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Zaterdag 28 november om 14.30 uur in Mechelen 
Volksunie-verkiezingskongres 

Datum vrijhouden! 

Kordate aanpak 
De spektakulaire opening van de verkiezingsstrijd komt dit

maal van de Volksunie. 
De jongste opiniepeilingen vertellen, dat de Vlaams-nationale 

partij in de lift zit. Binnen de partij worden sterke lijsten op
gesteld, die de stempel dragen van de vernieuwing die door voor
zitter Jaak Gabriels was aangekondigd. Deze lijsten beloven zeer 
sterk tot de verbeelding van het kiezerskorps te zullen spreken. 
Zo te Mechelen, waar de VU-Kamerlijst zal aangevoerd worden 
door de gewezen luchtmachtkolonel Herman Candries, initia
tiefnemer van Flag, promotor van de spitstechnologie in het 
Vlaams bedrijfsleven en algemeen bekend ook bij het grote pu
bliek sinds zijn optreden in de populaire tv-show van Wies An
dersen. Achter hem staat als tweede op de Kamerlijst Fernand 
Geyselings, een voorloper van de groene beweging in Vlaande
ren die Agalev van 1981 tot 1985 vertegenwoordigde in de Ka
mer, maar die ontgoocheld werd door het gebrek aan Vlaamse 
refleks van deze partij. De Mechelse tandem kan simbool staan 
voor de mensen die nu de Volksunie vervoegen en die zowel het 
Vlaanderen van de spitstechnologie als dat van de zachte waar
den vertegenwoordigen. Inmiddels worden ook aan andere ar-
rondissementele partij-instanties de namen voorgelegd van kan
didaten die stuk voor stuk topvertegenwoordigers zijn van het 
levend Vlaanderen van vandaag. De belofte van voorzitter Ga
briels, de parlementaire frakties niet alleen in aantal maar ook 
kwalitatief te versterken is bezig zich te verwezenlijken. 

Ook op het politiek vlak gooit de Volksunie er de beuk in. Hugo 
Schiltz heeft zich via de „Soir" tot de franstaligen gewend om 
de Walen duidelijk te maken, welke de Vlaamse voorwaarden 
zijn voor eender welk gesprek. In hun rechtlijnige duidelijkheid 
maken deze voorwaarden het de Walen thans klaar, met welk 
Vlaanderen zij te doen krijgen na de Volksunie-overwinning: 
geen enkele diskussie meer over de Vlaamse grenzen; volledige 
politieke en administratieve bevoegdheid van Vlaanderen over 
gans zijn grondgebied en in al zijn gemeenten; strikte niet-
inmenging in mekaars aangelegenheden en zeker geen Waalse 
inmenging in het taalgebruik van Vlaamse gemeenten; daad
werkelijk Vlaams medebestuur in de hoofdstad op alle vlakken; 
Vlaams geld in Vlaamse en Waals geld in Waalse handen. 

De franstalige pers, die deze voorwaarden druk bespreekt, 
trekt het besluit dat er rond en door de Volksunie in Vlaande
ren een onverzettelijkheid iS gegroeid waarlangs niet meer zal 
kunnen heengepraat worden bij het komend gesprek van ge
meenschap tot gemeenschap. 

De val van de regering en het feit dat het volgend parlement 
grondwetgevende bevoegdheid zal hebben maken dit gesprek, 
dat al lang levensnoodzakelijk was, nu goddank ook mogelijk 
en onvermijdelijk. 

Inmiddels moet het voor iedereen duidelijk zijn dat het her
stelbeleid, het behoud van onze welvaart, de sanering van de 
financiën slechts mogelijk worden nadat nieuwe afspraken zijn 
gemaakt tussen de gemeenschappen. Het ene gaat niet zonder 
het andere. Ieder belangrijk dossier, ieder terrein van het open
baar leven, iedere staatsbestelling vertoont kommunautaire 
aspekten, leidt tot spanningen, tot tijdverlies en geldverspilling. 
Alleen als er orde wordt gesteld op de Vlaams-Waalse zaken, 
komt er voldoende energie en geld vrij om onze welvaart te be
waren en te verhogen, om werk te verschaffen, om belastingen 
te verminderen. 

Tevens moet een einde gesteld aan de eindeloze reeks schan
dalen, waarbij prominenten van of uit de omgeving van de re
geringspartijen opdoken. In een zindelijk bestuurd Vlaanderen 
is geen plaats voor kwalen zoals de politieke benoemingen, voor 
de kolonisatie van het openbaar leven door mutualistisch of sin-
dikalistisch misbruik. 

De kordate aanpak van de kampanje door de Volksunie houdt 
de belofte in van een sterker en zindelijker Vlaanderen. 
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Komplete ontreddering bij de CVP 

Neen aan Martens 
Dinsdagmiddag stelde de CVP haar verkiezings

kampanje voor, onder het weinig begeesterende 
motto ,,Ja aan Martens". Enkele uren daarna raakte 
bekend dat ook de Leuvense hoogleraar Roger Blan-
pain de Leuvense VU-senaatslijst zal aanvoeren. 

De ontreddering in de Tweekerkenstraat is kom
pleet. 

VOORZITTER Swaelen deed 
nochtans een moedige po
ging om optimistisch te doen 

bij de toelichting van de kampanje 
van zijn partij. Deze is opgebouwd 
rond het woordje ,,Ja" en een wat 
onzekere foto van de (gevallen) 
premier. 

Dit klinkt inderdaad bepaald niet 
overtuigend op een ogenblik dat 
iedereen weet dat Martens en de 
CVP helemaal niet gelukt zijn in 
hun voorpgestelde doelselllngen: 
de staatsschuld bedraagt meer 
dan 5000 miljard fr., de werkloos
heid blijft op het onduldbare aan
tal van een half miljoen mensen 
steken, de belastingsdruk nam toe 
i.p.v. af en — voor wie dit zou ver
geten zijn — Happart is nog 
steeds (dienstdoend) burge
meester van het Vlaamse Voeren I 
De recentste opinipeilingen il
lustreren trouwens dat de kiezers 
het CVP-sprookje niet langer ge

loven : een uppercut van bijna 6%! 

Daarenboven rommelt het ern
stig in de CVP-rangen. In Brugge 
bv. bedankt de populaire Tor-
houtse burgemeester-senator voor 
het lijsttrekkersschap en in Ant
werpen moet men uit armoede 
nog eens beroep doen op de uit
gebluste 65-jarige met wie het ooit 
eens anders zou worden. Vele 
CVP-backbenchers reageren, be
grijpelijkerwijze, erg zenuwachtig 
en trekken de messen om hun 
duurbevochten zeteltje te be
houden. 

De fatale stoot komt echter van 
de Volksunie. Met toenemende 
verbijstering vernam de CVP-
leiding dat het kruim van het 
Vlaamse intellekt zich deze keer 
nadrukkelijk achter de VU schaart. 
Behalve een hele reeks nieuwe en 
jonge waardevolle mensen uit de 
,,eigen kweek", zullen straks in
derdaad ook een indrukwekkende 

schare verruimingskandidaten op 
de VU-lijsten prijken. We denken 
hierbij natuurlijk aan o.m. FLAG-
voorzitter en D/flV-specialist Her
man Candries, de Latemse 
burgemeester-hoogleraar Bob 
van Hooland en topdiplomaat 
Hans de Belder. 

Toen dan gisterenavond nog het 
bericht verspreid werd dat nie
mand minder dan de dekaan van 
de Leuvense rechtsfakulteit, pro
fessor Roger Blanpain, eveneens 
meedoet met de VU, verdween de 
grond helemaal onder de voeten 
van de CVP-fraktie. 

De Volksunie zegt aldus op een 
zeer overtuigende manier neen 
aan Martens. Nü is het beslis
sende moment aangebroken! 

(pvdd) 

Herman 
Candries 

...voert straks inder
daad de VU-kamerlijst in 
IMecheien aan! Wij spra
ken met hem. 

Lees biz. 3 en 20. 



... en WIJ 

De redaktie ontvangt graag brieven 
voor de lezersrubriek Naamloze brie
ven gaan de scheurmand m, evenals 
scheld- en smaadbneven De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen. 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken. 

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

De redaktie 

DERINE 

In uw kort — al te kort — m memo
riam Derine {WJ van 29 okt 1987) 
schrijft u dat u deelneemt in het ver
driet van de familie, alhoewel u met 
behoort tot dezelfde politieke familie 

Waarom dit knstelijk en/of onhuma
nistisch voorbehoud' Kon u met vol
mondig en zonder enige reserve uw 
deelneming betuigen'' Ten aanzien 
van de dood moeten alle politieke en 
andere tegenstellingen verdwijnen 

N. Maddens, Kortrijk 

50 FR STUKKEN 
WEIGEREN? 

De Vlaamse radio meldde op 1 okt 
1987 dat het publiek de 10 fr stukken 

geweigerd had Miljoenen stukken 
waren m de Nationale bank blijven 
liggen Nu zijn ze uit de omloop geno
men i 

Laten we hetzelfde doen met de 50 
fr stukken de 50 fr bnefjes eisen, om 
verschillende redenen 

1 Ze zijn te klem en daardoor 
onhandig voor visueel gehandikap-
ten In de bank zegde men ,,Je moet 
opletten dat je ze met uitgeeft voor 1 
fr ' 

2 Ik verneem dat sommige kassier-
sters m warenhuizen ze weigeren om
dat ze zo onhanteerbaar zijn en er met 
goed weg mee weten in hun kas 

3 De belangrijkste, Vlaamse reden 
IS die Vlaamsvijandige en Happartlie-
vende Belgische staat een stoot ge
ven 

Rigo De Nolf, Nijlen 

NATUUR 2000, 20 JAAR 

Temidden van de zoveelste politie
ke krisis IS het een beetje aan de 
aandacht van de media ontsnapt En 
dit ten onrechte Het is immers meer 
dan vermeldenswaard dat de Vlaam
se Jeugdbond voor Natuurstudie en 
Miliebehoud, beter bekend als Natuur 
2000, zopas zijn 20jang bestaan heeft 
gevierd 

Gedurende die 20 jaren werd er 
heel wat baanbrekend werk verzet 
door de talloze jongeren die in de loop 
van al die jaren deel uitmaakten van 
de jeugdbond Maar buiten de weten
schappelijke prestaties heeft Natuur 
2000 vooral gebouwd en gewerkt aan 
de bewustwording van de Vlaamse 
jeugd De bewustwording dat ons mi-
lie en onze natuur er maar belabberd 

aan toe zijn Ondanks deze vrij som
bere vaststelling ging — en gaat — er 
steeds een jonge dynamishe bezie
ling van Natuur 2000 uit die ons allen 
aanzet tot een meer bewuste omgang 
met de natuur 

Bovendien een jeugdbond die door 
alle internationale kontakten heen 
(Nederland, Frankrijk West-Duits
land Colombia, Denemarken, Zuid-
Afrika, )) steeds heeft vastgehouden 
aan de Vlaamse eigenheid van de 
jeugdbond 

Voorwaar onze gelukwensen en 
aanmoedigingen waard 

Natuur 2000 Ad multos annosi 

Piet De Bruyn, Stevoort 

ZO€K€RC)€ 
^ 22j diëtiste, afgestudeerd in juni 
1986 met onderscheiding, met een 
jaar ervaring als bediende in de pro
vincie Brabant zoekt een betrekking 
in Brussel of Vlaams-Brabant Is ook 
bereid als bediende te werken Voor 
inl zich wenden tot senator-burge
meester dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 

D 25j ongehuwde tweetalige onder
wijzeres en leermeesteres zedenleer 
die ook moderne humaniora aflegde, 
zoekt een betrekking als onderwijze
res of leermeesters zedenleer in het 
Brusselse of Vlaams-Brabant Voor 
inl zich wenden tot senator-burge
meester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

• WIJ zoeken een Vlaamsvoelende 
dame die bereid is een oude dame (87 
jaar) te verzorgen Meer inlichtingen 
03/235 82 39 

D Jonge man, 20 jaar, legerdienst 
beëindigd, diploma sanitaire installa
ties, zoekt werk Inlichtingen Vic An-
ciaux, 519 83 46 
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EUINCKA 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — fcuur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerlo 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof Ten/uursevest 60 - 016/22 86 72 

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

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

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 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

MtBTOOM f At^r 

Tel 217 9153 

Waar Vlamingen 
thuis zijo 
in 't hartje van Brussel 

Banketbakkerij 

AjMTWERPIA 
^ ^ 3 . JOOST GOSSYE 

AFSPANNING-HERBERG 

TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuur' 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

Hboerenhof 
CAFE-RESIAURANT-FRmJUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor menu v/è 290 Bfr 
groepen koffietafel v/è 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel 087-68 67 03 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Voor een avondje uit m Vlaamse vriendenkring 
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum 

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT 
Alle dagen opgen vanaf 11 u Donderdag gesloten 

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 

— banketzalen tot 300 per
sonen 

— specialiteiten bruiloften 
en banketten 

Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

CAFC 
ZAAL 

iOaCMCMT 

CAMBKINU^ 
BRCC 
011/47 28 97 
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Julien 
Desseyn: 
waanzinnig 
plan 

Afvaleiland 
Heel wat VU-bestuursleden er

gerden zich zondag aan de ten
dentieuze berichtgeving op radio 
en televisie m b t de plannen 
voor de bouw van een afvaleiland 
Biezonder breedvoerig werd toen 
immers aandacht besteed aan zg 
„onthullingen" van Agaiev in dit 
verband Bij nader toezien betrof 
het echter opgewarmde kost, dat 
eigenlijk niks nieuws bevatte 

Reeds in november vorig jaar 
werden een reeks vaq deze kwes
tieuze voornemens van de over
heid bekend gemaakt tijdens een 
studie-dag over de Noordzee 
Daarop nam de VU het voortouw 
in het verzet tegen dit waanzinni
ge plan Op initiatief van de VU 
werden in vele kustgemeenten 
moties goedgekeurd, terwijl affi
ches en zelklevers dit protest on
dersteunden 

Op 5 mei interpelleerde VU-
kamerlid Julien Desseyn de be
trokken ministers Toen reeds 
kreeg hij als antwoord dat er in
derdaad een studie wordt uitge
voerd m b t dit projekt en in juni 
kwam Desseyn zelfs de precieze 
kostprijs van de studie te weten 

Over dit alles geen woord geen 
beeld op de BRT Het lijkt er dus 
sterk op dat enkele Agalev-sym-

,patisanten binnenin de radio- en 
televisieredaktie hun groene 
vriendjes een kadootje hebben 
willen doen in deze elektorale 
periode Ofwel maakten zij onmis
kenbaar een joernalistieke fout 

Amper een uur later werd via 
het persagentschap Belga een 
VU-rechtzetting de perswereld in
gestuurd, maar ook daarover 
werd geen melding gemaakt i 
Voorzitter Jaak Gabriels heeft 
over een en ander een brief ge
stuurd naar de BRT-direktie 

400 dagen 
Gisteren was het precies 400 

dagen geleden dat de Raad van 

m 
State haar vonnis uitsprak over 
Happart Het was inderdaad op 
30 september 1986 dat deze 
hoogste administratieve recht
bank onomwonden stelde dat de 
Nederlandsonkundige José Hap
part geen burgemeester kon zijn 
of blijven van de Vlaamse ge
meente Voeren 

De zondag daarna, op 5 okto
ber 1986, zei premier Wllfried 
Martens in de uitzending Kon-
frontatie dat deze rechterlijke uit
spraak zonneklaar was en dat 
Happart bijgevolg afgezet moest 
en zou worden Martens verklaar
de toen dat hij evenmin waarne
mend burgemeester of schepen 
kon blijven 

Ondertussen zijn we ruim een 
jaar later, barstten er verschillen
de grote en kleine regeringskrisis-
sen los rond dit probleem en viel 
Martens VI uiteindelijk over de 
Voer-egel Maar ondertussen is 
Happart nog steeds dienstdoend 
burgervader en houdt deze ben
deleider de gemeentelijke touw
tjes diktatoriaal in handen 

Ook hel overgangskabinet Mar
tens VII durft nog steeds wet en 
rechtspraak met toepassen en de 
Limburgse (CVP-)provinciegoe-
verneur mag niet optreden De 
Vlaamse C) regenngspartijen 
gaan dus naar de stembusslag 
met Happart nog steeds als bur
gemeester 

Het IS echter zeer de vraag of 
de Vlaamse kiezers de 500ste 
dag na het vonnis zullen afwach
ten om aan CVP en PVV de reke
ning te presenteren 

Wapenhandel 
De Kamerkommissie die een 

onderzoek instelt naar de illegale 
wapenhandel vanuit België, be
sloot deze week noodgedwongen 
haar werkzaamheden Aan de 
kommissieleden werd gevraagd 
hun konklusies over te maken (zie 
daarvoor onze Wetstraat-rubnek) 

Mensen die met ons meedoen 

Herman Candries 
vu-lijsttrekker arr. iMeclielen 

MECHELEN — Nachtjachtnavigator, prof. aan de Krijgsschool, kolonel, PR-
man van het ABL, TV-vedette, missionaris voor Vlaamse spitstechnologie, 
afgevaardigd beheerder van de Flemisch Aerospace Group... 

In Vlaanderen is er maar één naam die achter al deze hoedanigheden schuil 
kan gaan: Herman Candries. Maar deze tot over zijn oren m de technologie 
verzeild geraakte vijfenvijftiger is verre van een kille sabelvreter. Herman 
Cêndries is ook voorzitter van een bejaardenhome en van een ziekenhuis en als 
tegengewicht voor de bergen vakliteratuur die hij beroepshalve verslindt geniet 
deze man van poëzie en van een stevige wandeling in de natuur. 

Maar Herman Candries werd ook aangeduid als VU-lijstaanvoerder in het 
arrondissement Mechelen. 

H ERMAN CANDRIES (Me
chelen, 1932) is de twee
de zoon uit een groot mo

lenaarsgezin uit Heffen Zelf heeft 
hij de stenen windmolen niet 
meer gekend want het bedrijfje 
was reeds eerder overgescha
keld, eerst op een gas- en later op 
een dieselmotor Na de lagere 
school in het geboortedorp wordt 
hij mternaatsscholier in Hechtel, 
het grote Don Bosco-internaat 
Maar wanneer vader met dure 
investeringen in de maalderij ge-
konfronteerd wordt moet Herman 
terug naar huis Candnes zet zijn 
studies verder te Mechelen Als 
deze studies achter de rug zijn 
volgt hij zijn oudere broer naar de 
Luchtmacht Het begin van een 
karriere 

Een uitgebreid vraaggesprek met Herman Candries leiesi u op biz. 20 

MENSEN 
HET NIEUWS 

Met de ontbinding van het huidig parlement verdwijnen alvast twee 
eminente en hoogst verdienstelijke VU-ers uit het Paleis der Natie 
toevallig ook uit hetzelfde arrondissement 

Frans Baert (61) en Oswald van Ooteghem (63) besluiten hun 19-
lange, respektievelijk 13-jange loopbaan als parlementslid en maken 
vrijwillig plaats voor nieuwe en jongere nationalisten Die zij ook 
volkomen zullen steunen 

In een volgende uitgave hopen wij een uitvoerige bijdrage te kunnen 
aan hun immense wetgevende aktiviteiten Nu reeds danken wij deze 
werkelijk grote persoonlijkheden, die trouwens hun oprechte sympatie 
t g V dit weekblad nooit verborgen, voor hun vele werk 

Dat de onwettige wapenhandel 
geen eksklusief Belgische aange
legenheid is, werd deze week nog 
eens geïllustreerd door een reeks 
onthullingen over de Franse be
trokkenheid 

Uit een reeks dokumenten die 
in een weekblad afgedrukt wer
den, blijkt dat de Franse socialisti
sche partij de voorbije jaren 5 tot 
7 procent provisie zouden ontvan
gen hebben voor een hele reeks 
wapenhandel-transakties In to
taal zou het bedrag zelfs oplopen 
tot meer dan 4 miljard fr ' Ook 
president Mitterand zou van dit 
zaakje op de hoogte geweest zijn, 
net zoals van de illegale handel in 
moordtuig 

Als naar gewoonte ontkenden 
allen die in opspraak kwamen 
elke vorm van betrokkenheid 
Ook de ex-mmister van defensie 
Hernu, die mee verantwoordelijk 
was voor de dodelijk aanslag op 
het Greenpeace-schip in Nieuw-
Zeeland zegt van niks te weten 

En hoe reageren de Belgische 
socialisten op deze berichten van 
hun Franse kameraden'' 

Kandidaten.. 
Net zoals in andere partijen is 

ook de Volksunie volop bezig aan 
de samenstelling der lijsten 
Daarbij wordt ernstig gestreefd 
naar kwaliteit, vernieuwing, ver
jonging en verruiming Dit zal 
trouwens oas ten voeten uit blij
ken eenmaal de hele procedure 
achter de rug is, meer precies na 
de partrijraad van zaterdag 14 
november 

De kollega's joernalisten zijn er 
natuurlijk op gebrand nu reeds te 
namen te kennen van hen die op 
de VU-lijsten zullen fungeren 
Overal gaan ze op zoek naar 
informatie, met als gevolg dat er 
nogal wat kwakkels de wereld 
worden ingestuurd Sommige 
kranten aarzelen met om daarbij 
aan platte stemmingmakerij te 
doen WIJ houden het voorlopig bij 
deze namen die reeds de goed
keuring kregen van de betrokken 
arrondissementele raad 

In het thuisarrondissement van 
de partijvoorzitter staat Jaak Ga

briels vanzelfsprekend op de eer
ste plaats kamer, gevolgd door de 
Bilzense schepen Frieda Bre-
poels en op de eerste opvolgers-
plaats prijkt schepen Jan Peu-
mans uit Riemst De Bilzense 
burgemeester Johan Sauwens 
voert de lijst aan in het arrondis
sement Hasselt en dokter Rik 
Vandekerckhove staat op num
mer een van de Limburgse se
naatslijst 

...en plaatsen 
In Brugge trekt onze jonge kol-

lega Pol Van Den Driessche de 
kamerlijst terwijl mr Guido Van 
In de senaatslijst leidt en de Brug
se schepen Raymond Reynaert 
als eerste plaatsvervanger fun
geert 

In Mechelen is FMG-voorzitter 
Herman Candries de nieuwe VU-
kopman gevolgd door ex-Agalev-
parlementslid Fernand Geyse-
lings Eerste opvolger is Danny 
de Cuyper Walter Luyten staat 
de eerste op de senaatslijst van 
Mechelen-Turnhout 

Fernand 
Geyselings 
zei Agaiev 
adieu 
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Naast de kwestie 

Het Coudenberg-rapport 
Tientallen jaren lang werd het federalisme door de 

unitaristen uitgekreten als potentieel incivisme of als 
,,politiek vluchtmisdrijf" (oud-minister De Saeger). 
Toen het misschien nog tijd geweest ware voor aflei-
dingsmaneuvers, kort na de oorlog bv., toen de 
Vlaamse beweging monddood was, viel hen niets 
beters te binnen dan de unitaire staat verder te cen
traliseren en Brussel uit te smeren tot de olievlek die 
het nu is. 

U die vervloekte Vlaamse 
beweging opnieuw is op
gedoken en de struktuur 

van België aan het wankelen 
heeft gebracht, nu het federa
lisme salonfahig geworden is, 
wordt het door de unitaristen op
gehemeld als het ideale stelsel 
om verscheidenheid met eenheid 
te verzoenen. 

Anti-nationalistisch 
federalisme 

Op woensdagavond 28 oktober 
j . l . maakt de Coudenberggmep, 
een groep vooraanstaande ne-
derlandstalige en franstalige Bel
gen, de publikatie van een Rap
port bekend, dat door deze 
Groep na twee jaren studie werd 
opgesteld. 

Met verontrusting zien zij Bel
gië steeds verder uiteenvallen in 
twee stukken. Zij willen daar iets 
aan doen. Zij stellen de oprich
ting voor van een soort tweede 
Harmel-centrum maar geven al
vast de toon en de richting aan 
waarin een oplossing dient ge
zocht. Hun grote remedie heet fe

deralisme I Voor hen is dit revolu
tionair omdat zij zo lang gewoon 
zijn geweest aan unitarisme. 

Hun federalisme, dat zij het 
ware en het klassiel<e noemen, 
blijkbaar in tegenstelling tot wat 
Vlaams-nationalisten al zo lang 
voorstaan, mag niet steunen op 
taalgroepen. Het moet meer-
polig zijn en liefst taalgemengd. 
Zij aanvaarden uitdrukkelijk de 
taalgrens en de kulturele ver
scheidenheid als de rijkdom (ein
delijk) maar weigeren daaraan 
meer dan een bijl<omstig belang 
te hechten. 

Zij halen scherp uit naar het 
nationalisme dat zij voorstellen 
als een virus, onverenigbaar met 
federalisme, als centralizerend 
van nature en als een stap ach
teruit tegenover de toekomst die 
,,Europa" heet. Zij keren zich nu 
tegen het konfederalisme, voor
bode van onvermijdelijk separa
tisme. 

Meegesleept door hun geest
drift, beweren zij zelfs dat Vlamin
gen minder gemeen hebben met 
Nederlanders, Walen minder met 
Fransen en duitstaligen minder 

Omdat het federalisme in België onvermijdelijk wordt vinden bepaalde krachten hun tijd gekomen om een 
nieuw achterhoedegevecht te ontketenen: „verscheidenheid met eenheid verzoenen"... 

met Duitsers dan Vlamingen, Wa
len en duitstaligen met elkaar (sic). 

Er was op die vergadering veel 
volk, chic volk, nogal veel vrouw
volk en vrij veel jong volk. 

Politiekers zijn er zeldzaam. 

De Waalse CVP 
D E CVP een aanhangwa

gen van de PSC? De 
Vlaamse CVP, met 1 

miljoen 300 duizend kiezers en 
91 parlementaire mandaten, 
een verlengstuk van de Waalse 
CVP met 480 duizend stemmen 
en 38 parlementaire manda
ten? De politieke reus gekne
veld door de lilliputters? 

Zo is het inderdaad. De grote 
macht waarover de Waalse 
CVP beschikt, ontleent ze aan 
haar blijvend bondgenoot
schap met de Vlaamse CVP. 
Wie in Vlaanderen CVP stemt, 
weet meteen dat hij zijn stem 
ook uitbrengt voor de PSC. En 
het is precies deze Waalse 
CVP, die zich de meest unitaire 
en anti-Vlaamse partij van het 
land mag noemen. Dat er in 
twee jaar tijds drie regerings-
krisissen waren en tweemaal 
verkiezingen, is vooral het 
werk van de PSC. 

De PSC heeft sinds haar ont
staan onafgebroken in de rege
ringen gezeteld. Deze macht 
ontleent ze aan de CVP. Niet 
aan haar stemmenaantal, dat 
slechts even groot is als dat 
van de Volksunie. 

In 1985 haalden zowel Volks
unie als PSC zowat 480 duizend 
stemmen. Het Belgisch sisteem 
werkt derwijze, dat die 480 dui

zend stemmen de Volksunie 
slechts 28 parlementszetels 
opleverden, terwijl de PSC er 
38 mee veroverde. Een Waalse 
zetel is nu eenmaal goedkoper 
dan een Vlaamse... 

Een PSC-verkozene zit op ro
zen. Hij heeft één kans op drie 
om minister of staatssekretaris 
te worden. De Waalse CVP telt 
niet minder dan drie ministers 
en drie staatssekretarissen in 
de nationale regering en daar 
boven op nog 5 Gewest- en Ge
meenschapsministers. Ze zijn 
met z'n 11, de PSC-excellen-
ties. Elf ministers voor 480 dui
zend kiezers: niet slecht ge
boerd dankzij de Vlaamse CVP. 

Onder die 11 zitten fameuze 
kleppers. Een Maystadt, speci
alist in het afleiden van staats-

gelden naar het Waals weten
schappelijk onderzoek of naar 
de industrie van Charleroi, zijn 
kiesarrondissement. Een Wa-
thelet die zich klaar maakt om 
ooit eens, dank zij alweer de 
Vlaamse CVP, eerste-minister 
te worden. 

De Waalse CVP wordt voor
gezeten door Europarle
mentslid Gerard Depréz, die in 
de nieuwe universiteitsstad 
Louvain-la-Neuve woont. Zijn 
opleiding kreeg hij in het oude 
unitaire Leuven, waar hij ook 
een tijdlang assistent was. Zijn 
studenten- en assistententijd 
viel samen met de splitsing van 
de unief en de definitieve ver-
vlaamsing van Leuven. Hij 
houdt er een bestendige wrok 
aan over. Wrok die sterk ge
noeg is om de Vlaamse CVP te 
chanteren, haar tot eindeloze 
toegevingen te dwingen en 
haar dan om het jaar voor schut 
te zetten met een regerings-
krisis. 

Er is maar één middel om de 
PSC definitief schaakmat te 
zetten. Te zorgen voor een ver
kiezingsuitslag die de CVP be
let, nog langer de aanhangwa
gen van de PSC te zijn. En haar 
dwingt, de Volksunie te volgen. 

De enige nederlandstalige (voor 
,,Vlaamse" zullen ze zelf wel niet 
graag doorgaan) waren Claes 
(SP) en Dierickx (Agaiev). 

Een meestal gunstige kom-
mentaar op het boek werd, daar
toe aangezocht, gebracht door 
Monique Dréze (voorzitter van de 
Franse Kamer van het Reken
hof), Gerard Mortier (direkteur 
van de Munt), llya Prigogine 
(ULB-prof), Roger van Geen (ere-
rektor VUB), Jacques Yerna 
(FGTB-sekretaris), Jef Houthuys 
(ere-voorzitter ACV) Etienne Da-
vignon (direkteur van de Gene
rale Maatschappij van België) en 
André Leysen (voorzitter Agfa-
Gevaert). 

Alleen Yerna en Leysen von
den de voorgesteld oplossing on
realistisch. Yerna omdat z.i. al
leen scheiding nog verhinderen 
kan dat Wallonië steeds dieper 
wegzakt in de feitelijke toestand 
van een door Vlaanderen gekolo-
nizeerd gewest. Leysen omdat hij 
geen alternatief ziet voor een fe
deralisme "met twee: de derde 
zou onvermijdelijk naar één van 
belden overhellen; en omdat hij 
een regionalisme zonder poli
tieke draagkracht geen kans 
geeft. 

Niet ter zake 
Als we ze daar allemaal bijeen 

zagen zitten, die goed geklede, 
belangrijke mensen, verenigd in 
hun zoveelste tegenaanval tegen 
het zelfbeschikkingsrecht van het 
Vlaamse — en van de weer
omstuit van het Waalse — volk, 
kwamen we wel even onder de 
indruk. 

Zij houden de hand aan vele 
machtsposities en drukkingsmid-
delen. Toch hebben ze, van het 
einde der vorige eeuw tot nu, 
geen andere dan vertragingsge
vechten kunnen leveren. Ook dit 

zal niet méér te blijken zijn dan 
een achterhoedegevecht, mis
schien van wat groter omvang. 

Ook de meest verstokte unita
risten geven nu toe wat ze ander
halve eeuw lang niet hebben wil
len toegeven: in België leven drie 
volksgroepen. En de moeilijkhe
den waar België mee te kampen 
heeft, komen voort uit het feit dat 
België deze eenvoudige werke
lijkheid niet heeft gebruikt en la
ter zelfs niet heeft willen gebrui
ken als grondslag van zijn staats
instellingen. 

België's problematiek is niet 
die van een al te gecentrali-
zeerde staat voor één natie. Het 
is die van een nationaliteiten
vraagstuk. Op de vraag hoe drie 
verschillende volksgroepen (twee 
grote en een kleine, die evenwel 
bij een veel groter volk aanleunt) 
harmonisch in één staat kunnen 
samenleven, geeft een regiona-
listisch federalisme dat uitdruk
kelijk niet op de nationaliteit wil 
steunen, geen antwoord. 

Ook de verwijzing naar een 
verenigd Europa is naast de 
kwestie. Op lange termijn zal Eu
ropa's groot struktuurprobleem 
zijn: hoe, op harmonische wijze, 
een twintigtal volkeren binnen 
één grote staatsstruktuur doen 
samenleven? Het enige model 
dat België op nuttige wijze aan 
Europa kan afleveren is een 
staatsstruktuur waarin met deze 
meer-volkigheid doeltreffend re
kening wordt gehouden. Een niet 
op nationaliteiten steunend fede
ralisme zal in dit opzicht niets bij
brengen. Trouwens, daar bestaat 
al een: de Bondsrepubliek 
Duitsland. 

En slaagt België er niet in, zijn 
middelpuntvliedende krachten 
bijeen te houden, worden Vlaan
deren en Wallonië onafhankelijke 
staten, dan komen zij toch als 
deelstaten in het Europees ge
heel terecht. 

Karel Jansegers 
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Raakt de Vlaamse Beweging uit de schemerzone? 

Chris Vandenbroeke biedt een uitweg 
Vorige week donderdag werd in Brussel het 

jongste boek van historikus Chris Vandenbroeke — 
,,Uit de schemerzone. De toekomst van de Vlaamse 
Beweging" — aan de pers voorgesteld. 

De aanwezigen genoten van een boeiend gesprek 
tussen professor Karel van Isacker s.j. en de auteur, 
waarbij even werd stilgestaan bij enkele belangrijke 
tema's die in deze recente publikatie worden uitge
diept. 

P ATER en hoogleraar Karel 
van Isacker toonde zich 
duidelijk entoesiast over 

dit boek. ,,lk ben het in grote mate 
eens met de meeste stellingen." 

Toch w/orstelde hij nog met en
kele problemen. 

In dienst 
van de mens 

Op zijn vraag of het mogelijk is 
nu de meeste energie te besteden 
aan de oplossing van het staatkun
dige vraagstuk en dus niet aan het 
sociaal-ekonomisch herstelbeleid, 
antwoordde Vandenbroeke dat het 
één niet zonder het ander kan en 
dus onlosmaakbaar met elkaar 
verbonden is. 

Over de gevaren die vastzitten 
aan de technologische revolutie, 
waren de beide historici het 

eens: technologie en ekonomie 
moeten in dienst (blijven) staan 
van de mensen en niet omge
keerd. ,,Dat is meteen één van de 
kapitale uitdagingen, samen met 
een biezondere zorg voor het mi
lieu. Het komt erop aan opnieuw 
weer mogelijkheden te scheppen 
om meer humaan te worden." De 
schrijver herhaalde ook zijn ge
kende tesis dat de groei-ekono-
mie moet vervangen worden door 
een vervang-ekonomie. 

De jarenoude nonsens-diskus-
sie over de vraag of het volksnati-
onalisme nu links of rechts moet 
zijn, werd door Chris Vanden
broeke keurig opgevangen: „Het 
volksnationalisme is als een vogel 
die een rechter- en een linkervleu
gel heeft. Slechts het gelijktig be
wegen van beide vleugels stuwt de 
vogel omhoog en vooruit." 

De uitgevers Godfried Lannoo en Sercu, dr. Karel Van Isacker en Chris 
Vandenbroeke. (foto Geert de soete) 

Eigenheid 
Van Isacker en Vandenbroeke 

zaten eveneens op dezelfde golf
lengte toen het ging over de geva
ren van de ver-Amerikanizering en 
het verlies aan eigenheid. 

VU-partijvoorzitter Jaak Ga
briels zei tenslotte te hopen dat dit 

boek aanzet zal zijn tot een ruime 
diskussie over zin en toekomst van 
het Vlaams-nationalisme. Hij 
dankte alle medewerkers aan 
deze publikatie: Vic Anciaux, 
Nelly Maes, Hugo Schiltz, Anne 
Mie Van de Casteele, Paul van 
Grambergen, André Geens en 
Toon van Overstraeten (pvdd) 

Lovende persicommentaren 
De pers was ruim vertegenwoordigd op de voorstel

ling van dit boek. 
De daaropvolgende dagen verschenen in diverse 

kranten uiteenlopende kommentaren. 

P AUL DE BELDER titelt in 
Gazet van Antwerpen dat 
de Vlaamse Beweging 

een mooie toekomst wacht: „Be
klemtoont Vandenbroeke dus dat 
een authentiek volksnationalisme 
veel méér inhoudt dan zorgen voor 
eigen staatsstrukturen, dan wil dat 
nog niet zeggen dat hij het belang 
van één en ander onderschat. Hij 
gaat er integendeel van uit dat 
eender welk herstelbeleid maar 
kans heeft op slagen als eerst de 
communautaire hypotheek gelicht 
wordt. En dat Vlaanderen ook al
leen maar de enorme uitdaging 
van de komende eeuw aankan als 
het institutioneel over de nodige 
maneuvreerruimte beschikt. Al
vast op dit vlak kunnen „traditio
nalisten" en „nieuwlichters" me
kaar dus moeiteloos vinden..." 

Troefkaart 
Manu Ruys, hoofdredakteur 

van De Standaard is niet onver
deeld entoesiast over deze publi
katie en vermoedt dat dit o.m. aan 
de haast te wijten is, waarmee het 
boek geschreven werd. Ook het 
feit dat de historikus Vanden
broeke zich engageert in de par
tijwerking, zint Ruys met. „Toch 
bevat het boek belangwekkende 
opvattingen en beweringen, die 
materie voor diskussie bieden. (...) 
Vandenbroeke kant zich tegen het 

doemdenken en defaitisme en ziet 
ons straks leven in een klimaat van 
verdraagzaamheid. De technologi
sche vernieuwing schept vrije tijd, 
maar omdat de groei stilvalt, zal de 
koopkracht niet meer toenemen. 
Men moet zich dus voorbereiden 
op een levenswijze waarin de vrije 
tijd opgevuld wordt." Ruys besluit 
met te stellen dat Vandenbroeke 
de richting aanwijst, waarin de hui
dige leidersgroep van de VU stuwt 
en Vlaanderen wil zien evolueren. 

Rosanne Germonprez meent 
in De l\/lorgen dat Chris Vanden
broeke een troefkaart is van het 
Vlaams-nationalisme. Zij citeert 
daarvoor een uitspraak van de au
teur: „Een kombinatie van het zin
vol omgaan met techniek en het 
konsolideren van de faktor welzijn 
is een troefkaart van volksnationa
listen." 

In Het Belang van Limburg komt 
Mare Platel tot een eerder 
vreemde vergelijking: „Zijn (CVdb 
dus, nvdr) antwoord op de vraag 
waarheen, staat eigenlijk niet veraf 
van de gedachten van het 
Coudenberg-rapport. We moeten 
naar een „kant-en-klare oplossing 
in confederale zin." Weg uit de 
,,dubbelzinnigheden en de om
slachtige bedoeningen rond 

dubbel-mandaten, evenzeer als 
welles-nietes steekspel met erger
nis gevende spitsvondigheden". 
Iets minder academisch uitge
drukt, maar het is 'duidelijk dat 
Coudenberg niet veraf is." 

Ideologisch 
platform 

Fernand van Oostende noemt 
dit werk in Het Laatste Nieuws een 
,,soort ideologisch platform" van 
de VU, ,,een denkboek ook over 
de toekomst van de Vlaamse Be
weging waarvan de VU zich als de 
partijpolitieke vleugel beschouwt. 
„Uit de schemerzone" zou dan 
ook moeten bijdragen tot de dis-

Voorzitter Jaak Gabriels, die het „Woord vooraf" schreef, samen met prof. dr. Karel van Isacker s.j. die 
het boek voorstelde door een interview met de auteur zelf. Geflankeerd door de hr. Sercu van de Uitgeverij 
Lannoo. (foto: Geert de Soete) 

'n Innemend 
atcademiicus 
Chris Vandenbroeke is een 

boeiend en innemend man. 
Daarenboven is hij een eru
diet en gewaardeerd akademi-
kus. Dit blijkt uit de vete publi-' 
katies die hij als 43-jarige 
reeds op zijn naam heeft 
staan. 

Vooral zijn „Sociale ge
schiedenis van het Vlaamse 
volk" en „De toekomst van 
het Vlaamse volk" zijn 
beststellers geworden, eve
nals het boek „Vrijen en trou
wen. Seks, liefde en huwelijk 
tn historisch perspekttef". 

Vandenbroeke is een gebo
ren en getogen Waregemnaar 
die zij studies deed aan de 
Genste universiteit, waarna hij 
zich specialiseerde aan het 
„Institut National d'Etudes 
Démographtques" van de Pa-
rijse Sorbonne. Thans is hij 
werkleider aan het RUG-
Seminarie voor Nieuwe Tij
den. Heel wat geschiedenis-
iicentiestüdenten behaalden 
onder zijn promotorschap hun 
akademische graad. 

Via Vlaanderen Morgen 
kwam hij ook effektfef in de 
Volksunie terecht. Behalve lid 
van het nationaal partijbestuur 
is Vandenbroeke eveneens 
voorzitter van de VU-West-
Vlaanderen en onlangs werd 
hij i^enoemd tot'voorzitter van 
het Vormingscentrum Lode-
wljk Dosfel. 

Inderdaad een man waar
van men nog zal horen én 
spreken... 

cussie over het toekomstig 
Vlaams-nationalisme." 

Bernard Buicke schrijft in Het 
Volk dat Vandenbroekes toe
komstanalyse ongetwijfeld boei
end is en heeft het over de onmis
kenbare waarde van dit boek: 
,,Het geeft een goed beeld van de 
geestesverruiming die zich in de 
Vlaamse beweging doorzet en die 
ook kenmerkend is voor de rich
ting die de vernieuwde VU-leiding 
is ingeslagen. Het klaagmuur-
nationalisme wordt stilaan verle
den tijd." 

Koop bij uw 
afdeling! 

,,Uit de schemerzone" is on
miskenbaar een must voor VU-
kaderleden en -mandatarissen. 
Wie van dicht of van ver begaan 
IS met het Vlaams-nationalisme 
zal dit, soms kontroversiële, boek 
in zijn bezit willen hebben. 

U kunt dit werk natuurlijk in de 
boekhandel verkrijgen. Als U 
echter een koopje wilt doen, 
vraag dan bij de bestuursleden 
van uw plaatselijke VU-afdeling 
om een eksemplaar. U kunt via 
hen deze publikatie immers iets 
goedkoper krijgen én bovendien 
steunt U aldus de afdelingskas. 
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144ste boek van het Rekenhof onthult de 

Scheeftrekkingen van begrotingscijfers 
Jaarlijks publiceert het Rekenhof een boek met 

opmerkingen over de staatsfinanciën, scheefge
groeide toestanden en zelfs onwettelijke handelin
gen van ministers en administraties. 

In het 144ste boek wordt o.m. gewezen op de ne
faste gewoonte belangrijke bedragen te debudgette-
ren, waardoor de begrotingscijfers en het over
heidstekort vervalst worden. 

H ET Rekenhof staat norma
lerwijze ten dienste van 
het parlement en oefent 

l<ontrole uit op de staatsuitgaven. 
Jammer genoeg gebeurt de l<on-
trole meestal achteraf en wordt 
het parlement voor voldongen fei
ten gesteld. 

In de inleiding waarschuwt het 
Rekenhof het parlement voor ,,de 
uitvoerende macht die technie
ken uitdenkt en in de praktijk om
zet teneinde sommige overheids
uitgaven aan de traditionele bud
gettaire kontrole te onttrekken 
met het eerder schijnbaar dan 
reëel argument van grotere effi
ciëntie." 

Het Hof neemt vooral aanstoot 

aan de veelgebruikte „debudget-
tenngstechniek" en de prefinan
ciering van de uitgaven. 

Ingewikkelde 
metodes 

De budgettering wordt op vier 
verschillende manieren toege
past: 

— de niet gesplitste kredieten 
die niet werden gebruikt of aan
gewend gedurende een bepaald 
budgettair jaar worden overge
bracht naar het volgende begro
tingsjaar door middel van de zo
genaamde begrotingsruiters. 

— het spijzen van speciale 
fondsen op de afzonderlijke sek-

tie van de begroting door midde
len afkomstig uit de lopende- en 
kapitaaluitgaven. 

— debudgettenng door het toe
kennen van ontvangsten uit de 
middelenbegroting aan speci
fieke uitgaven. 

— door de prefinanciering van 
de uitgaven waardoor normale 
staatsuitgaven die op de begro
ting moeten voorkomen niet in 
deze begroting worden opgeno
men. De uitgaven worden over
gelaten aan andere organismen 
(en ze zijn talrijk) die zorgen voor 
de voorfinanciering door middel 
van leningen. De staat verbindt 
er zich dan wel toe de aflossing 
en de intresten geheel of gedeel
telijk voor zijn rekening te nemen. 
Het zijn enkel deze lasten die in 
de begroting voorkomen. 

Volgens het Rekenhof gaat het 
hier om een gevaarlijke ge
woonte, omdat hierdoor de rech
ten van het parlement inzake 
budgettaire kontrole onmogelijk 
wordt. Ook de budgettaire massa 
wordt door deze techniek gewij
zigd en maakt het onmogelijk 
zich een korrekt beeld te vormen 
van de juiste begrotingscijfers. 

Advertentie 

NIEUW 

Ga uw gang, Maestro, 

jnbeleggi ^ 
is in goede handen. 

Met de twee nieuwe SICAV's naar 
Luxemburgs recht, Maestro en Maestro-
Cap, zet ik een heel team beleggingsspe
cialisten aan het werk. 
Zelfs met een klein bedrag (1) kan ik rekenen 
op de aandacht en het financieel vakman
schap die meestal voor grote kapitalen zijn 
voorbehouden. 
Ik kan kiezen tussen een groei gekombineerd 
met een jaarlijks inkomen (Maestro) en een 
pure groei (Maestro Cap). 
Eens die beslissing genomen, wordt de in
ternationale kapitaalmarkt voor mij gevolgd 
door echte beleggingsspecialisten, zoals 
het wisselagentenbednjf Dewaay, Sebille, 
Servais & Cie. Zij investeren mijn geld alleen 
daar waar ze een hoge opbrengst kunnen , 1 
verwachten. v 

f 

De aandelen Maestro en Maestro-Cap wor
den verkocht aan de loketten van 't Krediet 
aan de Nijverheid, het Beroepskrediet en 
het Landbouwkrediet. 
De uitgifteprospectus, die U hierover 
meer uitleg verschaft, is beschikbaar bij 
uw kantoorhouder. 

(1) Van 22.10.87 tot 12.1L87 om 14u is 
de inschrijvingsprijs van het aandeel 
Maestro en Maestro-Cap 
vastgesteld op 
25.000 LUX.F. 

Over de prefinanciering zegt 
het Rekenhof- „De prefinancie
ringsgewoonte heeft voor gevolg 
dat een deel van de openbare 
schuld weggemoffeld wordt." 

Enorme bedragen 
De debudgettering is m ons 

land zeer groot en volgens een 
studie van de Nationale Bank 
blijft het volume van de gedebud-
getteerde schuld stijgen. In 1972 
bedroeg deze schuld 152 miljard 
fr. en liep op tot 478 miljard fr. in 
1982. 

Vooral in de begroting van Eko-
nomische Zaken kan men de om
vang van deze begrotingstech
niek vaststellen. De begroting 
van dit departement groepeert de 
meeste terugbetalingskredieten 
voor vroeger aangegane lenin
gen en lijkt meer op een schuld
begroting dan een uitgavenbe-
g roting. 

Het gaat hierbij vooral om kre
dieten nodig om leningen af te 
betalen van het Fonds voor eko-
nomische ekspansie. Het natio
naal solidariteitsfonds en het 
fonds voor industriële ver
nieuwing. 

Onwettelijke 
aanwendingen 

Het Rekenhof citeert een hele 
reeks onregelmatigheden in ver
band met de afbetaling van lenin
gen aangegaan door de Natio
nale Maatschappij der Nationale 
Sektoren (NMNS) en bevestigt 
hiermee onze stelling, die we tij
dens de bespreking van de be
groting van Ekonomische Zaken 
dienaangaande hadden ingeno
men. 

Ook het Rekenhof stelt vast dat 
er geen enkel krediet werd goed
gekeurd door het parlement om 
de aflossingen van de leningen 
van de NMNS te financieren. 
Door gebrek aan de noodzake
lijke middelen moest de NMNS 
overgaan tot een herfinanciering. 

Zoals gewoonlijk maakt het Re
kenhof eveneens 'melding van 
een ganse reeks onregelmatighe
den en wetsovertredingen, vast
gesteld in diverse overheids
diensten. Zo betreurt het Reken
hof de onderhandse toekenning 
van belangrijke werken aan aan
nemers van de metro-werken te 
Brussel. Kompensatiebestellin-
gen werden uitgevoerd door 
Openbare Werken — zonder 
aanbesteding — om aan boetes 
te ontsnappen enz... 

Ook de Gemeenschappen en 
Gewesten worden door het Re
kenhof met gespaard en in het 
144ste boek kan men lezen dat 
een bestendig afgevaardigde en 
de goeverneur van de provincie 
Luxemburg beiden een wagen 
hebben gekocht 'die de vast
gestelde normen voor de aan
koop van overheidsvoertuigen 
ver overtreft... 

En het parlement 
De subkommissies van Finan

ciën in Kamer en Senaat hadden 
voor de vakantie een hele reeks 
zittingen georganiseerd met het 
Rekenhof, ingevolge het vorige 
boek met opmerkingen. Normaal 
zou dit verslag in het najaar aan 
de voltallige vergadering worden 
voorgelegd. De huidige over

gangsregering maakt voorlopig 
de bespreking van deze resulta
ten onmogelijk. 

Het IS echter merkwaardig dat 
zoveel onregelmatigheden wor
den vastgesteld onder een rege
ring die beweert de overheidsfi
nanciën te willen saneren. Uit de 
opmerkingen van het Rekenhof 
blijkt eens te meer dat de rege
ring een groot deel van de werke
lijkheid verbergt door technische 
ingrepen. Jammer genoeg veran
dert dit niets aan de dramatische 
toestand van onze overheidsfi
nanciën. 

In een land waar de overheids
schuld de 6000 miljard fr. (1,8 
miljoen fr. per gezin) heeft over
schreden, hebben we behoefte 
aan korrekte en strenge begro
tingsnormen. 

André Geens 

GROEI 
^ De inmiddels aanliou-

dende instabiliteit in de mone
taire wereid, die zicli hoofdza-
keliil< op de beurzen uit, heeft 
tot nu toe nog geen ingrij
pende veranderingen in de 
elionomische vooruitzictiten 
teweeggebracht. De vooruit
zichten van de Westere en de 
Japanse el(onomische instan
ties voor '87 en '88 bevesti
gen dat. 

Wat '88 betreft blijft Japan 
uitblinken door hoge groei-
perspektieven (+3,5 %), lage 
inflatie (1,5 %), lage werkloos
heid (2,9 0/0) en een belangrijk 
betalingsbalansoverschot (3,2 
% van het BNP). De Verenigde 
Staten blijven nog lijden on
der een groot betalingstekort 
(3,1 % van het BNP) en krijgt 
af te rekenen met hogere In
flatie (4,9 ¥0). In de Europese 
Gemeenschap blijft werkloos
heid een belangrijke kwaal: In 
'88 wordt ze gemiddeld op 
11,7 % geraamd! 

Binnen Europa valt de hoge 
groei van de nieuwste EG-
lidstaten op: Portugal ver
wacht 3 % groei, Spanje 3,7 
o/o. Deze positieve invloed van 
het EG-lidmaatschap is niet in 
Griekenland te merken. Wat 
werkloosheid betreft ligt Bel
gië boven het EG gemiddelde, 
maar Spanje spant de kroon 
met een slordige 20 %. 

ff INVESTERINGEN 
^ Wat de investeringen in 

^ 2 Be'g'ë betreft zijn er een aan-
2 tal opvallende evoluties tus-
1 ^ sen '87 en '86 waargenomen. 
1^» In positieve zin valt de evolu-
^$1 tie in de schoenindustrie, de 
^ 2 papiersektor en de sektor olie-
y ^ raffinage en -distributie op. In 
, ^ j alle genoemde sektoren gln-
l U gen de Investeringen in '86 
H ^ gevoelig achteruit, terwijl ze 
^ n in '87 opvallend hernamen. 

De tegengestelde evolutie 
««^ doet zich voor in de sektoren 
U J leder- en tekstielwaren, de ce-
>** mentindustrie, non-fero me-
1 ^ taal en bouwnijverheid. In de 
i t f bouw bijvoorbeeld nemen de 
i )U investeringen in '86 met 10,7 
2 J "/O toe, terwijl in '87 een daling 
S van 31,6 % verwacht wordt. 
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Kamerlid F. Baert: 

„Dat de volgende staatshervorming 
de goede mag zijn!" 

Voor de Kamer zit de korte overgangsregering 
Martens-VII erop. Dinsdagavond werden grondwets-
tierziening, financiewet en legerl<ontingent op een 
drafje goedgekeurd. 

Morgen handelt de Senaat nog de Financiewet af. 
Waarna de Verklaring tot herziening van de grond
wet naar het Staatsblad kan en de beide wetgevende 
kamers automatisch ontbonden zijn. De kiesstrijd is 
dan open. 

ZOWEL met de Financiewet 
als met de grondwetsher
ziening is deze rooms-

blauwe regering, als naar ge
woonte, met vuile voeten door 
het Parlement gestapt. 

Vooral Hugo Schiltz hekelde 
dit scherp. Wat hem daarbij ten 
gronde verontrustte is de steeds 
toenemende macht van de rege
ring. Zelfs bij een erg belangrijk 
werkstuk als de Verklaring van 
grondwetsherziening, drukt ze de 
parlementaire inbreng plat. Het 
diktaat is te nemen of te laten. 

Slaande deuren 
Bij de financiewet was de aan

pak van Martens-VII ronduit gro
tesk. Op het ogenblik dat de kom-
missiewerkzaamheden in de Ka
mer dienden te beginnen, kwam 
de regering aanlopen met een 
tekst die heel wat meer inhield 
dan het financieel en fiskaal drij
vende houden van het staatsap
paraat. Het ging eerder om een 
soort mini-programmawet met 
een allegaartje van maatregelen. 
Dikwijls zelfs erg ingrijpende 
maatregelen zoals inzake klini
sche biologie of solidariteitsbij
drage. 

Daags nadien kwam de rege
ring opnieuw aanhollen, ditmaal 
met een pakket amendementen. 
Naar haar zeggen ingegeven 
door de Raad van State. Kommis-
sielid Hugo Schlltz vond dit al te 
gortig, vroeg om een minimale 
eerbied voor de parlementaire 
rechten maar kreeg nul op het re
kwest. In die omstandigheden 
achtte hij zijn inbreng niet langer 
noodzakelijk, zelfs totaal overbo
dig. Hij sloeg de kommissiedeu
ren achter zich dicht. 

Het gevolg van een en ander 
is, dat de Verklaring van grond
wetsherziening op de minimale 
maat van de franstalige kristen-
demokraten is gesneden. De 

CVP gromde wel even, maar 
daarmede was de kous af. Zij 
blijft zich gedragen als de aan
hangwagen van de PSC. „In dit 
land", aldus Frans Baert, „zal er 
maar iets ten goede veranderen 
wanneer de PSC buitenspel komt 
te staan. Dit vergt dat de CVP 
door de kiezer wordt afgestraft 
voor haar lankmoedigheid ten 
aanzien van haar PSC-zusterpar-
tij." 

Opening 
Al bij al was het Gentse kamer

lid wel de mening toegedaan dat 
de Verklaring een opening maakt 
naar een vrij verregaande herzie
ning van de grondwet. Maar dit 
vergt de politieke wil om er werk 

van te maken. En die hoop sprak 
Frans Baert uit: de 'volgende 
grondwetsherziening moet de 
goede zijn. Hijzelf zal er zijn volle 
gewicht niet meer kunnen tegen 
gooien. Na twintig jaar parlemen
taire inzet nam hij dinsdag af
scheid van zijn kollega's. Jaren
lang leidde hij de VU-fraktie en 
vooral was hij, over de partijgren-
zen heen, gewaardeerd als emi
nent jurist. Met hem verdwijnt 
hoe dan ook een belangrijke in
breng in het parlement, een kei
hard verdediger van de demokra-
tische en de parlementaire begin
selen. 

Een ander jurist, Guido Van In, 
uitte in de Senaat zijn twijfels 
over die hoop van Frans Baert. 

IMet blindlieid 
HET was 9 april, wanneer 

de Onderzoekskom-
missie over d« IHegat© 

wapenhandel van start ging 
Ondertussen heeft ze er een 
$QAai v^r^ödörirtgen opzitten, 
defHe«rden 20'f» 60 getuigen 
m weröen de haven van Zee-
brugge m <Je luchthaven van 
Zaventem met een bezoek 
vereerd. 

Vorige week ts een punt ge
zet achter de hoorzittingen 
Enkele voorlopige besluiten 
2«llen nog getrokken worden 
Maar van een definitief verslag 
kan noodgedwongen geen 
sprake meer ztjn. 

Nelly Maes speetóe heel 
ÖQïe tl}d onderzoetesrechter 
«amens de VU, Stevig gedo-
1«imsnteer<J «n nist aflatend 
Bllgestaan öoor onze koiiega 
Pol Van Osrj Driessche Het 
göl«ve«te OJViJerzoek mag, 20 
zegt z«, zeker ni«t in een of 
andere omJerste la<ie terecht 
komen. Het werk dient door 
het volgende parlement ver
dergezet. Meer zelfs, onder
tussen moeten de verzamelde 
inlichtingen nader uitgepluisd 
worden door specialisten. De 
parketten van hun kant zou-

vergunningen? Tindemans 
houdt het dan ook nog steeds 
bij twee enk^& jachtgeweer-
tjes 

De kontroJe is al evenmin >e 
dat. Te weSwg personeel, zei 
Eyskens. Totaal beneden elke 
fatsoennorm lag de uttieg van 
Got. Dat de gerechtelijke in
stanties zo weinig optreden, 
da's toch log?soh—zei Gol — 
illegale waper^handel is nu 
eenmaal geen prioriteit, dte 
vormt toch geen bedreiging 
voor de veiligheid van onze 
burgers De dodenbaians van 
8 jaar Golfoorlog leek zijne 
ekseflentie met te deren. 
Waarop Nelly Maes replikeer
de met Max Havelaar. ,,De 
goden slaan met blindheid de 
vorsten en de naties die zjj 
Willen vernietigen *' 

Aan Netly Maes en haar 
fraktie zai het ntet liggen • tallo
ze wetgevende mittatieven lig
gen klaar Om de parlementai
re inspraak te versterken, de 
kontrole te verbeteren, de 
sankties effektief te maken. 
Maar nu reeds ziet het er naar 
uit dat de eksellenttes van van
daag dit ntet wensen 

Volgens Netly Maes mag het 
onderzoek naar de illegale wa
penhandel niet in de onderste 
lade terechtkomen. 

den met de verzamelde inlich
tingen hun rol moeten opne
men. 

Wat de kommissie alvast bij
bracht, ts dat de parlementaire 
kontrole op de wapenhandel 
onbestaande is. De uitreiking 
van vergunningen dan weer is 
venworden tot een routine 
Hoe kan het ook anders met 
een sisteem van permanente 

Dinsdag nam F. Baert afscheid 
van zijn kollega's in het parle
ment. Zijn laatste wens luidde 
kort en krachtig: dat de volgende 
staatshervorming eindelijk de 
goede is. 

Zo bijvoorbeeld met betrekking 
tot het artikel 59bis, dat de fede
ralisering van het onderwijs moet 
mogelijk maken. ,,Wij vragen ons 
af of de intentie die men mee
geeft bij de herzieningsverklaring 
van dit artikel wel overeenstemt 
met de overtuigingen die thans in 
Vlaanderen leven, namelijk dat 
deze onderwijsbevoegdheid zo 
ruim mogelijk moet zijn en moet 
steunen op eigen middelen." 

Twijfel 
Volgens de senator lijkt het wel 

of de intenties met deze grond
wetsherziening verschillen van 
partij tot partij, van persoon tot 
persoon. „Wij van onze kant 
wensen in elk geval gestalte te 
geven aan de Vlaamse natie. De 
politieke akkoorden die thans 
worden afgeloten, doen er ons 
aan twijfelen dat deze intentie 
ook leeft bij de andere partijen, 
meer bepaald bij de CVP." 
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Een VU-steunfonds voor 13 december! 
Zondag 13 december a.s. 

is het weer zo ver, maar eer 
de stembussen van onder 
het stof zullen worden 
gehaald moeten de partijen 
diep in hun en andermans 
beurzen tasten. 

Een kieskampanje is een 
dure zaak geworden. De 
traditionele partijen worden 
daarbij geholpen door 
allerhande gekende en 
vooral ongekende bronnen. 

De Volksunie daarentegen 
rekent voor haar kampanje 
vooral op haar 
mandatarissen, militanten en 
simpatisanten. In het 
verleden heeft een dergelijke 
oproep nooit tevergeefs 
geklonken. Dat moet nu ook 
weer, zeker nu, wanneer de 
partij voor de kiezer komt 
met verjongde, vernieuwe en 
verruimde lijsten. Zeker nu 

mag het de Volksunie niet 
aan de nodige fondsen 
ontbreken! 

Wij hebben de leden van 
het partijbestuur verzocht het 
goede voorbeeld te geven en 
gevraagd elk 10.000 fr. te 
storten op het VU-
rekeningnummer 435-
0271521-01. 220.000 fr. als 
de eerste aanzet tot een 

. • • • - ^ 

Paul Van Grambergen 

stevig verkiezingsfonds. Wij 
rekenen op uw 
medewerking, elke financiële 
bijdrage — groot of klein — 
is welkom en wordt graag 
aanvaard. 

Wij danken U bij voorbaat 
en beloven dat de sommen 
deskundig en eerlijk zullen 
gebruikt worden! 

Jaak Gabriels 

VU-v$rïde25ii9$forids 435-0271521-01 
iarrikadeftpïein iry$sel 

1ste lijst 

Vic Anciaux 10.000 fr. 
Hans Bracquene 10.000 fr. 
Michel Capoen 10.000 fr. 
Hugo Coveliers 10.000 fr. 
Hektor De Bruyne 10.000 fr. 
Willy De Saeger 10.000 fr. 
Jaak Gabriels 10000 fr. 
Bob Maes 10000 fr. 
Nelly N/laes 10.000 fr. 
Jef Maton 10.000 fr. 
Walter Peeters 10.000 fr. 
Johan Sauwens 10.000 fr. 
Hugo Schiltz 10.000 fr. 
Bart Tommelein 10.000 fr. 
Jef Valkeniers 10.000 fr. 
Annemie Van De Casteele 10.000 fr. 
Rik Vandekerckhove 10.000 fr. 
Jaak Vandemeulebroucke 10.000 fr. 
Paul Vanden Bempt 10.000 fr. 
Cfiris Vandenbroeke 10.000 fr. 
Paul Van Grembergen 10.000 fr. 
Toon Van Overstraeten 10.000 fr. 

Totaal 1ste lijst 220.000 fr. 

(meer inlichtingen 02/219.49.30) 

B ij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen is het nieuwe 

seizoen pas begonnen. Op het programma staan 14 

verschillende balletten. Veel voorstellingen zijn echter al 

maanden uitverkocht, wat nog maar eens bewijst dat 

Vlaanderen ook voor ballet zijn beste beentje heeft voorgezet. 

E r is wel keihard voor die goede reputatie gewerkt. 

Al sinds de oprichting van het gezelschap in 1970. 

Eerst onder de artistieke leiding van Jeanne Brabants, later 

van Valery Panov De groep had optredens in alle landen 

van Europa, en tournees in China, Mexico en de States. 

M et de komst van Robert Denvers, de nieuwe artistieke 

directeur, zet het Koninklijk Ballet van Vlaanderen 

opnieuw een stap vooruit. Denvers, een Antwerpenaar die 

zelf 10 jaar bij het Ballet van de XXste Eeuw danste, is 

immers een bekend en veelgevraagd balletpedagoog. Hij 

had een eigen balletstudio m New York, waar hij beroemd

heden als Rudolf Nureyev onder zijn leerlingen telde. 

D iezelfde Nureyev heeft hij nu aangetrokken als cho

reograaf voor de opener van het nieuwe seizoen: 

Don Quichote, een topper uit het klassieke balletrepertoire 

op muziek van Ludwig Minkus. De première had plaats op 

31 oktober in de Koninklijke Vlaamse 

Hoewel het nieuwe seizoen nauwelijks begonnen is 'X:::^::Z"7T.^t::^r 
zijn veel voorstellingen al uitverkocht. 

^ ^ 

V L ^ 
ief 

(tel. 03/2336685). Daarna verhuist men naar 

de Koninklijke Opera van Gent (tel. 091/252425) op 20, 21, 

22, 27, 28 en 29 november Uitzonderlijk komt er ook een 

voorstelling in het Koninklijk Circus in Brussel 

(tel. 02/2182015) op 24 november Voor alle inlichtingen 

kunt u terecht bij de Promotiedienst van het Koninklijk 

Ballet van Vlaanderen, tel. 03/2343438. Daar kan men u 

precies zeggen voor welke voorstelling nog plaatsen vrij zijn. 

Vlaanderen Leeft - Kunstlaan 46, 1040 Brussel - Tel. 02/5141010. 
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Met Willie Verhegghe 

Op de Peyresourde 
Sport en literatuur lijken voor velen moeilij{< te rij

men begrippen. En toch. Vorig jaar zagen we in het 
Paleis voor Schone Kunsten de door Sporta georga
niseerde, merkwaardige tentoonstelling met openba
rende verkenningen,,Sport in de Nederlandstalige li
teratuur". Dirk Dewitte schreef over het onderwerp 
eerder al een essayboek. Men kent uiteraard de be
langstelling die Hemingway voor sport koesterde. 
Minder bekend is het feit dat een andere Nobelprijs
winnaar Albert Camus in Algiers ooit tussen de doel
palen stond. Persoonlijk zaten we herhaaldelijk in de 
tribune met o.a. Paul Snoek, Hugo Claus, Jos Van-
deloo, Andriaan De Roover. 

ZOPAS verscheen bij het 
Gentse Poëziecentrum de 
nieuwste bundel „Peyre

sourde", wielergedichten van 
Willie Verhegghe (Denderleeuw, 
1947). Op het omslag vooraan 
Fausto Coppi in volle kracht-
inspanning, wellicht op de col die 
de bundel zijn naam meegaf, 
achteraan de auteur glimlachend 
in het gezelschap van Eddy 
Merckx. 

Respekt, reportage... 
Sport is een veelomvattend fe

nomeen, een hele wereld van 
menselijke verhoudingen, span

ningen en ontroeringen in een 
telkens hernieuwde uitgave van 
tot romantische of realistische 
dramatiek, gekoncentreerde kon-
frontaties. Geode poëzie is dat 
vaak ook. Winnen of verliezen, 
sukses of ontgoocheling, keihard 
werk en speelse virtuositeit, held
haftigheid en korruptie, massa's 
en eenzaamheid. Op het veld m 
de koers wordt veel van het men
selijke gebeuren in kleinbeeld 
overgedaan, in de literatuur ook. 

Willie Verhegghe zag in zijn 
prille jeugd al de Ronde van 
Vlaanderen voor zijn deur voor-
bijflitsen. Het beeld heeft een blij
vende fascinatie ingeprent... een 

blijvende, doorvoelde belangstel
ling voor het wielrennen en uit
eindelijk aanleiding gegeven tot 

de reflektie daarvan 
mentarisch deel van 
dig poëtisch oeuvre.. 

in een frag-
zijn veelzij-

...en poëzie 
Weinig van het wielrennen is 

hem ontgaan. In 65 korte en lan
gere gedichten getuigt hij daar
van, op verrassend betrokken en 
tegelijk beheerst afstandelijke 
wijze. De titels van de 3 cycli sug
gereren al het brede spektrum 
dat hij behandelt ,,Topkoersen", 
,,ln de wielermarge", ,,Grote na
men, kleine feiten". Een dichter 
die zich zo tematisch richt, 
schuwt uiteraard de anekdotiek 
niet, met soms joernalistiek be
schrijvende effekten, sentimen
tele boutades, opmerkzame kri
tiek, relativerende humor. Maar 
tegelijk schrijft hij trefzekere poë
zie, met soms verrassende wen
dingen en wezenlijke ontroe
ringskracht. ,,Peyresourde" is 
een dichtbundel die niet onopge
merkt voorbij zal gaan, bij de poë
zieliefhebbers met, laten we ho
pen ook bij de wielerfans niet. 
Het gebeurt niet alle dagen dat 
op een dergelijk aantrekkelijke en 
geslaagde wijze een brug gesla
gen wordt vanuit een literair 
genre dat vaak (ten onrechte) als 
elitair beschouwd wordt naar een 
populair sport- en mediagebeu
ren. Willie Verhegghe handhaaft 
zich met zijn gedurfde beklim
ming mooi in de spits van het 
Vlaamse poëziepeleton. 

NIc V.B. 

— Peyresourde, wielergedichten. 
Willie Verhegghe. Uitg. Poëziecen
trum, Gent. 80 biz. 395 fr. 

Boeken
beurs 
MÉT h$eft een paar dagen 

geduurd eer het publiek 
massaal de weg naar de 51ste 
Boeker»beurs heeft gevonden. 

De Stripdag zal er wel voor 
iets tussen gezeten hebben 
dat plots de grote massa is 
komen opdagen. Strips en hun 
helden liggen goed op de 
markt! 

Voor wie ook achteraf nog 
wil kennismaken met al hel 
nieuws (en de herdrukken!) 
die de Nederlandstaltge lette
ren te bieden hebben is het 
B06k m Vtsmderen '88 een 
onmisbaar instrument. Voor 
wie kritisch op de hoogte wil 
blijven van wat er boven als 
onder de Moerdijk gepubli
ceerd werd liggen er twee jaar
boeken klaar. 

Het Jaarboek Vlaamse Lite
ratuur 1987 (u)tg. Grammens, 
Brussel) en Een Jaar Boek 
(uitg. Aramith, A'dam) zijn er 
weer, ze beleven elk hun der
de jaargang. 

Ons weekblad pikt ook deze 
week een aantal boeken uit 
het grote aanbod dat deze da
gen de markt overspoelt 

Wie nog naar Antwerpen wil 
kan dat tot en met woensdag 
11 november, elke dag tussen 
10 en 18u Het loont altijd wel 
de moeite' 

,De onstuimigen" 

Ook Rome kende hooligans 
De Romeinse Oudheid roept bij de meeste lezers 

in eerste instantie de spektakulaire wereld van het 
amfitheater en van overvloedige maaltijden op. Het 
is een hardnekkig cliché dat een aspekt van de, Ro
meinse realiteit weergeeft. 

DE lektuur van De onstuimi
gen. Jeugd en (on)deugd 
in tiet Oude Rome zal dit 

ten dele bevestigen maar zal te
gelijk — doorheen de belevings
wereld van de jonge Romein — 
een veelzijdiger beeld bijbrengen 
van die maatschappij. 

Emiel Eyben heeft zich jaren
lang beziggehouden met het on
derzoek naar de manier waarop 
jeugd zich manifesteert in de be
schikbare antieke bronnen. Het 
resultaat was een stevige weten
schappelijke uitgave bij de Konin
klijke Akademie, waarvan dit jaar 
een vereenvoudigde versie ver
scheen, bedoeld voor een ruim 
publiek, en die zich bij momenten 
laat lezen als een roman. 

Ferocitas 
Het begrip jeugd laat zich daar

bij niet steeds duidelijk omschrij
ven maar meestal gaat het om de 
jongere generatie tussen 15 en 
25/30 jaar, de leeftijd waarop 
men maatschappelijk al volwas
sen werd beschouwd, naarge
lang van de periode in de Ro
meinse geschiedenis. Bovendien 
gaat het steeds over de jonge
man uit gegoede milieus: jonge
ren van lagere komaf halen zel
den de literaire bronnen en meis

jes huwden erg jong (12 a 15 
jaar), zodat ze van kind direkt 
echtgenote werden. 

De titel van het boek werd inge
geven door wat als wezensken
merk van de jeugd in het Oude 
Rome werd ervaren: de ferocitas, 
de onstuimigheid, die de jonge
ren drijft naar goed én kwaad, 
naar deugd én ondeugd. De au
teur onderzoekt de uitgebreide 
profane en vroegkristelijke Ro
meinse en ten dele ook Griekse 
literaire bronnen. Die onstuimig
heid manifesteert zich op ver
schillende gebieden: in de gedra
gingen van de jongeren (het ont-
spanningsleven en hun positie 
binnen de maatschappij, in hun 
geesteswereld (de belangstelling 
voor welsprekendheid, filosofie 
en religie, poëzie), in hun ge
voelswereld (hun relaties met ou
ders en vrienden, het belang van 
hun idolen, hun houding ten over
staan van liefde en seksualiteit). 

Parallellen 
Het resultaat is een erg boei

end beeld van de leefwereld van 
de Romeinse jongeren. Door de 
overvloedige illustratie vanuit de 
literatuur worden konkrete toe
standen en personen beschreven 

die typisch zijn voor waarden en 
attitudes van Romeinse jonge
ren. Over de maatschappelijke 
en kulturele verschillen heen zijn 
het vaak ook herkenbare types 
en situaties. Het kwaad bloed dat 
hooligans zetten, de ergernis 
over modieuze kledij van snobs, 
de bevreemdende aanblik van 
punkershaar: je vindt evenvele 
parallellen bij de Romeinse jon
geren. 

Wie De onstuimigen leest, her
leest het boek van de Romeinse 
wereld doorheen een jeugdige 
bril waarbij op een bevattelijke 
wijze heel wat namen uit de ge
schiedenis opnieuw tot leven 
komen. I.p. 

— De onstuimigen. Jeugd en 
(on)deugd in het Oude Rome, E. 
Eyben. Uitg. DNB/PeIckmans, Ka
pellen. 1987, 214 p., 650 fr. 

Advertentie 

BOEKENWEEK 
BOEKENBEURS 
31 okt.-11 nov. 1987 ^^si^è^ 
BOUWCENTRUM Antwerpen W ^ M 
Alle dagen van 10 tot 18 u. I ^ ^ ^ M 

Tijdens de BOEKENWEEK in alle erkende 
boekhandels: 

56® BOEK IN 
VLAANDEREN 
GRATIS bij aankoop van 500 F boeken. 

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen - Antwerpen 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 7 nov. 
D BRT 1 - 1?00 
Atoomstad, film 
D BRT 1 - 18.05 
Merlina, kinderserie 
D BRT 1 - 18.30 
Meester, hij begint weer; satirisch 
programma 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch 
magazine 
D BRT 1 - 20.20 
Perry Mason: De zaak van de be
kende non, TV-film 
D BRT 1 - 21.55 
Rigoletto, leul<e fragmenten 
D BRT 1 - 22.25 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.40 
De vereffenaar, serie 
D BRT 1 - 23.25 
Poolshoogte, astronomisch ma
gazine 
n Ned. 1 - 15.00 
De Carsons, sene 
D Ned. 1 - 16.15 
De moddermonsters, SF-serie 
G Ned. 1 - 19.00 
The Cosby Show, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Splash, film 
D Ned. 1 - 23.05 
St. Elsewhere, serie 
n Ned. 2 - 20.50 
V, SF-serie 

Zondag 8 nov. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, politiel< debat 
D BRT 1 - 15.20 
De onheilsprofeet, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.45 
Wij, heren van Zichem; serie 
D BRT 1 - 17.25 
Jukebox Special, pop 
D BRT 1 - 18.05 
Carlos en Co, poppen vertellen wat 
l<inderen willen weten 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, milieupro
gramma 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Het pleintje, serie 
D BRT1 - 21.30 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatprogramma 
D Ned. 1 - 15.30 
De baas in huis?, serie 
C Ned. 1 - 15.55 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.25 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 1 6 50 
Büch, kultureel nieuws 
D Ned. 1 - 18.00 
Zoobilee Zoo, verhaaltjes 
n Ned. 1 - 19.05 
De vliegende dokters, serie 
D Ned. 1 - 19.50 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
• Ned. 1 - 20.40 
Sonja op zondag, praatshow 
n Ned. 1 - 22.00 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 1 - 22.48 

Carta Hardy en Hubert Fermin in de verfilming van het boek,,Menuet' 
van Louis-Paul Boon, donderdag 12 nov. op TV 2 om 21 u. 10 

_ 

Boudewijn Büch ontmoet Mick 
Jagger 
D Ned. 1 - 23.31 
Simon Carmiggelt, vertelt uit eigen 
werk 
D Ned. 2 - 18.45 
Nisse en de vliegende kluizenaar, 
poppenfilmsene 
n Ned. 2 - 20.10 
De Garry Shandling show, komi
sche reeks 
D Ned. 2 - 22.47 
Veertig vierkante meter Duitsland, 
film 

Maandag 9 nov. 
D BRT 1 - i r i O 
Avonturenbaai, serie 
D BRT 1 - 18.40 
Kameleon, doe-magazine voor kin
deren 
D BRT 1 - 19.00 
lemandsland, Karinthië 
D BRT 1 - 20.10 
Boekenbeursnieuws 
D BRT 1 - 20.15 
De kracht van een vrouw — Maak 
de droom waar, serie 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Surrealisme, verbeelding aan de 
macht 
D BRT2 - 22.10 
Fundamenten, de geboorte van Eu
ropa, dok. 
n Ned. 1 - 18.00 
Toppop, popprogramma 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
n Ned. 1 - 20.28 
Voor de vuist weg met Willem 
Duys, Duys ontvangt gasten 
D Ned. 1 - 22.50 
Achter de schermen van Brink's 
Havelaar 
D Ned. 2 - 20.17 
Bergerac, serie 
D Ned. 2 - 21.07 
Golden Girls, serie 

Dinsdag 10 nov. 
D BRT 1 - re.05 
Sprookjesteater, Rapunzel 
D BRT 1 - 18.25 
Europese volksverhalen, volksver
tellingen 
D BRT 1 - 18.40 
De kruisboog, serie 

D BRT 1 - 19.00 
60 -1-, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Modem: Mayo, info 
C BRT2 - 20.50 
Argus, praatprogramma 
n BRT 2 - 22.10 
Koncert, Wagner 
D Ned. 1 - 15.30 
Rosco's Rad van Avontuur, serie 
D Ned. 1 - 15.50 
Het erfgoed Guldenburg, serie 
D Ned. 1 - 16.35 
Max Havelaar, serie 
n Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule, popprogramma 
D Ned. 1 - 19.00 
Alf, sene 
D Ned. 1 - 20.28 
De Bananasplitshow, verborgen 
camera 
D Ned. 1 - 22.45 
Onze ouwe, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
De groeipijnen van Adrian Mole, 
serie 

Woensd. 11 nov. 
D BRT 1 - 15.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT1 - 15.35* 
Meester... hij begint weer, satire 
D BRT 1 - 16.30 
Sprookjesteater, de schone en het 
beest 
D BRT 1 - 17.15 
De avonturen van Teddy Ruxpin, 
serie 
D BRT 1 - 18.10 
Mareka en haar yaya, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuwsprogramma 
C BRT 1 - 20.15 
De stripkwis, kwisprogramma 
n BRT 1 - 21.40 
Verwant, kunstmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
• BRT2 - 20.20 
Beulen sterven ook, film 
D Ned. 1 - 15.45 

De grote meneer Kaktus show, voor 
de kleintjes 
C Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, serie 
D Ned. 1 - 16.40 
Dynasty, serie 
n Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Pompy de robodoll, serie 
D Ned. 1 - 19.05 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.33 
Moonlighting, serie 
• Ned. 1 - 22.25 
Parallax, serie 
D Ned. 1 - 23.40 
The Hitchhiker, serie 
n Ned. 2 - 20.20 
Op vleugels, TV-bewerking van 
,,Wings" 

Donderd. 12 nov. 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.20 • 
Hoger-Lager, spelprogramma 
G BRT 1 - 21.05 
Panorama, aktualiteit 
D BRT1 - 21.55 
Chateauvalton, serie 
G BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 20.15 
Stardrift, Johan Verminnen en Toots 
Thielemans 
n BRT2 - 21.10 
Menuet, film 
G Ned. 1 - 16.00 
Daktari, serie 
G Ned. 1 - 20.28 
De grizzly beren, dok. 
G Ned. 1 - 23.05 
Ars Musica, koncert 
G Ned. 2 - 19.12 
Dit is Disney, tekenfilms 
G Ned. 2 - 20.00 
Ja, natuurlijk; natuurprogramma 

Vrijdag 13 nov. 
G BFTT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
G BRT 1 - 20.20 
Premiere, filmnieuws 
G BRT 1 - 20.50 
Een vrouw voor het leger, film 
G BRT 1 - 22.35 
Filmspot, achtergrondinfo bij film 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
G BRT2 - 20.25 
Extra time, sportmagazine 
G BRT2 - 21.00 
Versailles, dok. 
C BRT2 - 21.55 
Profiel van een orkest: Koninklijk 
Filharmonisch orkest van Vlaanderen 
G Ned. 1 - 14.30 
Merry Melodies, tekenfilm 
G Ned. 1 - 14.40 
Geld maakt niet gelukkig, film 
G Ned. 1 - 18.11 
Kro's tekenfilmfestival 
G Ned. 1 - 19.20 
Mini Playbackshow Special 
G Ned. 1 - 21.00 
Agatha Christies Miss Marple, serie 
G Ned. 1 - 23.00 
In 't holst van de nacht, serie 
G Ned. 1 - 0.05 
De man met de wassen beelden, 
film 
G Ned. 2 - 20.25 
Derrick, serie 
G Ned. 2 - 21.25 
James Last in Holland, show 

film ^ 
per dag 

Zaterdag 7 nov. 
Splash 

Amerik. film uit 1984 met Tom 
Hanks en Daryl Hannah. Allen Bauer 
IS verliefd op Madison. Maar Madison 
IS een zeemeermin, die 's nachts op
nieuw haar ware gedaante aan
neemt. (Ned. 1, om 20u.28) 

Zondag 8 nov. 
40 m' Deutschland 

Turna, een Turkse vrouw, wordt uit
gehuwelijkt aan Dursun. Zij nemen 
hun intrek in een Hamburgse achter
buurt. Omdat Dursun erg gehecht is 
aan de Turkse tradities verbiedt hij 
Turna het huis te verlaten... Duitse 
film uit 1986. (Ned. 2, om 22u.27) 

l\/laandag 9 nov. 
Annie Hall 

Amerik. film van en met Woody Al
len uit 1977. Aivy Singer is een be
roepskomiek in New York. Hij is rijk, 
beroemd maar met gelukkig: hij is ai 
tweemaal gescheiden en is nog 
steeds op zoek naar een bevredi
gende relatie. Eerste in een reeks 
Woody Allen-films. (BBC 2, om 22u.) 

Dinsdag 10 nov. 
Le beau mariage 

Franse film van Eric Rohmer uit 
1982. Sabine werkt ais verkoopster in 
een antiekwinkel en studeert kunst
geschiedenis. Zij heeft beslist te trou
wen en gaat op zoek naar een ge
schikte man. (RTBf 1, om 22u.20) 

Woensd. 11 nov. 
Hangman also die 

In 1942 wordt Praag bezet door de 
Duitse troepen. Hun tirannieke aan
voerder Heydrich komt bij een aan
slag om het leven. De dader, profes
sor Svoboda, heeft een schuilplaats 
gevonden bij een kollega, maar diens 
dochter is van plan hem uit te leve
ren... Amerik. film uit 1942. (TV 2, om 
20U.20) 

Donderd. 12 nov. 
Menuet 

Vlaams-Ned. film van Lili Radema
kers uit 1982 met o.a. Hubert Fermin 
en Carla Hardy. Paul en Marietta wor
den m het huishouden geholpen door 
de jonge Eva. Die observeert de ver
houdingen binnen het huwelijk en 
profiteert van de situaties... (TV 2, 
om 21U.10) 

Vrijdag 13 nov. 
Private Benjamin 

Een Joods-Amerikaanse ,.prinses" 
komt m het leger terecht en na een 
rampzalige inwijding vindt ze voor de 
eerste keer m haar leven haar weg en 
zelfrespekt. Amenk. film uit 1980. 
(BRT1, om20u.50) 
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De dag voor Aller
heiligen ontving ik 
een vreemd bezoek. 
Een jonge boswach
ter stond in het 
deurgat met de 
vraag of ik eens op 't 
kasteelke wou ko-

^ ^ ^ < ^ men. In onze streek 
^ ^ I ^ J is het kasteelke ge-
^ ^ ^ ^ ^ ^ kend als het heren-
^ ^ B ^ ^ ^ huis van de familie 

r ^ ^ d'Aa. 
% ^ J In dit achter beuk, 
^ ^ ^ eik, notelaar en lin-

^e verscholen huis 
woont sinds eeuwen de familie d'Aa. 
Drie stokoude mensen, de laatsten 
van een groot geslacht; een broer en 
twee gezusters. 

Ik werd er 's anderendaags ver
wacht, liefst tussen klaar en donker; 
voegde de gezant er aan toe. 

Voor wie onze streek niet kent, je 
ziet 't Kasteelke liggen als je van 
Edingen naar Geraardsbergen rijdt. 
De Molenbeek vormt er een grens in 
het ietwat onduidelijke gebied tus
sen Brabant-Oost-Vlaanderen en He
negouwen. Zelf ben ik nooit in de 
onmiddellijke buurt geweest. Wat 
zou ik? 

't Kasteelke/1 
Je krijgt de leden van de familie 

d'Aa ook nooit te zien. Enkel op de 
hoogdagen zitten ze in een donkere 
hoek van de dorpskerk en achteraf 
lopen ze zwijgend over het kerkhof 
waar hun voorzaten in indrukwek
kende grafkelders begraven liggen. 
De Aas, zoals ze in het dorp ge
noemd worden, is een oude versle
ten familie met wortels in de Spaanse 
tijd. 

„Ze hebben zich rijk gemaakt door 
zwart goed te kopen voor een appel 
en een ei", vertellen de mensen. En 
inderdaad, de familie d'Aa bezit zo
wel boven als onder de taalgrens 
onmetelijke landerijen, boomgaar
den, pachthoven, watermolens. Ja 
zelfs, een koffieplantage in Brazilië... 

Maar de mensen zeggen zoveel... 
Toen ik dromend door de keuken 

liep vroeg mijn vrouw wie er had 
aangebeld. Ik twijfelde of ik het haar 
wel zou verklappen, en wuifde ten
slotte de vraag weg. Best, want tel
kens wij samen langs 't Kasteelke 
van de Aas reden rilde ze even. 

Heel de dag liet het vreemde ver
zoek mij niet los. 

Waarom wilden die van 't Kasteel
ke mij plots spreken? Zij die mij niet 
eens kenden. Wat voerden zij in hun 
schild? Kon dit geen valstrik zijn? Ik 
beeldde mij allerhande toestanden 
in. Te gekl, troostte ik mezelf. 

Buiten viel de avond, de kerkklok
ken van het dorp onderstreepten de 
kilte. Langzaam sloot de mist het 
huis onder de stolp van de nacht. 

„Wat zit jij daar te dromen?" 
vroeg mijn vrouw. 

Ik zocht een uitvlucht. En besloot 
niet in te gaan op het verzoek, maar 
misschien beslis ik morgen wel an
ders. 

Een tijdje later dacht ik: „Toch 
maar gaan!". 

Allerheiligen kondigde zich aan 
zoals het hoorde; de dorpsklokken 
luidden tussen leven en dood, de 
mist hulde de landerijen in een melk
witte sluier. Over de velden klonken 
geweerschoten en blaften jachthon
den, het leek wel een dreiging. De 
hele zondag liep ik afwezig door het 
huis, door de tuin. Het middageten 
smaakte niet en de wijn liet een 
wrange smaak na. Het werd een 
lange namiddag. Plots verlangde ik 
naar de avond. 

Ik trok mijn schoenen aan en een 
warme jas, mijn huisgenoten keken 
vragend op. 

„Ik ga nog even een wandeling 
maken", loog ik voor. „Nu nog?" 
„Ik heb wat frisse lucht nodig." 

Met haastige stap reed ik naar 't 
Kasteeltje. Het lag er in de diepte van 
de Molenbeek. Duister en donker, 
maar mooi... • 

Vt/^i 11 

dootrde'weeM 

Wellicht is de Boekenbeurs een goede gelegenheid 
om per uitzondering in deze rubriek een boek voor te 
stellen. Statistieken bewijzen dat na de bijbel kook
boeken het hoogst scoren op de bestsellerslijsten al
ler tijden. Toch laten we ons tot geen kulinaire lektuur 
verleiden. Volgen we eerder de vingerwijzingen van 
twee befaamde gastronomische auteurs en meester-
koks uit het verleden. Brillat-Savarin schreef: ,,Zij die 
overmatig eten, of zich bedrinken weten te weten noch 
te drinken." Grimod de la Reynière voegde daaraan 
toe: ,,Een kater is de prositutie van de maag." 

B EZINNEN we ons dus even 
over de matigheid Zopas 
verscheen bij Swets & 

Zeitlinger te Lisse „Drinken met 
mate", een bewerkte vertaling 
door J A Walkburg (direkteur van 
het Jellinekcentrum) en G M 
Schippers (onderzoeker aan de 
Katolieke Universiteit Nijmegen) 
van het Amerikaanse ,,How to 
control your drinking" Het boek 
(87 bladzijden, 460 frank) is een 
praktisch opgevatte, in realistische 
taal geschreven handleiding voor 
mensen die problemen hebben 
met het drinken van alkohol of die 
bang zijn problemen te krijgen 
Problemen die rechtstreeks sa
menhangen met hun drinkge
woonten Het boek is scherpzinnig 
alternatief voor geheelonthouding 
en leert hoe men zijn drinkge
woonten kan veranderen en het al-
koholgebruik onder kontrole kan 
krijgen 

De auteurs doen met aan doen-
denken, maar leggen koel en over
tuigend uit tot welke gevolgen een 
teveel aal alkohol kan leiden en 
ontleden precies de effekten van 
de verschillende alkoholische 

dranken Alle aspekten worden op 
begrijpelijke wijze behandeld me
dische, psychologische, sociale, 
familiale, financiële 

De hoofdbrok van het boek 
wordt natuurlijk gevormd door het 
in detail beschreven zelfkontrole-
programma Het laat zien hoe 
drinkgewoonten die te ver gaan 
kunnen worden herkend Het biedt 
even eenvoudige als vernuftige 
strategieën en technieken om het 
gedrag voor en tijdens het dnnken 
te veranderen Het geeft uitleg van 
verschillende persoonlijke vaardig
heden, in feit simpele truuks en de 
toepassing daarvan als gedragsal
ternatieven 

Het interessantste aan het kon-
troleprogramma is uiteraard dat 
het effektief werkt Het brengt de 
drinker tot een eerlijk zelfbewust
zijn, het wijst op noodzakelijkhe
den, stelt pnoriteiten en geeft haal
bare oplossingen aan Van
zelfsprekend IS dit werk geen to
verboek, wel een efficient instru
ment voor de gebruiker die zijn 
drankpatroon inderdaad ingrijpend 
wil wijzigen en bereid is daartoe 
een inspanning te leveren 

^eeif)e£an 

In onze 196ste opgave zochten wij de naam van 
Gaston Durnez die het gedicht,, Bal lade" schreef. 

Uit zeven juiste inzendingen werd mevrouw Anne-
mie Buys, die in Haalter woont, geloot. Zij ontvangt 
eerstdaags enkele boeken kado. 

D IT wekelijkse poezie-spel-
letje, dat straks zijn 200ste 
uitgave viert, mag zich 

blijvend verheugen in het sukses 
Precies ook daarom gaan wij er
mee door Hieronder leest U enkele 
minder of meer bekende versre
gels WIJ willen van U vernemen wie 
deze schreef en welke titel dit ge
dicht draagt 

'k Hore tuitend' hoornen en 
de navond is nabij 
voor mi] 

kindren, blij en blonde kom, 
de navond is nabij 
kom bij 

zegene u de Allerhoogste, want 
de navond is nabij, 
kom bij 

'k hore tuitend hoornen en 
de navond is nabij, 
voor mij I 

Indien U het antwoord meent te 
kennen, aarzel dan met ons een 
briefje of een kaartje te sturen naar 
WIJ,,,Meespelen (198)", Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel 

Misschien wint U wel een pak
ketje boeiende boeken voor de 
koele winteravonden'' Veel plezier 

^£0 weer JJ <^fifiii P/ir 
bO£i< oviR DE sr^firsn£ftvoRn/Ne 
fi.EbievFiu IS "^ IK vn/P ff er 

fJEnetfJS 

\ 

H^hH K/êeU, IK H£B Oi/£ML 
SeKÉKEKi 

Gej-

^nthoudan 
Eerder gaven wij hier een situering betreffende een 

tentoonstelling overLierse kant, tullebewerking en bor
duren. We gaan nu even naar Rotterdam voor een an
dere vorm van tekstielbewerking die uit min of meer 
folkloristische huisvlijt stamt. Tot 21 februari loopt in 
het Historisch Museum van Rotterdam, het Schieland-
huis (Korte Hoogstraat 31) de tentoonstelling,,Nuttig 
en fraai", met als ondertitel ,,Zuidhollandse merk- en 
stoplappen". 

D E expositie brengt ruim 
100 merk- en stoplappen 
naast andere voorbeel

den van schoolwerk door meisjes, 
evenals toepassingen van mer
ken, stoppen en naaigerief Mer-
klappen en stoplappen zijn oefen-
lappen waarop meisjes de hand
werktechnieken merken en stop
pen leerden die zij later in het huis
houden nodig hadden. De uitzet in 
de linnenkast moest immers van 
een merk voorzien zijn, omdat de 
was vaak buitenhuis in een was
serij werd gedaan Wanneer een 
stuk linnengoed begon te slijten 
werd het thuis of bij een naaister 
gestopt 

Op merklappen zijn, behalve 
een alfabet en cijfers, ook allerlei 
motieven geborduurd Soms zijn 
het beelden die verwijzen naar het 
dagelijkse leven, soms bijbelse 
motieven De meeste motieven 
zijn vermaningen voor een deugd
zaam leven van de vrouw 

Stoplappen werden gemaakt 
door meisjes die al gevorderd wa
ren in het handwerken De doeken 
bevatten verschillende stoppen 
die de bindingen of strukturen van 
de te stoppen stoffen nabootsen 
De getoonde doeken dateren uit 
de 18de eeuw tot deze Voordien 

was het onderwijs in de vrouwe
lijke handwerken nog met aan wet
telijke regels getronden De doe
ken variëren sterk omdat juffrouw 
en leerling opzet van de oefenlap 
en de keuze van kleuren en mo
tieven zelf konden bepalen Rond 
1880 werd het vak handwerken op 
de lagere school verplicht gesteld 
en verschenen er lesboekjes met 
voorbeelden De oefenlappen wer
den daardoor steeds stereotieper 

Op de tentoonstelling wordt spe
ciale aandacht geschonken aan 
naaiwerk dat vanaf 1885 op de 
Rotterdamse Industneschool voor 
meisjes is gemaakt In die school 
werden meisjes opgeleid tot een 
zelfstandig beroep Op de lagere 
school werd het handwerkonder-
wijs gegeven met behulp van bor-
duurramen waarop de juf de ste
ken in het groot voordeed 

BIJ de tentoonstelling hoort een 
prettig boekje met dezelfde titel 
(14,5 gulden) In dat boekje zit een 
telpatroon van een merklap uit 
1762 In de museumwinkel IS ook 
een borduurpakket verkrijgbaar 
van deze merklap Het pakket be
vat het telpatroon en alle nodige 
materialen en kost 49,5 gulden 
Het museum is op maandagen 
gesloten 
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Een Vlaams debuut 

Iers avonturenverhaal voor de jeugd 
Debutanten liggen niet zo dik gezaaid in des uitge

vers tuintjes. Vele beginnende auteurs steken soms 
kapitalen aan postzegels in hun pogingen, om hun 
epistels onder het oog te brengen van een eventuele 
goedwillende, en goedmenende uitgever. Om overal 
nul op het request te krijgen. 

AAROM is het verhaal van 
Ron Langenus een beetje 
bizar. Uitgeverij Facet nv 

vroeg deze 30-jarige debutant om 
het boek Waar de zon onder gaat 
— dat hier voorligt — te schrij
ven. Dit enkel afgaande op het 
kortverhaal De Paasopstand, dat 
Langenus had gepubliceerd in de 
reeks Historische Verhalen en 
een gesprek, w/aaruit de Ierse be
zetenheid van Langenus duidelijk 
bleek. Langenus nam de uitda
ging aan om het boek te schrij
ven, maar hij kon uiteraard niet 
garanderen dat het goed zou zijn. 
Dat het nu verschijnt, wijst erop 
dat de uitgever vindt dat het wel 
zo is. Is hij geslaagd ? Zeer duide
lijk. Je zou zweren dat het een Ier 
is die dit prachtige verhaal in el
kaar heeft gestoken. 

Ierland op zijn best 
De 17-jarige Rory krijgt van zijn 

pleegvader. Father Wesley, de 
opdracht om een pakje in veilig
heid te brengen. Dat moet hij af
geven in een van de zeldzame 
ongeplunderde kloosters in het 
Westen van Ierland. Want het is 
immers de tijd van de godsdienst
vervolgingen, de protestantse 
Cromwell heeft zijn soldaten een 
vrijbrief gegeven om ongestoord 
alle katolieken te vermoorden en 
hun bezittingen te konfiskeren of 
te vernielen. 

Het zijn ook vier dronken 
Cromwellsoldaten die Father 
Wesley op een wrede manier om
brengen, terwijl Rory machteloos 
en bang vanuit een schuilplaats 
toekijkt. De inhoud van het pakje, 
vernemen we later, is een doku-
ment, dat de ziel van Ierland 
wordt genoemd. Rory begraaft 
zijn pleegvader in de ruïne van 
het oude klooster Monasterboice 
en vangt dan zijn tocht aan. 

Wreedheid 
en poëzie 

De stad Drogheda is platge
brand en leeggeplunderd en de 
bewoners ervan weggevoerd als 
slaven, slaven die de suikerplan
tages van Barbados zullen gaan 
bevolken, wanneer Rory in de 
stad aankomt. Hij ontmoet een 
Engels soldaat, die door de aan
blik van het door hem en zijn me
desoldaten aangerichte bloed
bad tot de vaststelling is geko
men, dat hun missie helemaal 
geen opdracht van God kan zijn, 
maar een waanzinnige slachting 
is. Het is in Drogheda dat Rory 
zijn toekomstige reisgezel, de 
hond Bran ontmoet. Gelukkig 
volgt na dit wrede hoofdstuk dan 
weer een erg poëtisch, waarin 
Rory door de Elfenstreek trekt: 
Brugh Na Boinne, begraafplaats 
van de Elfen. De ontmoeting met 
de Banshee, de witte vrouw — 
gekend als de fatale bood-
schapster — brengt ons Ierland 
op zijn best. Wanneer Bran haar 
aanvalt en overmeestert blijkt ze 

een mens van vlees en bloed, 
maar de volgende ochtend is een 
met bloed bevlekt papier het 
enige wat nog aan haar her
innert. 

Religieus gevoel 
Een door de pest geteisterde 

stad geeft Langenus de gelegen

heid zijn registers volledig open 
te trekken, en het later verblijf 
van Rory op een Normandische 
hoeve (met stromend water!) ver
telt heel wat historische details 
over het leven in Ierland, in de 
17e eeuw. 

Op weg naar de vergadering 
van de bisschoppen, die het do-
kument zouden kunnen ontleden, 
komt Rory in Clonmacnoise voor 
een Ogham-steen te staan, (Og
ham zijn de tekens waarin het do-
kument is gesteld), en verneemt 
daar de naam van de abdij die 
zijn doel moet zijn. Zijn tocht door 
Galway en Joyce Country is erg 
avontuurlijk en pakkende aktieto-
nelen zijn niet van de lucht. De 
besnorde wilde mannen van Con-

naught zorgen daar immers voor! 
Ergens is er ook de brandstich
ting door Rory van een herberg, 
dit in een vlaag van woede. Het 
gaat om een impulsieve, onbe
zonnen daad, die helemaal niets 
heldhaftigs heeft, maar het lijkt 
wel alsof de auteur heeft willen 
aantonen dat er momenten in je 
leven kunnen zijn, waarop je 
brein explodeert. 

Maar er is ook de verdieping, 
het nieuwe religieuze gevoel. 
God is niet langer een oude man 
met een lange baard. God is het 
landschap, God is alles om je 
heen. En voor diegenen die Ier
land kennen is dit helemaal geen 
vreemde ervaring. 

— Waar de zon onder gaat, Ron 
Langenus. Uitg. Facet, Antwerpen. 
144 biz. Paperback. 350 fr. (vanaf 
10 jaar). 

Over de wijsheid van de hersens 

De rationele mens moet 
anders leren zien 

Wanneer je in een dierentuin voor het eerst gekonfronteerd wordt met een 
leeuw die met vervaarlijk opengesperde muil tegen de tralies aanspringt, wijkje 
onbewust een paar stappen achteruit: de instinkten van de hersenstam reage
ren onmiddellijk. Bij een tweede konfrontatie zal de hersenschors (het verstand) 
zijn werk doen en de angst censureren. Daarbij werkt de hersenstam nog 
steeds, maar de mens is er zich niet van bewust. De rationeel ingestelde mo
derne mens heeft kunstmatige veiligheidsmechanismen geschapen waarvan de 
hersenstam niets weet en dus blijft doorwerken. Wat is de betekenis van die 
bestendig werkende, maar veelal verdrongen werkelijkheid in ons ? 

I N een merkwaardig boek 
houdt Tjeu van den Berk een 
pleidooi voor de dierlijke ba

sis van ons leven, die diepere in-
stinktieve impulsen die via kultu-
rele konventies voortdurend door 
het verstand worden verdrongen. 

Basisfunkties 
Die impulsen noemt hij basis

funkties: het ademen, het slapen, 
de voeding en de seksualiteit. 
Daarbij moet het verstand ruimte 
laten aan de hersenstam om de 
diepste energiebronnen aan te 
boren. Doet een mens dat niet, 
dan ervaart hij spanningen die 
zich juist op een van deze vier 
funkties afzetten. Die basisfunk
ties ontsluiten de energie op 
voorwaarde dat de mens er aan
dacht voor heeft. Vol-aandacht-
in-het-leven staan is de basis-
funktie bij uitstek. Bij die aan
dacht gaat het niet om andere 
dingen te zien, maar om de din
gen op een andere manier te 
zien, namelijk vanuit de wijsheid 
van de hersenstam. 

Zo tegenover het leven staan, 
vergt voor de rationele mens een 
verleren van wat hem vroeger 
werd voorgehouden. En opvoe
den betekent dan: vol aandacht 
vanuit die basisfunkties levend, 
mede-leven met het kind, geen 
autoriteit zijn, het kind lèten wor
den. Kan men dan waarden le
ren? Kan de deugd ondenwezen 
worden? Het is de vraag die ook 
Socrates bezighield. De auteur 
wijdt een aantal boeiende bladzij
den aan de figuur van de Griekse 

rationele taal niet meer, maar 
aanwijzen maakt plaats voor ver
wijzen, logika voor paradox, we
tenschap voor symboliek, analy
tisch denken voor holistisch den
ken. Niet vanuit de hersenschors 
maar vanuit de hersenstam wordt 
er gedacht en gesproken. 

Diskussie 
In een oorspronkelijke syn

these brengt de auteur soms zeer 
uiteenlopende disciplines bijeen. 
Zijn boek is uitdaging én uitnodi
ging tegelijk. In een tijd waarin 
we nog steeds leven onder de ty-
rannie van het rationele en op 
een ogenblik dat op vele terrei
nen van het maatschappelijk le
ven een sterke tendens bestaat 
om terug duidelijk bakens als le
vensnormen uit te zetten, kan dit 
boek de diskussie open trekken. 
Het bestrijkt grote thema's als de 
verhouding natuur-kultuur, het 
psychisch welzijn van de mens 
en vooral: de grote vraag hoe we 
vandaag in de opvoeding (een 
verdacht woord voor de schrijver) 
morele, religieuze en andere 
waarden aanbrengen. Zijn ant
woord is verrassend en ont
hullend. 

Even op z'n hoede zijn wanneer deze leeuw aan het brullen gaat... Wie 
beveelt ons deze houding ? 

wijsgeer waarin hij afrekent met 
een aantal schetsmatige denk
beelden omtrent Socrates. 

Deugd blijkt niet gelijk te zijn 
aan kennis en dus niet zo direkt 

te leren. Het aanbrengen van 
waarden heeft eerder te maken 
met het oproepen bij de ander 
wat hij ervèèrt. Bij het uitspreken 
van het onuitsprekelijke helpt de 

— De wijsheid van de her
senstam. Leven met onze ba
sisfuncties, Tjeu van den Berk. 
Uitg. DNB/Pelckmans, Kapel
len. 1987. 170 p., 550 fr. 

S NOVEMBER 1987 



m\ 13 

Heiligen uit ons volk 

Van Acharius tot Wulfran 
In 1985 verscheen bij de uitgeverij Tabor te 

St.Kruis-Brugge het boel< Heiligen uit de Nederlan
den, het werd geschreven door de benediktijnermon-
nik Aubert-Tillo van Biervliet van de St.Pietersabdij 
van Steenbrugge. Zopas verscheen van dezelfde au
teur het tweede deel onder de titel Heiligen uit ons 
volk. 

D OM Aubert-Tillo van Bier
vliet (Gits 1920) is o.m. 
archivaris van de St.-

Pietersabdij en een bedrijvig en 
gewaardeerd lid van tal van 
geschiedkundige- en oudheid
kundige genootschappen in 
West-Vlaanderen. De auteur 
schreef een boeiend werk over 
de Westvlaamse tak van het Ste-
visme en tal van werken over zijn 
geboortedorp en -streek en de 
abdij waar hij sinds 1938 woont 
en werkt. 

Waarheid en 
legende 

Vanaf 1981 verzorgt dom Tillo 
in Kerk en Leven de rubriek Heili
gen uit de Nederlanden en uit dit 
wekelijks verhaal werd ook nu 
weer dit boek gepuurd. 

De voorliggende verzameling 
bevat 72 gekende en vooral on
gekende heiligen uit de histori
sche Nederlanden, maar ook en
kele angelsaksische zendelingen 
die in het spoor van b.v. Willibror-
dus in de Lage Landen de kerste
ning kwamen prediken komen 
aan bod. Maar de auteur speelt 
ook in op deze tijd, zo de karme
liet Titus Brandsma en de Duitse 
jodin Edith Stein, die vanuit de 
Nederlandse Karmel van Echt in 
een Duits koncentratiekamp te
recht kwam. Beiden werden on
langs zaligverklaard. 

Maar het merendeel van de 
door dom Tillo beschreven heili
gen dateren van vorige eeuwen. 

Een eerste lezing leert hoe rijk 
de Nederlanden aan boeiende re
ligieuze figuren zijn geweest, bo
vendien leefden zij in de rand van 
het politieke gebeuren en ook dat 
bepaalde hun handelen. Waar de 

IE nni 
EN mens is met steeds m de 
stemming om een oorlogs
film te zien en recent was 

daar nog een goeie en sterke Pla
toon, om je op je hoede te laten zijn 
voor een nieuwe Viëtnamfilm. Maar 
Full Metal Jacket, de eerste film na 
zeven jaar stilzwijgen van Stanley Ku
brick is een oorlogsfilm die toevallig 
ook voor een deel in Vietnam speelt. 
Hij spitst zich voor de eerste drie 
kwartier helemaal toe op de opleiding 
van de soldaten, die men dan in het 
tweede deel ziet moorden of in flar
den schieten. Was Kubrick na A 
Clockwork Orange een beetje op 
zijn retour met films als Barry Lyn
don (mooi maar traag) en The Shi
ning, met deze film knoopt hij terug 
aan bij zijn goede reeks. Het genie 
denkt niet meer dat hij een genie is, 
dus kan het weer gewoon een film 
maken. 

Men kan zich echter niet aan de in
druk onttrekken dat men het allemaal 

grens tussen werkelijkheid en le
gende dient getrokken blijft ook 
hier een raadsel en stof tol dis-
kussie. Dat beseft de auteur 
maar al te best en in zijn inleiding 
geeft hij dan ook een (naar ons 
gevoel te voorzichtige) waar
schuwing. 

„Overhellig wijf" 
„Onze mensen tonen be

langstelling en vereren die men
sen, die zo helemaal in God heb
ben geleefd en stierven, en die 
WIJ heiligen noemen. Zij zijn ons 
voorbeeld en onze voorsprekers. 
Wij houden van hun leven en van 
hun legende". Waarheid en le
gende, het blijft een vraag waar
op ook de auteur geen antwoord 
geeft. Maar het boek bergt tal van 
kwaliteiten, het zet aan om over 
de figuren meer te gaan lezen en 
na te denken over het waarom 
van hun engagement in de tijd 
waarin zij leefden, over hun won
deren en van daaruit over het 
waarom van de volkse verering 
die voor hen bestaat. Wie zijn nu 
deze mannen en vrouwen? 

Vooreerst zijn er de figuren die 
bij de brede lagen van de bevol
king bekend zijn. Daarbij kan de 
zalige Hadewych model staan. 
Ook al is er weinig met zekerheid 
geweten van deze mistieke dich
teres, ZIJ stond model in tal van 
romans en studies. Dit ,,overhel-
lig wijf", zoals ze genoemd werd 
door de kok van haar klooster, 
mag als de aanzet gezien worden 
van de grote westerse mistiek. 

Dan zijn er de totaal onbeken
den, zoals de heilige Luglius en 
Lugliaan waarvan zelfs geen uit
leg bestaat voor de herkomst van 
hun namen. Beiden worden aan 

_I3, J). Odtdj^lms 
De heilige Odolf die van Brabantse (Oirschot) afkomst is wordt de 
apostel van de Friezen genoemd. Hij wordt op 12 juni gevierd, 
aanvankelijk over heel Nederland, thans enkel nog in de bisdommen 
Utrecht, Haarlem en 's-Hertogenbosch. 

geroepen tegen koorts, pest, 
brand, donder en onweer. 

Brandsma 
Een andere soort,,levens" zijn 

deze van onze tijd. Zo de zalige 
Eugenia Smet, de stichteres van 
de Zusters Auxiliatricen van het 
Vagevuur, deze Vlaamse uit Rij-
sel die in 1957 door Pius XII zalig 
verklaard werd en in Frankrijk op 
een uitgebreide kloosterorde 
mag rekenen. 

Boeiend is de levensbeschrij
ving van de Friese karmeliet Titus 
Brandsma. Hij was een wel bie-
zondere figuur, zo nam hij de ver
dediging op zich van de Vlaamse 
schilder Albert Servaes toen zijn 
kruisweg gewraakt werd, hij was 
als uitgever van een religieus tijd
schrift zowat de aalmoezenier 

nmn 
al eens gezien heeft, vooral die 
eerste vijfenveertig minuten dan (re
cent in An Officer and a Gentleman, 
vroeger in Battle Cry, From here to 
Eternity, The Hill ev.a), alhoewel 
het hier wel tot In de perfektie wordt 
uitgewerkt. Dit filmgedeelte geeft 
goed weer hoe men systematisch 
jonge mannen omturned naar ont
menselijkte doders — hier en daar 
herinnerend aan de herprogramme-
nng van de jongeman uit A Cloc-
kword Orange, alhoewel in omge
keerde volgorde. De schuttingtaai 
speelt dan ook een voorname rol, ze 

NIEUW 

IN DE BIOS 

draagt trouwens bij tot de kracht van 
de film, die geen verhaaltje vertelt, 
maar de feiten het verhaal laat vor
men, zodat men kan zien hoe de 
grootste vredemilitant voor de bijl 
gaat en langzaam uitgroeit tot een 
moordende vechtmachine, die 
moordt om te moorden en niet om te 
overleven. En daar zitten we in het 
tweede gedeelte van de film, na even 
een lichte inzakking gaat het cre
scendo omhoog, naar een dramati
sche konfrontatie die herinnert aan 
de klimaks van het eerste deel. 

Deze mannetjesfilm — de enige 
twee vrouwen die erin komen zijn 
twee Vietnamese hoertjes — brengt 
schitterende vertolkingen, waaruit 
Adam Baldwin als Animal Mother en 
Dorian Harewood als Eightball, naast 
een schitterende Vincent D'Ónofrio 
als soldaat Pyle en Lee Ermey als 
sergeant Hartman, sterk uitkomen, 
maar Matthew Modine als soldaat Jo
ker iedereen klopt. 

Willem Sneer 

van de joernalisten en wees zeer 
vroeg op het gevaar van het op
komende nazisme en de joden
vervolging. 

Toen de universiteit van Nijme
gen in 1923 opgericht werd, werd 
Brandsma er prof in de Wijsbe
geerte en de Misiek. Hij was ver
trouwd met Hadewych, Ruus-

- '"h/C/'A/'A' 

broec en Beatrijs. Eén jaar was 
hij zelfs rektor van die univer
siteit. 

In 1942 kwam hij om in Dachau 
en werd in 1985 zaligverklaard. 

Galerij 
Het boeiende aan deze korte 

biografieën is de beschrijving van 
de tijd waarin zij leefden en de 
verklaring van tiun (vaak Ger
maanse) naam. Zo kunnen ook 
ouders die een zinnige naam 
voor hun boreling kiezen terecht. 

Uit de levensschetsen blijkt 
eens te meer dat in de Nederlan
den, dit oude hart van Europa, 
een volk woonde dat vroom, reis-
vaardig en intelligent was. Zij wa
ren wereldburgers die geschiede
nis hebben gemaakt en mede 
daardoor leven zij verder in het 
geheugen van het volk. 

Hoe naïef Heiligen uit ons volk 
misschien ook mag lijken, het 
boek IS een inventaris die naast 
een religieuze bedoeling ook een 
handleiding is door eeuwen Ne
derlandse geschiedenis. Het is 
bovendien rijkelijk geïllustreerd 
zodat het ook een ikonografische 
galerij is geworden. 

(m.v.l.) 

— Heiligen uit ons volk, pater 
Aubert-Tillo van Biervliet. Uitg. Ta
bor, Brugge. 160 biz. 495 fr. 

B lïT 

KUNSIT&OUUTIUIUR 
Het maandblad dat u (misschien) 

nog niet kende, maar dat 
speciaal voor u gemaakt wordt. 

Kunst & Cultuur is het tijdschrift van het Paleis voor 
Schone Kunsten. Dit fraai verzorgde maandblad volgt de 
hele artistieke en culturele actualiteit op de voet met diep
gaande, mooi geïllustreerde artikels over plastische kuns
ten, muziek, theater en ballet, literatuur, film en fotografie, 
filosofie ... 
Kortom, K&C is een tijdschrift dat speciaal gemaakt wordt 
voor veeleisende kunstliefhebbers met een brede interesse, 
voor u dus. En een jaarabonnement kost slechts 1.100 frank. 
U abonneert zich door de onderstaande strook terug te stu
ren aan Uitgeverij M.I.M., N.V., Lakborslei 114, 2100 Deur-
ne, met daarbij een gekruiste cheque of het bedrag over te 
schrijven op rekening 149-4051148-15 van de vermelde uit
gever. 
Een jaarabonnement op K&C kan op elk ogenblik ingaan. 
Mis geen nummer. Abonneer u dus nu. 

Dit is het moment voor een abonnement 

Voornaam -l- Naam: 

Adres: 

Postcode Gemeente: 
• Ja, ik neem een abonnement op K&C 
• Ik voeg hierbij een gekruiste cheque van 1.100 frank 
P Ik stort het bedrag op uw rekening 149-4051148-15 

(Het gepaste aankruisen a.u.b.) 

Kl8cC ^^^ creatieve kijk op creativiteit. 
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Krijgen „bezoekers" nog eens applaus? 

In de ban van de bom 
Een rookbom — én wat voor een — heeft de inter

land Nederland-Cyprus beslist. Want de tuchtkommis-
sie van de Uefa kan moeilijk anders dan de 8-0 over
winning van Oranje omzetten in een 0-3 nederlaag. 
Daarnaast riskeert Nederland de ,,komplete uitscha-
kelin" voor de eindronde van het Europees kampioen
schap 1988. Het grote feest, Oranje zou immers de 
verrijzenis vieren van zijn nationale ploeg, van 28 ok
tober werd dus een regelrechte begrafenis. 

OMDAT één (?) onverlaat uit 
Oss het bestond de Cypri
otische doelman met een 

rookbom te bestoken na welgeteld 
honderdtwintig sekonden spelen? 

Schoolmeesters 
Nederland leek na het incident 

wel getraumatiseerd door die bom. 
Hoet het allemaal mogelijk was ge
weest en hoe het onheil had kun
nen voorkomen worden? Voor de 
zoveelste maal vervielen onze 

noorderburen In hun uitzichtloos 
gepalaber en gemorallzeer. Zij, de 
schoolmeesters van het Westen, 
konden de orde in hun klas niet 
handhaven. 

We scheppen, laat er geen twij
fel over bestaan, niet het minste 
genoegen in het tragische gebeu
ren. Integendeel. Het voortbestaan 
van de voetbalsport wordt méér 
dan ooit bedreigd door vandalisme 
en geweld en wat vandaag ginder 
gebeurt gebeurt kan morgen ons 
overkomen. Daaromtrent maken 

wij ons geen illuzies. Maar de Ne
derlanders moeten wel eens in ei
gen boezem kijken. Zij worden met 
van vandaag gekonfronteerd met 
vele vormen van voetbalgeweld. 
Integendeel. Zij beschikken reeds 
over een stevige traditie. De aan
hangers van Utrecht, Feyenoord 
en Ajax schepten al herrie binnen 
en buiten de landsgrenzen. Ze de
den het zelfs te land, te water en 
in de lucht. 

Pasjes... 
Het verschijnsel (?) werd dan 

ook al vaak besproken. Maar over 
de remediering geraakte men het 
nooit eens. Omdat er altijd wel ze
denmeesters opstonden die deze 
of gene maatregel in strijd achten 
met een of ander vrijheidsprincipe 
(het invoeren van pasjes bijvoor
beeld) en omdat een gekoördi-
neerde aktie uiteraard tonnen geld 
kost. En ook in Nederland halen 
overheid en voetbalbond ontroe
ren eensgezind de neus op wan
neer de financiering van aangewe-

Wanneer krijgen ,,bezoekers" nog eens applaus, in plaats van een rookbom op het hoofd? 

Niets nieuws in het sportpaleis 

LendI doet wat hij wil 
Het zesde ECO zit erop en spektakulaire ontwikke

lingen vielen in dit demonstratietornooi — want méér 
is het echt niet — geenszins waar te nemen. 

LENDL won waar, wanneer en 
hoe hij wilde. De machige 
Ivan tennist op het toppunt 

van zijn kunnen. Hij beleeft zijn 
beste jaren en wanneer hij zich 
een weinig koncentreert valt er te
gen hem weinig of niets aan te 
vangen. Dat heeft Mecir tot zijn 
schade en schande moeten onder
vinden al viel de finale tussen de 
Tsjech en de Slovaak niet echt te
gen. We hebben al slechter gezien 
dan de jongste eindstrijd. Mecir is 
zeker de opkomende kampioen. 
Hij speelt vindingrijk en in zijn 
beste momenten met grote preci
sie. Hij kan veel en zal ongetwij
feld nog groeien. Zowel fysiek als 
technisch. In Europa schijnt hij ge
roepen om tegengewicht te vor
men voor de nog steeds massaal 
oprukkende Zweden... 

Metaalmoeheid 
Sportief was dit zesde tornooi 

geen hoogvlieger. Er vielen een 
paar aardige wedstrijden te bekij
ken maar over het algemeen ge
raakte het publiek (?) maar moei
lijk begeesterd. Absoluut diepte
punt was het optreden van Yan-
nick Noah. De Fransman kwam in 
het sportpaleis met de weinige be
talende — dat doen enkel diege
nen die niet weten dat ze ook gra
tis binnen kunnen — toeschou
wers lachen. Het is het tweedejaar 
na elkaar dat Noah het evenement 
sportief in het belachelijke trok en 
de graag Frans sprekende organi
satoren zouden er goed aandoen 
de knaap in de toekomst te weren. 

Pertinente vaststelling was dat 
het tornooi aan ,,metaalmoeheid" 

begint te lijden. Het nieuwe is er 
af en het kitscherige vertoon van 
de happy few ontlokt de normale 
mensen nog amper een glimlach. 

De enige die nog altijd met en
thousiasme de handjes wrijven 
zijn de organisatoren. Die mogen 
nu al voor het zesde jaar na elkaar 
de beeldbuis met reklame overla
den. Want laat er geen twijfel over 
bestaan: enkel daarom ,,draait" 
deze molen. Geen sport kan stati-
scher in beeld worden gebracht. 

De kijker drinkt de sluikreklame 
onafgebroken. Dat stoort ons nog 
amper maar het is belachelijk te 
vernemen dat de BRT zich elders 
druk maakt over een tweede rij 
borden of over de afmetingen van 
de letters waarin de waren van de 
plaatselijke middenstand worden 
aanbevolen... Er bestaan in de 
Reyerslaan meerdere maten en 
meerdere gewichten. De zwaar
ste, of moeten we zeggen de 
lichtste, worden gebruikt wanneer 
in Antwerpen de tenniscracks hun 
opwachting komen maken. 

zen bestrijdingsmaatregelen ter 
sprake komt. Niemand wenst te 
betalen. Zoals gewoonlijk. 

De geweldbestrijding blijft over
igens een enorme opdracht. Het is 
een maatschappijverschijnsel dat 
zich rondom de groene rechthoek, 
in de geborgenheid van de massa, 
gemakkelijker dan elders mani
festeert. Bovendien biedt de op
voering van het aantal ordehand
havers niet noodzakelijk waarbor
gen. Dat is ook al bij herhaling ge
bleken. 

Momenteel wint de mening veld 
dat de klubs zelf kontrole moeten 
uit- en/of invoeren. Door het uitrei
ken van betrouwbaarheidspasjes 
aan de supporters. Zonder zo'n 
toegangsbewijs zou niemand er 
meer inmogen. 

Dat klinkt op het eerste gezicht 
niet aantrekkelijk maar wie vindt 
betere oplossingen ? En daarnaast 
zou het publiek dan zelfkontrole 
(uit zelfbehoud) moeten ontwikke
len. Wanneer iemand zich mis
draagt moet de omgeving hem 
durven aanwijzen. Dat is nu in Ne
derland ook gebeurd. Absolute 
waarborgen biedt ook dit systeem 
niet maar volledig waterdicht kan 
men geen enkele kontrole maken. 
De vele vliegtuigkapingen hebben 
dit bewezen... 

Applaus... 
Blijft natuurlijk de vraag naar de 

toekomst van ons voetbal. Mis
schien moet de herbouw van de 
stadions worden gepropageerd — 
zitplaatsen zijn minder gevaarlijk 
dan staanplaatsen — en verder 
moet werk gemaakt worden van 
de wederopvoeding van de sup
porters. Spelers, trainers en 
bestuurders kunnen beginnen met 
zichzelf. De eersten door op het 
veld respekt op te brengen voor 
hun tegenstanders. 

De oefenmeesters oor systema
tische — en vrijwel altijd niet ge
rechtvaardigde — kritiek aan het 
adres van de scheidsrechters ach
terwege te laten. De bestuurders 
door de belangen van de sport te 
laten primeren op de belangen van 
hun portefeuille. Zij kunnen spe
lers en trainers terechtwijzen wan
neer die hun boekje te buiten gaan 
en zij kunnen een sfeer van har
telijkheid rond het veld proberen te 
scheppen. 

Was het niet in onze jeugdjaren 
dat bezoekers ook nog applaus 
oogsten in overvolle stadions en 
geladen topmatchen? Want om 
het spel was het toch allemaal be
gonnen? 

Flandrien 

Nog nauwelijks herkenbaar 

Voileybal op 
nieuwe wegen 

Een maand na het toch suksesvol verlopen Euro
pees kampioenschap begon in het voorbije weekend 
de nationale volleybalkompetitie. Met een spelers
bestand waarvan één derde — jawel! — uit het bui
tenland afkomstig is en met „vijftig procent" vreemde 
trainers. 

AT is niet niets en het be
wijst dat de tweede zaal-
sport kordaat voor de kom-

mercialisering heeft gekozen. 
Want U begrijpt dat het vele geld 
voor het grootste gedeelte door tal
rijke sponsors wordt samenge
bracht. De tijden van Brabo, Re
bels, Barreeltje en... Kruikenburg 
behoren voorgoed tot de geschie
denis^ Ons volleybal is nieuwe we
gen ingeslagen en voorlopig weet 
niemand waar die naar toe zullen 
leiden. Want dat de huidige gang 
van zaken risiko's inhoudt, hoeft 
geen betoog. Veel zal afhangen 
van de respons die het volleybal 
in de komende maanden in der 
spers — geschreven, gesproken... 
en geteleviseerd — zal krijgen. 
Voor wat hoort wat en sponsors 
berekenen nog sneller hun 
winsten dan ze steungelden uitde
len. D klubs zullen dus spektakel 
moeten bieden en dat kan maar 
moeilijk indien de wedstrijden niet 
spannend verlopen en daarom
trent bestaan geen waarborgen. 
Het zit erin dat enkele klubs — en 
opnieuw dezelfden... — snel ster

ker blijken te zijn dan ,,de rest" en 
dat er dan maanden moet worden 
gewacht op de play-offs om te 
ween wie nu echt de beste is... 

Chaos 
Een opvallend detail is ook dat 

de betere klubs op hun beurt heil 
venwachten van businnes-seats of 
aanverwante verschijnselen. Ho
pelijk blijken al deze ondernemin
gen duurzaam te zijn en kunnen 
de klubs zich in de breedte uitbou
wen zonder hun herkenbaarheid 
te verliezen. Want er zijn anderen 
het volleybal op deze moeilijke 
weg van het semi-professionalis-
me voorgegaan en naar grote tri
omfen heeft dit het basketbal nog 
niet geleid. 

De huidige ondernemingsdrift 
zou overigens tot in de bonds-
strukturen moeten doorklinken. De 
organisatorische chaos van vorig 
seizoen moet deze winter absoluut 
worden vermeden. Anders zal 
men spoedig mogen opdoeken. 
Met of zonder sponsors, met of 
zonder dat legioen huurlingen. 
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Het Volksunie-partijbestuur 
deeit mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 
2 november j . l . heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels 
volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de 
pers... 

Ook inzake de Financiewet gebrui
ken de regering en de regeringspartij
en het parlement als een voetmat 
Deze Financiewet, die in feite slechts 
een aantal technische aangelegenhe
den mocht behandelen, is opgeblazen 
tot een mini-programmawet die m ze
ven haasten moet worden afgewerkt. 

Het Partijbestuur stelt daarenboven 
vast dat de Financiewet een aantal 
lastenverzwarende elementen bevat 
Zo wordt de solidariteitsbijdrage,, die 
voorzien was tot einde van dit jaar, in 
hoofde van de ambtenaren voor de 
helft heringevoerd en voor de rest van 
de bevolking bestendigd Dit staat in 
schrille tegenstelling tot de beloften 
van lastenverlichting en belasting
sverlaging 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
besprak de politieke toestand en o m. 
de werkzaamheden van het parle
ment tot aan zijn ontbinding 

Enge 
grondwetsherziening 

Het Partijbestuur stelt vast dat Ka
mer en Senaat geen inbreng hebben 
gehad inzake de verklaring tot herzie
ning van de Grondwet De regering en 
de regeringspartijen hebben daartoe 
geen ruimte gelaten De verklaring tot 
herziening van de Grondwet werd 
door de regenng toegesneden op het 
eisenpatroon van de PSC, de meest 
unitaire partij 

Ook de Vlaamse strijd- en kultuur-
verenigmgen hebben moeten vast-
•stellen, dat dientengevolge het kader 
van de Grondwetsherziening te eng is 
getrokken 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
stelt vast dat de CVP en de PVV in 
deze laatste faze van de regenng 
Martens-VI nogmaals gezwicht zijn 
voor de chantage van de PSC 

Wapenhandel
kommissie 

Het Partijbestuur stelt vast dat de m 
de Kamerkommissie, belast met het 
onderzoek naar de wapenhandel, een 
weliswaar nog onvolledig maar reeds 
zeer omvangrijk dossier werd bijeen
gebracht Het Partijbestuur eist, dat 
de ontbinding van het Parlement geen 

11 november te Dilismuide 
De 11 november-herdenking te 

Diksmuide is dit jaar, gezien de poli
tieke aktuaiiteit, uiterst belangrijk De 
noodzaak van een verregaande 
grondwetsherziening en onze eis tot 
Vlaamse staatsvorming moet nu voor
al ten zeerste benadrukt De herden
king IS zo zinvol omdat de eis om 
zelfbestuur voor het eerst, hier aan de 
IJzer, als politiek programma werd 
geformuleerd 

— 17juli1917 ,,Open brief aan de 
koning", met de eis voor ,,Een 
Vlaams leger en een Vlaams bestuur 
in Vlaanderen" 

— 17 oktober 1917 ,,Vlaanderens 
dageraad aan de IJzer", eerste eis 
voor politiek zelfbestuur ,,Het unitair 
stelsel heeft gedurende 87 jaar proef
tijd, Vlaanderen mets opgeleverd, ten
zij schade en ellende Wij kunnen er 

met langer de kansen van ons volk 
aan toevertrouwen In de plaats ervan 
wensen wij een federatief beginsel te 
zien gehuldigd en onverwijld toege
past " 

Programma: 
11 u H Mis in de dekanale kerk te 

Diksmuide 
11 u 45 optocht naa» de crypte 
12 u 30 bloemenhulde inde crypte 

Toespraak door Geert Dumon (alg 
sekretaris VOS), toespraak door voor
zitter Paul Daels 

16 u uitreiking erepenningen van 
het IJzerbedevaartkomitee aan Luc 
Broeckaert, de groep Gamma, de 
Kortnjkse medewerkers aan de orde
dienst en de fietselmgen Voorstelling 
film 60ste IJzerbedevaart 

Deze week 
in Knack Magazine 

Veel liefs uit Moskou 
Met hervormer Mikhail Gorbatsjov aan het roer, 
herdenkt de Sovjetunie deze maand de zeventigste 
verjaardag van de Oktober-revolutie. Wat is ef tot 
nog toe van alle Glasnost in huis gekomen? Wie 

zijn de voor-en vooral, wie zijn de tegenstanders van 
Gorbatsjov ? Deze week in Knack. 

Nog altijd CDSCA 

De Centrale Dienst voor Sociale en 
Kulturele Aktie van het leger is altijd 
een zorgenkind geweest Sinds de libe
ralen in de regering zitten, is dat met 
veranderd Nog altijd CDSCA dus, de
ze week in Knack 

De Buclimann-tarieven 

De opticiens ontdekken dat ze nieuwe 
terugbetalingstarieven hebben En die 
lijken als twee druppels water op de 
prijslijst van Buchmann Optical In
dustries, het bedrijf van de minister 
van Middenstand. 
Toeval? Deze week in Knack. 

De onbekende yuppie 

Ze zijn het voorbeeld van hun genera
tie de blitse jongens die de beurs de 
voorbije jaren naar ongekende hoog
ten hebben gestuwd Maar met de 
crash zijn ook zij door de beursvloer 
gezakt Grafschrift voor een onbeken
de yuppie, deze week in Knack 

Egon Schiele naakt 

Als Egon Schiele naakten had gefoto
grafeerd, in plaats van ze te tekenen, 
was hij misschien een pornograaf ge 
weest Wat is het geheim dat zijn schet
sen tot de meest fascinerende kunst 
van deze eeuw doet behoren'' Schiele 
in Charleroi, en deze week in Knack 

einde en geen onderbreking mag be
tekenen in de verdere afhandeling 
van dit dossier 

Het stelt dan ook voor dat, in af
wachting van de samenstelling van 
het nieuwe parlement, het dossier 
verder behandeld zou worden door 
deskundigen Het gerecht moet zo 
nodig onbelemmerd zijn gang kunnen 
gaan 

Het Partijbestuur van de Volksunie 

klaagt de misprijzende houding van 
de regering, en speciaal van de minis
ters Tindemans en Gol, ten overstaan 
van de werkzaamheden van de Ka
merkommissie aan 

Dit misprijzen ligt in eenzelfde lijn 
als de laatdunkendheid waarmee het 
regeringsbeleid voorbijgaat aan dos
siers zoals dat van de SST of van de 
Ontwikkelingssamenwerking. 

Jaak Gabriels op arrondissementeel kongres 

vu-Waasland voor zorgzaam 
gemeentebeleid 

Te SInt-Niklaas kongresseerde de VU-Waasland met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 
vo lgend jaar. Algemeen VU-voorzitter Jaak Gabriels weidde in zijn toespraak ui tvoer ig uit over de 
nakende parlementsverkiezingen. Hij zei dat een nieuwe grondwetsherz iening er toe moet leien dat 
het Vlaams zelfbestuur verwezenl i jkt wordt . Tevens pleitte hij voor een nieuwe pol i t ieke kui tuur m 
Vlaanderen. Het zindeli jk omgaan met macht dat de VU voorstaat, steekt schri l af tegen de pol i t ieke 
benoemingen, omkoopaffaires en andere schandalen die ons onlangs te isterden, aldus Jaak Gabriels. 

De kongresdeelnemers namen in 
vier sekties de gemeenteproblematiek 
onder de loep Arrondissementeel 
voorzitter Jan Weyers leidde de sektie 
,,Wergelegenheid", Roger Van Ranst 
de sektie ,,OCMW-huisvesting", Nelly 
Maes de sektie ,,Milieu" en Bruno 
Alderweireldt nam ,,Sociaal welzijn" 
voor zijn rekening 

Opbouw 
Centrale bekommernis van de VU-

Waasland IS een zorgzaam gemeen
tebeleid, dat op een jonge en dynami
sche wijze gevoerd wordt Zoals ka
merlid Nelly Maes in haar kongrestoe-
spraak stelde, wil de VU ook op finan
cieel gebied een zorgzaam beleid 
verdedigen, zonder evenwel de vitale 
taken van de gemeenten in het ge
drang te brengen 

Verwijzend naar de beleidsinbreng 
van de VU te Kruibeke, Sint-Niklaas 
en Stekene en de opbouwende oppo
sitie in de andere Wase gemeenten, 
betoogde Nelly Maes dat de VU de 
kracht is die het Waasland beweegt 
Enkel door de VU-posities te verstevi
gen, kan de vernieuwingswmd die 
sinds 1982 over de Wase gemeenten 
waait, worden versterkt 

In een aantal aktualiteitsresoluties 
sprak het kongres zich uit vor het 
behoud van de Scheldeveren te Krui
beke, tegen een vijfde kerncentrale te 
Doel en de aanleg van de Grote Ring 
tussen de E17 en de Expresweg De 

VU vindt dat er aan de Liefkenshoek-
tunnel geen tol mag worden geheven, 
dat er een spoorkoker moet voorzien 
worden en dat de verbinding met de 
autowegen dient te gebeuren door de 
aanpassing van het Linkeroeverkom-
pleks en de omvorming van de Ex
presweg tot autoweg 

Welzijn 
De VU IS voorstander van het be

houd van de groene ruimten De bouw 
van de Rijksweg 60 ten noorden van 

Sint-Niklaas is hiermee tegenstrijdig 
Het Scheldebekken moet beter bevei
ligd worden tegen overstromingen 
door stevige dijken en een stormstuw 
het aanleggen van een potpolder te 
Kruibeke wordt van de hand gewezen 

Tot slot eist de VU-Waasland een 
strenge wetgeving en een doeltreffen
de kontrole op de milieuvervuiling en 
pleit ZIJ voor een planmatige uitbouw 
van het Linkeroevergebied ten bate 
van de werkgelegenheid en het wel
zijn van de Wase bevolking 

Lieven Oehandschutter 

Het an. VU-kongres te Sint-Niklaas: Bruno Alderweireldt, Roger Van 
Ranst, Jan Weyers, Nelly Maes en Walter Peelers. 

NU abonneren op WIJ 
Het weekblad WIJ komt van

daag aan huis bij alle VU-leden, 
dat IS maar best ook; want deze 
WIJ IS onze aanzet tot de verkie
zingen van 13 december a.s. 

Van week tot week zal ons 
weekblad de nieuwe VU-kandida-
ten aan U voorstellen. 

Om zeker te zijn dat WIJ elke 
donderdagmorgen in uw bus be
landt neemt U best een abonne
ment, want ook na de stembus-
dag IS WIJ een noodzaak 

U doet er best aan NU m te 
gaan op ons voorstel. Luistert U 
even mee' ons voorstel geeft U 
recht op een sterk voordeel 

Wie onderstaande bon volledig 
rnvult en naar onze administratie 
stuurt ontvangt WIJ gratis tot ein
de van dit jaar. Doen dus! 

Ja, ik doe mee 
Naam-

Adres-

D 

D 

Ja, ik wens een jaarabonnement en stuur een gekruiste 
check van 1 200 f r , of stort op rek., 000-0171139-31 
Ja, ik wens een doorlopende opdracht en betaal 100 fr 
per maand langs mijn financièle instelling 

Handtekening 

L. .J 
sturen naar Redaktie WIJ, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 
(02-219.49.30). 
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16 m 
Een ,,milieufoto" in de maak 

Roeselare staat model voor 
milieustudie 

In opdracht van de staatssekretaris voor Leefmilieu en Maat
schappelijke Emancipatie, Miet Smet, begint een Tielts studiebu
reau midden november een allesomvattende milieustudie van de 
steden Roeselare, Lokeren en Chimay. Deze modelstudies moeten 
gezien worden in het licht van de bijzondere projekten die het 
staatssekretariaat voor Leefmilieu subsidieert in het raam van het 
Jaar van het Milieu. 

Het CVP-VU-bestuur was de eerste 
om zich op het nieuwe proiel<t vast te 
bijten en het in haar beleidsnota van 
januari aan te l<ondigen als een plaat
selijke bijdrage tot dat Jaar van het 
Milieu. 
„Milieufoto" 

Omwille van het globale overzicht 
dat zo'n projekt beoogt, is men bij het 
studiebureau van „milieufoto" gaan 
spreken, hoewel de opzet niets met 
fotografie te maken heeft. De studie 
gaat immers veel verder dan een foto 
en streeft niet minder na dan een 
volledige inventarizatie van alle objek-
tieve gegevens van beschavingsfak-
toren die een effekt hebben op het 
leefklimaat van een gemeente. De 
milieustudie bevat een beschrijvend 
en een beoordelend onderdeel en 
sluit af met een aantal specifieke aan
bevelingen naar de betrokken ge
meente toe. 

Omdat achteraf ook andere ge
meenten van het instrument gebruik 
moeten kunnen maken, is momenteel 
een eerste zorg een standaardmetode 
vast te leggen: een universele hand
leiding die de ,,milieufoto" overal toe
pasbaar maakt. 

Ir. Popelier van het Tieltse studiebu
reau Belconsulting legt uit hoe men te 
werk gaat om een willekeurige ge
meente van zo'n handleiding te voor
zien: bodemgebruik, de topografie 
van de gemeente en hiermee gepaard 
gaand, vormen een eerste pakket van 
gegevens van waaruit wordt vertrok
ken. Aansluitend wordt de lokale akti-
vitelt nagegaan: de industriële aktivi-
teit, de agrarische, ook de verkeersin
tensiteit, de bevolkingsdichtheid en 
het effekt van de huisverwarming. 

vu-Groot-
Oostkamp 
in rouw 

Vele VU-vrienden namen zaterdag 
afscheid van hun bestuurslid Fernand 
Collier. 

Fernand was in de Oostkampse VU 
een graag geziene figuur, altijd bereid 
de handen uit de mouwen te steken. 

Hij straalde rust uit en had een klare 
kijk op het politieke leven. Rechtvaar
digheid stond hoog in zijn banier ge
schreven. Als lid van de vredesbewe
ging bracht hij de VU-standpunten 
naar de buitenwereld toe. 

De VU-Groot-Oostkamp verliest 
met Fernand een trouw en aktief lid. 
Wie Fernand kende kan getuigen, hij 
was een fijn mens. Met deze betuigen 
we onze deelneming aan vrouw, zoon 
en familie bij dit droeve heengaan. 

Fernand, dank voor alles. Het was 
fijn met u te werken, ons rest een 
blijvende en dankbare herinnering. 

Tenslotte — en vooral — wordt tege
lijk voor elke emissievorm (afvalwater, 
vast afval, geluid, geur,...) het zwaar
tepunt gezocht en geëvalueerd in de 
richting van eventueel te nemen be
schermende maatregelen. 

Informatie van bestaande aktieko-
mitees wordt niet betrokken in dit 
stadium van onderzoek. ,,Ons werk 
mag ook dat niet worden van kontrole-
rende milieu-inspekteurs verklaart ir. 
Popelier, want ons eindprodukt moet 
meer zijn dan een inventaris van 
buurtruzies. 

Houvast 

Het studiebureau wil de ,,milieufo
to" van de gemeente afsluiten met 
aanbevelingen voor beperking of be
handeling van gevaarlijke emissies. 
,,Uiteraard kan dit onderdeel niet bin
dend zijn" aldus het studiebureau. 
Ons werk is alleen een ,,assist", een 
houvast om het milieubeleid te helpen 
funderen op objektieve gegevens. Het 
is aan de gemeente dan uiteindelijk 
om uit te maken of zij er iets mee gaat 
doen. De gegevens worden niet gepu
bliceerd of verstrekt aan milieugroe
peringen of aktiekomitees. Maar dat 
belet niet dat op grond van de studie 
geen vruchtbare samenwerking tus
sen beleid en drukkingsgroep zou 
kunnen ontstaan. 

(Cyper) 

De VU-schepenen te Wervik-Geluwe 

Strikte 
taakuitvoering 
of ruime 
lielangsteiiing ? 

Op het eerste zich kan deze vraag verwondering wekken. 
Immers, wanneer elk politiek mandataris zijn opdracht naar beho
ren vervult, kunnen er geen problemen zijn. Zo is het ook normaal 
dat binnen een schepenkollege er een taakverdeling vastgelegd 
wordt. Dit laatstte is echter louter een praktische maatregel. 

Wettelijk is een schepelkollege 
,,kollegiaar' verantwoordelijk voor het 
gevoerde beleid. Evenwel kunnen zin 
voor initiatief en verbeeldingskracht 
ruimee mogelijkheden scheppen. Op 
een positieve manier eens uit de band 
springen, kan een beleid een krachti
ger impuls geven. Dit kan overal, dus 
ook te Wervik-Geluwe. Hieronder en
kele feiten: 

het tabaksmuzeum, dossier ,,De 
Brikkemolen", bepaalde dossier 
Openbare Werken, nieuwe tekenaka-
demie, stedelijke biblioteek en nieuw 
politiebureau. 

Aansporing 
Al deze zaken behoren strikt geno

men niet tot de taakverdeling van de 
twee VU-schepenen. Desondanks is 
de VU-inbreng hier zeer belangrijk. 
Vooral onze eerste schepen. Roos 
Lernout-Martens, heeft hier ten volle 
persoonlijke inzet en praktisch enga
gement gekombineerd. Zij heeft tijd 
noch moeite gespaard om toch een en 
ander van de grond te krijgen. Rezul-
taat: vier van de zes hierboven ver
melde projekten zijn verwezenlijkt, 
nogmaals, dank zij een bijzondere 
VU-inzet. Wat de ,,Brikkemolen" en 

, bepaalde openbare werken betreft, 
deze dossier liggen moeilijker, gezien 
„Brussel" over te weinig financiële 
armslag beschikt. Evenwel, ook deze 
zaken worden niet uit het oog verlo
ren. Sommige mensen verbazen zich 
over deze VU-inzet. Wij doen er goed 
aan, te herinn^ren dat een Vlaams
nationalist altijd het beste betracht, 
zelfs wanneer ondank 's werelds loon 
is in bepaalde kringen. De waardering 
bij de gewone burger, is de beste 
aansporing! 

Stadsl<ernvernieuwing 
Begin verleden jaar keurde de ge

meenteraad principieel een gebied
safbakening goed ter erkenning. 

Sindsdien werd er onverdroten ver-
dergewerkt aan het dossier. Medio 
juli, was er een werkvergadering met 
een kabinetsmedewerker. Na een 
wandeling door het voorgestelde ge
bied, werd dit Integraal beschouwd 
als te vernieuwen, dit evenwel in ver
schillende fazen. Na nog een laatste 
aanvulling van het dossier, werd dit op 
vrijdag 30 oktober j . l . door de ge
meenteraad eenparig voorgesteld als 
te renoveren gebied. Ook hier ligt de 
VU aan de bazis van het projekt. In 
april '85 werd het projekt,,stadskern-
vernieuwing" op voorstel van onze 
milieuschepen in het kollege goedge
keurd. 

Leefmilieu ^ 
Verleden week kon je een en ander 

vernemen over wat verwezenlijkt 
werd, en toekomst-initiatieven. De on
afhankelijke werkgroep voor Leefmi
lieu uitte tijdens haar laatste bijeen
komst de wens om een milieukursus 
in te richten. Dit viel niet in dovemans
oren. Ondertussen was er reeds een 
werkvergadering in het stadhuis met 
een verantwoordelijke van de West-
vlaamse Volkshogeschool. In samen
spraak met de milieudienst, de kul-
tuurdienst en de betrokken schepen, 
werd een cyclus van zes lessen voor
opgesteld, één per maand. Onthou 
alvast volgende data: 24 nov. '87, 15 
dec. 487, 19 jan. '88, 23 feb. '88, 22 
maart '88 en 19 april '88. De kursus-
sen gaan 's avonds door, telkens op 
een dinsdagavond. Het juiste uur en 
plaats worden nog medegedeeld. 
Deze kursussen zijn gratis. VOoral 
toekomstige mandatarissen (en na
tuurlijk ook de huidige) en belangstel
lenden worden er verwacht. Als be
kroning van deze kursus, is er dan de 
derde milieubeurs; reeds eerder in 
ons weekblad vermeld. 

Jet Claeys, 
schepen voor Leefmilieu 

WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

7 VEURNE: Landelijk feest in gast-' 
hof Driekoningen te Beauvoorde. 
Aanvang: 19u. Deelname in de on
kosten: 550 fr. Inschrijven vóór 30/10 
door overschrijving op rek. 474-
5131051-79 van VU-Veurne. of bellen 
naar Albert Huyghe (058/31.16.83). 
7 MARKE: 17de Groot Vlaams 
Avondfeest in wijkschool Nieuwenho-
ve. Org.: VU-Marke. 
7 GISTEL: Bal van de Volksunie 
vanaf 20u.30 in zaal ,,De Reisduif", 
Stationsstraat 85, Gistel. Muziek Stu
dio Eros. W K 100 fr., ingang 120 fr. 
8 IZEGEM: Wandeling te Wijnenda-
le. Start om 13u.30 aan het Vlaams 
Huis. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
8 ZWEVEGEM: Infomatievoormid-
dag toekomstige dienstplichtigen, 
m.m.v. senator Michel Capoen, adj. 
Vandenbussche, Jef Piepers. Aan
vang: 9u.45 in zaal ,,De Sportwe
reld", Otegemstraat 158, Zwevegem. 
Org.: VU-Groot-Zwevegem. 
10 KORTRIJK: Traditionele fakkel-
toch naar het monument v.d. gesneu
velden op de Grote Markt. Om 18u.30 
gelezen mis in St.Michielskerk; 19u. 
Start fakkeltoch St.Michielsplein; 
19U.30 Gezellig samenzijn in herberg 
't Voske, Reinaertstraat 9. Org.: VOS-
Kortrijk. 
12 KORTRIJK: Willy Kuijpers over 
de Wapenhandel. In Oude Dekenij, 
Sint-Maartenskerkhof te Kortrijk om 
20u. Inkom 50 fr (dok. inbegrepen). 
Org.: VVB-Kortrijk. 

12 IZEGEM: Bar auditorium. Kruis
straat 15 om 20u.: Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke over ,,Wij 
en het Europees Landbouwbeleiu". 
Org.: Vlaamse Studie- en Vormings
kring. 

13 IZEGEM: Vlaams Huis: negende 
kaarting. Ook op 14 en 15/11. Org.: 
Kaartersklub Vlaams Huis. 
13 IZEGEM: ,,Verkiezingen" met 
als gastspreker Bart Staes. In het 
Vlaams Huis, Grote Markt om 20u. 
Org.: VUJO-lzegem. 
14 MOERKERKE: Tweede nacht 
van de fantasie in zaal ,,Carina". 
Toegang 100 fr. Org.: VU-arr. Brugge-
Torhout-Oostkust. Met tombola. 
15 IZEGEM: Zaal Hoornaert om 
14U.30: Sint-Niklaasfeest. Org.: FVV-
Izegem. 
21 BISSEGEM: Dosfelkursus 
,,Wegwijs in eigen st(r)aat" in zaal 
Koningshof te Bissegem. Aanvang: 
14u. Org.: VUJO-arr. Kortrijk. 
22 BRUGGE: Groot Vlaams-Bas-
kisch feest in het Hof van Watervliet, 
Oude Burg, 27 (achter Belfort). Aan
vang: 20u. Inkom gratis. Inl. 050/ 
33.18.74 of 050/33.23.90. 
23 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u. 

-Hendrik Willaert over ,,Het lied in de 
Vlaamse beweging". Org.: Vlaams 
Verbond van Gepensioneerden. 
28 HEIST: Super Mosselfeest in 
VU-lokaal bij Amelieke, Lostraat 91 te 
Heist. Deelnameprijs: 250 fr. Kaarten 
bij VU-bestuursleden. 

11 november te Kortrijk 
Dinsdag 10 november is er te Kort

rijk de traditionele Fakkeltocht naar 
het monument van de gesneuvelden 
op de Grote Markt. 

18u.30: gelezen mis in de kapel van 
O.L. Vrouw van Groeninge in de St.Mi
chielskerk (Rijselsestraat). 

19u.: Start Fakkeltocht op het 
St.Michielsplein. 

19U.10: Kransneerlegging aan het 
monument. 

19U.30: Gezellig samenzijn in 't 
Voske, A. Renaertstraat 9 (Klaaskoe-
ken + 1 gewone konsumptie: 50 fr.) 

LIMBURG 
NOVEMBER 

5 BREE: t'olksvergadering ,,Zie
kenfondsen in opspraak" door sena
tor R. Vandekerckhove. In het Ont
moetingscentrum, Kloosterstraat te 
Bree. Inkom gratis. Org.: VU-Bree. 
7 MUNSTERBILZEN: Kaartavond 
met waardevolle prijzen en verdeeld 
varken in kafee Bloemenhof te Mun
sterbilzen om 20u. Org.: VU-Munster-
bilzen. 
14 BREE: Groot Vlaams Herfstbal in 
het Brouwershuis te Opitter-Bree. 
22 GINGELOM: Groot Vlaams Mos
selfeest in zaal Tijl (achter kerk Ginge
lom) van l lu.30 tot 15u. Voorinschrij
ving gewenst bij Jo Heeren (011/ 
88.42.88). 

BROUWERIJ 

MOORTBAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478.07.50 

O.L.VROUW van 
VLAANDEREN 

Een originele litho-steendruk 
naar de begaafde Vlaamse kun
stenaar ,,GARD" — getekend in 
1945 en uitgevoerd op steen door 
de graficus M. POOLE. 

Gedrukt op waardevol papier in 
een ambachtelijke werkplaats. 
(Frans Masereel Centrum te Kas-
terlee). 

De kroon op het hoofd van Onze 
Lieve Vrouw heeft als symbool de 
torens van Vlaanderen alsook de 
IJzertoren. 300 genummerde en 
gesigneerde afdrukken. 

De ware greotte van de steen
druk is 32 X 43 en grootte blad 50 x 
65. U hebt de keuze de inlijsting 
zelf te laten uitvoeren naar Uw 
eigen smaak. 

De prijs is Bfr. 995,- verzendings
kosten inbegrepen. Na ontvangst 
van uw storting op Bankrek. van 
F. Blereau - K.B. 408-8043401-32 
wordt U het kunstwerk binnen de 
veertien dagen toegezonden. 

Een uitzonderlijk waardege
schenk voor Uzelf en voor Uw 
vrede vriendenkring, een rechtge
aard Vlaming waardig. 

Naam: 

Adres: , . . . 

wenst exempla(a)r(en) van de 
litho-steendruk aan de prijs van 
995,- Fr. per exemplaar en stort 

fr. op rekeningnummer 408-
8043401-32 van F. Blereau. 

Deze strook zenden naar F. Ble
reau, Generaal Drubbelstraat 
108A, 2600 BERCHEM 
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Denderleeuw doet wat aan het leefmilieu 

Vllbeluik ontwerpt blobed 
Op 24 oktober brachten leden van VVM (arrondissement Aalst), 

waaronder volksvertegenwoordiger Jan Caudron, senator André 
Geens en algemeen penningmeester Willy De Saeger en bestuurs
leden van de afdeling Denderleeuw een bezoek aan het vilbeluik 
Animalia. 

De groep bestaande uit 21 perso
nen werd verwelkomd door de heer 
Sterck, direkteur-generaal en de heer 
Bouckaert, hoofdingenieur. 
Biobed 

Na een korte verwelkoming en een 
boeiende uiteenzetting van wat deze 
fabriek verwerkt, produceert en uit
voert, had een rondleiding plaats in 
het m werking zijnde bedrijf zelf Veel 
aandacht ging naar het in opbouw 
zijnde biobed, met een oppervlakte 
van rond de 700 m .̂ De reeds afge
werkte bak diende nog gevuld te wor
den met schors en turf tot een hoogte 
van 1m50 In deze bak zouden via 
buisleidingen alle onwelriekende gas
sen geneutraliseerd worden. Het ein

de van de afwerking is voorzien bin
nen twee maand Binnen drie jaar zou 
een eigen waterzuivenngsstation 
eveneens m werking worden gesteld, 
zodat lucht en water in Denderleeuw 
heel wat zuiverder zullen zijn. 

De rondleiding werd in alle gezellig
heid besloten met een hapje en een 
drankje Eerste-schepen Wilfned De 
Metsenaere dankte de heren Sterck 
en Bouckaert voor hun voortreffelijke 
uitleg en rondleiding, alsook omdat de 
firma vanaf de eerste aanvraag, in het 
kader van het jaar van het leefmilieu, 
ogenblikkelijk bereid was haar bedrijf 
voor bezoek open te stellen. 

Hiermede besloten we de gevoerde 
aktlviteiten in dit leefmilieujaar. 

OOST-VLAANDEREN 

Op woensddag 11 november 

Amnestiewake te Lokeren 
Op woensdag 11 november a.s om 

20u organiseert het Taal-Aktie-Komi-
tee voor de tweede maal een amnes
tiewake 

Nu, 43 jaar na de feiten, blijft de eis 
voor amnestie, nog altijd een roep, die 
door een harteloze, onverschillige en 
wraakzuchtige Belgische staat onbe-
tantwoord blijft De haastige en onno
dige afbraak van het laatste kampres-
tant van het vroegere hechtenis-
kampt, in opdracht van het Lokerse 
stadsbestuur, vormen een sprekend 
voorbeeld van een verdoken repres
siesfeer, die heden ten dage, hier bij 
ons, nog voortwoekert 

Daarom eist TAK dat er door alle 
Vlaamse parlementairen eindelijk 
eens daadwerkelijk gebruik gemaakt 
wordt van de in 1984, in opdracht van 

de Vlaamse Raad, opgemaakte inven
taris wat betreft de morele en maat
schappelijke gevolgen van de repres
sie- en epuratiewetgeving. Dit degelijk 
weerk, maar vooral de mensen die er 
kunnen doo geholpen worden, is toch 
méér waard dan te dienen als nuttelo
ze vulling van parlementaire boeken
rekken of bureauladen 

Afspraak te Lokeren op 11/11 aan 
kruispunt Antwerpse steenweg-Ro-
zenlaan om 20u Twee eminente spre
kers Remi Piryns(tekstschrijver,,Ge
bed voor het Vaderland") en senator 
Oswald Van Ooteghem zullen de aan
wezigen toespreken 

Inlichtingen- Guido Moons, Kassel-
straat 22, 9078 Zaffelare (091/ 
55 82 46) 

NOVEMBER 

6 WICHELEN: Traditioneel huisbe
zoek van Sint Maarten bij de kinderen 
van de VU-afdelingsleden 
6 SINT-AMANDSBERG: Gespreks-
avond ,,Wapenhandel in België" met 
Willy Kuijpers m café Sint-Elooi, Ant
werpse stwg 275 Org : VUJO-St A-
mandsberg 
7 DE PINTE-ZEVERGEM: 15de bal 
in feestzaal Sanderling met studio 
Pallieter Deuren om 21 u Org.: VU-
De Pinte 
10 EEKLO: Jaarlijkse dropping. Om 
19u. aan de Leke. Vooraf inschrijven 
bij bestuursleden Dr J Goosse-
naertskring Magda Bommelé (091/ 
77.67 36), Johan Van de Woestyne 
(091/77.49.18) of sekretanaat 091/ 
77.12.47. 
10 NIEUWERKERKEN-AALST: 
Smt-Maartensbal. Zaal Volkskring, 
Dorpsplein 17 Eregenodigde. Kandi
daat-burgemeester Jean Duyssens uit 
Voeren 
10 OUDENAARDE: ,,Belasting
shervorming- tDelastingsverlaging 
Hoe zit dit in elkaar?" Spreekbeurt 
door André Geens in de foyer van de 
Salons Mantovani. Achteraf kunnen 
vragen gesteld worden. Aanvang: 
20u Org • VU-arr. Oudenaarde. 
11 AALST: 29ste Kinder-Sint-Maar-
tenfeest, zaal de Korenbloem, Nieuw
straat/Grote Markt, om 15u. Bezoek 
Sint, poppenkast, chocolademelk en 
koeken Kinderen tot 12 j deelname 
100 fr Inschrijven bij Lut Behiels, 
Molenstraat 36e, Meldert en Marcella 
Tack-De Ganck, Pontstraat 27, Aalst 
Org. FVV en VU-Groot-Aalst 
13 GENT: Politiek Diner in aanwe
zigheid van Jaak Gabriels, in de sa
lons ,,Carlos Quinto", Kammerstraat 
20 te Gent (Vrijdagmarkt) Om 20u 30 
Deelnameprijs-750fr., drank inbegre
pen. Inschrijven vóór 8 november bij 
Jan D'Haese (091/28.08 80). 
14 ZOTTEGEM: Kaas- en Streek-
bieravond van Senator André Geens, 
in Feestzaal Bevegemse Vijvers te 

Zottegem Van 19 tut 22u. Deelname
prijs 300 fr Kinderen tot 12j 150 fr 
14 OUDENAARDE: Kaas- en wijn-
avond in het Dorpshuis ,,De Linde", 
Berchemweg te Oudenaarde-Melden 
Aanvang. 19u30 250 fr p p Org. 
Vlaamse Vriendenknng Oudenaarde 
14 WICHELEN: Jaarlijks bal met 
Ludwigs Disco Zaal De Zwaan, Sta
tiestraat Om 20u Kaarten 100 fr 
Org • VU-Wichelen 
14 BURST: 22e Joeldansfeest, ere-
bal schepenen U De Grave, Hem 
Mallefroy, gemeenteraadslid Jan De 
Vuys, OCMW-raadslid Willi Van der 
Eist In zaal Perfa, Stationsplein te 
Burst om 20u 30 Inkom 100 fr. Reu
ze-tombola. Org • VU-Burst-Aaigem-
Bambrugge. 
14 DENDERLEEUW: Eetmaal in 
zaal Vrede, Dorp, Denderleeuw. Keu
ze uit varkensgebraad met pomerol-
saus, groenlandvisfilets in witte wijn
saus en ossetong op zijn Portugees 
270 fr., kinderen 150 fr. Org VU-
Denderleeuw. 
14 BEVEREN: VU-bal in zaal Oud 
Beveren, Stationsstraat 40 Aanvang: 
20u 30. Inkom 120 fr., wk. 100 fr. DJ 
Georges Van Beveren 
14 ERTVELDE: Tentoonstelling 
Georges Steel in Vlaams Huis de 
Veldbloem, Hoge Averijstraat 5 Deze 
loopt van 14/11 tot 8/12 en is open op 
wo-do-vrij vanaf 17u., op zaterdag 

vanaf 14u en op zondag vanaf lOu 
Org Vrienden Vlaams Huis 
16 SLEIDINGE: Een avond met se
nator Toon Van Overstraeten. Om 
20u in café 't Spiegelhof, Weststraat 
84 Inkom gratis Org VU-Sleidinge 
28 LEBBEKE: Bal in zaal Wiezehof 
te Wiezeom21 u. Kaarten lOOfrwk. 
70 fr Gratis tombola Org • VU-Leb-
beke. 

ZO€K«RC]€ 
D 26-jarigejonge man, diploma kine-
sist, zoekt een betrekking als kinesist 
of medisch afgevaardigde in Oost-
Vlaanderen Voor nadere inlichtingen 
zich wenden; Senator O. Van Oote
ghem, Armand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge — Tel. 091/30.72.87. 

n 45-jarig Technisch Tekenaar in 
meubel- en houtkonstrukties, 23 jaar 
ervanng, zoekt passende betrekking, 
met noodzakelijk als tekenaar, omge
ving Leuven/Brussel Voor meer in-
lichtinge, Willy Kuijpers, Lid van het 
Europees Parlement, Swertmolen-
straat 23, 3020 Herent (016/22.96 42). 

D 26-jarlge gehuwde man, beroep 
mechanica A3, zoekt dnngend werk: 
om het even welk. Voor meer inlichtin
gen zich wenden: O. Van Ooteghem, 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge. Tel 091/30.72 87 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 AARTSELAAR iJ 

Restaurant „Hasseltberg" te Meise: 

Waar fijnproevers thuis zijn 
In het Vlaams-Brabantse Meise staat langs de Nieuwelaan, 

ietwat verscholen in het lover, een grote, mooie villa. Het is een 
kreatie, uit de jaren dertig, van de bekende architekt Brunfaut. 
Drie jaar geleden kreeg dit huis een naam: restaurant „Hasselt
berg". 

WIJ: Wat is jullie specialiteit? 

E. COPPENSi Wij trachten ge
woon uit te blinken in al wat we 
aanbieden; onze vleesgerechten 
zijn niet te versmaden, maar ook 
onze andere kreaties kunnen de 

De poort van de oprijlaan staat 
uitnodigend open en van zodra je 
het restaurant binnenstapt word 
je verrast door het moderne en 
smaakvolle interieur Een team 
van ons weekblad ging er onlangs 
uitgebreid tafelen Gedurende dit 
kulinair festijn, want dat werd het 
algauw, kregen wij ruimschoots 
de gelegenheid enkele vraagjes te 
stellen aan gastheer Eric Coppens 
en zijn echtgenote Josiane Zij pra 
ten rustig en bezield over hun 
zaak, die ze door hard werken 
gemaakt hebben tot wat ze nu is 
een eiland voor fijnproevers, een 
oase van rust en stilte aan de rand 
van de drukke grootstad 

WIJ: Mijnheer Coppens, u bent 
nog jong. Toch niet bang om een 
zaak als deze te beginnen? 

E. COPPENS: Wij hebben hard 
gewerkt voor we hier konden star
ten Destijds hadden we een klem 
eethuis, met een beperkte kaart 
Maar je bent jong, wil hogerop en 
het werd dus knokken voor een 
steeds betere kwaliteit. We bouw
den een stevige reputatie op en 
toen we enkele jaren terug dit huis 
konden kopen was dat een bekro
ning voor de geleverde inspannin
gen Hier kunnen we onze kliën-
teel ook zoveel beter verzorgen 

WIJ: Jullie zijn geen sterrenja
gers? 

De „keukenbngade" van de Hasseltberg aan het werk Jeugdige koks, 
jonge ideeën, maar met genoeg ervanng om het beste van het beste op je 
bord te toveren 

Mevr. COPPENS: Sterren zijn 
natuurlijk een garantie en elke 
restauranthouder streeft naar er
kenning. Ons eerste streefdoel is 
onze klanten kwaliteit aan te bie
den tegen betaalbare prijzen 
Smds kort hebben we een nieuwe 
,,keukenbrigade" en onze 2 koks, 
Johan en Piet, hebben elders reeds 
hun sporen verdiend De positieve 
reakties van onze gasten zijn het 
bewijs dat we op de goede weg 
zijn 

klanten verleiden. Elk seizoen of 
freert andere groenten en fruit en 
ik tracht hieruit de beste selektie 
te maken Drie maal per week ga 
ik naar de vroegmarkt en de vers
heid van de produkten is bepalend 
voor de aankoop Met onze beide 
koks overleg ik dan welke gerech
ten we daaruit kunnen samenstel
len en zo kan ik regelmatig een 
type-menu samenstellen Hierin 
zit dus het beste van wat op een 
bepaald ogenblik te krijgen is en 

het betekent ook een steeds weer
kerende variatie En. wat wellicht 
het belangrijkste is de prijs is erg 
aantrekkelijk. 

Ekstraatje 
WIJ: Bij lekker eten past ook 

een flesje wijn? 

E. COPPENS: Zeicer en vast 
Wij dringen echter nooit iets op. 
Dat geldt zowel voor onze wijn als 
voor onze gerechten Men kan 
zéér goede wijntjes krijgen tegen 
schappelijke prijzen Het is echter 
vooral een kwestie van kombine-
ren en ik tracht de klanten daarin 

Advertentie 

wegwijs te maken want lekker èn 
goedkoop kan wel degelijk 

WIJ: Wij kregen ook een pre
sentje van het huis? 

Mevr. COPPENS: Wij bieden 
onze klanten altijd een kleimg-
heidje aan vóór we de gevraagde 
gerechten opdienen, een ekstraat
je, zomaar! Het brengt de mensen 
onmiddellijk m de gepaste stem
ming Dat past ook in onze fïlozo-
fie gastronomisch verwennen te
gen betaalbare prijzen 

Restaurant 
„Hasseltberg" 
b.v.b.a. Eric Coppens, 
Nieuwelaan 47, 1860 Meise 
Tel. 02/269.70.45 
seizoensuggesties -
wintertuin, 
woensdag gesloten 

De poorten staan uitnodigend open om al het lekkers dat de „Hasselt
berg" biedt te gaan verkennen Hier zijn fijnproevers thuis! 
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KOMEN IN VERLEIDING 

Kenners kiezen Karaat. Een produkt waar wij dan ook trots op zijn. 
Verrassend van vormgeving. Fraai ogend. Kwaliteit, komfort en klasse. 
Zeldzame klasse. De klant voelt zich de koning te rijk. 

Hier spreekt vakmanschap van een kwarteeuw. En het prestige van de 
Vlaamse fabrikant nummer één van het betere kantoormeubel. 

Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen 
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting. 

Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aap een 
betere prijs. 

U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te 
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op. het kantoor van de 
21ste eeuw. 

BUL ' 
kantoormeubelen n.v. 

Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel.: (015) 2110 00 (30 I.) 
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59 

Filiaal: Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 9918 

Wandel-mee-dag 

Op elf;elf/1987 
wandelt FVK zelf 

Op 11 november e.k. doet FVK-
Antwerpen mee met de „Wandel-
mee-dag" die ingericht werd door de 
Stedelijke Sportraad van Antwerpen. 

Een wandeling van ongeveer 10 km 
IS voorzien, met start aan de terminus 
van tramlijn 24 (Schoonselhof) te 13u. 
en eindpunt in de Stadsfeestzaal 
(Meir) rond 16u. En daar is er anima
tie, uitreiking brevetten een aanwezig-
heidstombola! 

Niet alléén de Federatie van Vlaam
se Kringen doet hier aan mee! Ook 
het Vlaamse Verbond van Gepensio
neerden wandelt mee. 

Het trajekt start aan de begraaf
plaats Schoonselhof waar tainjke 
Vlaamse voormannen (en -vrouwen) 
rusten en loopt dan langs het park van 
Hoboken, de oude industriële wijk 
naar üe Hobokense polder (met zijn 
milieuproblemen!). Zo bereiken we de 
Schelde en steken we de snelweg 
over om langs het oude stadsgedeelte 
van 't Zuid de kernstad te bereiken. 

Inlichtingen: Hugo Hermans (tel. 
03/238.82.08 bureeluren). 

MMmm 
NOVEMBER 

7 NIJLEN: Jaarlijks Bal in feestzaal 
Nilania. Aanvang: 20u.30. Inkom 60 
fr. Org.: VU-Nijlen-Kessel-Bevel. 
7 LINT: 11de Leeuwkensbal in zaal 
Centrum. Aanvang: 20u.30. Muziek-
Salim Segers en orkest. Org.: VU-Lint 
13 NIJLEN: H. Mis voor alle overle
den Vlaams-nationalisten in St. Willi-
brorduskerk m.m.v. het zangkoor 
Cambre. Om 19u.30. 
13 MERKSEM: Kleinkunstavond 
met Jos Gtiysen (kursiefjes) in de 
koncertzaal van de muziekakademie, 
Nieuwdreef 135 te Merksem om 20u. 
Kaarten 150 fr. Org.: FVV-Merksem. 
13 BRASSCHAAT: Jaarlijk mossel-
feest van VU-Brasschaat. Mosselen of 
koude schotel aan 275 fr. (dessert 
inbegrepen). Kaarten bij bestuursle
den, tels.: 03/651.72.97, 03/ 
646.06.93, 03/651.42.13. 
13 TURNHOUT: „Op de purpre 
hei" in De Warande om 20u.15. Kaar
ten en inlichtingen bij Herman 
Schaerlaekens (42.25.55). Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout. 
13 SCHILDE: Toneel „Lieve Fran
cis" door de Breydelzonen in het 
dienstencentrum van Schilde. Aan
vang: 20u. Kaarten: vvk: 150 fr. +3-
pas 125 fr. Org.: VU-Schilde i.s.m. 
VU-Wijnegem. 
14 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: 
Vanaf 19u.30. Leden- en simpatisan-
tenfeest (tafelen met Jaak Gabriels) in 
Bovenzaal Oud-Gemeentehuis, Hom
beek. Deelname kosten: 400 fr. 
14 WOMMELGEM: Dansavond on
der het motto, Kom en dans met ons. 
Platenruiter AMD in feestzaal Keizers
hof, Dasstraat 24. Aanvang: 20u.30. 
Inkom 50 fr. Reuze prijzentafel. Stem
mige wijnkelder. Org.: VU-Wommel-
gem. 
19 KAPELLEN: Dia-voorstelling 
over ,,Oud Kapellen" door J. Marien. 
In zaal POB. Aanvang: 20u. Org.: 
FVV-Kapellen. 
20 ZWIJNDRECHT: Figuren uit de 
Vlaamse Beweging. Tentoonstellin . 
Vernissage om 20u. Eerste verdiep 
Vlaams Huis. Org.: VOS-Zwijndrecht. 
21 ANTWERPEN: Baskisch mid-
dagkoncert in de O.L.V.Katedraal, 
Groenplaats. Optreden van de ge
broeders Mikel en Jean Aurnague, 
txisturlari en organist. Aanvang: 12u. 
Inkom 100 fr. Een kaart voor koncert 
en Baskenavond kost 150 fr. 
21 ANTWERPEN: Baskenavond in 
de aula Mayor van de UIA Optreden 
van de musici en de zangers van de 
Noord-Baskische groep EItzegor 
Aanvang: 20u. Inkom 150 fr. Kaarten 
bestellen bij P Cautreels 03/ 
828.45.42 of D Heyman 03/ 
887.21.82. Org.: Vlaams steunkomi-
tee voor Baskischtalige scholen. 
21 WESTERLO: Volksunie-bal in 
het parochiecentrum van Westerlo. 
Orkest: Fantasy. Aanvang: 20u.30. 
Inkom 100 fr., vvk. 80 fr. 
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Vijf distriktsvergaderingen 
in Halle-Viivoorde 

Hetarr. bestuur van Halle-Vilvoorde 
organiseert in het vooruitzicht van de 
kieskampagne vijf distriktsvergade-
ring met het oog op de samenstelling 
van de provincieraadslijsten. 

— Vrijdag 6 nov om 20u. in de 
Parochiezaal te Beigem voor Asse — 
Meise — Vilvoorde. 

— Zaterdag 7 nov. om 14u. in zaal 
van Café de la Gare te Ruisbroek voor 
Ukkel — St.Gillis. 

— Zaterdag 7 nov. om 14u. in zaal 
Westrand (2de verdieping) te Dilbeek 
voor Anderlecht 

— Zondag 8 nov om 10u in zaal 
Vlaams Huis, Stationsstraat 125 te 
Zaventem voor Schaarbeek — Eisene 
— St.Joost-ten-Node. 

— Zondag 8 nov. om lOu. in Huize 
Zwartenbroek aan de Zwartenbroek-
straat 12' te Lennik voor Halle — 
Lennik. 

Omdat op deze bijeenkomsten 
moet gestemd worden herinnert het 
arr. bestuur aan de voorwaarden van 
stemgerechtigdheid. 

1. De voorzitter én de sekretaris van 
de afdeling. 

2. Eén lid van de afdeling per schijf 
van 50 leden boven de 25 leden, door 
de afdeling zelf aan te duiden. 

3. De voorzitter én de sekretaris van 
de politieke raad. 

4. De andere leden van de arrondis-
sementsraad (fraktieleider, kantonna
le afgevaardigde, partijraadslid, pro
vincieraadslid, kamerlid, senator, ge-
koopteerd lid, uittredend arrondisse-
mentsbestuurslid (1986) met uitzon-
denng van de blJkorT)̂ nde 
afgevaardigden van de afdeling (ver
vat in 2). 

m 
11 november 
te Leuven 

De herdenking van de wapenstil
stand gaat door op zondag 8 novem
ber te Leuven 

Daarna in Tierbrau, Tervuurse Vest, 
een feestelijke samenkomst-

13u eetmaal — Tafelrede door 
Bert Peleman — Filmvertoning door 
Vik Meulenberghs van Aarschot- de 
,,Rome-bedevaart van TAK" en een 
dia-reeks ,,1 000 Soldaten" op mu
ziek van Willem Vermandere 

16u.: Koffie. 

De bijeenkomst kost 410 fr. Inschrij
ving en betaling: op rekening 979-
4594245-39 van VOS-Leuven; of bij 
Marcel, Kiekenstraat 1, tel 23 04 82; 
of in Tierbrau, Tervuurse Vest tel 
22 86 72; of bij bestuursleden VOS 
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105 lentes, 
niet alledaags 

In Dilbeek werd op 10 oktober j . l . 
Elisabeth Verwammen-Verachtert 
plechtig ontvangen op het gemeente
huis ter gelegenheid van haar 105 
jaar. Voor haar hoge leeftijd is Elisa
beth nog zeer kranig en ze was dan 
ook de vedette die de gastvedetten 
Eddy IVIerckx en Paul Van Himst deed 
verbleken toen ze met rake opmerkin
gen de kwinkslagen van senator-bur
gemeester Valkeniers beantwoordde. 
Deze bracht in een levendige en fel 
gesmaakte toespraak met alleen hul
de aan de 105-jarige doch ook aan de 
familieleden en de buren die haar als 
een kleinood koesteren en vereren. 

Met haar 105 lentes en een nooit 
geziene levensmoed is ze goed op 
weg om de oudste inwoner van België 
te worden, (foto WIJ) 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

TeL 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onnniddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

DEVRIESE 

baron ruzcttelaan 78 
8320 brugge 4 

vbaan brugge - oostkamp^ 
^^ 050/35 74 04 / 

w 

q p r \ STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

BRABANT 
NOVEMBER 

4 LENNIK: „Kindermishandeling. 
Veelal een zaak van het gerecht' Of 
met ' " Gespreksavond in de Raad
zaal van het Gemeentehuis, Markt
plein 18 om 20u Inkom 50 fr. Org.. 
Lennikse verenigingen • Centrum voor 
mensen met problemen, Levens- en 
Gezinsmoeilijkheden en FACW Inl 
02/532 53 14 
5 LENNIK: Het Pajottenland en zijn 
milieu voor Mia Vandergoten, in de 
Raadszaal van het gemeentehuis te 
Lennik om 20u Org.- Pajottenlands 
Jongerencentrum. 
7 HALLE-VILVOORDE: Kaas en 
wijnavond in de gemeenteschool van 
Sterrebeek, Mechelsesteenweg Van
af 19u Org. VUJO-Halle-Vilvoorde 
7 HOFSTADE-ZEMST: Dansavond 
in het Ontmoetingscentrum te Hofsta-
de. Deuren om 20u. Orkest Waltra 
speelt ten dans. Inkom 120 fr.,wk 100 
fr. Org.: VU-Hofstade en Zemst 
7 SINT-PIETERS-LEEUW: Jaarlijk
se kip-, goulasj- en jukermis. In de 
Parochiezaal St-Lutgardis, A. Quin-
tusstraat 4, Zuun. Aanvang: 18u. Ook 
op 8 november vanaf l lu.30 tot 21 u. 
Org.: VU-Sint-Pieters-Leeuw. 

11 LEUVEN: 11-novembertrip, met 
de bus naar Diksmuide en kaasma-
kers van Lo. Deelname prijs. 250 fr. 
Inschrijven bij bestuursleden van Dos
felkring-Leuven 
14 MECHELEN: VU-bal met de 
l^ensana-band in de Stadsfeestzaal 
op de Botermarkt 
21 HULDENBERG: Spaghetti-
avond in zaal Den Tyl te Loonbeek 
vanaf 18u Org. VU-Huldenberg 
22 WEMMEL: Kongres ,,Groen en 
Vlaams" deel 2 „Vlaams". Cultureel 
Centrum de Zandloper. Org. • VU-arr-
Halle-Vilvoorde 

22 ELSENE: Eetinstuif van 11u30 
tot 20u in Elzenhof, Kroonlaan 14 
Optreden van Paul Kenens, jongleur 
Org VU-Elsene 
22 EPPEGEM: Ie Pannekoeken en 
Snacks-namiddag in de Parochiezaal, 
Zenneweg Aanvang: 14u doorlo
pend tot 19u. Ten voordele van afde
lingsblad ,,Belleman". Org : VU-Ep-
pegem 
25 MACHELEN: Dosfelkursus 
,.Wegwijs in eigen st{r)aat", 1 ste deel. 
Om 20u. in het zaaltje van café Floreal 
(de Krumme), Hansoulstraat Deelna
me IS gratis Org.- VUJO-Machelen 
I s.m Dosfelinstituut Tweede deel op 
2/12, zelfde plaats, zelfde uur. 
28 BERTEM-LEEFDAAL-KOR-
BEEK-DIJLE: VU-bal in zaal De Cer-
kel, Tervuursesteenweg Bertem met 
DJ Mach 1. Aanvang: 20u.30. 

" M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons KlfiniTH'uh.'UMi I USLTN (.«-SI hfnkMrtikt-leii 

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

/aakvot'rdor 
if Kiosekoms 

KKIZKHSIR-AAI 2 174Ü I K R N A l 02 5«2 
(op slf(hls 15 km van Brussel tt-nlruml 

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 

Leopoldstraal 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz vanaf 1 
november 1987 bij 

ESOX-
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 lot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Slnt-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36,36 

ann< moon 
Mollemsevveg 20 
1700 Asse 
Tel 02/452 43 42 

Kreotieve Bloemserkunst' 

Ann Housen 
Bloe'̂ schikken 
Br j dswerk 
3foogDloemen 
Koorsen 
Glos 
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VU-lijsttrekker Herman Candries: 

„Ik neem de 
handschoen op!" 
(vervolg van biz. 3) 

Een vraaggesprek met „kolo
nel" Candries begint natuurlijk 
bij de luchtmacht. 

Ja, waarom een karrière bij 
het leger? 

H. Candries: ,,Het woord kar
rière was een begrip dat il< pas la
ter heb ontdel<t, mijn beslissing 
was een vorm van idealisme, 
want wij rekenden toen niet. Ik 
wist niet wat ik zou verdienen of 
hoe een militaire loopbaan in me
kaar zat. Wat mij aantrok was de 
internationale kontekst, de oplei
ding in de VSA, de techniek, en 
het vleugje romantiek dat wij op 
school via de Saint-Exuperie had
den ontdekt. 

Ik ben navigator geworden en 
diende in 1952 voor mijn oplei
ding naar Ontario in Kanada, 
waar veel Vlamingen in de tabak
industrie werken. Later, in 1954, 
moest ik verderop naar Manitoba 
voor een basisopleiding van 
nachtjachtnavigator." 

WIJ: In de jaren vijftig bloeit 
de koude oorlog. Waarom kiest 
iemand voor het leger? 

H. Candries: ,,Wlj zijn van 
huize uit geïnspireerd door het 
Nooit meer oorlog, maar na WO II 
waren wij tot de konklusie geko
men dat wat gebonden is, niet 
meer tegen mekaar kan uit
gespeeld worden. Uit dat prin
cipe is ten slotte de NAVO ge
groeid. Slechts in een internatio
naal verband is men veiliger en 
worden de kansen op een gewa
pend konflikt kleiner. De geschie
denis heeft toch geleerd dat er 
tussen de grote landen van Eu
ropa bestendig gevaar voor oor
log bestond: Frankrijk, Duitsland 
en Groot-Brittannië en binnen 
deze driehoek de lage landen die 
steeds in de klappen hebben ge
deeld. Deze dreiging is door de 
NAVO afgewenteld." 

WIJ: Achter het IJzeren Gor
dijn groeide er een andere 
dreiging... 

H. Candries: ,,ln die jaren was 
men terecht bang van die enorme 
macht die zich met grote snelheid 
aan het ontwikkelen was. Ik was 
te jong om echt positie te kiezen 
maar ik ben wel in die sfeer opge
groeid. " 

Ruggegraat 
WIJ: Eens terug uit Noord-

Amerika? 
H. Candries: ,,Bij de lucht

macht heb ik een betrekkelijk 
groot aantal personeelsgeoriën-
teerde funkties uitgeoefend: op 
de Staf en in het onderwijs. In de 
grondschool te Wevelgem heb ik 
jonge mensen voorbereid op een 
opleiding in de VS of in Kanada. 
Achteraf heb ik verantwoordelijk
heid gedragen op het vlak van de 
personeelsproblematiek om dan 
docent te worden aan de Krijgs-
school waar ik in hoofdzaak bezig 
was met luchtmachtmanage-
ment, organisatieleer, stafwerk 
en beslissingsproblematiek." 

WIJ: Heeft U het als Vlaming 
moeilijk gehad in het leger? 

H. Candries: ,,ln de meeste 
gevallen ligt het probleem in het 
leger met tussen Nederlandstali-
gen en Franstaligen. Van de 
meeste franstaligen weet ge hoe 
zij ons bejegenen, maar het spij
tige van het leger is dat teveel 
Vlamingen de moed niet hebben 
zichzelf te zijn. De Vlamingen 
foppen zichzelf voortdurend, zij 
stellen zich te dikwijls in een on
dergeschikte rol." 

WIJ: Een gebrek aan moed... 

H. Candries: ,,Inderdaad, een 
gebrek aan moed. Ik heb het 
grote voorrecht gehad reeds vrij 
vroeg kontakt te hebben gehad 
met de stafchef-generaal Ceup-
pens en de adjunkt-stafchef ge
neraal Collard, zij gaven mij de 
opdracht hen op de hoogte te 
houden wanneer er iets op het 
kommunautaire vlak verkeerd 
liep. Ik heb hen steeds objektief 
ingelicht en gewezen op fouten 
en tekortkomingen. Ik heb ge
leerd dat er in het leger voor de 
Vlamingen meer mogelijkheden 
zijn dan wij vermoeden, als wij 
maar echt de moed hebben 
Vlaams te zijn. Iemand met rug
gegraat wordt niet opzij gezet, 
die respekteert men." 

TV-vedette 
WIJ: Op een bepaald ogen

blik komt u dan op TV, in uni
form nog wel. Plots is kolonel 
Candries een populaire figuur. 

H. Candries: ,,ln die tijd was ik 
verantwoordelijk voor de mense
lijke en publieke relaties van de 
luchtmacht en via via raakte ik in 
de Wies Andersen-show. Zo'n 
wekelijkse TV-show heeft natuur
lijk zijn impakt. Je bent plots een 
deel van het publiek geworden, 
dat heeft voor- en nadelen. Het 
vleit u, maar men verliest tevens 
een stuk van z'n privacy..." 

WIJ: Dan gaat Candries weg 
uit het leger. Met wat had dat te 
maken? 

H. Candries: ,,lk had heelwat 
kontakten gehad met de bedrijfs
wereld en tevens grote invloed 
ondergaan van generaal Cup
pens. Hij was overtuigd dat de 
wetenschap die de NASA ver
gaard had onvermijdelijk zou toe
gepast worden in de industrie. 
Ceuppens wist te vertellen dat 
deze technologie ons in hoge 
mate zou beïnvloeden maar dat 
onze industrie daar te weinig oog 
voor had. Als dat nu niet gebeurt 
zijn wij op vijf jaar tijd een in
dustrieel ontwikkelingsland, be
weerde hij. Dat was voor mij een 
uitdaging, dat sprak mij aan. Wij 
organiseerden dan voor generaal 
Ceuppens een heleboel kontak
ten met de industriële wereld, de 
universiteiten, de pers en de ban
kiers. Allemaal mensen van wie 
wij dachten dat zij voor dat soort 
boodschap aandacht zouden 
hebben. Eigenlijk is dat er met 
uitgekomen. Dat is voor mij het 
grote motief geweest om het dan 
maar zelf te proberen en zelf naar 
de industrie toe te gaan. Maar 
echte interesse werd uiteindelijk 
maar betoond toen de industrie, 
eind van de jaren zeventig, zelf 

de nood begon te voelen aan ver
nieuwing." 

FLAG 
WIJ: Hoe heeft U de industrie 

kunnen overtuigen? 
H. Candries: ,,Wij mogen niet 

vergeten dat in het begin van de 
jaren zeventig gezegd werd dat 
ons tekstiel afgeschreven was. 
Tekstiel was een sektor voor de 
lage-loonlanden geworden. Toch 
heeft men die opnieuw levens
kracht gegeven, door een proces 
van veredeling en dank zij een 
brede innovatie. Ons tekstiel is 
weer kompetitief geworden. 

wordt in de luchtvaart ook elders 
moet toegepast worden. Zo werd 
naast de FLAG, dat uiteraard pro
beert zo veel mogelijk van de 
lucht- en ruimtevaart te leren, iets 
evenwaardig geprobeerd in an
dere sektoren. In de medische 
wereld b.v. ontstond een nieuw 
verband: Meditec, waar bedrij
ven samen aan een nieuw me
disch instrumentarium werken. 
Maar ook Flora, Agriv en Energik 
werden opgericht." 

WIJ: Ondervond U geen ach
terdocht, tenslotte kwam u zo
maar uit de lucht gevallen... 

H. Candries: ,,Er zijn twee 
soorten reakties geweest. Er zijn 
er die gezegd hebben: ge kunt 
nooit weten, zij die dachten dat 
het sukses voor het grijpen lag. 
Anderen hebben het aanbod in 
hun bedrijfsstrategie geïnte
greerd en een termijn gesteld. 
Sommige bedrijven hebben drie 
tot vijf jaar gewerkt om een be
paalde techniek onder de knie te 
krijgen om dan op het hoogste ni
veau met hun kunnen uit te pak
ken. 

Met FLAG hebben wij een aan-

Vertrekkend van dat voorbeeld 
stelde ik enkele vragen. Hoe kun
nen bedrijven en wetenschap
pers samen vernieuwing bren
gen ? Hoe kunnen wij door inno
vatie gelijke tred houden met de 
evolutie in de rest van de wereld ? 
Hoe kunnen wij kompetitief blij
ven ? Ik geloofde sterk in die op
dracht. " 

WIJ: U richt dan de FLAG op. 

H. Candries: ,,Het oprichten 
van de FLAG begin 1981 is te 
danken aan de interesse die ik 
vond bij het VEV dat in oktober 
van 1980 zo'n 140 bedrijven bij
eenbracht rond de gestelde vra
gen. Uit die konfrontatie ontstond 
de wil van de bedrijven én van de 
onderzoekswereld om samen 
aan de slag te gaan." 

WIJ: FLAG had iets met de 
luchtvaart te maken. Is dat 
geen Vlaamse handikap? 

H. Candries: ,,Onze bedoeling 
was niet zozeer de luchtvaart te 
bedrijven maar ons te spiegelen 
aan de manier van werken bij de 
NASA. In het begin van de jaren 
60 huldigde men daar de stelling 
de spinn-off als een vliegwiel te 
hanteren, d.w.z. dat het hoogste 
kennen en kunnen dat besteed 

tal objektieven vooropgesteld. 
Het eerste daarvan was kwaliteit, 
noodzakelijk om in een internatio
nale kontekst een kans krijgen. 
Wij weten dat zoiets moet uitmon
den /rt certifikaten die internatio
naal erkend zijn. Onze eerste zorg 
was dus een kwaliteitslabel voor al 
onze produkten. Daarover gaat het 
tenslotte: het beste produkt voor 
de voordeligste prijs. Daarmee 
staat of valt de kompetitie. 

Ons tweede objektief kwam 
daar uit voort. Wie zijn kwaliteit 
wil verbeteren botst onvermijde
lijk met de beperkingen van de 
materialen die men hanteert. De 
luchtvaart is daar een goed voor
beeld van geweest, plots zag 
men de alternatieve materialen 
verschijnen..." 

Vele Baekelandts! 
WIJ: Zijn de Vlaamse bedrij

ven klaar voor deze evolutie? 
H. Candries: „Er zijn inder

daad bedrijven die niet klaar wa
ren, maar tevens moeten wij we
ten dat Vlaanderen over bedrij
ven beschikt, soms zijn dat zeer 
kleine bedrijven, die op dat vlak 
baanbrekend werk doen. Wij ken
nen het verhaal van Baekelandt 
die naar de VSA getrokken is om 

er bakeliet te produceren. Wij 
hebben in ons land nog vele Bae
kelandts! Om u maar te zeggen 
dat wij enkele bedrijven hebben 
die op het vlak van de specifieke 
kunststoffen wereldleiders zijn. 
Maar wij weten het niet. Wij heb
ben wereldkampioenen, maar in 
disciplines die zelden of nooit op 
radio en TV komen." 

WIJ: En plots trekt Candries 
de VU-lijst in het arr. Mechelen 
aan. U neemt die handschoen 
op? 

H. Candries: ,,Uit het konfort 
van een zekerheid stappen is mij 
niet vreemd. Ik zat zeer goed bij 
de luchtmacht en toch ben ik in 
het onbekende gesprongen, om
dat ik voelde dat ik een opdracht 
te vervullen had. Ik dacht dat ik 
de Vlaamse beweging een 
nieuwe dimensie kon geven. Als 
ik nu naar de politiek ga dan is 
dat omdat ik voel dat er opnieuw 
wat moet gebeuren. Ik zal eisen 
dat men de financiële middelen, 
nodig om de Vlaamse welvaart 
mogelijk te maken, tussen Vlaan
deren en Wallonië eerlijk ver
deelt. De grondwet van 1980 
heeft Vlaanderen verantwoorde
lijk gemaakt voor zijn industriële 
politiek, maar daartoe hebben wij 
beslissingsmacht nodig. Dat wil 
zeggen dat wij een aantal geld
bronnen zelf in handen moeten 
hebben. Als Vlaanderen nog niet 
eens ten volle beslist over zijn ei
gen onderwijs dan is er duidelijk 
iets verkeerd. En over onderwijs, 
over de toekomst, gaat het. De 
nieuwe technologieën vergen 
mensen die zich bestendig moe
ten bijscholen om deze te be
heersen en te verbeteren. Nu 
worden wij voortdurend bij de bok 
gezet." 

De drempel 
WIJ: Wat zijn de reakties ge

weest in uw onmiddellijke om
geving? 

H. Candries: ,,Er waren twee 
soorten reakties. Sommigen zijn 
er van overtuigd dat ik in het par
lement goed werk zal kunnen le
veren. Anderen zeggen dan weer 
dat ik vroeger meer invloed kon 
laten gelden. Het is een hsiko, ik 
weet het. Mijn vrees is dat na 
deze regeringswissel men zou 
gaan doen alsof er niets gebeurd 
is, dat de grondwetsherziening 
op de lange baan gaat terwijl er 
een staatshervorming moet ko
men die Vlaanderen beslis
singsmacht geeft. Als wij dat nu 
niet waarmaken dan valt Vlaan
deren, wanneer in 1992 de om
grenzing van Europa plaatsheeft, 
tussen twee stoelen. Wat zal na 
1992 onze identiteit zijn? Voor 
die drempel staan wij." 

WIJ: Hoe ziet u de taak van 
de VU in dat proces? 

H. Candries: ,,De druk die de 
CVP nodig heeft om aan de PSC 
te weerstaan kan alleen van de 
VU komen. De voorbije jaren is 
duidelijk gebleken dat een zeer 
kleine franstalige minderheid dit 
land regeert en op een brutale 
wijze met de Vlaamse voeten 
speelt, de Vlaamse centen ver
kwist en ons bedot. Die minder
heid is onbeschoft, zij misbruikt 
het staatshoofd, zij verwerpt de 
beslissingen van het hoogste 
rechtsorgaan. Zij is inciviek!" 

WIJ: Uw engagement is daar 
een antwoord op? 

H. Candries: ,,Kennedy para-
frazerend vraag ik niet wat Vlaan
deren mij te bieden heeft, maar 
wat ik kan bijdragen om Vlaande
ren een stuk meer zelfstandig
heid te geven. Daartoe wil ik een 
bijdrage leveren!" 

(m.v.l.) 
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