons op. 
We passeren schildwachten en 
zandzakjes, we stappen door 
machtige poorten met stalen deu
ren van minstens 90 cm dik. Elke 
deur weegt 25.000 kilo en kan in 45 
sekonden worden gesloten. We 
betreden 15 grote stalen gebou
wen, die op 1.300 enorme spring
veren rusten om bestand te zijn te
gen de schokken van bombarde
menten en aarbevingen. Al de 
vleugels van die onderaardse ge
bouwen zijn via beweeglijke sas
sen met elkander verbonden. We 
zien gaarkeukens, eetzalen, voor
drachtzalen, een veldhospitaal, 
een kapsalon, een snack-bar, spor-

takkomodatie, eindeloze reeksen 
kantoor- en computerkamers, kon-
trolekamers en waterreservoirs om 
de veertienhonderd mensen die 
hier werken in staat te stellen gedu
rende een maand een nukleaire 
oorlog te overleven. 

Zenuwknoop 
We zitten in het NORAD (North 

American Aerospace Defense 
Command), het zenuwknooppunt 
waar via 12,5 miljoen computerlij-
nen al de informatie binnenloopt 
van de radarstations, de spionage-
vliegtuigen, de militaire satellieten 
enz..., die voor de Noord-
Amerikaanse luchtdefensie nuttig 
zou kunnen zijn. 

Luchtmachtgeneraal Robert T. 
Herres is de opperbevelhebber van 
het NORAD en daardoor een van 
de belangrijkste figuren voor de 
strategische luchtverdediging van 
Canada en de Verenigde Staten. 
Het is hij die de President moet 
waarschuwen als hij een aanval op 
Amerika verwacht. Van hier uit 
wordt de start en de vlucht van de 
Sovjet-raketten/vliegtuigen en 
ruimtetuigen gekontroleerd. 

De Sovjets beschikken over 300 
bombardementsvliegtuigen die 
Noord-Amerika met lucht-grond ra
ketten kunnen bestoken en jaarlijks 
worden er 30 bijgeproduceerd van 
het type Backfire. Elke maand ver
laat één Bear-H super bombarde
mentsvliegtuig, dat speciaal is uit
gerust om kruisraketten te trans
porteren, de Russische 
vliegtuigfabrieken. 

Regelmatig proberen Sovjet-
vliegtuigen het Noord-
Amerikaanse luchtruim binnen te 
dringen om het geallieerd radar
systeem te testen. Onmiddellijk 

worden de snelle F-15 interceptie
vliegtuigen op de indringer af
gestuurd om hem te verplichten het 
verboden gebied te verlaten. 

In de kontrolekamer ziet en no
teert men letterlijk alles, bv. alle ra
ketten die waar ook ter wereld wor
den afgevuurd: in 1985 waren en 
dat 507 in de USSR, 60 in de VS en 
17 elders. 

Vulkaan... 
Op 17 september was de stand 

voor 1986: 49 Amerikaanse- en 
340 andere raketten. Men obser
veert uiteraard ook de 150 satellie
ten die nu rond de wereld zweven 
en tenwijl wij naar het grote scherm 
staan te kijken, zien we hoe een 
Russisch Sp/'oes-ruimteschip 
rustig over Florida vliegt. Mocht 
men het soms niet geloven dat de 
wereld over een slappe koord loopt 
dat boven een vulkaan is gespan
nen. In 1985 werden generaal Her
res en zijn medewerkers 584 maal 
gewaarschuwd tegen een poten
tieel gevaar. 584 keer moesten zij 
liefst binnen de twee minuten dat 
gevaar evalueren en beslissen of 
men President Reagan af of niet 
moest alarmeren. 

We vernemen terloops dat de VS 
een nieuw rader-systeem ontwik
kelt dat zijn stralen naarde stratos
feer richt, waar ze worden terugge
kaatst naar de andere kant van de 
wereldbol. Daardoor kan men 
a.h.w. achter 't hoekje kijken Het 
enorme wereldomspannende 
waarschuwingssysteem van de VS 
moet miljarden dollar hebben ge
kost. Op mijn onnozele vraag hoe 
de VS zich kan verdedigen tegen 
een doodeenvoudige stomme 
kernraket die in een Amerikaanse 
haven vanuit een Russische vis
sersboot of vanuit een Russisch 

vrachtschip wordt afgevuurd 
heerst er enkele ogenblikken pijn
lijke stilte. Een zinnig antwoord kan 
niemand verstrekken... 

Net goed genoeg! 
In Colorado-Springs brengen we 

nog een bezoek aan de beroemde 
Air Force Academy, waar perma
nent meer dan 4.000 jonge kadet-
ten tot luchtmachtofficier worden 
opgeleid. Voor de Amerikaanse 
luchtmachtkadetten is het beste 
net goed genoeg. Getuige daarvan 
de schitterende kadettenkapel, 
een meesterwerk van moderne ar-
chitektuur. Tenslotte wonen we bij 
de 4de gemotoriseerde Infanterie 
Divisie in Fort Carson een schietoe
fening bij met de /aser-straal. 

Ook in Colorado-Springs zijn de 
strijdkrachten de grootste werkge
ver : van de 300.000 inwoners wer
ken 45.000 mensen voor het leger. 

Als ons vliegtuigje met een sier
lijke bocht over de militaire luchtha
ven van Peterson (Colorado-
Springs) vliegt ligt de stad te blaken 
in de zon. In de verte zien we de ge
heimzinnige Cheyenne-berg. Heel 
diep onder de rots draagt een vie-
renvijftigjarige vier-sterrenge-
neraal een verpletterende verant
woordelijkheid. 

God geve dat die flinke man zich 
nooit vergist I 

Oswald Van Ooteghem 

Volgende week: 
Vetrouwelijke en andere 
Amerikaanse gespreldten. In de Godentuin van Colorado-Springs staat een kolossale rotsblok te balanceren. Zo te zien klaar om naar 

beneden te storten... 
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John Cordier zet zijn voetbalideeën op papier: 

„Schaf het 
transfersysteem af" 

John Cordier verstaat de kunst van zich te doen spreiden. Op geregelde tijdstip
pen verl<ondigt de voorzitter van K. V.Mechelen zijn voetbalwijsheden. 

Cordier, laten we mekaar niet mis verstaan, is zeker niet de eerste de beste. Zijn 
Telindus is eigenlijk al veel méér dan een solide KMO en staat nog maar aan het 
begin van zijn internationale ontwikkeling. Daarnaast, en ook dat moet erkend wor
den, heeft hij met KV Mechelen het onmogelijke gerealiseerd: op een ogenblik dat 
alle klubs „inkrimpen " (Anderlecht dat nu al jaren na elkaar méér verkoopt dan koopt 
inbegrepen) is hij achter de kazerne aan het investeren geslagen. In voetballers
benen en in bouwmaterialen. Hij weet dus van wanten en vroeg of laat zullen daar 
sportieve suksessen uit voortvloeien. 

W^ 
[ zijn voetbalideeën op papier: 

F het 
ïrsysteem af" 
e kunst van zich te doen spreken. Op geregelde tijdstip-
ter van K. V.Mechelen zijn voetbalwijsheden. 
u niet mis verstaan, is zeker niet de eerste de beste. Zijn 
3l méér dan een solide KMO en staat nog maar aan het 
'Ie ontwikkeling. Daarnaast, en ook dat moet erkend wor-
lelen het onmogelijke gerealiseerd: op een ogenblik dat 
derlecht dat nu al jaren na elkaar méér verkoopt dan koopt 
Ie kazerne aan het investeren geslagen. In voetballers-
'en. Hij weet dus van wanten en vroeg of laat zullen daar 
oortvloeien. 

John Cordier, straffe uitspraken over zijn Grote Liefde... 

KV mist momenteel nog enkel 
een echte spits, een aan
valler van internationale 

klasse, om zich te kunnen mengen 
m het titeldebat. Cordier verdient 
bewondering wanneer hij stelt dat 
zijn klub Anderlecht minstens moet 
proberen te evenaren. Wie de 
beste niet wil zijn komt vanzelf in de 
versukkeling terecht. We kunnen 
die redenering moeiteloos volgen. 

Basisgedachten 
Cordiers inzichten en opvattin

gen staan te lezen in het eerste 
boek dat verscheen in de reeks van 
Elsevier ,,Managers in Vlaande
ren". Wij beperken ons tot het 
laatste derde van het boek waarin 
KV uitgebreid ter sprake komt. (Bij 
een andere gelegenheid zullen wij 
de ,,ekonomische" aspekten van 
de manager bespreken). We cite
ren enkele basisgedachten van de 
Mechelse praeses. Opvattingen 
waar we zonder moeite kunnen 
achter staan. 

— Toen Telindus naambekend
heid wilde verwerven verkoos het 
sportsponsoring boven andere pu-
bliciteitsmiddelen. Om financiële 
redenen. Cordier onderhandelde 
eerst met een basketbalklub maar 
konstateerde dat de verhouding 
investering-rendement minder 
gunstig lag dan bij een... tweede 
klasse voetbalklub. Hetvenwondert 
ons niet en het bewijst alleen maar 
dat ons basketwereldje ver boven 
zijn middelen leeft... 

— De scheidsrechters moeten 
beter betaald worden. Het scheids-
rechterskomitee moet autonoom 
worden. Het moet onttrokken wor
den aan de supervisie van het Uit
voerend Komitee dat in hoofdzaak, 
en dan zeker wat betreft macht en 
invloed, bevolkt wordt door verte
genwoordigers van de grote klubs. 
Het betreft hier een idee die al ja
ren door vele waarnemers wordt 
verdedigd. 

— Trainers zijn per definitie 
egoïstisch ingesteld. Ze denken op 
korte termijn. Er ligt een grote af
stand tussen hun woorden en 
daden. 

— De hypocriete taferelen die el
ke match met inzet kenmerken (het 
veinzen van overtredingen en bles
sures, het tijd winnen) hebben mets 
met professionalisme te maken. Zij 
zijn een uitwas waaraan men paal 
en perk moet proberen stellen. 

— Een ,,zwaar" premiestelsel 
vormt de beste stimulans voor spe
lers. Bij het opmaken van kontrak-
ten moet enige ruimte voor aanpas

singen open gelaten worden, eni
ge flexibiliteit moet worden 
nagestreefd. Cordier gaat er vanuit 
dat een voetballer m de loop van 
een seizoen, naar gelang zijn 
prestaties, moet kunnen schuiven 
van de ene naar de andere (promo
veren en degraderen dus) betaal-
kategorie. 

EENMAAL slechts won zij de 
titel in haar eigen gewichts
klasse. Ook nu verloor zij, 

in de finale, in haar eigen katego-
rie. Tegen een Nederlandse nog 
wel. Tegen Irene De Kok die in de 
komende jaren vermoedelijk haar 
gevaarlijkste konkurrente wordt. 

BIJ het beoordelen van de presta
ties van de Limburgse cack moet 
men er rekening mee houden dat 

Bij KV zouden er zo'n vier kate-
gorieën bestaan. De spelers met 
internationale klasse, de subtop
pers 'die ook elders moeiteloos 
zouden meedraaien), de doorsnee-
ploegspelers, de opkomende 
jeugd. Zeker geen gek idee. 

— De voetbalbond is een zwaar, 
log, ,.geïnstitutionaliseerd" li-

zij terugkwam uit een anderhalf 
jaar aanslepende kwetsuur. 

In opgang 
Er was veel wilskracht en talent 

nodig om van zover terug te kun
nen komen. Berghmans, laat daar 
geen twijfel over bestaan, wordt 
wellicht voor de zoveelste keer 
sportvrouw van het jaar. Zij is de 
sportkampioene die in ons land de 

chaam met vastgeroeste 
machtsstrukturen. Zij is niet aange
past aan de eisen van deze tijd. Er 
zou een ver doorgedreven on
derscheid moeten worden ge
maakt tussen prof- en amateur-
klubs. De bond zou de klubs ook 
méér en beter moeten dienen So
ciaal dienstbetoon zou een van 
haar opdrachten kunnen zijn. Cor
dier heeft overschot van gelijk. Hij 
wil zich zelf met bedoelde zaken 
gaan bezig houden Het zal hem 
met meevallen... We wensen hem 
kracht en sterkte toe. 

Cordier wordt echt spektakulair 
wanneer hij het transfersysteem ter 
sprake brengt. Hij pleit kordaat 
voor de afschaffing ervan. Omdat 
de op de spelersmarkt betaalde be
dragen in hoofdzaak verantwoor
delijk (samen met het jarenlange 
onbekwame management natuur
lijk) zouden zijn voor de katastrofa-
le financiële toestand waarin veel 
klubs zich momenteel bevinden. 

Cordier, die eerst wel stelde dat 
er drie manieren zijn om spelers 
aan te kopen of... af te huren (met 
name de door de klub zelf betaal
de transakties daarnaast de spe-
ler(s) die ter beschikking gesteld 
worden door de sponsors die uite
raard eigenaar blijven van de voet
balbenen en tenslotte de spelers 
die afgehuurd worden van bijvoor
beeld een naamloze vennootschap 
zoals Cova Invest, opgericht door 
John Cordiers zelf en als dusdanig 
eigenaar van een pak Mali-
noisspelers). 

Cordier vergist zich naar ons ge
voelen wanneer hij veronderstelt 
dat de uitgaven van de klubs door 
de afschaffing van de transfers au
tomatisch zullen gedrukt worden. 
Het vele geld zal dan gewoon in de 
zakken van de spelers terechtko
men. Binnenlands kan hij zich spie
gelen aan het wedervaren van de 
volley- en handbalklubs, buiten
lands hoeft hij slechts naar Frank
rijk te kijken. Ér zal weinig, om niet 
te zeggen niets, veranderen. Het 
geld zal enkel buiten het voetbalcir-
cuit belanden en tot bewijs van het 
tegendeel is dat geen voordeel... 
Wij maken ons in dit verband geen 
illuzies. Er zal altijd aan opbod ge
daan worden. Hoe sluitend de reg
lementering binnenlands of inter
nationaal, ook mogen ogen... 

grootste verbetenheid en de felste 
wilskracht aan klasse en kunde 
koppelt. En zij is, wanneer zij dat 
echt wil, zeker nog niet aan het ein
de van haar Latijn. 

Niet onbelangrijk is dat judo voor 
dames overal in opgang is. Het be
treft hier nog een sport met toe
komst Jammer voor Ingrid dat 

Ingrid Berghmans mag weer 
lachen... 

haar discipline Olympisch nog niet 
echt erkend wordt, zoniet konden 
we in Seoul alvast op één gouden 
plak hopen. Het beste was Bergh
mans kan overkomen is dat zij in 
Seoul haar kunsten kan ,,de
monstreren". Een eerste fase op 
de weg naar internationale erken
ning voor het vrouwenjudo. 

Toekomstplannen 
Daarmee is eigenlijk ons groot

ste vraagteken gezet. Dat de ma
nager van het jaar gelooft in de toe
komst van de klubs als kommercie-
le ondernemingen die mogelijk 

terecht kunnen op de tweede 
beurs (met aandelen dus) is zijn 
zaak. Voetbal wordt dan nog wel 
enkel gebruikt als promotiemiddel 
vooreen... horecakomplex. Of toch 
zo ongeveer. Dat hoeft niet perse 
negatief te worden ervaren maar 
de vraag blijft of de gewone man 
zich in soortgelijke ondernemingen 
nog zal herkennen. John Cordier 
schijnt daar gerust in te zijn. Even 
gerust als in de vaststelling dat de 
indirekte inkomsten nu al twee der
de vertegenwoordigen van de ont
vangsten van de klub. 

De gewone supporter dreigt, on
danks de retorica, overbodig te 
worden. Misschien moet hij niet 
eens meer naar het stadion komen. 
Hij ziet zijn match thuis via de be
taaltelevisie. Een andere toekomst
droom van de baas van Telindus? 

Eerlijk gesproken, wie zijn 
vaststellingen, remedies en toe
komstverwachtingen op een rijtje 
zet moet toegeven dat er een lijn in 
ligt, dat er een visie achter steekt. 
Blijft de vraag of het juiste, of ten
minste de volledig juiste, is. 

Want in zo'n opsomming komen 
vanzelfsprekend toegenstrijdighe-
den voor. Zoals deze: ,,Een intelli
gente aanpak is een vooruitstre
vend jeugdbeleid. Een klub heeft er 
alle belang bijzo veel jonge spelers 
aan te trekken als mogelijk. De ver
koop van die spelers brengt dan 
nog wat in het laadje. Hoewel de 
kosten evenmin onderschat mo
gen worden: een ernstig jeugdbe
leid kost heel wat moeite en geld.'' 

Precies. En daarom bestaan er 
in het voetbal evenwichten tussen 
inkomsten en uitgaven via trans
fers, grote en kleine. Overigens, 
hoe wil hij dat geld in zijn laadje krij
gen wanneer hij het transfer
systeem afschaft...? 

Gedaan met lachen 
Het betreft hier natuurlijk een de

tail. Al vinden we wel dat Cordier, 
bewust of onbewust, streng is voor 
zijn voorgangers en voor heel wat 
voetballeiders met een amateuristi
sche ziel. De veranderingen in het 
voetbal worden nu in versneld tem
po doorgevoerd. De managers 
hebben hun intrede gedaan. Voor 
tien jaar was voor ze nog geen 
plaats. Toen praatte men op de 
bestuursraden van de klubs inder
daad nog vaak over de voorbije 
match, over de was en over de her
komst van bepaalde fakturen. De 
beheerders waren toen inderdaad 
hobbyisten die goochelden met 
vrijkaartjes en individuele faveurt-
jes. Ze overleefden in kameraad
schapen ,,pro-deo" een aflopend 
tijdperk. We nemen het ze minder 
kwalijk dan John Cordier die mis
schien meer gelooft in de Tapie's, 
de Borelli's, de Agnelli's en de Ber
lusconi's. En misschien zelfs in de 
Cordiers. En het met hem verbon
den — al zijn we daar nog met zo 
zeker van — modulair systeem. 
Maar we geven hem alle krediet. 
We zijn benieuwd en hopen dat hij 
het voetbal nieuwe impulsen zal 
kunnen schenken. In afwach
ting good luck voor John en zijn KV. 

Flandrien 

— Managers In Vlaanderen: John 
Cordier. Over een nieuwe onderne
mingsstijl, Telindus en KV Meche
len. Ultg. Elsevier 1986. 450 fr. 

Ingrid is er weer 
Ingrid Berghmans veroverde vorige zondag in het 

Nederlandse Maastricht haar vijfde wereldtitel judo bij 
de dames. Voor de vierde keer na elkaar (het WK wordt 
tweejaarlijks georganiseerd) pakte zij goud in de open 
kategorie. In deze speciliteit verloor zij zelfs nog nooit 
een kamp. 
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Provinciaal voorzitter Hel<tor de Bruyne opende de namiddagvergade
ring met een schitterende terug- én toel<omstblik. 

De nieuwe partijleiding werd, samen met de Antwerpse VU-mandata-
rissen, ontvangen op het kabinet van burgemeester Bob Cools. 
Tijdens deze gemoedelijke ontmoeting benadrukte de SP-bewmds-
man dat Vlaanderen meer autonomie moet verwerven. Voorzitter 
Gabriels overhandigde het boek ,,Op de barrikaden" en hij ontving 

oen prachtig boek over Antwerpen 

In het Limburgse As werd voor de werkvergadering op verplaatsing 
gespeeld, met name in Voeren. En zoals blijkt uit deze foto, kan ook 

hier rustig en ernstig gewerkt worden. 
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Provinciale Icaderdagen 
Oictober-november 1986 
Entoesiasme troef 
in Bercliem en As 

Boordevol entoesiasme. Zo waren op z'n zachtst 
uitgedrukt de twee voorbije kaderdagen te Berchem 
en te As. 

Vooral dan in As, waarde nationale voorzitter thuis 
speelde, werd het een waar familiefeest. Organist 
Gaston Wauters diende slechts de eerste tonen van 
een liedje aan te heffen, of de zowat 250 aanwezigen 
gingn aan het zingen. Bloemen, een fles champa
gne, liters „Sezoen"... het was er allemaal. 

EIDE kaderdagen startten 
ook nu met een bijeen
komst van de arrondisse-

mentele bestuursleden, provin
ciale en nationale mandatarissen. 
In beide gevallen werden het 
boeiende en leerrijke werkverga
deringen onder het voorzitter
schap van sekretaris Paul Van 
Grembergen. 

Op het 
programma 

Om 10 u. 

Werkvergadering met alle 
arrondissementele be
stuursleden, nationale man-
dataflssen en provincie
raadsleden. 

Öetangrfjkste onderwer
pen zl|n e&n projekt rond het 
zuiver water ert de organiza-
U« wan ontmoetmgen met 
jongeren. 

Om 13U.30 

Ontnjoetfng met aHe ge-
meente!l|ke maiEtdatarissen. 

H^X N5* oog op de naken
de gemeenteraadsverkiezin
gen van "1968 een kennisma
king, maar tevens een bena-
drakkefi van de belangrijke 
rol van aBe vu-ma ndatans-
ser). 

Gaston Wauters achter zijn orgel Nu reeds vier kaderdagen slaagde 
hij er probleemloos in, de ganse zaal alsook het podium-met-partijtop 

aan het zingen te krijgen 

Om 15 u. 

Meeting voor affe militan
ten, kaderleden en mandata-
rlissen. 

,,Weten wat we wil len" en 
„Nemen wat ons toekomt". 
Dit zijn de leidraden waar
rond algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels en algemeen 
sekretaris Paul Van Grem
bergen hun Inzichten te ken
nen geven, zowel organiza-
torisch als potttiek. 

In Limburg werd wel even het 
programma overhoop gehaald 
De vergadering vond niet plaats 
te As, wel te Voeren i In alle rust 
kon evenwel gewerkt worden, en 
wat meer is; voor onze militanten 
in Voeren was het een hart onder 
de nem. 

Volle zalen 
's Middags was het ook nu 

telkens een drukte van jewelste 
In Antwerpen werd de nieuwe 
partijtop persoonlijk ontvangen 
door burgemeester Cools. Deze 
liet hiervoor even het SP-kongres 
te Gent in de steek. Op het ge
meentehuis van As was het een 
VU-onderonsje Burgemeester is 
er immers Jos Truyen, tevens VU-
voorzitter van de provincie Lim
burg 

In groten getale waren de man
datarissen afgekomen op de re
ceptie. Hen wachtte een lekker 
streekbiertje, een aanmoedigen
de maar ook vermanende toe
spraak van de voorzitter 

Omstreeks drie uur mocht or
ganist G. Wauters de talrijk opge
komen kaderleden en militanten 
verwelkomen op een prachtig uit
gevoerd Vlaams repertorium. De 
provinciale voorzitters Hektor de 
Bruyne en Jos Truyen konden 
een volle zaal begroeten. Niet 
zelden onderbroken door dave
rend applaus maar soms ook in 
alle stilte schetsten dan alge
meen sekretaris Paul Van Grem
bergen en algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels de inzichten van 
het nieuwe Partijbestuur op orga-
nisatonsch en politiek vlak. 

Na deze twee prachtige kader
dagen moet zeker een woord van 
dank gericht worden tot de orga
niserende afdelingen en hun 
mandatarissen. In beide geval-

Op het gemeentehuis van As was 
het met VU-burgemeester Jos 
Truyen een interne partij-aange-
legenheid. Hier overhandigt de 
burgemeester een prachtig bord 
met het schild van zijn gemeente 
aan algemeen sekretaris Paul 

Van Grembergen. 

len, zoals trouwens voordien te 
Tienen en te Zottegem, zorgden 
zij voor een erg puike ontvangst, 
een vlotlopende organisatie en 
een sfeervolle zaalversiering. 

Het zal er vandaag vooral op 
aankomen het entoesiasme van 
de voorbije kaderdagen om te 
zetten in daden. Wetend dat we 
willen, te nemen wat ons toe
komt... 

De laatste provinciale Icaderdag 

Zondag 9 november 1986 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
„Park Rodenbach" 
Lange Brugstraat 5 

8800 Roeselare 
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Het partllbestuur deelt mee... 

Na afloop van het partijbestuur van maandag 27 oktober jl. 
hebben algemeen voorzitter Jaak Gabriels en algemeen sekretaris 
Paul Van Grembergen volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Het partijbestuur van de Volksunie 
besprak de politieke toestand die ont
staan IS door het PSC-voorstel van 
een bestand inzake Voeren en de 
aanvaarding van dit voorstel door de 
regering en de meerderheid 

Het Partijbestuur meent dat vier 
vaststellingen zich opdnngen 

1 Na de op zichzelf reeds onaan
vaardbare benoeming van Happart tot 
burgemeester werd Vlaanderen ge
durende meer dan dne jaar gepaaid 
met de belofte, dat het arrest van de 
Raad van State van rechtswege zou 
uitgevoerd worden „naar de geest en 
naar de letter" Deze belofte is thans 
een schandelijk bedrog gebleken 

2 Door verder te moeten wachten 
op wat het rechtens diende te krijgen 
en door verder te moeten afhangen 
van Waalse wil of onwil terzake, wordt 
Vlaanderen in het defensief gedron
gen 

Dit is het slechtst denkbare uit
gangspunt voor de behandeling van 
de belangrijke dossiers die ter tafel 
liggen en die alle sterk kommunautair 
geladen zijn de ,,aankoop van de 
eeuw" bij de RTT, de militaire bestel
lingen, het dossier Brussel, de gelden 
voor de Gemeenschappen en Gewes
ten Het Partijbestuur vreest deze 
dossiers geglobaliseerd te zien met 
Happart wat onvermijdelijk zal leiden 
tot nieuwe toegevingen aan de Waal
se chantage 

PSC-invloed verhoogt 
3 Het zogenaamde , bestand" in

zake Voeren bevestigt alleen maar 
dat de regering verdeeld en ver
scheurd blijft Van een dergelijke ver
deelde bewinstploeg is geen ernstig 
herstelbeleid meer te verwachten De 
offers, die de burgers reeds gebracht 
hebben, dreigen verloren te gaan Het 
vooruitzicht op verhoogde werkloos 
heid en de vaststelling dat de Belgi
sche munt reeds vóór de regermgskri 
sis aan het wegzakken was bevesti 
gen trouwens dat het herstelbeleid 
van Martens-VI alvast op deze vlak
ken aan het falen was reeds vooraleer 
de regering door de Happart-krisis 
vleugellam werd gemaakt Het ,,be
stand" kan deze negatieve trend al
leen maar versnellen en verhaasten 

4 De kapitulatie van de Vlaamse 
regeringspartijen voor eisen en veto's 

Sjerp op zoek 
naar schepen 

Op de kaderdag in As heeft 
een schepen zijn sjerp verge
ten. 

Deze is terug te bekomen bij 
Ivo Conincx, Koerweg 10a, 3600 
Genk. Tei. 011/35.53.46. 

van hoofdzakelijk de PSC heeft de 
positie van deze Waalse CVP in de 
regering aanzienlijk versterkt Dat 
PSC-minister van Ekonomische Za
ken Maystadt vice-eerste-minister 
wordt en binnendnngt in de hoogste 
regenngstop is een veeg teken aan de 
vooravond van de behandeling van de 
grote sociaal-ekonomische dossiers 

Tevens valt te vrezen dat de uiterst 
reaktionaire opvattingen van de PSC-
minister van Tewerkstelling en Arbeid 
Hansenne een verhoogde impakt krij
gen 

Bolsjevistische trekjes! 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

waarschuwt ten scherpste tegen de 
plannen van minister Hansenne inza
ke de koppeling van het wachtgeld 
aan de gekozen studierichting 

De jeugd, en binnen de jeugd in
zonderheid de inzake begaafdheid 
zwakkere groep zou aldus gestraft 
worden voor het gebrek aan tewerk
stellingsbeleid van de regenng Dat 
aan deze aftandse PSC-visie de 
Vlaamse jeugd zou opgeofferd wor
den acht het Partijbestuur van de 
Volksunie verbijsterend 

De PSC beweert een ,,personalisti
sche" visie op de mens te hebben De 
voorstellen van Hansenne lijken inte
gendeel boijsevistisch geïnspireerd te 
zijn waarbij men op voorhand gaat 
bepalen in welke nchting men moet 
marsjeren Als Hansenne nu zijn zin 
krijgt, dan zal men straks misschien 
reeds vanaf de wieg beslissen welke 
studie-opleiding een kind moet krij
gen 

Voor de Volksunie is Hansenne met 
langer aanvaardbaar als minister 

ADVERTENTIE 

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

mÊÊÊ 
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De Maerschaick 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom 
Tel 03-888 44 07 en 03-888 56.55 

Dokumentatie gratis 

OCMW-voorzitter Simone Janssens te Rotterdam 

Het gehandikaptenbeleid in Europa 
,,Naar een harmoniserend gehandikaptenbeleid in de EG?". Dit 

was alleszins het uitgangspunt op een internationale bijeenkomst 
te Rotterdam. 

Organisator was de International Union of Local Authorities 
(lULA). Al de verenigingen van steden en gemeenten binnen de 
Europese gemeenschap kregen uitnoding enkele van hun leden af 
te vaardigen tot deelname aan wat genoemd werd ,,het Rotterdam-
Konges" van 30 september tot 3 oktober 1986. 

Vanuit de Vereniging Belgische 
Steden en Gemeenten (VBSG), afde
ling Maatschappelijk Welzijn, mag Si-
monne Janssens-Vanoppen de Volks
unie vertegenwoordigen m het 
Vlaams en nationaal direktiekomitee 
en dit sinds de jongste gemeente
raadsverkiezingen Hier een weerslag 
van haar deelname aan dit kongres 

Mans genoeg 
Blij om de uitnodiging, passend en 

dicht aansluitend bij onze interesses 
stelden wij ons kandidaat tot deelna
me aan deze belangrijke dagen Even 
eerlijk zijn het was Guy Deckers, 
OCMW-voorzitter te Borgloon en me
dewerker aan de LISO, die meteen 
steun toezegde en dat is toch wel 
prettig te noemen 

Zelf zijn WIJ sinds 1983 OCMW-
voorzitter te Heusden-Zolder en se
dert jaren aktief in het oudervereni-
gingswerk in de sektor gehandikap-
tenzorg zowel plaatselijk, provinciaal 
als nationaal en zelfs internationaal 
Aangezien het ons lukte te Heusden-
Zolder te starten met Tienhof' een 
naar het Focus-model opgezet projekt 
tot zelfstandig en geïntegreerd wonen 
voor lichamelijk gehandikapte men 
sen voelden WIJ ons mans genoeg om 
de uitdaging aan te gaan 

Christine Lessire, maatschappelijk 
werkster aan het OCMW van La Lou 
viere zette een onderzoek op dat werd 
aangepast vertaald en met de steun 
van de vereniging verzonden naar al 
de steden gemeenten en OCMW s 
van België 

Het mag een sukses worden ge 
noemd dat 479 antwoordformulieren 

binnen kwamen op een totaal van 
589 

Opvallend is dat in ons land de 
plaatselijke besturen sterk georgani
seerd zijn op het vlak van de ,,thuis-
verzorgingsdiensten", zoals gezins-
en bejaardenhulp, klusjesdiensten, 
bedeling van warme maaltijden e v a 
Uiteraard richt deze dienstverlening 
zich met uitsluitend tot gehandikapte 
mensen, maar tot een ruimer publiek 
van mensen die door omstandighe
den voor korte of langere duur op hulp 
zijn aangewezen 

Dit te mogen registreren was een 
boeiend werk en een goed aankno
pingspunt voor gesprek 

Tot onze verbazing ontvingen we 
14 dagen voor aanvang van het kon
gres een brief met uitnodiging om te 
Rotterdam de „Belgische" situatige 
te schetsen 

Uiteindelijk lukte het ons dit in het 
Nederlands te doen, wat in de veelzij
dige EG-aanwezigheid ongewoon 
bleek te zijn 

Nederland op kop 
De verschillende landen waren flink 

vertegenwoordigd Alleen het Groot
hertogdom Luxemburg ontbrak op het 
appel 

Na de verschillende prestaties stel
den we met genoegen vast dat de 
toestand in ons land best de vergelij
king met EG-partners kan doorstaan 

Enkele van de deelnemers Van links 
Scott (Schotland) Simonne Janssens 

naar rechts Mr Hannau (Ierland) mr 
(Vlaanderen) en mr O'Brien (Ierland) 

Het blijft een feit dat Nederland in de 
konkrete uitwerking van projekten 
koploper is Maar, vooral dan wellicht 
in Vlaanderen zijn er toch ernstige 
pogingen tot bijbenen wat dit betreft 

Wat je vooral proeft op zo'n kon
gres IS de sfeer vanuit andere landen 
De mentaliteit rond de zorg voor de 
mens en het kind met een handikap 
kun je echt met identiek noemen Wel 
zijn de uitgangspunten in denken en 
doen vergelijkbaar, maar de nodige 
financies samen met een mentaliteit 
van en tot integratie laten toch wezen
lijke verschillen voelen 

Vanuit de Kongresresoluties wil 
men in de toekomst daaraan dan ook 
wat gaan doen Zelf suggereerden we 
binnen de EEG te komen tot harmoni
sering en standaardaanpassingen 
wat de algehele toegankelijkheid be
treft Te vermelden valt dat de resolu-
tieteksten unaniem werden goedge
keurd 

Wat nu? 
Open vraag blijft wat zal nat het 

kongres de opvolging z i jn ' 
De deelnemers waren pleiters voor 

opvolging en bestendiging wat door 
de heer Daunt, hoofd van de EG-
kommissie werd gesteund 

We durven dus hopen dat er inder
daad een weerzien komt om geza
menlijk te werken voor onze medebur
gers die we ,,gehandikapten" noe
men Praktisch nog dit het onder 
zoek door de VBSG opgezet wordt 
verder tot een rapport uitgewerkt, 
waarin ook de kongresresoluties zul
len opgenomen worden 

Op die manier hopen we met alleen 
een steentje te hebben bijgedragen 
maar tegelijkertijd een eigentijds do-
kument te hebben samengesteld ter 
beschikking van hen die er om ver
zoeken Eind 1986 zou alles voor 
mekaar moeten zijn' 

Simonne Janssens-Vanoppen 
OCMW-voorzitfer 

Op 1 november 

VU met 
TGV^tandpunt 
naar Parijs 

Op zaterdag 1 november e k 
draagt de Volksunie het TGV-partij-
standpunt uit naar de Franse hoofd
stad 

De aktie werd inter-arrondissemen-
teel opgevat met als voornaamste 
deelnemers de arrondissementen 
Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven, Ant
werpen en Mechelen-Turnhout 

De reisleiding berust m handen van 
Euro-parlementslid Willy Kuijpes en 
van Enwin Brentjens 

Het vertrek van de autobus is voor
zien omstreeks 7u 's morgens aan 
Berchem-kerk (kruispunt Singel-Gro
te Steenweg te Berchem-Antwerpen) 
Onmiddellijk na de aankomst in Pa
rijs, gaat de VU over tot de aktie, 
waarna 's namiddags een bezoek kan 
gebracht worden aan de lichtstad De 
deelname in de onkosten bedraagt 
450 fr 

Inschrijven bij Erwin Brentjens 
(03/457 72 40), Willy Kuijpers 
(016/22 96 42) en Kris Van Dijck 
(014/37 72 28) 

Na de uiterst geslaagde en massale 
deelname aan de betoging tegen de 
HSL m Halle, moet ook deze buiten
landse aktie tot een waar sukses kun
nen uitgroeien 

E. Brentjens 

ZO^KÉEC]̂  

D 30-jarige dame houder van diplo 
ma sekretanaat/moderne talen en di 
ploma van dactylografie zoekt drin
gend een betrekking als bediende 
(vol of deeltijds) Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem — 
Senator, Arm Lonquestraat 31 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 
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Provincieraad van Antwerpen 

Verkeers- en milieuproblemen 
aan de orde 

Oe vergaderingen van de Provincieraad van Antwerpen slepen 
zich voort. IHet vooropgesteld tijdschema komt steeds meer in het 
gedrang. Oe zenuwachtigheid stijgt, de onzekerheid neemt toe. 
Bovendien werpt het vlijmscherpe zwaard van Damocles, dat 
boven de nationale regering hangt, ook zijn schaduw af op de 
Antwerpse Deputatie. De donderwolken dreigen maar voorlopig 
I^Q,storm en onweer uit... 

Weer of geen weer, de oppositie 
gaat door met haar kritische beden
kingen bij de besprekingen van de 
begroting 

Coremanskring 
naar het teater 

De Antwerpse Coremanskring no
digt uit op de teatervoorstelling 
„Vrouwenharten en Mannendro
men" 

Deze teaterproduktie wordt ge
bracht door het Mechels Miniatuur-
teater met de gebroeders Verreth, in 
de hoofdrollen Met deze monumen
ten uit het Vlaams volksteater is een 
gezellige teateravond verzekerd No
teer dus alvast, 4 november 1986 te 
20 u voor het M M T met,,Vrouwen
harten en Mannendromen" 

Kaarten aan 450, 350, 250 en 150 
fr kunnen gereserveerd worden op 
het Sekretariaat van de Coremans
kring, tel 03/238 82 08 (tijdens kan
tooruren) of aan de Kassa van Aren-
bergschouwburg, tel 03/232 11 14 of 
232 85 23 iedere dag tussen 11 en 16 
u (zaterdat tot 14 u ) 

Houders van een Plus-3-pas geme
ten rangverhoging 

De VU-fraktie kwam sterk uit de 
hoek 

Fietspadenmanie 

BIJ de bespreking van het provin
ciaal verkeersveiligheidbeleid kwam 
Koen Raets tussen Namens de frak-
tie drukte hij zijn bezorgdheid uit over 
de ,,verkeersapartheid ' in het beleid 
van de provincie. De Bestendige De
putatie zit reeds enkele jaren opge
schept met een fietspadenmanie De 
verhoging van de verkeersveiligheid 
voor fietsers en de aanleg of verbete-
nng van fietspaden, in ontegenspre
kelijk noodzakelijk maar zou, volgens 
Koen Raets, moeten kaderen in een 
algemene verkeersveiligheidpolitiek 
waarin de zwakste en grootste alge
mene verkeersveiligheidspolitiek 
waarin de zwakste en grootste groep 
verkeersdeelnemers, de voetgan
gers, een bevoorrechte plaats krijgen 

Koen Raets pleitte daarom voor het 
herdenken van het bestaande subsi-
diereglement voor de aanleg en ver
betering van fietspaden in de richting 
van een subsidiereglement voor de 
verbetering van de verkeersveilig
heid De VU-fraktie drong daarom aan 
op een verhoging van het subsidie
ringspercentage ten voordele van de 
gemeenten Een goede subsidiepoli

tiek, gebaseerd op een algemeen ver
keerscirculatieplan, kan de gemeen
tebesturen ertoe aanzetten meer aan
dacht te besteden aan de verkeersvei
ligheid 

Aanslag op Netevallei 
Staf Driesen vroeg de uitdrukkelijke 

steun van de provincieraad voor een 
alternatief en valabel plan voor de 
verhoging van de Netedijken Het Sig
ma-plan, dat na de dijkbreuk te Ruys-
broek, door de Belgische overheid 
werd uit de mouw geschud, is een 
regelrechte aanslag op de Netevallei 
Het opstellen van deze plannen werd 
vanuit Brusselse ministenes georkes-
teerd zonder rekening te houden met 
de historische, ekologische en ekono-
mische betekenis van deze regio De 
inspraak van provinciale en gemeen
telijke organen werd genegeerd De 
rekening die vandaag wordt gepre
senteerd ter beveiliging van de bevol
king, IS zonder meer overdreven en 
dekt zeker de lading niet 

Door de geplande dijkverhoging tot 
de helft terug te brengen en eventueel 
aan te vullen met wachtbekens, kan 
de Netevallei gespaard blijven van 
een onherstelbare aanslag op haar 
eigenheid zonder dat de veiligheid 
van de inwoners in het gedrang komt 

Dit alternatief voor het Sigma-plan 
werd door de VU-fraktie als motie 
ingediend 

Besciiamend vertoon 
De tussenkomst van Clem De Ran

ter aangaande de politieke benoe-
mingspolitiek bij Cipal (Centrum voor 
Informatieverwerking van de Provin-

In de Antwerpse gemeenteraad: 

Het kronkelende kollege! 
Algemene indruk van de zitting van de gemeenteraad verleden 

dinsdag is wei dat onze ploeg er op zijn minst gezegd zeer wakker 
voorkwam, iedereen kwam alert uit de hoek met pertinente 
vragen, opmerkmgen en tussenkomsten. En regelmatig moest 
met schaamrood een SP-er zich aansluiten en mee 't kollege 
tegenspreken. 

Een even regelmatig moest groen-
gekweld een CVP-er ofwel zwijgen 
(SIC) ofwel hetzelfde doen Spijtig dat 
er zo weinig publieke ruchtbaarheid 
aan gegeven wordt door de gestroom
lijnde joernalisten en hun redakties 

Schuldenscheppend lenen 
Nadat Ria Van Rompay het franse 

,,cul-de-sac" had doen vervangen 
door het Nederlandstalige ,,keer
weer" voor doodlopende straat, 
kwam Gerard Bergers nogmaals te
rug op de schabouwelijke schulden
scheppende praktijk van ontlenen van 
zowel subsidietussenkomst als van 
heteigen stadsaandeel bij investerin
gen. De schepen had namelijk be
weerd dat dit vroeger met gebeurde 
en dat dit dus ook met verantwoorde
lijk was voor de vroegere schulden
berg Een willekeurig voorgelezen ge
meenteblad deed hem blozen Maar 
desondanks wil hij, gebonden door de 
koalitiemoraal, nog altijd met toege
ven dat de VU eens te meer bij monde 
van Gerard gelijk heeft' Daar het hier 
om financienng van onteigeningen 
gaat en aan de andere kant tevens de 
verkoopsopbrengsten van eigendom
men m de ,,grote pot" verdwijnen, 
stemde onze fraktie tegen 

Onduidelijke werken 
En Beerschot kwam eens te meer 

ter sprake Weliswaar blijft de finan
ciering van de loges nog altijd uitge
steld Maar nu moest Gerard Bergers 
eens te meer tussenkomen om snij
dend te stellen dat de gevraagde 

hoogdringende stabiliteitswerken on
deraan de loge, reeds uitgevaard wa
ren En de makke gemeenteraad 
hinkte weer eens achteraan Logisch 
want regelmatig wordt deze raad van
uit de kollegebanken beschouwd als 
een parlement dat alleen maar voor 
last zorgt terwijl de grote mensen er 
tijd mee verliezen als ze zwaarwichti
ge beslissingen moeten nemen Van 
demokratie en inspraak hebben ze 
vooral bij hun eigen werk geen kaas 
gegeten, dachten wij 

Kosten maken voor de omleiding 
van een (NAVO)pijpleiding om een 
wachtdok voor lichters te realiseren 
terwijl Sint-Anna er voor zorgt dat dit 
op lange termijn uit-of-afgesteld 
wordt, IS al te kras, meende Hugo 
Schiltz De schepen antwoordde na
tuurlijk met zijn zorg uit te spreken 
voor de binnenschippers ('t zijn mid
denstanders) maar laat ze verder 
wachten buiten het wachtdok 

En de Hooge Maey kwam met de 
verharding van toegangswegen bij 
monde van Gerard Bergers en Fonne 
Crick opnieuw aan bod Gegevens 
werden met blootgelegd, de raad zag 
geen echt dossier, dedzelfde aanne
mer krijgt alles toegewezen, enzo
voort Dat allemaal onder het mom 
van hoogdringendheid De Groenen 
sloten zich hierbij aan en stemden 
mee tegen Ria Van Rompay vroeg 
nog eens naar de restauratiewerken 
aan Sint Paulus en pikte de terugtrek
kende SP-er zijn interpellatie af inza
ke de financienng van de henwaarde-
nngsgebieden die door het nationaal 

gesjoemi veel burgers op hun beloof
de subsidies doen wachten 

Tram-enquéte 
Hugo Schiltz moest de schepen 

weer eens aanpakken over de enquê
tes en hun onvolledige vraagstelling 
zodat de invuller met zijn reële voor
keur tot uiting kan brengen Deontolo-
gisch fout en vooral wetenschappelijk 
waardeloos als beleidsinstrument 
voor de overheid is de tram-enquète 
Terecht merkte hij op dat dit een 
enquête over een tram op de Linker
oever IS, geïnspireerd door Miva Re
pliek van de schepen bleek verhelde
rend ongeveer 35 % antwoorden zijn 
al binnen en dus is 't representatief, 
en dus is 't goed Het uiteindelijk 
debat over de opties moet nog ko
men Maar zoals Hugo Schiltz terecht 
opmerkte neem de mensen ernstig 
en laat Miva met haar oplossing er 
persé doorduwen onder het mom van 
demokratiesch (en gemanipuleerde) 
inspraak Dat is enkel een fiat provo
ceren voor een reeds genomen be
slissing 

Vervuilende werken 
Fonne Crick sloot de rij met een 

interpellatie over de wijze waarop 
straten hergeprofileerd worden zodat 
de voetpaden mee bezoedeld worden 
door vastplakkende steentjes, enzo
voort Deaktie van VU-Wilrijk veertien 
dagen geleden was duidelijk In het 
buitenland gaat het met kleine kosten 
anders Waarom hier n ie f Fonne, die 
zoals in Duitsland een jute-gordijn 
voorstelde om de voetpaden (én de 
voorbijgangers) te beschermen tij
dens de asfaltwerken, kreeg gelijk 
Afwachten is de boodschap 

(H.H.) 

cies Antwerpen en Limburg) lokte, 
zoals te verwachten viel, een schijn
heilige en hypokriete reaktie uit De 
Bestendige Deputatie en de beheer
ders van CIPAL in de Provincieraad, 
vluchtten in een beschamend schim
menspel om laat het ons gerust stel
len, stinkende potjes dicht te houden 
De provinciale personeelsleden die 
dit zielig vertoon aanhoorden, hadden 
er hun bedenkingen bij 

Nog dit Na dit schimmenspel van 
ruim een half uur, waren de persban-
ken leeg Dit bedrcievend toneel was 
met langer te pruimen 

Waar ligt Antwerpen? 
Bart Vandermoere pleitte ervoor 

om een verhoogd bedrag ter beschik
king te stellen voor de toenstische 
propaganda van de provincie Antwer
pen 

De middelen die in de begroting 
1987 voorzien worden, amper 14 mil
joen, stelt de Provincie Antwerpen 
met in staat om een promotie te voe
ren in het buitenland Het produkt ligt 
echter in de markt 

DEnken we maar alleen aan de 
troeven die de stad Antwerpen als 
kultuur-historisch centrum te bieden 
heeft 

De toeristische promotiedienst van 
de Provincie Antwerpen laat deze 
waardevolle troeven liggen Bij ge
brek aan een samenhangend toens-
tisch beleid en financiële middelen, 
dreigt Antwerpen de trein te missen in 
de snelle evolutie van de toenstische 
wereld 

K. De Meulder 

FVV nu ook 
te Kalinthoul 

Welkom aan alle vrouwen op de 
stichtingsvergadenng van F W Kalmt-
hout op maandag 10 november 1986 
om 19u 30 in ,,De Raaf", Withoeflei 1, 
Heide 

Op de dagorde 

— ,.Vrouwen in de Vlaamse Bewe
ging", voordracht door mevr H De 
Bleecker-Ingelaere, algemeen voor
zitster 

— Wat IS het F W en wat willen wij "> 
— Vraag om medewerking in het 

bestuur 

Hebt U aandacht voor deze vereni
ging en wil U op de hoogte blijven, 
maar kan U met aanwezig zijn, dan 
kan U ons steunen door storting van 
150,-fr lidgeld op nr 405-4515341-85 
van FVV, Rode Weg 50B, Kalmthout, 
met vermelding van naam en adres U 
hoort dan nog van ons 

Kom eens kennismaken, we ver
wachten U 

Inlichtingen bij José Van Thillo-Ver-
bruggen, tel 666 57 77 

FW-Berohem 
Woensdag 19 nov om 20 u in het 

Kultureel Centrum Berchem zal pen
ningmeester mevr Estelle Verplan-
cke-Verhaegen ons wat bijbrengen 
over het ,,Kantklossen" of ,,Kant 
langs alle kanten bekeken" 

De Vlaamse Knng-Berchem organi
seert een Volkszangavond o I v Gust 
Teugels, op zaterdag 11 oktober om 
20 u in het Kultureel Centrum Ber
chem 

Kaarten in voorverkoop 100,- fr bij 
mevr Paula Van Beeck tel 03/321 73 
60, 120,- fr aan de kassa 

ANTWERPEN 
OKTOBER 

30 ZWiJNDRECHT-BURCHT: ge
leid bezoek aan Sint-Jacobskerk te 
Antwerpen Vertrekt om 14u Kerk
plein, Zwindrecht Org Vlaamse ge
pensioneerden ,,Rust-Roest" 
31 KAPELLEN: Jongerenfuif in de 
Denneburghoeve, Geelhanddreef 
Aanvang 20u30 Org Vlaamse Jon
geren Kapellen 

NOVEMBER 

1 EDEGEM: Ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van VU-Edegem, 
tentoonstelling in ,,Dne Eiken" Open 
op 1, 2, 7, 8 en 9 november 
1 EKEREN: Sociaal dienstbetoon in 
zaal De Boterham, Veltvi/ycklaan 23, 
van 13u 30 tot 14u 30 door VU-Eke-
ren 
2 STABROEK-HOEVENEN-PUT-
TE: Papiervouwkunst onder leiding 
van lesgevers van het Internationaal 
Ongami-Centrum Om 14u in de Wit-
venzaal, Witvenstraat te Hoevenen 
Inkom 50 fr (papier inbegrepen) Org 
FVV-Stabroek-Hoevenen-Putte 
7 WILRIJK: Derde Breugelavond in 
zaal Valaarhof, m m v Zakdoek Aan
vang 20u Inkom 300 fr Inschrijven 
bij Geert Verhelst (827 70 08) Org 
VNJ-Wilrijk 
8 MOL: Verenigingenkwis in zaal 
Malpertuus, Turnnoutsebaan 15 In
schrijven aldaar Aanvang 20u Org 
VUJO-Mol, Vlaamse Knng 
8 HOEVENEN: 11e Herfstbal van 
de VU-afdeling Stabroek-Hoevenen-
Putte, in zaal Schuttershof, Kerk
straat Aanvang 20u 30 Muziek 
DJ Willy Inkom 100 fr 
8 MECHELEN: VU-bal in de nieuwe 
stadsfeestzaal, Botermarkt Aan
vang 21 u Orkest The Lords 
8 NIJLEN: Bal van de VU Zaal 
Nilania met de JML-band Deuren 
20u Inkom 60 fr 
8 KALMTHOUT: Volksumebal in 
parochiezaal het Centrum te Heide 
Aanvang 20u 30 Inkom 80 fr Disco-
bar ,,Radio Saturnus" 
10 MOVE: VU-Mosselsouper in de 
Rodenbachschool, Ondenwijsstraat, 
om 19u Deuren om 18u30 Inkom 
200 fr Als alternatief koude schotel 
10 MORTSEL: Amnestieavond met 
TAK-film Spreker Erwin Brentjens 
In ,,Gemeentelijk Ontspanningslokaal 
Mayerlei' Aanvang 20u 
10 KALMTHOUT: Stichtingsverga
denng FW-Kalmthout in ,,De Raaf", 
Withoeflei 1, Heide Om 19u30 Ie
dereen welkom Inl bij José Van Thil-
lo-Verbruggel 666 57 77 
12 KAPELLEN: „Als sterven een 
stukje leven wordt" Voordracht over 
stervensgebeleiding en het rouwpro
ces door mevr Minne Arts-Van Goe-
them Vergaderzaal POB om 20 uur 
Org FVV-Kapellen 
IS EDEGEM: Kaartwedstrijd om 
14u in zaal Elzenhof met om 19u 30 
Grootse Kwisavond over Vlaanderen 
Org VU-Edegem 
15 WOMMELGEM: Dansavond van 
VU-Wommelgem in feestzaal ,,Kei
zershof", Dasstraat 24 Aanvang 
20u 30 Muziek Frank Missoorten. 
Inkom 50 fr 
15 MOL: Tweedehandsbeurs kle
ding, tK)eken, fonoplaten en speel
goed Malpertuus, Turnhoutsebaan 
15 org VZW Malpertuus, VNJ-IVIoi 
en Vlaamse Knng 
19 KAPELLEN: Samen naar het 
,,Hollands Kaas Festival" in het Kultu
reel Centrum ,,Hemelhoeve", Mikse-
baan 4, park Brasschaat Dia's, voor
lichting, demonstraties en degustatie 
gratis Bijeenkomst 19u 30 parking 
GB Aanvang 20u Org FW-Kapel-
len, tel 664 88 19 
21 TURNHOUT: Een avond met 
Pro Vita over Abortus in De Schalmei 
om 20u30 Org Vlaamse Kring 
23 MOL: Grotte zettersprijskamp 
met 10 000 fr prijzen Inschrijvingen 
vanaf 13u Malpertuus Turnhoutse
baan 15 Org. VU-Mol 

ZO€K€RC]6 
D Te koop boeken en kursussen Ie 
kandidatuur Romaanse (UFSIA) — zo 
goed als nieuw (alle verplichte boeken 
en kursussen) Pnjs overeen te ko
men Tel 03/666 49 74 

30 OKTOBER 1986 
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Federatie van Vlaamse Kringen bijeen te Galmaarden 

FVK eigen identiteit binnen 
de Viaamse Beweging 

Het wordt een traditie dat de FVK In ol^tober bijeen l(omt. De 3e 
landelijke ontmoetingsdag vond plaats in het Baljuwhuis te Gal
maarden, op 18 oktober. Het belangrijkste agendapunt was de 
uitvaardiging van het FVK-manifest, of de plaats van het Vlaams
nationaal Kuituur- en Strijdfonds binnen de Vlaamse Beweging. 

In oktober 1985 werd in de Zwalm-
molen de start gegeven van de pro
fielbeschrijving van de FVK Een 
grootscheepse raadpleging van de 
basis die moest leiden tot de identiteit 
van het Kuituur- en Strijdfonds 

Manifest 

Inmiddels zijn we een jaar verder en 
de verkregen resultaten werden ge
bundeld in het FVK-manifest Dat ma
nifest werd trouwens tijdens de ont
moetingsdag te Galmaarden uitge
vaardigd Het bevat het 10-puntenpro
gramma van de FVK, te weten 
— struktuur geven aan het Vlaams-

nationaal verenigingsleven 
— Vlaams-nationaal kulturele 

spreekbuis 
— integraal-federaal 
— pluralistisch 
— met partijgebonden 
— stimuleert zelfvorming en -ont

plooiing van volwassenen 
— gericht op de zelfrealisatie van de 

Vlaamse volksgemeenschap 
— Ijvert voor de kulturele ontvoog

ding van Vlaanderen 
— staat aan de spits van de Vlaamse 

Beweging 
— stimuleert het lokaal Vlaams-na

tionaal verenigmgswerk 

Identiteitskaart 
Zeer nobele doelstellingen, waar

mee de Federatie van Vlaamse Knn-
gen zich duidelijk plaatst naast de 
andere vier kultuurfondsen, trouw aan 
haar vier pijlers Vlaams-nationaal, 
federaal, pluralistisch en demokra-
tisch 

De identiteit van de FVK werd dan 
ook konkreter gemaakt door de uit
vaardiging, door de algemene voorzit
ter Etienne Van Vaerenbergh, van de 
FVK-identiteitskaart De eerste geluk
kige bezitter van de FVK-identiteits-
kaart is Cilia Van der Spurt, van de 
afdeling Karel Bulsfonds Sint-Agatha-
Berchem De kaart is tevens als lid-
kaart gekoncipieerd zodat elk lid van 
de FVK weldra dergelijk pronkstuk in 
zijn portefeuille heeft steken 

Diciiter 
Wllfried 
De Boeclc 
gelauwerd 

Het VU-hd en trouwe WIJ-lezer Wll
fried De Boeck uit Dilbeek behaalde 
de 1e prijs voor poëzie te Drongen 
Een poezieprijs die uitging van de 
Drongense kunstkring ,,Kunstschip 
Dronghene" 

Er waren 98 inzendingen en de jury 
besliste na een derde vergadering de 
prijzen als volgt toe te kennen 
Ie prijs Wllfried De Boeck, Dilbeek 
2e prijs Denys van Rillegem, Gent 
3e prijs Mark Van Der Veeken, Ma-
chelen 

,,Een sukses voor de Leiestreek" 
benadrukte de voorzitter die de dich
ters eerder om de hoge kwaliteit van 
de gedichten rond het thema ,,Aan de 
andere kant van de Spiegel" Vermel
den WIJ nog dat Wilfried De Boeck in 
1985 ook laureaat werd m de wed
strijd ,.Tongeren 2000 Jaar", de 
Spektraal Kunstprijs 1986 te Gent 
won en geselekteerd werd bij ,,Top 6 
Nederland 1986" 

Wie interesse mocht hebben voor 
de poëzie van Wilfried De Boeck 
Spanjeberg 9 te 1710 Dilbeek Op 
rek 200 fr 954-2037421-78 met ver
melding bundel -t- adres. 

„Priester Daens"-Lede 
Het programma werd vervolgens 

verder gezet met de huldiging van de 
verdienstelijkste FVK-afdeling 1986 
Unaniem werd beslist die onderschei
ding aan , Priester Daens"-Lede toe 
te kennen Die FVK-afdeling is de 
motor achter het grootscheepse pro-
jekt van de Vlaamse Franken 

Het projekt, naar de idee van de 
dynamische voorzitter van ,,Priester 
Daens"-Lede, Albert Van Hove, be
roerde trouwens het Belgische parle
ment en kwam uitvoerig aan bod tij
dens een RTL-televisiejournaal De 
hele afdeling ,,Priester Daens"-Lede, 
en met het minst het aktieve bestuur, 
werd in de bloemetjes gezet 

Jef Van Hoof 
Tijdens de ontmoetingsdag kon 

niet voorbij worden gegaan aan Jef 
Van Hoof, die een eeuw geleden werd 
geboren Bij die gelegenheid perste 
de FVK-afdeling Coremansknng Ant
werpen, onder voorzitterschap van 
kamerlid Hugo Coveliers, een gloed
nieuwe plaat met liederen van Jef Van 
Hoof Bovendien wil de plaat een 
vorm van eerherstel zijn 

R Dehoux, Van Hoofspecialiste 
lichtte de plaats van de komponist 
binnen de Vlaamse muziektraditie 
toe, waarna een aantal liederen wer
den beluisterd 

Vlaanderen zelfstandig 
In zijn slotrede handelde algemeen 

voorzitter Etienne Van Vaerenbergh 
over de Voerense klucht 

De FVK vindt het hele politieke 

gebeuren ironisch De regenng Mar
tens V en Martens VI bevroren de 
kommunautaire spanningen, omdat 
volgend de huidige bewindslui de so-
ciaal-ekonomische problematiek pno-
nteit geniet Nochtans wankelt Mar
tens VI door het openspatten van het 
kommunautair gezwel Voeren Het is 
voor de FVK duidelijk dat de kommu
nautaire problemen evenzeer prion-
teit genieten In dit huidig Belgisch 
bestel IS Vlaanderen steeds het kind 
van de Waalse rekening Alleen een 
zelfstandig Vlaanderen biedt echte 
waarborgen voor welzijn en welvaart 
voor het Vlaamse volk Dat kan met 
binnen het aktuele België van de twee 
snelheden, waarbij de Vlaamse meer
derheid de les wordt gespeld, onder 
toezicht van de Vlaamse regeringslei
der, door een minderheid binnen de 
Waalse minderheid 
Ignace Van Driessche, 
FVK-medewerker 

— Het FVK-manifest kan gratis worden 
aangevraagd op het algemeen sekreta-
naat van FVK, Gebr. Vandeveldestraat 
68, 9000 Gent, tel. 091/23.77.42. Ook 
kan men daar terecht voor de Vlaamse 
Franken en de plaat ,,Jef Van Hoof". 

11 november 
aan de Toren 
Leuvense 
Dosfeli(ring 
naar Dilcsmuide 

Dosfelknng-Leuven bezoekt op 11 
november Diksmuide Op het pro
gramma de 11-novemberherdenking 
aan de IJzertoren, en aansluitend een 
bezoek aan de ambachtelijke brouwe
rij ,,het Oerbier" te Esen 

Vertrek 8u 20 de Becker-Remy-
plein (Kessel-Lo), 8u 25 station Leu
ven, 8u 30 Thier-brau (Leuven Even
tueel opstapplaatsen in Winksele en 
Kortenberg 

Programma Voormiddag deelna
me aan de 11 novemberherdeking 
aan de IJzertoren (mogelijkheid tot 
bezoek aan de toren en het museum) 
Namiddag bezoek aan de ambachte
lijke brouwerij ,,het Oerbier" te Esen 
bij Diksmuide 

Een warm middagmaal is mogelijk 
(voor ca 300 fr) Het eigen lunchpak
ket is ook mogelijk 

Inschrijven door storting van 300 fr 
voor de bus op rekening 431-
2012331-36 van Dosfelknng-Leuven, 
met vermelding ,,Diksmuide" Voor 
warm middagmaal ,,middagmaal" 
vermelden Hiervoor wordt later afge
rekend Inschrijven bij Marcel Moris-
sen, Kiekenstraat 1, 3000 Leuven (tel 
22 34 84) of bij Herwig Schrevens, 
Berkenhof 5, Kessel-Lo (tel 44 72 75) 
tot 3 november 

Berichten uit Haiie-Vilvoorde 
Kaderblad 

Het volgend nummer van ons ka
derblad verschijnt begin december 
1986 Teksten en benchten dienen 
voor 15 november 1986 toe te komen 
bij Mark Ceenaeme, Kleine Parijs
straat 9 te 2940 Zemst 

Kantonnale vergaderingen 
In de hierna vermelde kantons 

wordt een kantonnale vergadenng ge-

Gewestplannen, verkeer, afval, zuiver water... 
„Vorming & Gemeensciiap" wil 
leefomgeving bestuderen 

De pas opgerichte vzw ,,Vorming & 
Gemeenschap" nodigt uit om deel te 
nemen aan een van de hierna vermel
de vergaderingen van de deelgroe
pen van een werkgroep ter voorberei
ding van het projekt ,,Groen en 
Vlaams" 

1 Deelgroep Gewestplannen 
woensdag 5 november 1986 om 20u 
in de ,,Spiegelzaal" van de ,,Kristal
len Bol" aan de Oude Graanmarkt te 
Brussel (O I v Frans Adang) Samen 
met deskundigen maken wij een in
ventaris op van de problematiek zoals 
die dan m verdere vergadenngen zal 
aangepakt worden 

2 Deelgroep Verkeer woensdag 
5 november 1986 om 20u in de grote 

vergaderzaal van ,,'t Schuurke' aan 
de Oude Graanmarkt te Brussel 
(O IV Swa Cauwenberghs) Ook 
deze deelgroep maakt een inventans 
op van de problematiek, aan de hand 
van reakties op omzendbrieven 

3 Deelgroep Afval woensdag 
12 november 1986 om 20u in de 
grote vergaderzaal van ,,'t Schuurke" 
aan de Oude Graanmarkt te Brussel 
(O I V Theo Beenders) 

4 Deelgroep Zuiver Water uitnodi
ging volgt later 

Wie meer inlichtingen wenst over 
de werkgroep ,,Groen en Vlaams", 
over de deelgroepen of de vzw neemt 
kontakt op met,,Vorming & Gemeen
schap", Moutstraat 5 te Brussel 

Aktle ,,Vlaanderen in de wereld" 

Met Kerstdag naar Rome! 
Ter gelegenheid van het door de 

Verenigde Naties uitgeroepen Inter
nationaal Jaar voor de Vrede organi
seren een aantal Vlamingen dit jaar 
andermaal tijdens de komende Kerst
vakantie een pelgrimstocht voor am
nestie naar Rome onder het motto 
,,Amnestie vrede, vergeving, verzoe
ning" 

Tijdens de pauselijke zegen ,,Urbi 
et Orbi" op het Sint-Pietersplein zal er 
een gepast Vlaamse aanwezigheid-
spolitiek gevoerd worden, o m met 
een viertalige aktie ,, Vlaanderen in de 
wereld" waann de eis voor amnestie 
centraal zal staan 

Op Kerstavond zal de Vlaamse de

legatie het voorrecht genieten de mid-
dernachtmis bij te wonen in de Sint-
Pietersbasiliek, die opgedragen wordt 
door paus Johannes-Paulus 2 

Deze viering wordt voorafgegaan 
door een stille vredestocht voor am
nestie doorheen het Romeinse stads
centrum 

De reisleiding berust in handen van 
Erwin Brentjens, die ook de eerste 
reis naar Rome organiseerde De prijs 
van de reis bedraagt 16 885 fr en 
loopt tussen zaterdag 20 en zaterdag 
27 december De nodige inlichtingen 
kunnen verkregen worden op het 
adres en telefoonnummer Edegem-
se Steenweg 2 bus 5 te 2550 Kontich 
(03/457 72 40) 

houden waarop o a de kantonnale 
afgevaardigde zal worden voorgedra
gen 

Halle vrijdag 7 november 1986 om 
20u in Kafee ,,Café de la Gare" aan 
de Stationsstraat (tegenover het Sta
tion) te Ruisbroek 

Vilvoorde donderdag 13 november 
1986 om 20u in Kafee ,,Goovaerts-
Van Noyen", aan de Hoogstraat 55 te 
Zemst 

Meise dinsdag 18 november 1986 
om 20u in kafee „Sint-Maarten" aan 
het Gemeenteplein 5 te Wolvertem 

Lennik vrijdag 21 november 1986 
om 20u m het,,Vlaams-Sociaal Cen
trum", aan de Brusselstraat 13 te 
Roosdaal 

Asse dinsdag 25 november 1986 
om 20u 

Arrondissementsraad 
De volgende vergadenng van de 

arrondissementsraad heeft plaat op 
vrijdag 28 november 1986 om 20u in 
zaal ,,Den Beiaard" tegenover de 
Kerk te Kampenhout 

Arrondissementsbal 
Dit jaar heeft het bal van de arron

dissementen Halle-Vilvoorde en Brus
sel plaats op zaterdag 13 december 
1986 te Itterbeek 

11 november 
te Leuven 

Het Verbond der Oudstrijders en -
soldaten (VOS) heeft volgend pro
gramma voor de herdenking van de 
wapenstilstand 

Zondag 9 november om 11 u in de 
Sint Pieterskerk, plechtige eucharis-
tievienng, waar het Vlaams Gemengd 
Koor de bekende ,,Mis van Preu-
d'homme" zal zingen en z e h deken 
Dekelver de gelegenheidshomilie zal 
houden 

Daarna samen naar de salons 
Georges Tussen middagmaal en 
vieruurtje wordt een woordje uitleg 
gegeven over de stoffelijke belangen 

Niet alleen de VOSsen, maar ook 
alle sympatisanten kunnen inschrij
ven voor deze feestelijke samen
komst (450 fr) bij een der bestuursle
den van V O S of bij Marcel, eerste 
verdieping in de Kiekenstraat 1, of tel 
22 34 84 (P Clijsters) 

BRABANT 
OKTOBER 

31 ROOSDAAL: voordrachtavond 
,,Verantwoord speeldgoed voor uw 
kind" Vergaderzaal, Brusselstraat 
13 Org Vlaamse Knng Roosdaal 
Aanvang 20u Inkom gratis 
31 TIELT-WINGE: Gespreksavond 
,,Rijk Vlaanderen - Honger in de We
reld" GastsprekerWillyKuijpers Met 
videobeelden uit Ethiopië In zaal 
„Het Wit Huis", Bergstraat te O L V-
r Tielt Org Vlaamse Knng Tielt-Win-
ge 
31 DILBEEK: Bal van burgeemster 
Jef Valkeniers in het Rekreatiecen-
trum van Itterbeek Om 21 u met or
kest Waltra en reuze-tombola 

NOVEMBER 

1 DILBEEK: Najaars-eetmaal in 
zaal Centrum, Roelandsveldstraat 40 
Vanaf 18 uur Ook op zondag 2 no
vember van 11 u 30 tot 20u Org VU-
Dilbeek 
2 AARSCHOT: jaarlijks pannekoe-
kenfeest van 14u 30 tot 19u 30 in de 
parochiezaal van Langdorp-Centrum 
Org VU-Aarschot 
8 ZAVENTEM: 23e Herfstbal in „De 
Koperen Kraan", Mechelsesteenweg 
488 te Nossegem Aanvang 21 u Or
kest Waltra Dansorkest Org VU-
Groot-Zaventem 
7 VILVOORDE: 3de Spaghetti-
avond in de O L Vrouwschool (klein 
college), Heldenplein 17a, nabij de 
kerk Vilvoorde Vanaf 20u Org VNJ-
Vilvoorde 
7 ROOSDAAL:, ,Over pleeg-, gast-, 
opvang- of onthaalgezinnen" m de 
vergaderzaal, Brusselstraat 13 om 20 
uur Toegang gratis Org Vlaamse 
Kring Roosdaal 
8 SINT-PIETERS-LEEUW: Jaarlijk
se kip-, goelasj- en jukermis in de 
Parochiezaal St -Lutgardis, A Quin-
tusstraat 4 Vanaf 18 uur Ook op 
zondag 9 november vanaf 11 u 30 
Org VU-afdelmg en mandatarissen 
Sint-Pieters-Leeuw 
13 RUISBROEK: „Het gezin als ba
siscel van onze samenleving", in de 
vergaderzaal van Café de la Gare, 
Stationstraat 67 Aanvang 20u Toe
gang gratis Org Vlaamse Vrienden 
14 ROOSDAAL: ,,Zelf moord en 
zelfdoding" In de vergaderzaal. 
Brusselstraat 13 om 20 uur Toegang 
gratis Org Vlaamse Kring Roos-
daal 
15 BERTEM-LEEFDAAL-KOR-
BEEK/DIJLE: Jaarlijks VU-bal m zaal 
De Cerkel DJ Rastelli Aanvang 
20u30 
18 BRUSSEL: voordrachtavond 
,,Verantwooord speelgoed voor uw 
kind" in ,,'t Schuurke" Oude Graan
markt 23 Org Vlaamse Kring 
Broecksele Inkom gratis 
20 RUISBROEK: „Het gezin het 
offer arbeidloon levensstandaard" 
in de vergaderzaal van Café de la 
Gare, Stationsstraat 67 om 20 uur 
Toegang gratis Org Vlaamse Vnen-
den 
21 LIEDEKERKE: Bakschieting + 
pitjesbak voor panklare kippen, konij
nen en worsten T v v MVC-Pajot 
Beurtprijs 25 fr (8 man) In café De 
Vlaamse Knng Ook op 22 november 
21 ROOSDAAL: „Depressie"? Ge
lukkig zijn IS ook met alles " in de 
Vergaderzaal, Brusselstraat 13 om 20 
uur Org Vlaamse Kring Roosdaal 
25 BRUSSEL: voordrachtavond 
„De impakt van de TV op het gezins
leven" in „'t Schuurke" Oude Graan
markt 23 Org Vlaamse Kring 
Broecksele Inkom gratis 
27 RUISBROEK:, ,Alcohol en drugs 
in en buiten de school" in de verga
derzaal van Café de la Gare, Stations
straat 67 om 20 uur Toegang gratis 
Org Vlaamse Vnenden 

ZO€K€RC]6 

Rusthuis 
voor bejaarden 
D Mooie kamer beschikbaar m een 
privé-rusthuis Interessante voorwaar
den Voor meer inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem — Senator, 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent-
brugge Tel 091/30 72.87 
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Wordt landbouwzone omgetoverd? 

Damme krijgt 
verblilfs-
rekreatlegebled... 

Boelend zoals steeds: een schepen die zijn nagels zit te 
knippen; een raadslid van de meerderheid die een uiltje vangtI 

Maar onze raadsleden Relnhllde Bulcke-Verbruggen en Jos 
Mlllecam blijven waakzaam want, weer een adder onder 't gras: 
„BPA nr.8 Rekreatlegebled Doorstr./Antwerpsehelrweg te Dam-
me-SIjseie". 

Er werd een aanvraag ingediend 
om deze gronden om te zetten in 
verblijfsrel<reatiegebied. Er zouden 
een aantal percelen — nu als land
bouwzone in het gewestplan — opge
nomen worden in de verblijfsrekrea-
tiezone. Dus: 

a) Verandering van de bestemming 
van de gronden. 

b) Vergroting van de oppervlakte. 
Onze raadsleden vrezen dat dit de 

aanloop wordt naar een latere goed
keuring tot aanleg van een golfterrein 
(de geruchten hierover zijn legio, 
doch het kollege van burgemeester 

I I Stop afbraak 
onderwijs", 
ook te izegem! 

Op woensdagmiddag 17 september 
waren enkele VU- en VUJO-militanten 
op post aan de schoolpoorten van het 
Izegemse Lyceum en het Kollege. 
Zowel jong als oud kregen er bij het 
buitengaan de grote krachtlijnen van 
het VU-ondenNijsplan in de handen 
gestopt. Het lerarenkorps kreeg er 
zelfs nog de extra Wij-editie alsook 
het ganse VU-dossier bovenop. Dit 
om duidelijk te stellen dat de Volks
unie over meer kan praten dan louter 
staatshervorming, maar dat zij ook 
degelijk werk maakt van sociaal-eko-
nomische problematiek zoals o.a. het 
onderwijs. Maar er is mééri 

Op maandag 22 september maakte 
de VUJO tijdens een perskonferentie 
een balans op van de onderwijsbe-
sparingen voor de regio Izegem. Ook 
het vu-alternatief werd er nogmaals 
uit de doeken gedaan. Ondenvijs is 
Immers een zaak die heel zeker ook 
de jongeren zélf nauw aan het hart 
ligt, des te meer nu de studierichting 
zo belangrijk is in funktie van de 
tewerkstellingskansen. Vandaar deze 
akties te Izegem. Wie volgt ons na? 

Peter Ameel 

en schepenen weet ,.officieel" na
tuurlijk nog van niets I). 

Kapers op de kust! 
Verblijfsrekreatiegebied houdt on

dermeer de mogelijkheid in tot: a) 
Verkaveling, b) Evtl. weekeind-park. 
c) Doch het kan ook een „Villapark" 
worden. 

Tevens heeft de verandering van 
bestemming een flinke opwaardering 
van de gronden tot gevolg; opwaarde
ring die uitsluitend ten goede komt 
van de spekulantenl 

Op vraag van de oppositie, welk 
projekt er precies voorzien is op het 
verblijfsrekreatiegebied, antwoordde 
de meerderheid: „O, dat weten wij 
niet exact, daar kunnen bvb. een 12-
tal chaletjes op gebouwd worden". 

Nochtans moet een BPA-aanvraag 
vergezeld zijn van een motivatie van 
het „waarom" van de aanvraag (en 
het kollege zou het dus niet goed 
weten!...). 

Reinhilde en Jos keken met argus
ogen toe: zij vroegen een eerlijk en 
open beleid en verzetten zich tegen 
een dergelijke verkrachting van het 
huidige rekreatiegebied en gingen 
nog minder akkoord met een inname 
van bestaande landbouwgronden. 

Klokken 
Goed nieuws voor de boldersklub 

„'t Keunekot" te Damme-Sijsele: het 
bouwrecht voor een boltent op de 
sportterreinen 't Veld is goedgekeurd. 

De beiaardklokken voor de stad-
huistoren in Damme: de meerderheid 
zegt nog te wachten op het geld voor 
de klok geschonken door het stads
personeel. Hetgeen Reinhilde en Jos 
sterk verwonderde, aangezien de 
heer Frans van Hinsberg zaliger in
dertijd aan hen persoonlijk liet weten 
dat alle geld binnen was. Wat is nu de 
waarheid? De plaatsing van de klok
ken en de twee klavieren wordt voor
zien in de lente van volgend jaar. 

Wij verheugen er ons ten zeerste 
op: onze klok ,,Volksunie-Damme" 
zal ook meegalmen over de oude stad 
Damme! 

L. Cordy 

Deze nagekomen foto werd genomen op het suksesvolle „Roose-
tuinfeest" te Waregem. De plaatselijke VU-voorzitter dr. Deroose 
slaagde er andermaal In liefst 700 VU-leden en -sympatisanten bijeen 
te brengen n.a.v. Waregem-Koerse 1986. 

Hier ziet U senator Michel Capoen een schot in de roos plaatsen. 

Daags na de partijbestuursverkiezingen vierde het arr. Brugge feest 
in de Vagevuurhoeve te Zuienkerke. Het werd een gezellige bedoeling, 
a.m. dankzij de inspanningen van vele bestuursleden waarbij vooral 
Jeroom Roelof een pluim verdient. 

Ook ondervoorzitter Jaak Vandemeulebroucke, hier in het gezel
schap van arr. voorzitter Luk Grootaerdt, was van de partij. Provinciaal 
voorzitter Chris Vandenbroeke en VUJO-voorzltter Bart Tommelein 
schoven eveneens mee aan tafel. 

Info-avond te Aartrijke 

Waarheen met onze 
landbouw? 

Woensdag 24 september organi
seerde VU-Zedelgem in de zaal Astrid 
te Aartrijke een informatieavond rond 
het thema „Waarheen met onze land
bouw?". Ruim vijftig landbouwers 
kwamen luisteren naar de uiteenzet
ting van V. Quaghebeur en J. Vande
meulebroucke. 

Valeer Quaghebeur, nationale 
voorzitter van het Algemeen Boeren 
Syndikaat, schetste op een vermake
lijke en boeiende wijze de evolutie van 
de landbouwsituatie in Vlaanderen. 
Vanuit het Mansholdplan, t.t.z. meer 
produceren aan goedkopere prijzen 
maar met de belofte van verzekerde 
prijs voor eventuele overproduktie, 
kwam men tot de huidige toestand. 
Vooral voor jonge landbouwers is 
deze dikwijls onhoudbaar omdat ze te 
veel moeten lenen voor de afkoop en 
de automatisering van hun bedrijf. 

Hij illustreerde dit mislukken van 
het huidig Europees beleid vanuit di
verse eigen ervaringen. Zo vernam hij 
bij een bezoek aan een melkerij in de 
DDr dat via de interduitse handel 
ontzaglijke hoeveelheden zuivelpro-
dukten vanuit Oost-Duitsland vrij in de 
Europese Gemeenschap worden in
gevoerd. 

Daarna kwam Jaak Vandemeule
broucke, Europees parlementslid 
voor de VU, met een heldere analyse 

EHBO 
te Brugge 

Het Vlaamse Kruis van Brugge start 
opnieuw een EHBO-kursus. Deze kur-
sus is volledig gratis en heeft als doel 
deze onontbeerlijke kennis te ver
spreiden onder alle lagen van de 
bevolking evenals het vinden van een 
reeks nieuwe medewerkers. 

In 20 lessen van 2 uur wordt op een 
voor iedereen begrijpelijke wijze de 
teoretische en praktische kennis bij
gebracht i.v.m. kunstmatige ademha
ling, hartmassage, stelpen en bloe
dingen, vervoer en verzorging van 
slachtoffers, bouw en funktie van het 
menselijk lichaam, verbandtechnie-
ken... Na het suksesvol afleggen van 
een eksamen ontvangt elke kursist 
een erkend diploma. 

De lessen starten vandaag en wor
den telkens op donderdag gegeven in 
het Vlaamse Kruis-lokaal in Rozendal 
25-27 te Brugge. Voor meer inlichtin
gen kan men terecht bij voorzitter 
Joris Verstraete, tel.: 050/33.26.28. 

van de huidige scheefgegroeide si
tuatie. De eenzijdige oriëntatie tot 
grootschaligheid, uniformiteit en cen
tralisatie leidde tot verarming en bin
ding van de landbouwers en tot verrij
king en macht van de schakel tussen 
landt>ouwers en verbruikers (in ons 
land is dit voornamelijk de Boeren-
tKjnd en haar nevenorganisaties). Het 
is trouwens deze tussenschakel die 
met zeventig procent van Europese 
landbouwsubsidie gaat lopen! 

J. Vandemeulebroucke besloot met 
positieve voorstellen om dit beleid 
recht te trekken. Dit kan door her
waardering van het gemengde fami
liaal bedrijf met het wegwerken en 
voorkomen van overschotten, diversi
ficatie per gewest en financiële mede-
verantwoordelikheld van de tussen
schakel. 

De toespraken werden afgerond 
door VU-schepen Ene Vandenbus-
sche. Hij bedankte de landbouwers 
van onze gemeente voor hun mede
werking bij het hooien van de wegber
men. 

Na de pauze werden tientallen vra
gen vanuit het publiek door de spre
kers beantwoord. Tot slot werd aan de 
aanwezigen een uitgebreide informa
tiemap over landtx>uwbeleld aange
boden. 

Jef Bogaert 

2g jaar VU 
te Ledegein 

Henri Vandenberghe, Johan Van-
walleghem, Jacky Devos, Georges en 
Arnold Raes en Oscar Debys (lijsttrek
ker voor de senaat indertijd) richtten 
in 1966 de plaatselijke VU-afdeling op 
te Ledegem. 

Ondertussen is al een hele weg 
afgelegd: uitbreiding tot meer als 200 
leden, tal van WIJ-abonnementen, 5 
jaar VUJO-werking, een VU-burge-
meester om er maar enkele op te 
sommen. 

Het huidig bestuur bestaat uit een 
12-tal leden waaronder nog steeds de 
broers Arnold en Georges Raes (onze 
duivel-doet-al). 

Een heleboel herinneringen wor
den opgehaald op een hutsepotavond 
die doorgaat op vrijdag 21 november 
in zaal St.-Arnoldus te Sint-Eloois-
Winkel. Een avond met de leden, het 
arrondissementeel bestuur, burge
meester Firmin Debusseré een volks
vertegenwoordiger Jean-Pierre Pll-
laert. 

G. Dessein 

WEST-VL. 
OKTOBER 
31 ZWEVEGEM: Een avond met se
nator Toon Van Overstraeten in het 
Balladehof, Hoogstraat 15 te Zweve-
gem. Brueghelmaaltijd 380 fr.p.p.. 
Reservatie en inlichtingen: Voorlopig 
sekretariaat VU-Zwevegem, Lui
paardstraat 14, 8550 Zwevegem. tel. 
056/75 60.87. 

NOVEMBER 

2 IZEGEM: Wandeling in Heule 
o.l.v. het echtpaar Verscheure-Oejon-
ghe. Samenkomst om 13u. in het 
Vlaams Huis. Org.: Wandelklub 
Vlaams Huis. 
11 KOKSIJDE: Wandeltocht naar 
Alveringem. Cyriel Verschaevepad. 
Verzameling om 14u. stipt café 't 
Wieltje. Om 17u. gelegenheid tot klein 
avondmaal (130 fr.). Inschrijven bij 
Gilbert Devriendt (058/51.57.00). Org. 
VU-Koksijde. 
11 KORTRIJK: Vrouwendag in de 
Hallen van Kortrijk vanaf 10 uur. Voor 
inlichtingen: 091/23.38.83, FW-
Gent. 
11 DIKSMUIDE: Jaarlijkse herden
king door het IJzerbedevaartkomitee 
en VOS. 
14 ZEDELGEM: Etentje van VU-
Groot-Zedelgem in zaal Aster te Aart
rijke om 20u. Prijs 370 fr. Na eetmaal: 
Vlaamse zangstonde, optredens en 
gezelligheid. Gastsprekers: HugoCo-
veliers en Eric Vandenbussche. In
schrijven tot 12/11 bij Filip Dubruque 
050/82.57.60. 
21 LEDEGEM: Hutsepotavond 
t.g.v. 20 jaar Volksunieafdeling. 20u.: 
zaal St.-Arnoldus te SEW. Org.: VU-
+ VUJO 
22 MARKE: 16de Groot Vlaams 
Avondfeest in de wijkschool Nieuwen-
hove (L. Bauwensplein). Deuren: 
20u30. Toegang: 60 fr. Org.: VU-
Marke en Kunstkring Joost Declercq. 

In memoriam 
Louis 
De Winter 

Op donderdag 9 oktober werd in de 
Brugse St Salvatorskerk uitgeleide 
gedaan aan meester-bakker, water
ski-kampioen en Vlaams-nationalist 
Lode De Winter. 

Louis had z'n grieks-latijnse oplei
ding aan het Brugse St-Lodewijkskol-
lege bijna voltooid toen hij het bak-
kersbednjf op zich moest nemen. En 
met sukses, want de winkel in de 
Brugse St.-Amandsstraat had de 
naam ruim vóór sluitingsuur uitver
kocht te zijn. Dit ambachtelijk werk 
heeft Louis niet belet o.m. de voor
trekker te zijn van een nog jonge 
waterskisport. Zijn vriendschap met 
Adrien Devriendt, uitbater van de 
Klein-Strand-vijver te Jabbeke, lag 
aan de basis van een bloeiende wa-
terskiklub die zich o.m., toen dit nog 
niet zo vanzelfsprekend was, ging 
bezig houden met een gratuite sport-
terapie voor andersvaliden. Ook was 
Louis de letteriijk drijvende kracht 
achter de waterski-show die ieder jaar 
aan het Jabbeekse Klem Strand bus-
senvol kijkers lokte. , • 

Amper 56-jaar jong moest karakter-
man Louis De Winter ondervinden dat 
een groot hart ook een fysisch zwak 
hart kan zijn en misschien was het lot 
hem gunstig toen, voor een ziekte die 
zich slepend aftekende, zo pk>ts als 
een bevrijding tussenkwam. 

Hard, kompromisloos en kritisch 
voor zichzelf, heeft Louis zijn oordeel 
over de Brugse Volksunie mild gehou
den. Maar midden z'n al te vlugge en 
al te jonge heengaan mag het zijn VU-
vrienden een troost zijn te weten dat 
felle Louis het essentiële van het 
bijkomstige wist te onderscheklen en 
dan ook wist waar hij zijn simpatie en 
trouw moest plaatsen. 

Aan mevrouw De Winter, die de 
laatste levensdagen van haar man zo 
intens heeft meetieleefd en nu zo 
eenzaam achter blijft, de kleine troost 
dat we, denkend aan Louis, alleen 
kunnen spreken over goed vakman
schap, temperament en stille trouw. 

30 OKTOBER 1986 
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Nieuw VU- arrondissementsbestuur 
voor Gent-Eekio 

Op 13 juni 1986 hadden in het arrondissement Gent-EekIo de 
verkiezingen plaats voor een nieuw arrondissementsbestuur. 

Alle afdelingen van het arrondissement waren die avond goed 
vertegenwoordigd m de grote zaal van het Vlaams Huis .Roeland'. 

De stemverrichtingen met betrekking tot de kooptatie van de 
arrondissementsraadsleden en de verkiezing van het arrondisse
menteel bestuur van de partijraadsleden, namen de ganse avond 
in beslag. 

Volgende personen werden verko
zen in het arrondissementeel be
stuur Wim Mareen (voorzitter), Wiet 
Beirnaert (sekretans), Jan Bonamie, 
Karel Van Hoorebeke, Martin Covent, 
Xavier Troch, Ignace Van Driessche, 
Enk Van De Velde en Peter De Paepe 
(leden) Voor de Partijraad werden 
Johan Beke, Paul Martens Alain Ver-
vaet Mark de Jaeger en als plaatsver

vanger Jacques De Groeve aange
duid 

Op 6 september 1986 kwam het 
nieuw verkozen arrondissementeel 
bestuur de ganse dag m konklaaf 
bijeen in het Vlaams Huis De Veld
bloem' te Ertvelde voor een werkver
gadering Senator Van Grembergen 
was eveneens aanwezig 

Na een grondige bespreking en 

omlijning van de diverse funkties, 
werd overgegaan tot de toekenning 
van de verschillende funkties aan de 
bestuursiden 

Als ondervoorzitter werd Jan Bona
mie aangeduid, die tevens werd be
last met ,organisatie" 

,,Porpaganda" werd toevertrouwd 
aan de de tandem Ignace Van Dnes-
sche en Peter De Paepe 

Xavier Troch neemt de .politieke 
vorming" op zich 

Karel Van Hoorebeke werd als ver 
antwoordelijke aangesteld voor ,,pers 
en media" 

Enk Van De Velde zal voor de 
komende 3 jaar de ,jongerenwer-
king" stimuleren en koordineren 

Het duo Martin Covent en Mady 
Dedeyne (deze laatste gekoopteerd 
door het arrondissementeel bestuur) 
werd de belangrijke post ,,tinancien" 
toebedeeld 

Voorzitter Mareen en sekretans 
Beirnaert hebben bijkomende verant 
woordelijkheid voor , leden en abon 
nementen" op zich genomen 

Na een heerlijke koude schotel 
klaargemaakt door mevrouw De 
Groeve die samen met haar echtge
noot Jacques de ganse dag voor de 
ontvangst hebben ingestaan, werd m 
de namiddag nog de arrondissemen-
tele aktiviteitenkalender opgemaakt 

Veel aandacht werd reeds besteed 
aan het tweede arrondissementeel 
Volkunie-bal dat zal plaatshebben op 
zaterdag 25 oktober 1986 m de Briel-
poort te Deinze 

In de toekomst zal het arrondisse
menteel bestuur telkens de eerste en 
derde woensdag van de maand ver
gaderen 

Om de twee maanen zal een arron-
dissementsraad gehouden worden 
Tot slot weze nog aangestipt dat op 
de partijraad van 13 september II dr 
Jet Van Den Broecke uit Sint-Denijs 
Westrem als partijraadslid werd ge-
kooteerd 

Het arrondissementsbestuur rekent 
op de inzet van alle afdelingsverant-
woordelijken om samen met hen en 
de mandatarissen te werken aan de 
verdere uitbouw van het Vlaams-na-
tionale gedachtengoed in het arron
dissement Genl-Eekio 

Karel Van Hoorebeke 

11 november om 15u. 

Amnestie-aktie te Lokeren 
Op 11 november e k organiseert 

het Taal-Aktie-Komitee een amnestie
manifestatie 

Dit jaar gaat die , amnestiewake' 
door te Lokeren dicht bij het kerkhof, 
waar tijdens de turbulente jaren van 

Dienstbetoon 
senator 
Van Ooteghem 

De nieuwe dienstbetoonregeling 
van senator Oswald Van Ooteghem 
ziet er als volgt uit 

Elke tweede donderdag van de 
maand 
— van 20 u tot 20u 30 bij schepen 

Roland Kerckaert, Europalaan 20 
te 9210 Destelbergen Tel 
28 35 46 

— van 20u 30 tot 21 u bij Freddy De 
Beukelaer Verenigde Natielaan 3 
te 9120 Destelbergen Tel 
28 64 80 

Amenstiefakkels 
te Aalst-
Erembodegem 

Op 11 november organiseert het 
Taal Aktie Komitee voor de vijfde 
maal een amnestiefakkelloop in Aalst, 
ter nagedachtenis van dom Modest 
Van Assche en meester De Vos 

Het programma ziet eruit als volgt 
19u30 EremtKidegem (Kerk ten 

Bos) Dom Modest Van Asschelaan 
wijding der fakkels en vertrek van de 
fakkelloop naar Aalst 

De deelnemers volgen in wagens 
20u 25 Aalst Vredesmonument, 

Vredeplein aankomst van de fakkels 
neerleggen van bloemenkruis Toe
spraak door Paul Daels. voorzitter van 
het IJzerbedevaartkomitee 

de repressie een van de grootste 
internenngskampen was gevestigd 
waann vele honderden Vlaams-natio
nalisten werden opgesloten Feit is 
dat er vele vooraanstaande Vlamin
gen die een belangrijke rol speelden 
op kultureel en maatschappelijk vlak 
in dit land. zaten opgesloten De 
schrijvers Filip de Pillecyn en Valere 
Depauw, de , kasseilegger" Amedee 
Verbruggen, musicus Gaston Fere-
mans en oud-voorzitter van het Alge
meen Nederlands Verbond Remi Pi 
ryns, die tijdens hun gevangenschap 
te Lokeren muziek en tekst maakten 
van ,Gebed voor het Vaderland" 

Gedurende het voorbije jaar over
leed Robert De Leenheer, overtuigd 
flamingant en burgemeester van 
Zele, ook hij was ,,klant" van het 
interneringskamp te Lokeren 

Er wordt verzameld om 15u aan 
het kruispunt van de Rozenstraat (zij
straat van de oude baan Gent-Ant 
werpen) met de Leeuwenkstraat 

Dan wordt er in groep opgetrokken 
naar de Bleekmeersstraat waar het 
kamp was gelegen, allen achter het 
spandoek met de slogan ,Na 40 
jaar het is al lang te laafi 

Eerst komt er een korte schets van 
het kamp en zijn ,bewoners" 

Voordracht van het gedicht van An 
ton van Wilderode , Het is al lang te 
laat " 

Lezing van een fragment uit het 
interneringsdagboek van Filip de Pil 
lecyn Face au mur' waarin hij over 
zijn verblijf te Lokeren schrijft 

Aanbrengen van een eenvoudige 
gedenkplaat met een tekst van pnes 
ter-dichter Anton van Wilderode 

,,De wereld die wij willen is een 
vrede 

die zonder wrevel over het verleden 
het doek haalt van vergeven en 

vergeten " 

Korte toespraak door prof Jef Ma 
ton Samenzang Gebed voor het Va
derland en Vlaamse Leeuw 

Groene dennetwijgen, die de ak 
tueel blijvende Vlaamse eis voor am

nestie simboliseren, worden door ie
dereen neergelegd op de plaats waar 

eens het onzalige kamp was geves
tigd 

Ontbinding van de manifestatie 

Valere Depauw, schrijver van ,,De 
dood met de kogel", zal aanwezig 
zijn, evenals Anton van Wilderode 
(onder voorbehoud) 

VU-Wetteren met onderwijsaktie: 

Onder de neus van 
minister Coens 

Met een spandoek (zie onze foto) 
waarop de slogan ,,De lat gelijk bete
kent federalisenng" te Izen stond 
betoogde VU-Wetteren tegen de on 
derwijspolitiek van minister Coens 
Aanleiding was een door Coens bijge-
v/oonde akademische zitting in het 
Instituut Margiagaard te Wetteren-
Kwatrecht ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van het instituut 

Een tienkoppige delegatie van VU-
Wetteren had postgevat aan de in
gang van het gebouw Behalve het 
spandoek waren ook enkele leeuwe-
vlaggen te zien Stop de afbraak van 
het onderwijs" stond te lezen in een 
pamflet dat in handen van de aanwe
zigen werd gestopt 

VU Wetteren deelde mee tegen de 
onderwijsbespanngen uit het Sint-An-

naplan gekant te zijn, omdat deze 
kwaliteitsverlies in het onderwijs bete
kenen Ook pleit de plaatselijke Volks
unie-afdeling voor een maatschappe
lijke herwaardenng van de leerkrach
ten, die toch een sociale taak te 
vervullen hebben De VU betwist 
eveneens het feit dat een Vlaams kind 
financieel minder waard zou zijn dan 
een franstalig 

Met de manifestatie wou de VU-
afdeling nogmaals de noodzaak aan
tonen om het onderwijs in dit land te 
federalizeren Als dat reeds eerder 
was gebeurd, zou voor Vlaanderen 
het Sint-Annaplan en de eruit voort
vloeiende miljardeninlevermg met no
dig zijn geweest De Vlamingen krij
gen reeds 16,5 miljard fr per jaar te 
weinig Al bij al een geslaagde en 
vreedzame betoging onder het oog 
van de minister zelf' 

OOST-VL. 
NOVEMBER 

8 EREMBODEGEM-CENTRUM. 
Sint Maarten komt aan huis bij leden 
met kinderen onder de 12 jaar Org 
VU-Erembodegem 
10 EEKLO: Verassingsdropping 
Samenkomst om 19u aan de Leke, 
Lekestraal Org Dr J Gdfcssenaerts-
knng Eekio 
10 AALST: Sint-Maartenbal in zaal 
Brueghel, Moorsel Orkest De Rock 
Stars Vanaf 21 uur Inkom 100 fr 
Org VU-Groot-Aalst 
15 WICHELEN: Jaarlijks vu-bal in 
zaal ,,De Zwaan", Statiestraat Deu
ren om 20 u Eerste dans 21 u Mu
ziek Ludwig's Discotheek 
15 BURST-BAMBRUGGE-AAI-
GEM: 21e Joeldansfeest-afdelings-
bal Erebal schepenen Mallefroy en 
De Grave raadslid De Vuyst, OCMW-
lid Vanderelst Deuren 20u 30 In
kom 100 fr Orkest Waltra Org 
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem 
21 DE PINTE-ZEVERGEM: IJzerbe-
devaartavond in de Raadszaal van 
het Gemeentehuis Programma film 
IJzerbedevaart '86, toespraak Her 
man Wagemans, optreden Sextet der 
Vlaamse Ardennen Aanvang 20u 
Gratis toegang Org VOS en Ijzerbe
devaartwerkgroep De Pinte 

De Pinte-Zevergem 
danste 

Op zaterdag 18 oktober hield de 
Volksunieafdeling De Pinte-Zever-
gem haar 14de bal in de zaal Sander 
ling De ruim 170 aanwezigen geno
ten er op de zachte tonen van Studio 
Pallieter, van een gezellige avond 

Dank aan allen die bijdroegen tot 
het sukses van dit bal en met m het 
minst aan de bestuursleden voor hun 
inzet 

(H Depaepe) 

D Man, 36 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als vrachtwa
genchauffeur, binnen- en buitenland, 
ref nr 1051 Belangstellenden kun
nen kontakt opnemen met senator 
Joos Somers. via het VNC, Ontvoe-
nngsplem 1, 2800 Mechelen, tel 
015/20 95 14 Gelieve hef ref nr te 
vermelden 

D Verzekeringsmaatschappij zoekt 
agenten, omgeving Gent. met bedien
denstatuut of op zelfstandige basis 
Voor meer inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem — Senator, Arm 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge — 
091/30 72 87 

D Firma in volle expansie zoekt twee 
ekonomisten met ervaring buitenland
se handel Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem - Senator, 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent-
brugge — Tel 091/30 72 87 

D 18j ongehuwde jongeman met di
ploma A3 mechanica, zoekt een be
trekking als auto-mechanicien, draai
er, frezer, magazijnier of paswerker in 
het Brusselse of ten westen van Brus
sel 

n 21j tweetalige diëtiste zoekt een 
betrekking als diëtiste of bediende in 
het Brusselse doch is ook bereid 
elders te werken 

D 23j dame met 2j kleding en diplo
ma van traiteur zoekt een betrekking 
als handarbeidster in het Brusselse of 
ten westen van Brussel 

n 19j meertalig ongehuwd meisje 
met diploma van Handel en Admini
stratie A2 (Mazarello instituut Groot-
Bijgaarden), zoekt een betrekking als 
bediende in het Brusselse of ten wes
ten van Brussel Heeft nog met ge
werkt, kan dus als stagiaire worden 
aangeworven Voor ml zich wenden 
tot senator-burgemeester Dr J Val
keniers, tel 02/569 16 04 
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LIMBURG 

OKTOBER 

31 GENK: Vlaams volksbal t.v.v 
het IJzerbedevaartkomitee in zaal 
Rembrandt Inkom 100 fr. Aanvang: 
20u. 

NOVEMBER 

3 MUNSTERBILZEN: Bestuursver
gadering in lokaal Bloemenhof om 20 
uur. 
8 BREE: Groot Vlaams Herfstbal m 
zaal Brouwershuis, Opitter-Bree. Aan
vang: 20u. Orkest „Party Sound" 
8 MUNSTERBILZEN: grote kaart
avond in lokaal .Bloemenhof' - eerste 

kaart om 20u. Prijzen ,,vet varken". 
Org. VU-Munster. 
15 AS: Jaarlijks vu-bal inzaai „El-
ckerlyc" in As om 20 uur. 
16 MUNSTERBILZEN: viering van 
gemeenteraadslid Clement Huygen 
21 OILSEN:Grootjaarlijksbalinhet 
Cultureel Centrum te Dilsen langs de 
rijksweg 78 (vroeger 17) Met show-
orkest „Brazil Quintet" Aanvang 20 
uur. Org : VU-Dilsen. 
21 TONGERLO: Zuid-Afrika, in 
kleur- en klankfilm, begeleid door Ka-
rel Van den Bossche, ondervoorzitter 
Protea. Om 20u.30 in Kapellekeshoef. 
Org.: Sint Maartenfonds Kempen. 
21 BERINGEN: Gespreksavond in 
het Thier Brau Hof, Markt 17. Gast
spreker Toon Van Overstraeten en 
verder Beringse politiek, optreden 

domus - ujoningen 
sleutelklaar! 

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

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN «kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen «< schets » - idee 
hebben wij een sieutelklare 
oplossing. 

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

NAAM : 
ADRES : 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, prijzen ) 

VNJ en samenzang. Aanvang- 20u. 
Org.- VU-Groot-Beringen 

24 LUMMEN: Vlaamse Zangavond: 
samen zingen i M m v. de Vaganten, 
Herwig Praet. 
Inkom 120 fr. Zaal Altiora Lummen. 
Organisatie- FVV-Lummen. 

25 DIEPENBEEK: Kaartavond in 
zaal 't Sticheltje om 20 uur Org.: VU-
Diepenbeek 

im^mqi 
D Dame, 22 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als kantoorbe
diende of verkoopster, ruime ervaring 
in de verkoop, beschikt over een wa
gen. Ref nr. 1089. 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met senator Joos Somers, 
via het Vlaams Nationaal Centrum, 
Ontvoenngsplein 1, Mechelen, tel. 
015-20.95 14. Gelieve het ref. nr. te 
vermelden 

Gemeentebestuur 
BILZEN 

Er wordt de belanghebbenden 
ter kennis gebracht dat het Ge
meentebestuur van Bilzen zal 
overgaan tot aanwerving van de 
hiernavolgende betrekkingen met 
werfreserve: 
— 1 eerste sportfunctionaris 
— 1 tweede sportfunctionaris 

Aanwervingsvoorwaarden en 
andere inlichtingen zijn te beko
men op de Personeelsdienst, Klok-
kestraat 1 te 3740 Bilzen, alle 
werkdagen tussen 9 en 12 u 

De sollicitaties dienen vóór 17 
november 1986 aangetekend te 
worden gezonden aan het Kollege 
van Burgemeester en Schepenen 

Namens het Gemeentebestuur, 
De sekretaris. De burgemeester, 
J. Jackers J. Sauwens 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF Amerikalei 237 
2000 Antw êrpen 

Tel. na 19 u. 103-238.88.40 
ZINK - LOOD • KOPER -PVC WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 

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

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

GRATIS PRIJSOPGAVE 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 

VOLKSWAGEN-AUDI 

27 

Nieuwe vlag blJ VU-Munsterbilzen 
In een vorige editie hebben wij reeds uitvoerig beschreven over de inwijding 

van een nieuwe VU-vlag te Munsterbilzen. 
Op de foto pater Meers, die een prachtig gebed voorlas, in het midden meter 

Maria Hansen en rechts de peter, de alom gekende en zeer aktieve Clement 
Huygen, gemeenteraadslid en ,,vader" van de plaatselijke afdeling. 

Vanwege het Nationaal bestuur en de redaktie •,,proficiat" aan de mannen 
van Munsterbilzen 

Aanbevolen huizen 
GUIDO VANHOVE 

vioolbouwer 

Zoutenaaiestraat 10 

8480 Veurne 

, ' DEVRIESE 
woonverlichting 

baron ruzettclaan 7S 
8520 brugge 4 

vbaan brugge Oostkamp^ 
^!w 050/35 74 04 j / ' 

JaiMnenzaak 
P. Pv^rez-Delbaart pv.b.a. 

Bellegemstraat 22 
8450 Bellegem (Kortrijk) 
tel. 056-22.07 41 

EEN MODERNE ZAAK MET 
STANDING... EN TER TROUWE! 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
aankoopwaardebons 

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR — ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASVERWARMING 
Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

r p - N STUDIO 
X j y DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. 30 Zondag en maandag gesloten 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

KLEDING LENDERS 

SInt-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

SIAM-import 
Uitzonderlijke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Ultz. lage prijzen 

Inl. Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28.03.00 of 091/28.04.73 

mlgrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen -zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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Professor dr. Romain Van Eenoo: 

„Vlaanderen heeft 
schitterende historici 

GENT. — Het akademiejaar '86-87 is één maand 
jong. Tijd voor de eerste tellingen en konklusies. 

Opvallend is de terugloop van het aantal studenten 
die kozen voor het vak geschiedenis. Wij zochten en 
vonden een prof bereid die daar kanttekeningen wil bij 
maken. 

R OMAIN VAN EENOO is 52 
jaar. Na zijn humaniora 
aan het Brugse Sint-Lode-

wijkskollege trok hij naar de Gent
se universiteit om er geschiedenis 
te studeren. In 1957 promoveerde 
hij tot licentiaat met een verhande
ling over de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging te Brugge tus
sen 1864 en 1914. In '60 werd hij as-
sisent, in '68 behaalde hij de graad 
van doctor, in '69 werd hij werklei-
der en in '73 volgde zijn benoeming 
tot professor Samen met Herman 
Balthazar staat hij aan het hoofd 
van het Seminarie voor Nieuwste 
Geschiedenis te Gent. 

Van Eenoo is een biezonder 
noeste werker en vorser; bijna 250 
studenten werkten onder zijn pro
motorschap aan een licentiaatste-
sis. ZIJ kunnen en zullen getuigen 
dat Romain Van Eenoo hen ook 
echt deskundig geholpen en bege
leid heeft. 

'n Boeiende en vriendelijke 
hoogleraar, die zich zelden in de 
kijker werkt en nooit interviews 
toestaat. 

WIJ: Is het juist dat het aantal 
studenten geschiedenis dit jaar 
is ineengestort? 

Romain Van Eenoo: ,,Eris wel 
een terugloop merkbaar, maar van 
een ineenstorting is geen sprake. 
In de eerste kandidatuur tellen wij 
75 nieuwelingen, plus een aantal 
bissers, wat het totaal op ongeveer 
100 brengt. Vorig jaar waren het er 
zo'n 130. 

In de,,oefeningen Nieuwste Ge
schiedenis '' zitten er 68 studenten, 
daar waar het er ooit 150 tot 160 
waren. Er is dus wel een achteruit
gang. " 

'n Politieke 
beslissing 

WIJ: Dit is meer dan de demo
grafische terugloop. Waaraan is 
dit te wijten? 

Romain Van Eenoo: ,,lk denk 
dat dit in hoge mate te wijten is aan 
de onderwijssituatie. Het onderwijs 
wordt met langer aanzien als de 
evidente toekomstmogelijkheid 
voor studenten. Zeker niet voor 
historici. 

Dit fenomeen doet zich trouwens 
voor in de hele fakulteit van de let
teren en wijsbegeerte: ook het aan
tal kandidaat-germanisten en -
romanisten is blijkbaar vermin
derd. Volgens onze informatie 
geldt dit eveneens voor de overige 
Belgische universiteiten." 

WIJ: Het vak geschiedenis 
wordt in het onderwijs reeds ja
renlang biezonder stiefmoeder
lijk behandeld. Toch neemt de 

belangstelling voor geschiede
nis toe. Denken we maar aan de 
vele historische reeksen op tele
visie en het grote aanbod van 
boeken die betrekking hebben 
op geschiedenis. 

Romain Van Eenoo: ,,Dit is in
derdaad een vreemde vaststelling. 
In het onderwijs is de situatie van 
en voor het geschiedenisondericht 
helemaal met gunstig en toch 
neemt de interesse voor geschie
denis niet af. 

Hoe dit te verklaren is of waarom 
men daar geen rekening mee 
houdt bij de uitbouw van de onder
wijsprogramma 's, is een ander pro
bleem. Dit impliceert een politieke 
beslissing..." 

WIJ: Het aantal historische 
boeken en produkties is enorm. 
Hebt U de indruk dat dit, globaal 
genomen, goede ,,produkten" 
zijn. Of meent U integendeel dat 
er veel onwaardig materiaal op 
de markt komt? 

Romain Van Eenoo: „Onwaar
dig ? Dit zou ik niet meteen durven 
beweren. Er is natuurlijk altijd wel 
een gedeelte bij dat het etiket,, min
dergoed" verdient. 

I^aar wanneer ik de situatie van 
vandaag vergelijk met deze van 
zeg maar vijftien jaar geleden, dan 
moet ik zeggen dat de kwaliteit van 
de boeken en van de artikels, die in 
het domein van de Nieuwste Ge
schiedenis verschijnen, voortdu
rend toeneemt. We gaan er echt op 
vooruit." 

Groeiende kwaliteit 
en kwantiteit 

WIJ: Hoe komt dit? 
Romain Van Eenoo: ,,Ten 

eerste omdat steeds meer histori
ci aan het schrijven gaan. Maar ook 
door het feit dat er nieuwe be-
langstellingssferen zijn gegroeid. 
Bovendien is de kritische zin toege
nomen, dunkt me. 

De eerste publikaties bv. die on
middellijk na de eerste en na de 
tweede wereldoorlog zijn versche
nen over deze oorlogen, waren in 
wezen journalistieke stukken. 
Wanneer je echter de recente ge
schriften over deze periodes be
kijkt, dan stel je vast dat er meer en 
meer kwaliteit in steekt: kritischer, 
objektlever, eerlijker, minder geën
gageerd (in de negatieve betekenis 
dat dit woord kan hebben), minder 
subjektief. 

Ook de kwantiteit is toegeno
men. Toen ik hier assistent werd 
(1960), was het mogelijk de produk-
tie op het terrein van de Nieuwste 
Geschiedenis in België bij te hou
den in één maand. Nu is dit uit-

Professor R. Van Eenoo:,,Ideeën die zich geleidelijk aan gaan fossili
seren in je eigen geest, mag je geen gestalte laten krijgen. Oor en oog 
hebben voor wat jonge mensen boeit is terzake een goede terapie." 

(toto: Geert De Soete) 

gesloten. Per jaar verschijnen er 
zo 'n 800 boeken en artikels over de 
Nieuwste Geschiedenis, waarvan 
de helft ongetwijfeld de moeite 
waard is. Zowel op nationaal, als op 
regionaal en lokaal vlak. Weet u dat 
er nu heel er goede boeken ver
schijnen over streek-, stads- en ge
meentegeschiedenis ?" 

WIJ: De studenten krijgen ei
genlijk een betrekkelijk vrije keu
ze bij de bepaling van hun tesi-
sonderwerp? 

Romain Van Eenoo: ,,Er zijn 
een aantal tema's waarrond ik 
•graag heb dat er gewerkt wordt. Ik 
tracht echter zoveel mogelijk te 
achterhalen waaraan de studenten 
zelf geïnteresseerd zijn. Om twee 
redenen. 

Wanneer iemand gemotiveerd is 
om over iets een onderzoek te be
ginnen, dan zal dit ook beter gaan. 
Maar dit is tevens-een ideale ma
nier om het veroudenngsproces, 
dat bij iedereen plaatsgrijpt, tegen 
te gaan. Ideeën die zich geleidelijk 
aan gaan fossiliseren in je eigen 
geest, laatje daardoor geen gestal
te krijgen. Ik ga mijn eigen inzich
ten voortdurend in vraag stellen, en 
een aantal zekerheden die ik in de 
loop der jaren had opgebouwd, be
houd ik onder de vorm van hypote-
sen. Dit verruimt de gezichtsein-
der." 

Toerisme en film 
WIJ: Hoe bedoelt U? 
Romain Van Eenoo: ,,Op een 

gegeven ogenblik wou ik iemand 
laten werken over de geschiedenis 

van het toerisme. Plots bijt daar 
een student in, en dit resulteert in 
een eerste tesis. Daarop volgt een 
tweede, een derde, een vierde te-
sis. .. Met als gevolg dat momenteel 
een paar doctoraten lopende zijn, 
een aantal publikaties reeds zijn 
verschenen, straks wordteen ten
toonstelling opgezet rond toerisme 
en ook andere unlets raken ge
boeid door dit onderwerp. 

Een ander voorbeeld ? Toen kol-
lega Helmut Gaus hier nog as
sistent was, ontstond grote aan
dacht besteed voor mentaliteitge
schiedenis. Daaruit is 
belangstelling voor de film ge
groeid. Sedertdien tellen wij al een 
tiental tesissen rond dit onderwerp, 
met als gevolg dat Gent een klem 
centrum voorde filmgeschiedenis 
is geworden." 

WIJ: Aan alle Vlaamse uniefs 
bestaat interesse voor Vlaamse 
Beweging. Maar ook daar is een 
verandering merkbaar? 

Romain Van Eenoo: ,,Ja. Zeer 
algemeen gesteld kun je zeggen 
dat er gedurende lange tijd in Gent 
a.h.w. een taboe bestond voor dit 
tema. Professor Jan DHondt voel
de daar weinig voor, tot op het 
ogenblik dat hij rektor werd in Lum-
bumbashi. Daar heeft hij zelf vast
gesteld dat het nationaliteiten
vraagstuk heel ingewikkeld is. Van 
dan af verschijnen ook te Gent de 
eerste tesissen over de Vlaamse 
Beweging. 

In de zeventiger jaren bestaat 
aan de Leuvense universiteit enor
me aandacht voor dit probleem: 
niet meer alleen toegespitst op de 
periode vóór de eerste wereldoor
log, maar ook de tussenoorlogse 
periode komt aan bod. Ditzelfde 
merken we aan de RUG. En op het 
einde van de zeventiger jaren ver
schijnen een reeks studies over de 
oorlog zelf En bovendien groeit de 
belangstelling voor de naoorlogse 
periode." 

Notie ,,Vlaamse 
volk" afwezig 

WIJ: De Vlaamse Beweging 
blijft dus een interesse-veld? 

Romain Van Eenoo: „Toch wel, 
ja. Alhoewel ik nu een beetje moet 
aandringen om studenten warm te 
krijgen voor de Vlaamse Bewe
ging. Het worden eerder uitzonde
ringen, vaak tengevolge van fami
lialegebeurtenissen. In Leuven en 
aan de VUB blijft dit tema blijkbaar 
meer aanslaan. 

Helemaal geen belangstelling 
meer gaat uit naarde Grootneder-
landse idee. Dat is volledig dood.'' 

WIJ: Is de notie,,Vlaams volk" 
überhaupt nog aanwezig bij stu
denten? 

Romain Van Eenoo :,,//c heb de 
indruk dat daar nog weinigen van 
wakker liggen. Ik geloof niet dat dit 
besef nog sterk aanwezig is. Mis
schien borrelt dit nog wel eens op 
in bepaalde omstandigheden. 

Maar zelfs nu, tijdens de Voer
perikelen, bestaat daar geen be
langstelling voor. Kijk naarde tien
tallen affiches die hier in de gangen 
van de universiteit aan de muur 
hangen :je ziet geen enkele die be
trekking heeft op die kommunau-
taire beroering." 

WIJ: Hebben de Vlaamse 
historici een goede naam? Mo
gen zij naast hun kollega's uit de 
ons omringende landen staan? 

Romain Van Eenoo: „Zeerze
ker. Vlaanderen heeft zeer goede 
historici. We hoeven helemaal met 
beschaamd te zijn. Integendeel. 
Ook hetgeen zij op de markt bren
gen, kan gerust konkurreren met 
wat hun buitenlandse kollega's 
doen. 

Wij hebben slechts één handi-
kap, nl. dat wij in het Nederlands 
schrijven. Waardoor wij in het bui
tenland te weinig gekend zijn. 

Vlamingen die in het Frans of En
gels publiceren, stoten trouwens 
onmiddellijk door." 

(pvdd) 
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