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Het bureau voor het 
computertijdperk 

In dit tijdperk van voortschrijdende automatisering hoef je niet over bedrading te struikelen! 
Bij gesofistikeerde apparatuur passen gesofistikeerde bureaus en werktafels. BULO ontwikkelde daar
om de "Elgo"-serie waarin know how, kwaliteit en voortreffelijk design met elkaar verweven zijn. 

Technische kenmerken : verzonken en afgesloten kabelgoten met ge
scheiden kanalen voor alle soorten bedrading (telefonie, sterkstroom, 
dataverbindingen) vanuit alle richtingen (vloer, plafond, wand) en met 
voldoende ruimte voor opberging van stopkontakten en dgl Aanbouw 
IS mogelijk bij middel van schakelbladen m een hoek van 90 of 135 
graden 

Afmetingen : hoogte 72 cm en diepte 92,8 cm 
Lengtes 178,8 cm, 160,6 cm, 141,4 cm, 92,8 cm 
De zijpanelen zijn 60 cm diep BUL0 
Onze toonzalen te Mechelen (de grootste in de Benelux) zijn open van 
8 30 u tot 17 30 u Ook op zaterdag 
Onze toonzalen te Brussel (Montoyerstraat 10) zijn eveneens open van 
8 30 u tot 17 30 u Vrijdag tot 16 u en op zaterdag gesloten 

Industriezone Noord II 
2800 Mechelen 

Tel. (015) 21 10 00 (28 I.) 
Telex 29355 bulo b 
Telefax (015) 20 99 59 



EERST DIT 

DE GEDACHTEN ZIJN VRIJ... 

B
IJ het overlijden van Gerard Walschap is het passend te 
wijzen op het literaire ijelang van de overledene maar ook 
op het gevecht dat hij heeft gevoerd tegen de onverdraag
zaamheid van bepaalde katolieke middens Tal van 
Vlaams-nationalisten hebben ooit eenzelfde konflikt met 
de kerk en de overheid uitgevochten 

Terwijl Walschap zijn konflikt m het openbaar met 
de pen beslechtte verbeten velen hun pijn in alle stilte 
Maar de strijd die Walschap streed was met enkel van 
religieuze aard, de oorsprong van zijn anti-klenkalis-
me moet gezocht worden in de gewilde ondergang 

van het weekblad Het Vlaamsche Land voor katolieke mtellek-
tuelen dat door de bisschoppen bestreden werd omdat het te 
vlaamsgezind was 

Wie er vandaag de katolieke reakties op naleest die versche
nen na de publikatie van Vaarwel dan dat Walschap in 1940 
publiceerde krijgt een staaltje van het blinde fanatisme waar
mee de geestelijke vrijheid toen aangepakt werd 

Het klinkt eigenaardig maar moedig dat een krant als Gazet van 
Antwerpen verleden week kommentarieerde „De bekrompenheid 
en het fanatisme waarmee Walschap destijds werd tjestreden is een 
zwarte bladzijde van het Vlaamse katolicisme " 

Het belang van Walschap ligt vooral in 
het feit dat hij het stille leed begreep en 
voor het volk leesbaar kon verwoorden 
Een prachtig voorbeeld is het verhaal De 
goddeloosheid van Soo De Kommer uit 
1929 Een boer die zijn hele leven wor
stelde met het gebrek aan geestelijke 
vrijheid en tot op z'n sterfbed voor een 
goddeloze werd uitgemaakt nep als laat
ste verweer uit „Wat da'k ik m mijnen 
kop afgezien heb " 

Het kwalijke van de kerk t)estond er in dat 
ZIJ aanspoorde tot botte onderdanigheid, 
zwijgen en in het gareel lopen Van priester 
Daens over Walschap en het bisschoppelijk 
verbod VU te stemmen tot Leuven Vlaams, 
het IS een strijd geweest voor gewetensvrijheid Vlaams-nationalisten 
hebben een voorname rol gespeeld om het juk af te werpen van een 
kerk die zo weinig volks was en in dienst stond van de overheid 
waarmee zij samen onder een mijter speelde 

Een politieke partij heeft zich met te moeien met geloofszaken 
maar heeft wel de plicht te spreken wanneer de vrijheid van het 
geweten in het gedrang komt Elke overheid, wereldlijk of 
geestelijk, die zich schaamteloos inlaat met de vrijheid van 
geweten moet aangeklaagd worden 

De kerkelijke macht in België heeft o m door haar Leuven-
Vlaams- avontuur veel van haar pluimen verloren De bisschop
pen hebben dat ingezien en — sommigen althans — zijn op hun 
krasse uitspraken teruggekomen 

Maar de horigheid leeft verder, meer verdoken dan vroeger 
want ingebed in het amalgaam van de zuilen Het is met te kras 
te stellen dat de onderdanigheid van het moederhuis tot het qraf 
over de zuilen loopt om langs de politieke families te glijden die 
in de Wetstraat de stem van hun meester vertolken 

Een voorbeeld uit de vele is de Boerenbond die van achter 
haar Leuvense gevels met ijzeren hand de landbouwers re
geert 47% van van de CVP-parlementensleden behoren tot ,,de 
vrienden" van de Boerenbond Maar er zijn ook nog ,,de 
vrienden" van de andere CVP-standen Hoe kan een politieke 
partij vrijuit spreken als haar bindingen spelen "J Naar verluidt 
zou de Boerenbond zelfs voor 12,5% eigenaar zijn van het CVP-
PSC- gebouw m de Tweekerkenstraat 

In een zeer lezenswaardig artikel Een nieuw Vlaanderen, een 
nieuwe politieke kultuur'> in Vlaanderen Morgen van oktober j i 
berijdt Hugo Schiltz zijn stokpaardje Schiltz venwoordt daarin 
wat hij verstaat onder de inlijving van de geesten 

,,Het belijden van het recht op geestelijke vrijheid klinkt vlug 
hol als in de realiteit een zulke hoge prijs wordt gezet op het 
manifesteren van deze vrijheid dat alleen heel sterken of heel 
dwazen er toe durven of kunnen overgaan Wie zou durven 
beweren dat in Vlaanderen iedereen vrij is te leven naar zijn 
overtuiging (in het ondenwijs, de welzijnssektor, de kulturele 
sektor enz '') " 

Vertrekkend van de nieuwe politieke strukturen die België heeft 
verworven plat Schiltz ervoor dat het Vlaamse parlement wettelijke 
regelen uitwerkt en strukturele maatregelen oplegt die in Vlaanderen 

een nieuwe politieke kuituur mogelijk maken 
waardoor vnjheid en verscheidenheid tseter 
tjeschermd en gewaartxjrgd worden Een 
verfijnde en verdiepte demokratie ten bate 

Schiltz stelt dan ook een Vlaams peda
gogisch koncept voor dat moet uitmon
den m een nieuwe gemeenschapszin en 
een nieuwe politieke kuituur Want zoiets 
moet, aldus Schiltz, groeien via opvoe
ding, vorming en opleiding 

De Volksunie moet als ongebonden 
partij het voortouw nemen m deze bewe
ging, ZIJ zal aldus de stnjd verder zetten 
die Vlaams-nationalisten steeds hebben 
gestreden Voor een vrij Vlaanderen met 
vrije mensen die respekt hebben voor 

ieders overtuiging maar die ook in hun overtuiging willen 
gerespekteerd worden 

Schrijvers en joernalisten stonden en staan steeds vooraan m 
het uiten van de vrije mening Dat het met altijd zo is werd deze 
dagen pijnlijk aangetoond, in dezelfde week dat Walschap 
overleed werd het TV-programma Au nom de la loi verboden 

In diezelfde week verscheen het jaarboek van Amnesty 
International waaruit blijkt dat nog steeds tienduizenden men
sen het slachtoffer werden van doodslag, marteling en vrijheids
beroving omdat ZIJ opkwamen voor een eigen mening Vlaams-
nationalisten die de Belgische ketterjacht aan den lijve onder
vonden hebben kunnen met onbewogen blijven bij deze on
rechtvaardigheid 

In het nieuwe Vlaanderen, dat de VU voorstaat, moeten 
verdraagzaamheid, vrije meningsuiting en begrip voor verschei
denheid als het hoogste goed gewaarborgd blijven 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7

Bij de Spaanse parlementsver
kiezingen wonnen de nationa
listische partijen. 

M 0^ Op 12 en 13 mei van vol-
I 1 1 9®"*̂  J^̂ "̂  kongresseert de 
I ^ J Volksunie. Nu reeds is de 

voorbereiding in alle gele
dingen van de partij gestart. De VU 
wil met dit kongres haar visie op 
Vlaanderen, Europa en de wereld 
van morgen uittekenen. 

12 
Minister André Geens gaf 
de vrijwillige ontwikkelings
helper een nieuw statuut. 

^ j l De Vlaamse schrijver Er-
I / l "®s* Claes blijft in de be-
I f langstelling. Hiervoor zorgt 

het Claesgenootschap dat 
ieder jaar overgaat tot de heruitgave 
van een werk van de Zichemse schrij
ver. Het Genootschap telt 1200 leden 
en komt elk jaar samen in Averbode. 

^ ^ Ook in Zichem doet men 
T M^ wat om het leven en werk 

I ^ J van Claes te verspreiden. 
De kulturele kring werpt 

zich tevens op als beschermer van de 
streek en leefwereld waar Claes zijn 
vele figuren neerzette. Zichem kreeg 
ook het bezoek van een Poolse 
schrijfster die een Sinterklaasverhaal 
in haar taal omzette. 

f\ A '"̂  Vlaanderen bestaan 
3 Ê\ nauwe banden met Bas-

^ • f kenland. Hier werkt zelfs 
een Vlaams steunkomitee 

voor Baskische scholen. Wij gingen 
praten met priester Ludo Docx die in 
Frans Baskenland ijvert voor het op
richten van scholen en behoud van 
het Baskisch als taal. 

ƒ ^ • • • Hugo De Ridder schreef 
Ë m een boek over de wor-

^ ^ f dingsgeschiedenis van 
Martens VIII. Alle lofzan

gen ten spijt bevredigt De Ridders 
jongste pennevrucht niet volledig. 

f^ JÊ De Rode Duivels verkoch-
^ / l ten een matte partij tegen 

^ ^ • ^ de bescheidene Luxem
burgers. Michel D'Hooghe 

moest de feestneuzen opbergen en 
de champagneflessen werden niet 
ontkurkt. Ook het overlopen van heel 
wat trainers maakt er het voetbal niet 
geloofwaardiger op. 
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DOORDEWEEKS 

Zatciuatj «vciu uc uii i mei uc asse van G. Walschap bijgezet te Antwerpen. H. 
Lampo brengt een laatste groet. Ook gemeenschapsminister Sauwens woonde 
de plechtigheid bij. Kultuurminister Dewael was de grote afwezige, (foto P. BOISIUS) 

ZEEBRUGGE 
Ruim twaalf jaar na de feiten stelt het audito-

raat bij de Raad van State vast dat fiet raam-
kontral<t, fiet eerste in ons land, voor de 
fiavenuitbouw in Zeebrugge elke rechtsgrond 
mist en wegens onbevoegdheid onwettig is. 
Het was de toenmalige minister van Openbare 
Werken Louis Olivter (PRL) die op 14 septem
ber 76 het raamkontrakt aan de firma LL en N 
De Meyer, de Belgische Betonmaatschappij 
en andere leden van de tijdelijke vereniging 
Zeebouw-Zeezand toewees. 

Volgens de Raad van State moet die beslis
sing nu vernietigd worden en moeten de kos
ten ten laste van de Belgische staat gelegd 
worden. Het betreffende verslag van het audi-
toraat bij de Raad van State, wordt nu al twee 
jaar diskreet in de lade gehouden. 

De auditeur wijst erop dat het betreffende 
raamkontrakt geen steun vindt in de grondwet 
noch in de wet, en dat minister Olivier bijge
volg zijn bevoegdheid overschreden heeft. De 
naleving van de bevoegdheidsregels in het 
publiek recht zijn een basisvoorwaarde voor de 
rechtsstaat, zo stelt het verslag. En : ,,De 
bevoegdheidsregels zijn van openbare orde en 
de overtreding ervan moet van ambtswege 
opgeworpen worden." 

De regering Tindemans-De Clercq gaat ook 
niet vrijuit: met een wet en een KB die pas op 1 
januari 78 van kracht werden, dacht men het 
raamkontrakt te legaliseren. Dat kan natuurlijk 
met. Het weekblad Knack, dat een en ander 
wereldkundig maakte, stelt dat vooral hoogge
plaatste ambtenaren en gehaaide kabinetsle
den, later beloond met een direkteur-gene-
raalsfunktie, de politiek verantwoordelijken 
leidden. 

MEST
OVERSCHOTTEN 

VU-voorzitter Gabnëls, senator Rob Gee-
raerts en de volksvertegenwoordigers Daan 
Vervaet, Jan Caudron en Jean-Pierre Pillaert 
gaven vrijdag een perskonferentie over de 
toenemende overbemesting in Vlaanderen. 
Daartoe werd een voorstel van krisisdekreet 
inzake bodem- en waterverontreiniging in 
Vlaanderen ingediend. In afwachting van een 
definitief mestdekreet dat gemeenschapsmi
nister voor Leefmilieu Kelchtermans in de loop 
van volgend jaar zal klaarstomen, wil de Volks
unie een stallenstop in de mestverzadigde 
gebieden 

Veel landbouwers proberen immers nog 
snel te ontsnappen aan de strengere regle
mentering van het nakende mestdekreet. Het 
aantal bouwaanvragen voor stallen stijgt de 
jongste maanden dan ook opvallend. 

Het probleem van de overbemesting wordt 

sterk onderschat. In het Vlaamse land zijn er 
vijf grote probleemgebieden. Daar vallen de 
waterlagen die aangeboord worden voor de 
drinkwatervoorziening nauwelijks nog binnen 
de Europese nitraatnormen. Het gaat om de 
gemeente Avelgem, de omgeving van Brussel, 
Zuidwest-Zuid-Limburg, Noordoost-Limburg 
en het Blankaartbekken. 

De VU-parlementsleden stelden ook dat er 
strikte richtlijnen moeten uitgevaardigd wor
den voor het uitrijden en verspreiden van 
mengmest, en om de vaak voorkomende sluik-
lozingen op akkers en in beken aan banden te 
leggen. Volgende week zal WIJ uitgebreid 
terugkomen op de mestproblematiek. 

LUBBERS III 
In Nederland werd aftreden premier Ruud 

Lubbers belast met de vorming van een nieu
we regering. Lubbers had de afgelopen weken 
de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet 
al geleid. In de nieuwe Nederlandse regenng 
zal de Partij van de Arbeid, de Nederlandse 
socialistische partij, haar henntrede doen. 

De nieuwe kristendemokratisch-socialisti-
sche koalitie kreeg reeds de zegen van de 
parlementsfrakties van de meerderheidspartij
en. Aftredend premier Lubbers zal het nieuwe 
kabinet leiden. Hij krijgt de socialistische frak-
tieleider Wim Kok als vice-premier. Kok zou 
ook minister van Financiën worden. 

De machtswissel in Nederland kwam tot 
stand na de val van het centrum-rechtse kabi
net Lubbers II over het milieubeleid. Uit de 
vervroegde verkiezingen van september kwam 
het CDA als sterkste partij tevoorschijn. 

HYBRIDE RASSEN 
Het Gentse wereldbefaamde high tech-be-

drijf Plant Genetic Systems (PGS) ontwikkelde 
een techniek om hybride rassen te maken van 
planten waar dat tot nu toe lastig of onmogelijk 
was Een hybride is een kruising tussen twee 
plantenrassen, die een reeks interessante ei
genschappen meekreeg van beide ouders en 
een grotere opbrengst oplevert. De planten 
groeien krachtiger, sneller en zeer uniform 
(even groot, even snel rijp). 

De hybride bezit die positieve eigenschap
pen echter vaak met voldoende stabiel om ze 
allemaal aan zijn nageslacht door te geven 
Een hybnde moet dus elk jaar opnieuw worden 
gemaakt Zaad- en plantgoedbedrijven verdie
nen een aardige cent aan het jaarlijks leveren 
van hybriden 

Het probleem is echter dat nogal wat land-
bouwplanten tegelijk mannelijk en vrouwelijk 
zijn, en zichzelf dus kunnen bevruchten Dan 
vindt er uiteraard geen kruising plaats. De 
kwekers moeten er dus voor zorgen dat er 
geen zelfbestuiving plaatsvindt Dit betekent 
bij tomatenzaden bvti. bloempje per bloempje 
de meeldraden wegsnijden vooraleer de bloem 
opengaat, en later al die bloempjes met de 
hand de bestuiven met stuifmeel van de ande
re ouder 

PGS vond nu enkele genen (dragers van 
erfelijke eigenschappen) die uitsluitend in 
meeldraden aktief worden, en slaagde erin 
deze zodanig te manipuleren dat bij de aange
paste planten de meeldraden nooit tot ontwik
keling komen. Deze uitvinding biedt enorme 
ekonomische perspektieven. Er wordt dan ook 
entoesiast op gereageerd 
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DOORDEWEEKS 

In Beringen werd het laatste karretje zwart goud bovengehaald. 175 dode 
mijnwerkers en 79 miljoen ton kolen in 66 jaar: de mijn gaf veel, maar nam ook 
veel, zei direkteur Van Parijs. (foto VUM) 

U\ATSTE STEENKOOL 
UIT BERINGEN 

Zaterdag jl. werd in Beringen de laatste 
kolenwagen opgehaald. In het totaal werd er 
ruim 79 miljoen ton bovengehaald, in de 66 
jaren dat er steenkool gedolven werd in Berin
gen, verloren 175 kompels het leven in hun 
mijn. 

Vanaf nu worden alle KS-kolen uit Zolder 
opgedolven. Zolder is ondergronds met Berin
gen en Houthalen verbonden. Zolder, de laat
ste kolenmijn in België, zal rond Kerstmis '91 
sluiten. Voor het einde van dit jaar moeten nog 
1.300 van de 5.500 resterende mijnwerkers KS 
vaarwel zeggen. Volgend jaar stappen nog 
eens 1.800 kompels op. 

Zondag trok op initiatief van de Beweging 
Oostelijke Mijnwerkers (BOM) een autokara
vaan van ongeveer 120 wagens van Genk naar 
Maasmechelen. Aan de mijnzetels van Water
schei, Winterslag en Eisden werden rouwkran
sen neergelegd. Op zondag 5 november wil 
men in Hasselt betogen tegen de "achteruit-
stelling en ongelijke behandeling van de mijn
werkers van de oostelijke bekkens tegenover 
deze van het westen." 

STAR 21 
De kristendemokratische krant Het Volk 

kreeg van de NMBS een kopie van het nieuwe 
Star 21-plan toegeschoven. Met dit plan wil de 
spoora/egmaatschappij de 21ste eeuw binnen-
sporen. Het plan moet nog aan de Raad van 
Bestuur van de NMBS en dan aan Verkeersmi
nister Dehaene voorgelegd worden. 

Met het Star 21-plan hoopt de spoormaat
schappij haar aandeel op de transportmarkt 
met 50% op te drijven. Moderne treinen, 
stations met uitgebreide parkeergelegenheid, 
stervormige voorstedelijke netten rond Brus
sel, Antwerpen en Luik, opgedreven gemiddel
de snelheden, komfortabele treinen en fiskaal 
aftrekbare treinkosten zijn de tovenwoorden 
voor een toekomstgericht spoorbeleid, 

Star is een belachelijke afkorting in twee 
talen (SpoorToekomst—Avenir du Rail). De 
NMBS is immers nog steeds een nationale 
maatschappij. 

SISULU 
In een stadion tussen Johannesburg en 

Soweto kwamen zondag meer dan 70.000 
tegenstanders van apartheid bijeen. Officieel 
was het de bedoeling om de recente vrijlating 
van enkele ANC-leiders te vieren, maar gaan
deweg groeide de meeting uit tot de grootste 
anti-apartheidsmanifestatie uit de Zuidafri-
kaanse geschiedenis. De autoriteiten kwam 
niet tussenbeide. Nochtans werden de strakke 

veiligheidswetten zowat op elk moment over
treden. 

Walter Sisulu, de bekendste ANC-leider die 
onlangs vrijgelaten werd, sprak de massa toe. 
Sisulu was tot '64 sekretaris-generaal van het 
ANC en werd beschouwd als de rechterhand 
van Nelson Mandela. Sisulu werd samen met 
Mandela tot levenslang veroordeeld. 

In zijn redevoering zei Sisulu onder meer dat 
het Afrikaans Nationaal Congres nooit eenzij
dig de gewapende strijd zal opgeven. Sisulu 
wil wel ovenwegen om de gewelddadige akties 
op te schorten en onderhandelingen te begin
nen als de regering alle politieke gevangenen 
vrijlaat, het ANC legaliseert en de noodtoe
stand waarin het land reeds veertig maanden 
leeft, opheft. 

Regeringsgezinde kranten pleitten intussen 
voor de opheffing van het verbod op het ANC. 
Minister Vlok van Wet en Orde vindt het 
noodzakelijk om vreedzame demonstraties on
gestoord doorgang te laten vinden. 

OPLICHTING RIZIV 
De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeits

verzekering (RIZIV), zal aan een nauwgezet 
onderzoek van het Hoog Komitee van Toezicht 
onderworpen worden. Er kwam immers een 
gigantische zwendel met bijdragebons aan het 
licht. Het onderzoek naar de moord op de 

joernaiist Stéphane Steinier, wiens lijk overi
gens nog niet teruggevonden werd, lijkt enkele 
schokkende onthullingen op te leveren. 

Sindsdien zijn via het milieu van de koppel
bazen duizenden valse bijdragebons ontdekt, 
voor een waarde van meer dan tien miljard 
frank. Jarenlang werden er via dit milieu valse 
bijdragebons gedrukt om via fiktieve werkne
mers van spookfirma's eld achterofver te druk
ken. Bovendien werden valse bijdragebons 
gewoon doorverkorcht aan mensen die niet in 
orde waren met de ziekteverzekering, maar 
voor zware medische kosten stonden. 

Er zouden nu al meer dan 6.000 fraudedos
siers bestaan, maar er wordt verwacht dat dit 
aantal nog sterk zal toenemen. Het Hoog 
Komitee gaat onderzoeken of er bij de fraude 
ook hooggeplaatste ambtenaren betrokken 
zijn. Ook de mogelijke betrokkenheid van kon-
trole-artsen moet volgens minister Busquin 
nagetrokken worden. 

Busquin wil de geleden schade schade ver
halen op de mensen die valse bijdragebons 
indienden en zo onrechtmatig gelden ontvin
gen van hun mutualiteit. De mutualiteiten heb
ben als verzuilde organisaties andere belan
gen te verdedigen hebben dan het openbaar 
belang. Zolang deze toestand blijft duren, lijkt 
een efficiënte kontrole op de uitkeringen en op 
de korrektheid van de bijdragebonnen die in 
sommige sektoren gangbaar blijven, wel uitge
sloten. 
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KORTWEG 

• In april van volgend jaar plant het 
ACV een kongres over de federalise
ring van de sociale zekerheid. 

• Een Brusselse rechter verix>od de 
RTBf verleden week een programma 
over de financiering van de PS uit te 
zenden. Dat getieurde op klacht van 
Javeau, de gearresteerde gewezen 
UNiOP-direkteur. Deze, zijn advokaat, 
noch de rechtbank hadden de uit»n-
ding echter gezien. Er wordt vermoed 
dat deze preventieve censuur PS-
kopstukken wilde beschermen. De 
RTBf besliste het gewraakte program
ma vandaag vrijdag toch uit te zenden. 

• Volgens de woordvoerder van de 
Kommunisösche Partij van de Sovjet
unie mag Hongarije het Warschau-
pakt verlaten als het dat w«, en inzake 
de hereniging van de beide Duitslan
den, wil de USSR ook het recht van de 
vrije keu» van de DDR respekteren. 

• Nigel Lawson nam ontslag als Brits 
minister van Financiën. 13e reden hier
over was een meningsverschil met de 
persoonlijke adviseur van Thatcher 
over de toetrede van London tot het 
Europese Monetaire Systeem. iTiat-
cher ziet dit niet zo goed zitten. Ook 
twee gezaghebbende konservatieve 
toppolttici en gewezen ministers, Geof
frey Howe en Michael Heseltine, spra
ken 2ich na het ontslag van Lawson uit 
voor een snelle toetreding van het pond 
tot het EMS. Volgens een populariteit
speiling die deze week bekend ge
maakt werd, haalde premimer Thatcher 
de laagste populariteltsskore uit de 
geschiedenis van de Britse opiniepei
lingen. 

• Volgens Antoon Van Damme, staf
houder van de Gentse balie, zou geen 
enkel bedrijf het faillissement ontlopen 
als het georganiseerd was zoals het 
Belgische g^«chtei i j i (e apiiaraat. 

• Een Arianeraket brecht de Intelsat 
Vi, totnogtoe de grootste kommunika-
tiesatellietter wereld, in een baan rond 
de aarde. Deze satelliet kan 120.000 
telefoongesprekken en een groot aan
tal televisiekanalen tegelijk doorsturen. 

• In de DDR blijft m«n massaal politie
ke hervormingen eisen. Ook de officië
le media maken nu melding van de 
demonstraties voor meer demokratle, 

• Op 1 januari '90 stappen 7.751 perso
nen (WJna «>%) van het nationale nti-
nisterle van Openbare Werken over 
naar het Vlaamse, Waalse of Brusselse 

EP-LID JAAK 
VANDEMEULEBROUCKE OVER 
DE SPAANSE VERKIEZINGEN: 
NATIONALISTEN WINNEN, 
GROENEN VERLIEZEN 
• Men leest in de kranten wel uitgebreid 
hoe de PSOE van Felipe Gonzales de abso
lute meerderheid in Spanje wist te behou
den, maar over het lot van de regionale 
partijen tast iedereen blijkbaar in het duis
ter. Ook onze beide televisie-omroepen ver
gaten de Spaanse nationalisten. Hoe heb
ben zij het er dan van afgebracht? 

„In Spanje zijn de parlementsverkiezingen 
van afgelopen zondag uitgedraaid op een 
oven/i/inning voor de nationalisten, en dat zo
wat in elke denkbare "autonomia". 

De Convergencia i Unio uit Catalonië wor
den weer de derde partij in Spanje. Verleden 
keer waren ze net voorbijgestoken door de 
CDS van Adolpho Suarez, maar die verloor 5 
zetels en belandt nu met 14 leden in de Cortes. 
Zijn alliantie met de behoudsgezinde Fraga 
Iribarne in verscheidene grote steden van 
Spanje werd hem dus niet in dank afgenomen: 
van centrum links verschoof zijn formatie naar 
centrum rechts en dat ligt de kiezer blijkbaar 
niet." 

• Hoe is de politieke situatie in Spaans 
Baskenland? 

„In Baskenland omen de nationalisten ook 
versterkt uit de strijd. De behoudsgezinde 
Partido Nacional Vasco behoudt zijn vijf ze
tels, evenals de radikale Herri Batasuna, die 
op 4 zetels blijft. E. V.A.-lid Eusko Alkartasuna 
komt van niets op twee zetels, en de linkse 
Euskadiko Esquerra blijft op twee." 

• En de andere regionale partijen? 

,,In Andalucia komt E. V.A.-lid Partido Anda-
luclsta van niets naar twee zetels. 

Voorts heeft de Union Valenciana nog twee 
zetels en ook de regionale partij van Aragon 
blijft in het Spaans parlement met één zetel. 
Met deze formaties zijn er kontakten, maar die 

•m 

iüMte 'iliiWii 
hebben vooralsnog niet tot een akkoord kun
nen leiden." 

• Zijn er nog andere opmerkelijke krachts
verschuivingen in het Spaanse politieke 
landschap? 

„De PSOE van Felipe Gonzales zal in ieder 
geval met zijn 175 zetels op 350 rustig verder 
kunnen regeren. De grootte oppositiepartij, 
de Partido Popular, de erfgenaam van de 
Allianza Popular, blijft status quo op 107 ze
tels. De linkse koalitie wint wel een aantal 
zetels, maar blijft op 17 hangen. 

De Groenen daarentegen halen in Spanje 
slechts 0,09% of 17.808 stemmen, wat een 
onverwacht lage uitslag is." 
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ABORTUS EN ZIN 
VOOR EVENWICHT 

R
EEDS na de eerste debatdag 
voelde Rik Vandekerckhove uit 
de vele tussenkomsten de wens 
om alsnog tot een konsensus te 
komen. Ook stelde hij vast dat „in 
vele, zoniet alle politieke frakties 
ook onderling een brede ver
scheidenheid van opvatting en 
nuancering blijkt." 

Zoals te verwachten viel was de 
kern van het probleem de om

schrijving van het begrip „noodsituatie". In dit 
verband verwees de VU-fraktievoorzitter naar 
het voorstel van Frans Baert en Walter Pee-
ters, dat als amendement opnieuw was inge
diend en gesteund werd door de franstalige 
kristen-demokraten. „Daarom doetn wij alsnog 
een oproep tot de verscheidene politieke frak
ties om, in de geest van het voorstel Baert-
Peeters een poging te ondernemen om aan het 
probleem van de aanpassing van de strafwet 
in deze materie een wellicht voor allen aan
vaardbare oplossing te bieden." 

Maandag j. l . herhaalde partijvoorzitter Jaak 
Gabriels deze oproep, om zo het voor de VU te 
verregaande voorstel Lallemand-Michielsens 
om te buigen in de richting van het eigen 
initiatief. En voor de CVP voegde hij eraan toe: 
,,ln plaats van zich steriel in te graven en de 
macht van het getal te ondergaan, is het beter 
een initiatief te steunen waarrond een grote 
eensgezindheid gevonden kan worden." 

Frans Baert en Walter Peeters verdienen 
alle gelukwensen. Hun inzet om rond het VU-
initiatief een brede eenstemmigheid te laten 
groeien mag dan misschien nog stuiten op 
partijpolitieke kortzichtigheid, stilaan dringt 
toch door dat het „tussen enerzijds het ob-
struktief ontkennen van de noodzaak de straf
wet aan te passen aan de maatschappelijke 
realiteit en anderzijds het nastreven van een 
zo ruim mogelijke liberalisering de deur opent 
voor een echte, mekaar benaderende bespre
king." 

Vanuit zijn 27 jaar ervaring als huis-gezins-
arts schetste Peeters om een diep-menselijke 
wijze enkele schrijnende voorbeelden van pijn
lijke toestanden van nood waartoe een zwan
gerschap in een aantal gevallen kan aanlei
ding geven. „Het is de trieste maatschappelij
ke realiteit in een land dat er zich op beroemt 
de meest strikte abortuswet te hebben en dat 
tegelijk lijdzaam toeziet hoe deze strafwet al 

dan niet wordt toegepast naargelang het arron
dissement en dat toelaat dat jaarlijks zo'n 15 
tot 20.000 vrouwen zich naar buitenlandse 
abortuscentra begeven. Deze realiteit negeren 
getuigt van grote politieke onverantwoordelijk
heid, ofwel van een verregaande hypokrisie." 

Een bijna identiek uitgangspunt hanteerde 
Frans Baert: „Naar mijn persoonlijke diepste 
overtuiging is abortus in principe moreel nooit 
geoorloofd, in geen enkel geval. Al weet ik niet 
wat ik zou doen, mocht ik konkreet met het 
probleem worden gekonfronteerd." Bij de be
nadering van een probleem als abortus moe-

Het abortusdebat in de Senaat is 
zonder enige twijfel rustig en 
sereen verlopen. Tegelijkertijd 
beklijft echter het gevoelen dat 
het bij een dovemansgesprek is 
gebleven. Waarmede we bedoe
len dat eikeen verkrampt zijn 
stelling aanhield. 
Enkel de VU trachtte bij monde 
van de senatoren Frans Baert en 
Walter Peeters tot een brede 
overeenstemming te komen. Zij 
diende hiertoe, gesteund door 
de PSC, een aantal amendemen
ten in. De stellingenoorlog begaf 
evenwei niet, en meteen houdt 
het voorstel Lallemand-Michiel
sens tot op vandaag stand. Zelfs 
de zuiver wetgevende bedenkin
gen van Baert vonden geen ge
hoor, behalve dan blijkbaar bij 
de IRaad van State. 

ten beginselvastheid, menselijkheid en ethi
sche zin in de mate van het mogelijke met 
mekaar in evenwicht gebracht worden. ,.ln de 
publikaties van voorstanders van het voorstel 
Lallemand-Michielsens mis ik soms de bekom
mernis om het recht en het lot van het ongebo
ren leven, van het kind dat normaal het eind
punt van de zwangerschap is. Bij de tegen
standers van de depenalisatie van abortus 
vind ik daarentegen vaak niet het minste 
begrip voor het drama van de vrouw die, ten 
einde raad, een abortus vraagt." 

Senator Frans Baert: „Naar mijn per
soonlijke diepste overtuiging is abor
tus in principe moreel nooit geoor
loofd. Al weet ik niet wat ik zou doen, 
mocht ik konkreet met het probleem 
worden gekonfronteerd." 

NOODSITUATIE 
Als enige partij heeft de VU de zoektocht 

naar dat evenwicht ondernomen. Talrijke hoor
zittingen, overleg- en werkvergaderingen leid
den uiteindelijk tot een menselijk en maat-
schappelijk-reëel voorstel. „De VU is de enige 
partij die tot dusver heeft gepoogd de harde en 
oude tegenstrijdige standpunten te overbrug
gen. " Zo schreef Lou De Clerck in Gazet van 
Antwerpen. Bondig samengevat gaat het voor
stel uit van het onbetwistbare standpunt dat de 
zwangerschapsafbreking strafbaar is en blijft 
omdat gedurende de hele zwangerschapspe
riode menselijk leven aanwezig is. De maat
schappij heeft de plicht dit leven te bescher
men, abortus moet dus als misdrijf in het 
strafwetboek blijven. Beseft wordt tegelijkertijd 
dat in bepaalde noodsituaties zwangerschaps
afbreking niet moet bestraft worden. Daartoe 
moet in de wet het begrip noodtoestand als 
strafuitsluitende verschoningsgrond inge
schreven worden. De beoordeling van deze 
verschoning laat de VU aan de rechter over 
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WETSTRAAT 

BINGO: DE VERSLAVING zodat alle lichtzinnigheid en andere ekskuses 
om tot abortus over te gaan kunnen uitgeslo
ten worden Ook wil de VU de abortus-op-
aanvraag voorkomen 

Tot zover de ruggegraat van het voorstel van 
Baert en Peeters Groot struikelblok m het 
voorstel Lallemand-Michielsens is juist het be-
gnp „noodsituatie" Het initiatief van de VU 
gaat ervan uit dat deze ontstaat uit een konflikt 
tussen twee waarden van eenzelfde orde het 
recht op leven van de mens in wording en het 
recht op volwaardig menselijk leven van de 
vrouw BIJ wijze van algemene norm wordt de 
noodsituatie omschreven als „een dergelijke 
toestand van nood, dat menselijkerwijze de 
bestraffing van de vructitafdrijving met ge
wenst IS en maatscfiappelijk gezien bestraf
fing, ofwel met gewenst ofwel zonder nut is 
ofwel en ten hoogste slechts een maatschap
pelijk nut heeft dat met opweegt tegen het 
bijkomend trauma van strafvervolging en be
straffing " 

IN FEITE OP VERZOEK 
Het voorstel van Lallemand en Michielsens 

geeft geen omschrijving van noodsituatie 
deze zou het karakter van misdrijf wegnemen 
en de beoordeling ervan berust bij de soeverei
ne appreciatie van de geneesheer 

Hiertegen heeft Frans Baert fundamentele 
bezwaren „Het is verbazingwekkend dat de 
eerste potentiële beklaagde, de geneesheer, 
zelf oordeelt over zijn eigen strafbaarheid en 
dus rechter is in eigen zaak zonder kontrole 
van de rechter Hetzelfde geldt trouwens voor 
de vrouw " En hij vervolgt „Abortus blijft 
strafbaar gesteld, maar tegelijk wordt bepaald 
dat er geen misdrijf is in een noodsituatie Die 
noodsituatie wordt dus als voorwaarde gesteld 
voor het wegvallen van de strafbaarheid Dit 
alles IS in tegenstrijd met de meest elementaire 
beginselen van straf- en strafprocesrecht, wel
licht zelfs van de grondwet Wanneer een feit 
als misdrijf wordt gekwalificeerd, is het de 
strafrechter die soeverein oordeelt " 

Volgens Frans Baert hadden de indieners 
beter het begnp noodsituatie laten vallen, en 
gewoon gesteld dat abortus op verzoek van de 
vrouw met langer strafbaar is „Dat is het nu 
ook, maar men durft het met uitdrukkelijk 
zeggen omdat gevreesd wordt dat er dan geen 
meerderheid is " Voor hem is de ingeroepen 
noodsituatie in feite „nep", een „petitioprinci-
pii" oordeelt de eerst geraadpleegde arts 
negatief, dan wendt de vrouw zich gewoon tot 
een andere arts „Dit is een aanfluiting van 
elke redelijkheid en elke medische en juridi
sche ernst " 

Op het ogenblik dat we dit neerschrijven — 
dinsdagochtend — wijzen lekken erop dat de 
Raad van State volmondig instemt met de 
bedenkingen van Frans Baert Samen met 
hem hopen we dan ook dat de bezwaren met 
zomaar van tafel geveegd worden en dat een 
redelijke oplossing mogelijk is (j-a-) 

In het begin van de jaren 70 besliste de 
gemeenteraad van Aalst, op voorstel van Jan 
Caudron, de Jackpot of Eenarmige bandiet op 
het grondgebied van Aalst te verbieden Dit 
voorstel werkte aanstekelig want vele gemeen
ten volgden het Aalsterse voorbeeld De hou
ding van deze gemeentebesturen heeft onze 
nationale wetgeving gunstig beïnvloed want 
kort nadien werd de Jackpot bij wet verboden 

De gokmaffia zat echter met stil en vond iets 
nieuws de Bingo Voor Jan Caudron een 
reden om dit probleem in de Kamer aan te 
kaarten en de minister van Justitie hierover te 
interpelleren 

Precieze cijfers over de omvang van het 
gokken zijn met bekend Volgens het medisch-
sociaal centrum ivlatt Talbot te Borgerhout zou 
België naar schatting vijftig- tot honderddui
zend verslaafde gokkers tellen Bijna 40 pro
cent van de huisartsen worden dagelijks met 
gokverslaving in hun praktijk gekonfronteerd, 
aldus een enquête van dit centrum 

De wet op het spel van 24 oktober 1902 zegt 
dat het verboden is voordeel te trekken uit 
kansspelen De wet maakt echter een onder
scheid tussen kans- en behendigheidsspelen 
ze IS met van toepassing op spelen die li-
chaamsoefening of handigheid vereisen, 
evenmin op weddenschappen die naar aanlei
ding van deze spelen aangegaan worden 

Maar er is meer De overheid organiseert 
zelf kansspelen, en treedt hierdoor haar eigen 
wetten met voeten Onder het motto „spelen is 
pas gevaarlijk als het illegaal gebeurt", organi
seert de staat haar eigen spelen Iedereen 
kent nog wel de vroegere Koloniale en Afri
kaanse Loterij, vanaf 1964 omgetoverd in de 
huidige Nationale Loterij Nadien volgden de 
Lotto, de Joker, de Subito, de Presto en de 
Duo (,,er zijn twee winnaars in u'") 

mm 
Zo mag onder staatstoezicht ook voor geld 

gespeeld worden in kasino's in die centra die 
belangrijk geacht worden voor het toerisme 

In deze kasino's zijn verschillende kansspe
len toegelaten maar daarnaast zijn er tal van 
kafees en lunaparken waar de jackpot wel 
verboden werd, maar zijn rol overgenomen 
werd door allerlei elektronische kansspelen, 
en met in het minst door de Bingo, een soort 
elektronische biljart die in werking gebracht 
wordt door een inworp van 5 fr 

Het verraderlijke van deze Bingo is, dat hij 
zo onschuldig lijkt De jackpot werd destijds 
van de lijst van toegelaten automaten ge
schrapt omdat er om geld gespeeld werd De 
Bingo IS toegelaten omdat er Alleen voor 
amusement op staat 

In de praktijk echter zijn alle bingo-toestellen 
verbonden met uitwendige tellers achter de 
tapkast, die de uitbaters toelaten bedragen 
van 1 000 fr en meer te laten registreren op de 
inwendige teller van het bingo-toestel Op die 
manier is de speler met meer gebonden aan 
het ,,5 frank per spel"-pnncipe uit de wet, 
maar wordt de inzet onbeperkt Dat deze inzet 
soms enorme proporties aanneemt is verklaar
baar, vermits een grotere inzet steeds grotere 
winsten voorspiegelt 

De winnaars van deze goklust zijn de kafee-
uitbaters en de bingo-uitbaters De kafeebaas 
strijkt soms 50 % en meer van de winst op, 
afhankelijk van zijn kontrakt met de bingover
deler 

De verdelers van bingo-automaten staan 
zonder verpinken een lening zonder intrest toe 
aan beginnende kafee-uitbaters die hun auto
maten in hun kafee willen plaatsen, om toch 
maar de gunst van de kafee-uitbaters te win
nen en een zoveelste afzetmarkt voor de 
automaten te veroveren 

OOGJES DICHT... 
f^aar ook de Belgische Staat pikt een graan

tje mee Een bingo brengt jaarlijks 36 000 
frank startbelasting op plus de taksen op de 
winsten 

Daarnaast worden ook de bingoverdelers op 
hun inkomsten belast 

En dat terwijl deze hele handel zich volledig 
in de onwettelijkheid situeert Deze winsten 
worden immers met gerealiseerd met de inzet 
van 5 fr per spel 

Toch knijpt de Staat een oogje toe en 
inkasseert zij op die wijze een flinke som 
taksen en belastingen 

Jan Caudron meent dan ook dat aan deze 
toestand een einde moet komen Daarom 
vroeg hij Justitieminister Wathelet om de bin
gotoestellen van de lijst van de toegelaten 
speelapparaten te schrappen, de wet strikt te 
doen naleven, en de kontrole te verscherpen 
HIJ werd hierbij gesteund door vertegenwoordi
gers van de meeste partijen 

Minister van Justitie Wathelet antwoordde 
dat hij zijn diensten de opdracht zal geven na 
te gaan hoe men restriktiever kan optreden 
tegen misbruiken met bingo-speelautomaten 
HIJ wacht eveneens het verslag af van de 
prokureur-generaal 

Met dit antwoord gaf de minister toe dat er 
een en ander misloopt en dat Jan Caudron ten 
gronde gelijk heeft We hopen dat de minister 
de moed zal hebben de bingo op dezelfde 
wijze aan te pakken als destijds met de jackpot 
gebeurd is p.^^ y^^ Schuyienbergh 
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VU-KONGRES, IEDEREEN 
DOET MEE 

E voorbereiding van het VU-kon-
gres '90 is reeds volop aan de 
gang 

Een kongreskommissie werd 
samengesteld uit vertegenwoordi
gers van de verschillende arron
dissementen, VUJO, de VU-vrou-
wen 

Maar ook alle geïnteresseerden 
worden uitgenodigd 

VAN ONDER... 
De kongreskommissie heeft in eerste instan

tie het werkschema vastgelegd Goede afspra
ken, eerlijk spel Uitgangspunt is, dat het 
kongres door alle VU-leden en volksnationalis-
ten moet gedragen worden Daarom zullen 
tijdens de volgende maanden alle afdelingen 
een bezoek krijgen van een mandataris, be
stuursleden vah het arrondissement en/of staf
medewerkers Op het agenda van deze Ont
moeting met de afdeling staan ondermeer een 
uitgebreide enquête en een gesprek over de 
partij, het volksnationalisme, de politieke pno-
riteiten Terzelfdertijd hebben het partijbe
stuur, de arrondissementen en de partijdien-
sten een gestoffeerd aanbod voor het volgend 
werkjaar uitgekiend Elke afdeling kan een op 
maat gesneden programma uitwerken 

...NAAR BOVEN... 
Uit al deze ontmoetingen zal inspiratie en 

,,materiaal" worden geput om de ontwerptek
sten voor het kongres vorm en inhoud te 
geven „Plus est en vous" is de stelregel Met 
een paar duizend aktieve VU-werkers weten 
we meer dan met kleine groepjes 

Het uitschrijven van de ontwerpteksten is 
dan weer de taak van de kongreskommissie 
Dat moet voor februari gebeuren Tegen die 
tijd verwachten we dat de tekstschrijvers onder 
hoogspanning staan Op dat ogenblik begin
nen ook de zogenaamde statutaire kongres-
werkzaamheden te lopen De ontwerpteksten 
worden verzonden naar de afdelingen, waar ze 
tijdens een algemene ledenvergadenng be
sproken worden De afdeling kan amendemen
ten en resoluties voorstellen Het resultaat van 

dit noeste werk wordt samengebracht door de 
arrondissementen die sprekers voor het eigen
lijke kongres aanduiden Zoals gezegd zal dit 
doorgaan op 12 en 13 mei Het ei van de 
Volksunie krijgt m ieder geval een lentekleedje 
aangemeten Of dit ook het ei van Columbus 
zal worden zal in grote mate afhangen van alle 
volksnationalisten in Vlaanderen Iedereen 
krijgt de kans om mee te werken Doen dus' 

...EN TERUG! 
Uiteraard hebben de kongreskommissie en 

de VU-partijraad zich ook al bezonnen over het 
uiteindelijk doel van het kongres Zoals vaak is 
het zinvol om duidelijk te maken wat met de 
bedoeling is 

De Volksunie zal op 12 en 13 mei 
van volgend jaar kongresseren 
over haar gedachtengoed, het 
volksnationalisme, haar pro
gramma en politiek profiel en 
optreden. Met dit kongres wil de 
VU haar visie op Vlaanderen, Eu
ropa en de wereld van morgen 
uittekenen. Geen ontkenning 
van het verleden, integendeel. 
Bouwend op het rijk gedachten
goed worden de bakens voor 
morgen vastgelegd. Het kongres 
wordt wervend en wervelend. Ie
dereen mag en moet zijn of haar 
steentje bijdragen. 

Niet de bedoeling is het uitschrijven van 
saaie kongresresoluties, droge zinnetjes in 
een nog drogere vorm van paragraaf twee-vier, 
littera twee punt zeven Noch is het de bedoe
ling een keimoeilijke tekst met chique woorden 
en onverstaanbare politikologen-praat af te 
leveren Evenmin wil niemand het rijke VU-
programma en de universele boodschap en 
maatschappijvisie van het volksnationalisme 
overboord gooien om met een nieuwsoortige 
marketing-approach (i) in yuppie-stijl uit te 
pakken Integendeel 

Het kongres, de kongresteksten en de bood
schap van het hele opzet moeten wel omschre
ven, geaktualizeerd en geprofileerd worden In 

verstaanbare taal heet dit vertaald, vernieuwd 
in de huidige maatschappij en uitgedragen in 
een aansprekende en wervende stijl Het 
volksnationalisme is immers aktueler dan ooit 
Niet alleen manifesteert het zich overal ter 
wereld en veel sterker dan ooit voorheen In 
het Oostbloklanden, maar ook in de Verenigde 
Staten bijvoorbeeld waar sinds de zeventiger 
jaren opnieuw een onstuitbare beweging naar 
meer federalisme en besluitvorming in kleinere 
gehelen op gang werd gebracht Ook in eigen 
land en in Europa biedt het volksnationalisme 
de meest uitgelezen maatschappijvisie op 
mens en samenleving om de toekomst voor te 
bereiden Boven-nationale beslissinsniveau's 
zoals de Europese Gemeenschap en de nieu
we Europese onderneming aksentueren het 
belang van het individu en zijn of haar leefge
meenschap Het volk als kultureel, historisch 
en sociaal geheel is de ideale knng om een 
leefbare samenleving te organiseren 

Dit gaat trouwens veel verder dan het louter 
uittekenen van een staatsstruktuur, wat in ons 
land gelukkig al een heel eind is opgeschoten 
Het gaat nu misschien zelfs veel meer over het 
definiëren en ontwikkelen van een natie- of 
volkgebonden solidariteit, in eigen groep en 
met anderen Nieuwe opdrachten liggen in het 
aanduiden en behartigen van het algemeen 
belang en de vrijheid van ons volk in de wereld 
enerzijds en van het individue binnen dit ge
heel anderzijds 

,,Vrij Vlaanderen, vrije mensen" is een per-
fekte vertaling van de aandachtspunten die nu 
van kruciaal belang worden Wie hier niet van 
overtuigd is moet er maar eens 1984 van 
George Onwell of Kinderen van de Arbat van 
Anatoly Rybakov op nalezen om een idee te 
krijgen van waar we in ander ekstremen kun
nen belanden 

HANDVEST 
De Volksunie zou wel gek zijn mocht ze deze 

boodschap met met kracht en vernieuwend 
uitdragen In Vlaanderen is zij de enige partij 
die mensen en ideeën verzamelt waarin dit 
gevoelen voor een rechtvaardige en vrije leef
gemeenschap tot in de diepste weefsels vervat 
zit Kristen-demokraten beogen misschien 
eenzelfde rechtvaardigheid maar zien dit als 
beperkend gestruktureerd in de eigen hokjes 
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en zuilen verwezenlijkt. Socialisten van hun 
kant vertalen dit in klassen en zitten door de 
stilaan kunstmatige opdeling hierin met een 
stevige identiteitskrisis opgezadeld. Het opbla
zen van het individu door de liberale partij 
garandeert misschien wel vrijheid, maar rezul-
teert evenzeer in enorme lots-eenzaamheid. 

De Vlaams Blok-doktrine is hiervan wellicht de 
antipode: het volk wordt als het ware een 
gevangenis waarin de orde de levende adem 
afsnijdt. Of men zich in een woestijn (van 
vrijheid) of in een cel (van onvrijheden) bevindt 
geeft trouwens perfekt hetzelfde gevoel. Bo-
vendjen slaagt de VB-doktrine er totaal niet in 
om de plaats van de eigen gemeenschap in 
een open en vrije wereld te definiëren. Agaiev 
daarentegen is als een moeilijk kind dat zich 
afzet tegen elke waardevolle, maar reeds be
staande, opvatting en enkel de eigen, zeer 
beperkte ideologie bespeelt. Hetgeen evenwel 
niets afdoet aan het belang van de aandachts
punten van de groene beweging. 

Alleen een volksnationale maatschappijvisie 
kan erin slagen om een sinteze te maken van 
de uitdagingen en de kansen die zich vandaag 
aftekenen. Binnen de kongreskommissie werd 
dit als belangrijkste doelstelling van het kon-
gres vooropgesteld. Het uiteindelijke rezultaat 

zou het handvest van het volksnationalisme in 
Vlaanderen moeten worden dat in ontwerp
vorm wordt voorgelegd en besproken, ge
amendeerd en gewijzigd kan worden. 

WERKGROEPEN 
Naast deze werkzaamheden rond de meer 

globale maatschappijvisie wordt vanuit de kon
greskommissie ook gewerkt aan een aantal 
eerder praktijkgerichte deelaspekten van de 
grote vraagstukken van deze tijd. Vier tema-
verantwoordelijken kregen de moeilijke maar 
bijzonder belangwekkende opdracht toegewe
zen om rond tema's werkgroepen samen te 
stellen en studiewerk te organiseren. Zo zal 
volksvertegenwoordiger Paul Van Gansbeke 
de problematiek rond arbeid, kennis en wel-
vaart(sverdeling) uitdiepen. Zijn kollega Frieda 
Brepoels bekommert zich om de nieuwe uitda
gingen inzake vrije tijd, kuituur en omgeving. 
Senator en gewezen diplomaat Hans De Bel
der is dan weer best geplaatst om de evoluties 
en verhoudingen tussen Vlaanderen, Europa 
en de wereld te bestuderen. Een laatste werk
groep is bijzonder belangwekkend. Hierin die
nen de relaties en konflikten tussen weten

schap, etiek en samenleving uitgedokterd. De 
leiding van deze werkgroep is voorlopig nog 
vakant. Stefan Ector 

KONGRES-
BRIEVENBUS 
Ook U kunt meedenken rond het volksna-
tionatisme van vandaag en de diverse 
bestudeerde tema's. Uiteraard is het prak
tisch onhaalbaar om een zeer grote kon
greskommissie samen te stellen. De kom
missie wil echter met open oog en oor 
haar werkzaamheden uitvoeren. Vandaar 
dat ondemieer een Kongres-brievenbus 
wordt geïnstalleerd waar al uw sugges
ties, bedenkingen, tips voor artikels en 
boeken... welkom zijn. Het adres is ge
kend: Kongres-brievenbus, VU-studie-
dienst, Barrikadenpletn 12, te 1000 Brus
sel. 
Schrijven dus! Van onze kant zult u alle 
kongrespublikaties ten gepaste tijde toe
gestuurd krijgen. 

WIJ GAAN ER WEER TEGENAAN 
Dit voorjaar werd een WIJ-abonnementenslag gehouden die 1000 

nieuwe abonnees opleverde. Op 11 juli j.1. werd de persoonlijke stand 
afgesloten en leverde onderstaand rezultaat op. De rest werd aangevuld 
door de arrondissementen. 

EINDSTAND 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

7. 
8. 

10. 
11. 

15. 

17. 

André Willems, Maasmechelen 41 
Bert Verleysen, Munsterbilzen 31 
Georges Raes, Ledegem 27 
Ivo Coninx, Genk 16 
Karel Rigo, Gent 13 
Marie-Louise Thiebaut, Berg 13 
Jaak Gabriels, Bree 11 
Anny Lenaerts, Wilrijk 10 
Jaak Vander Haegen, Oudenaarde 10 
VU-Wingene 9 
Jan Caudron, Aalst 8 
Erik Vandewalle, Izegem 8 
vu-Deerlijk 8 
vu-Vilvoorde 8 
Rita Gaublomme, Boechout 7 
Walter Storms, Lovendegem 7 
Eva De Vos, Nederhasselt 5 
Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse 5 
Luk Van Biesen, Kraainem 5 
Koen Van Caimere, Merelbeke 5 
VU-Haacht 5 

Vanaf november gaan wij er opnieuw tegenaan, met vernieuwde 
krachten. En weer liggen er prachtige prijzen te wachten. Hierbij het 
lijstje. 

TOMBOLAPRIJZEN 
— Kombi-oven (waarde 40.000 fr.) 
— U en uw levenspartner van kop tot teen in het nieuw gestoken 

(waarde 20.000 fr.). 
— Tien eendagstrips over het kanaal. 
— Meerdere boekenpaketten. 
— Een week vakantie in Zuid-Tirol. 
— 10 stereo-radios + kassette 
— De beste prozawerken van Felix Timmermans (waarde 7.990 fr.) 
— 30 haardrogers + badkamerradio's. 
— 40 autostofzuigers 
— 2 Gidsen voor Vlaanderen 
— Geldbeugels, tientallen kogelpennen enz. 
Deze tombola loopt i.s.m. Siemens, Sukses Kleding Meyers, Reizen 
Vermeersch, Davidsfonds, NMKN, Kredietbank. 

Wat moet u doen? U maakt een nieuwe abonnee op ons weekblad en 
u en de aangebrachte abonnent ontvangen elk een tombola-biljet 
waarmee kan meegedongen worden naar een van deze schitterende 
prijzen. 

Een seintje naar het algemeen sekretariaat dat u meespeelt is altijd 
leuk. Bovendien sturen wij U dan enkele proefnummers en formulieren 
voor doorlopende opdracht. Zo kost WIJ slechts 100 fr. per maand. 

U doet toch ook mee? 
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ONTWIKKELING 

NIEUW STATUUT VOOR 
DE VRUWILUGE 

ONTWIKKELINGSHELPER 

H
ET geplande nieuwe koninklijke 
besluit vertrekt van de volgende 
uitgangspunten dat de toch wat 
negatief klinkende term „vrijwilli
ger" zal worden vervangen door 
een andere term zoals bvb NGO-
kooperant Het gaat hem daarbij 
over meer dan een woordkwestie, 
op deze manier wordt juister om
schreven over welke medewer
kers het eigenlijk gaat, namelijk 

diegenen die werken in een projekt van een 
niet-goevernementele ontwikkelingsorganisa
tie 

De NGO-kooperant krijgt een erkenning van 
de minister van Ontwikkelingssamenwerking 
voor een tot drie jaar Die termijn kan verlengd 
worden De erkenning houdt in dat de persoon 
wordt ingeschakeld in een projekt van een 
zogenaamde uitzendorganisatie, m a w een 
niet-goevernementele ontwikkelingsorganisa
tie Uiteraard moet ook die organisatie door de 
minister erkend zijn 

OOK FINANCIEEL 
De erkende NGO-kooperanten moeten een 

degelijke vorming krijgen voor zij vertrekken 
naar hun projekt Die vorming zal worden 
gesubsidieerd In het ontwerp-KB worden de 
volgende opleidingen vernoemd een orienta-
tiecyclus, de direkte en specifieke voorberei
ding, de taalkursus en een mogelijke bijscho
ling tussen twee opdrachten in 

Volgens het nieuwe KB zou ook de materiele 
toestand van de NGO-kooperant aanmerkelijk 
verbeteren Minister Geens ziet daarvoor vol
gende manieren 

1 Er komt een maandelijkse toelage van het 
ABOS, gestort op een rekening bij de ASLK, 
en met een basisbedrag van 16 000 frank, nog 
te vermeerderen met een ancienniteitskoeffi-
cient De partner van de NGO-kooperant die 
zelf geen werk in het buitenland heeft, krijgt 
ook een vergoeding van 40 % van de vergoe
ding van de NGO-kooperant Wie halftijds als 

vrijwilliger naar het buitenland vertrekt, krijgt 
70 % van zo'n ABOS-vergoeding 

2 Er worden kinderbijslag en kraamgeld 
voorzien, volgens dezelfde barema's als die 
worden toegepast bij het njkspersoneel 

3 Voor elk schoolgaand kind van de NGO-
kooperant wordt een jaarlijks schoolgeld van 
maksimaal 60 000 frank voorzien 

4 Alle gezinsleden kunnen om de 2 jaar voor 
een vakantie naar huis volgens het KB wor-

SOCIAAL 

Vorig jaar waren de gesprekken 
begonnen over een nieuw ko
ninklijk besluit dat het statuut 
van de vrijwilliger in de Ontwik
kelingssamenwerking diende te 
herzien. Het huidige KB dateert 
al van 24 september 1964, en 
heeft dus net zijn 25ste verjaar
dag gevierd. 
Minister van Ontwikkelingssa
menwerking André Geens wil na 
een kwarteeuw eindelijk de vrij
willigers in de Ontwikkelingssa
menwerking een beter statuut 
geven om hen op een meer pro
fessionele en tegelijk meer ge
waardeerde manier ten dienste 
te kunnen stellen van de ontwik-
kelingsprojekten overal ter we
reld. 

den de reiskosten betaald door de schatkist 
5 Voor het vervoer van de persoonlijke 

bezittingen wordt eveneens een vergoeding 
voorzien Elke volwassene kan 100 kg reis-
goed meenemen, voor een kind is dat 50 kg 

6 Er komt een ekstra verzekering voor 
invaliditeit en eventuele repatnenng in geval 
van een ernstige ziekte Die verzekenng zal 
gelden bovenop de bestaande voorzieningen 
van de Dienst voor Overzeese Sociale Zeker
heid 

In het nieuwe Koninklijk Besluit worden ook 
een paar maatregelen opgenomen voor de 
NGO-kooperant die na beëindiging van zijn 
erkenning weer naar huis keert 

— Zijn of haar erkenning blijft nog maksi
maal 4 maanden lopen, te berekenen op basis 
van 5 dagen verlening per maand gepresteer
de dienst in het buitenland Vanaf het ogenblik 
dat de teruggekeerde NGO-kooperant nieuw 
werk heeft gevonden of een werkloosheidsver
goeding krijgt, vervallen in ieder geval alle 
voordelen van zijn/haar statuut als NGO-koop
erant 

— De teruggekeerde NGO-kooperant kan 
maksimaal zes maanden lang nog genieten 
van de voordelen van het statuut om o m 
animatieaktiviteiten te verzorgen of om een 
herscholing te volgen 

Er komt een subsidiering voor Intercodev en 
voor de uitzendorganisaties (de NGO's dus), 
om hen in staat te stellen een omkadering uit te 
bouwen van de erkende NGO-kooperanten 
Op die manier zullen die beter dan nu het geval 
IS begeleid kunnen worden in hun taak 

(Het IS belangrijk te weten dat het nieuwe KB 
met zal gelden voor alle vrijwilligers die werden 
erkend op basis van het huidig Koninklijk 
Besluit van 24 september 1964, tenzij zij nog 
meer dan zes maanden dienst voor de boeg 
hebben Hiervoor moet dan wel een bijzondere 
aanvraag worden ingediend) 

Aan Intercodev, de federatie van de Belgi
sche uitzendorganisaties van NGO-kooperan
ten, zal een belangrijke rol als gesprekspartner 
met de overheid worden toegekend Zij krijgt 
een uitgebreide adviesfunktie 

Er komt ook een advieskommissie samenge
steld uit vertegenwoordigers van Intercodev, 
van ABOS en van eksterne eksperten Deze 
kommissie zal o a fungeren als overlegorgaan 
tussen de overheid en de NGO 
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Belangrijk om weten is dat er nog een hele 
procedure moet worden gevolgd om dit nieuwe 
statuut definitief te maken. Het gaat eerst nog 
voor goedkeuring naar de Inspektie van Finan
ciën, dan naar de minister van Begroting en 
tenslotte voor advies naar de Raad van State. 
Minister van Ontwikkelingssamenwerking An
dre Geens rekent op nog minstens zes maan
den vooraleer het nieuwe KB van kracht zal 
zijn. 

GOEDE BAZIS 
Wel komt er binnenkort een ander nieuw KB 

om de voordelen van het huidige statuut te 
verbeteren. Dat nieuwe KB zal met terugwer
kende kracht in voege treden op 1 januari 1988 
en behelst de uitbetaling van kraamgeld vol
gens de barema's van het rijkspersoneel en de 

Minister André Geens heeft gezorgd 
dat de vrijwilligers in de ontwikkelings
samenwerking een nieuw statuut krij
gen, (foto F. De Maftre) 

uitbetaling van 400 frank beheerskosten per 
erkende vrijwilliger aan Intercodev. 

Minister André Geens heeft dit nieuwe sta
tuut voor de vrijwilliger, dus voor de NGO-
koöperant reeds aangekondigd tijdens zijn reis 
doorheen Zaïre in augustus. De minister stond 
erop om niet te overhaast te werk te gaan en 
op een grondige manier de betrokken organi
saties en hun medewerkers te raadplegen. De 
wensen en verwachtingen van de vrijwilligers 
in het buitenland kwamen dan ook dikwijls ter 
sprake tijdens de projektbezoeken die André 
Geens heeft afgelegd in de loop van het 
voorbije jaar. Geens gelooft met dit nieuwe 
koninklijk besluit tegelijk de funktie van de 
vrijwilliger te herwaarderen (zowel inhoudelijk 
als materiaal) en meteen voldoende soepel
heid in te bouwen om geen overbodige admini
stratieve procdures te kreëren. 

Het ruime overleg heeft alvast als gevolg dat 
dit voorstel in de betrokken organisaties wordt 
toegejuicht en wordt aangezien als een goede 
bazis voor het vrijwilligerwerk in de Ontwikke
lingssamenwerking in de komende jaren. 

Peter Verlinden 

NAAI
MACHINES 
VOOR DERDE 
WERELD 

Het Vlaams Internationaal Centrum met se
nator willy Kuijpers zamelt oude, mechanische 
naaimachines in voor de Derde Wereld. Zowat 
500 machines werden reeds samengebracht. 
Zij gaan naar diverse projekten waarvan men 
de begeleiders kent. 

De volgende stap is het inzamelen van 
schrijfmachines, ondertussen werden ook 
reeds zuikenhuishemden, lakenstof, plastic-
handschoenen, injektienaalden en farmacenti-
sche produkten overgemaakt aan de Derde 
Wereld. 
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CLAESGENOOTSCHAP 
TELT 1200 LEDEN 

H
ET Ernest Claesgenootschap 
werd in 1972 opgericht als vzw 
met als doel het geboortehuis in 
stand te houden, in 1975 werd de 
doelstelling uitgebreid tot het be
stendigen van de verspreiding 
van het leven en werk van Ernest 
Claes en dit onder een Vlaams en 
kristelijk standpunt. Die doelstel
ling staat ook vermeld op het brief-
hoofd van de gebruikte brieven: „ 

Ernest Claes' werk en leven verspreiden tot 
stichting van de Vlaamse letteren, tot verhef
fing van het volk en tot venwezenlijking van het 
kristeliik ideaal." 

DOEL 
Het Genootschap heeft in zijn doelstellingen 

ook voorzien dat elk jaar een boek wordt 
uitgegeven in verband met Emest Claes of zijn 
echtgenote Stefanie Vetter. Van Hemelrijck 
hierover: „ De uitgave van dergelijk boek vergt 
veel voorbereiding. Daarom komen wij hier
voor met een aantal mensen samen om dat 
voor te bereiden. Dergelijke heruitgave vergt 
zowat twee jaar aan voorbereiding. Voor die 
heruitgaven kunnen we een beroep doen op 
het volledige archief van Ernest Claes. Dat 
behelst om en bij de tienduizend stukken en 
staat voor ons ter beschikking. 

Claes en zijn vrouw hebben eigenlijk alles 
bewaard wat enigszins van belang kan zijn 
voor het verhelderen van zijn werken. Dit jaar 
hebben wij gezorgd voor de heruitgave van het 
boek „Uit den oorlog Namen 1914". Bij de 
samenstelling van dit werk hebben wij alle 
brieven en ook het testament van Claes uit 
1914 kunnen raadplegen. Zelfs de kogel waar
door hij gewond werd, kregen we ter beschik
king. Om maar te zeggen dat ons werk tot in de 
details wordt uitgevoerd. 

We zijn ons echter wel degelijk bewust dat 
niet enkel Claes bestaat. Het Genootschap wil 
zeker niet aan een Claeskultus doen. De enige 
bedoeling met het uitgeven van het werk van 
Claes is te tonen dat hij veel meer in zijn marge 
had dan folklore of verhalen over randfiguren 
brengen. Hij wilde vooral een algemeen men
selijk beeld naar voor brengen." 

Het Claesgenootschap blaast elk jaar verza
melen op de eerste zaterdag van september. 

Het Ernest Claesgenootschap telt 1200 leden. Voorzitter is Jan Van Hemelrijck 
die elk jaar met een schare medewerkers zorgt voor de heruitgave van een werk 
van de Vlaamse schrijver. (foto wij) 

Onlangs vond in de abdij van 
Averbode de jaarvergadering 
plaats van het Ernest Claesge
nootschap. Deze vereniging telt 
1200 leden en wordt voorgeze
ten door Jan Van Hemelrijck. Hij 
was bij de Vlaamse schrijver 
vriend des huizes. Hij kocht ook 
het geboortehuis van de schrij
ver om het te redden en was er 
de eerste konservator van. Het 
Genootschap zorgt elk jaar voor 
de uitgave van een werk van 
Claes. 

Die periode in het najaar is bewust gekozen, 
daar ze het dichtst aansluit bij de overlijdens-
datum van Ernest Claes: 3 september 1968. 
De samenkomst gebeurt altijd in de abdij van 
Averbode. Dit jaar waren er meer dan 400 
leden aanwezig. Het jaarlijkse programma 
start steeds met een misviering waarin alle 
overleden leden en vooral Ernest Claes wor
den herdacht. De viering wordt geleid door Abt 
Geniets en gezongen door alle kloosterlingen. 
Dan trekt het gezelschap in stoet naar het 
kerkhof waar een korte plechtigheid volgt aan 
het graf van Claes en zijn vrouw. Daarna wordt 
in vergadering de nieuwe uitgave voorgesteld 
Sprekers brengen ook reeds een aanzet over 

> 
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de uitgave van het volgende jaar Dit jaar werd 
,,Uit den oorlog Namen 1914" uitgegeven In 
september 1990 wordt dat „Cel 269", werk dat 
enigszins aansluit bij de vonge heruitgave 

Jan Van Hemelrijk vertelt dat zowat 15 jaar 
geleden begonnen is met de heruitgave van 
een of ander werk rond Claes ,, We zijn 
begonnen met de uitgave van een paar pren
ten De eerste was een uitgave van een 
houtsnede van Désire Hacquet, een portret 
voorstellend van Ernest Claes Daarna volgde 
ook nog „ De Witte" m prentjes uitgegeven, 
zelfs in 't Frans en het Spaans Daarna volg
den de „Dagboeken" en het filmscenano „De 
Twaalf" Vorig jaar werd ,, Broederke Valen-
tijn" uitgegeven Daarbij komen nog enkele 
kleinere uitgaven, zelfs werken met illustraties 
van Anton Piek 

Verder worden binnen het Genootschap ook 
tentoonstellingen en voordrachten georgani-
zeerd " 

BELANGSTELLING 
Vaststelling is dat het werk van Claes aan

dacht blijft trekken en in de belangstelling blijft 
Van Hemelrijck heeft daar een verklanng voor 
,, Het werk staat zo kort bij de mens en 
menselijk handelen dat het de lezer aan
spreekt Zijn levensvisie is klassiek Hij twijfelt, 
heeft angst zoals iedereen Hij kende de men
selijke ziel en menselijke persoon heel goed 
ZIJ, die beweren dat het werk geen psychologi
sche diepgang zou hebben, moeten de werken 
maar eens herlezen en dan met een ander 
oog In „Clementine" of „Victalis van Gille" 
zie je duidelijk de mens die angstig is voor de 
dood Claes zet het verdriet om in een ironie 

Ook de figuren zijn herkenbaar Alle mensen 
die hij ten tonele voert zijn mensen van vlees 
en bloed die echt geleefd hebben De lezer kan 
zich er veelal in herkennen Claes schreef met 
alleen een kroniek van zijn tijd maar ook nog 
de algemeen menselijke toestanden die altijd 
blijven gelden Die maken de klassieke litera
tuur uit 

Toch schort er wat met het uitgeven van de 
werken Op dit ogenblik is er van Claes mets 
meer te vinden in de boekhandels Ze durven 
geen romans meer uitgeven Alles wordt op 
een goedkope manier uitgegeven Manteau wil 
„Herman Coene" heruitgeven maar het pro-
jekt IS verschoven naar later omdat vorige 
uitgaven van Streuvels en Walschap te weinig 
verkocht werden 

De grote namen in onze literatuur kennen 
pas een heropleving als bepaalde mensen in 
het ondenwijs en aan de universiteiten daar 
aandacht willen aan besteden Als er een prof 
IS die Streuvels naar voor wil schuiven, dan 
wordt zijn werk weer massaal verkocht Laat 
die zich laatdunkend uit over de schrijvers dan 
wordt er mets van verkocht 

GEBOORTEHUIS 
WERD MUSEUM 

Rond 1865 heeft vader Claes een hoeve 
gebouwd op de Worp, een gehucht tussen 
Zichem en Averbode In deze Kempische 
langgevelhoeve worden negen kinderen ge
boren waaronder Ernest Na de dood van 
moeder Claes in 1925 bleef het huis be
woond door de zuster van Ernest, Philo-
meen Claes en haar echtgenoot Pol Taels 
ZIJ bewoonden het huis tot in 1964 Het werd 
korte tijd verhuurd en in 1966 werd beslist 
tot de verkoop van het geboortehuis van de 
schrijver Voor de schrijver is dit een erg 
ongelukkige tijd In een brief schrijft hij ,, 
Het geeft me een steek in het hart l^ijn 
heilig geliefd geboortehuis, waar de gees
ten van vroeger nog aanwezig zijn, mijn 
vaderhuis Ik heb verdnet om u, daar wordt 
iets uit mij weggerukt en daar loopt een 
traan over mijn wangen Was ik dertig jaar 
jonger, ik kocht het zelf " 

Ernest Claes bemiddelt nog bij het ge
meente- en provinciebestuur om het huis te 
redden, ook bij kulturele verenigingen Er 
volgt echter geen reaktie Bij de openbare 
verkoop daagt echter de redder op Jan Van 
Hemelrijck beleefde het allemaal van dicht
bij 

„ Reeds in 1951 had ik vriendschapsban
den aangeknoopt met de schnjver Ik kwam 
er regelmatig op bezoek Claes maakte zich 
enorme zorgen over de verkoop van zijn 
geboortehuis Hij was al tachtig en zag dan 
ook af om het zelf te kopen Zijn hart liet ook 
met toe om zelf de verkoop bij te wonen Ik 
zei dan maar dat ik zelf naar de verkoop zou 
trekken Ondertussen had ik het huis al 
enkele keren bezocht en had al stiekem 
plannentjes gemaakt om er iets mee te 
doen 

Ik was amper 25jaar en had nog nooit een 
verkoop meegemaakt hAijn ouders vertelde 
ik dat ik eens ging kijken naar de verkoop 

De verkoop vond plaats in de herberg van 
Nand de smid in Averbode op 18 april 1968 
Ik nestelde mij naast Peer, de broer van 

Ernest Claes Voor de rest zaten er wat 
inwoners uit Zichem en ook Bob Van Bael 
HIJ was er met de „Echoploeg" om beelden 
te schieten 

De verkoop begon en de notaris zette in 
met 400 000 en daarna een half miljoen 
Uiteindelijk viel er een bod van 605 000 fr 
Voor mij waren dat astronomische cijfers 
De notaris pakte toen een luciferdoosje en 
plaatste er drie kaarsen op Zolang de 
kaarsjes bleven branden kon er een bod 
gedaan worden Eerder onbewust steek ik 
mijn hand op en doe een bod van 607 000 fr 
De notaris knikt en even later doven de 
kaarsjes Ik was eigenaar geworden van het 
geboortehuis van Ernest Claes Bob Van 
Bael kwam mij proficiat wensen maar mijn 
probleem was dat ik geen geld had Ik gaf 
nog maar enkele jaren les en bij mij thuis 
waren nog drie kinderen Claes zelf heeft 
mij dan goed geholpen 

De zondag daarop deed ik het huis al 
open als museum Het huis was volledig 
leeggehaald Er was geen elektriciteit, geen 
waterleiding, geen verwarming Ik heb dan 
een hele tijd zwarte sneeuw gezien maar al 
mijn vrije tijd bracht ik er door Met wat ik 
van de bezoekers kreeg kon ik stilaan de 
hoeve verbeteren Nooit heb ik van enige 
instelling geld gekregen om het geboorte
huis in te richten Later bleef ik er met mijn 
vrouw wonen tot in 1982 We kregen die 
periode zowat 60 000 bezoekers per jaar 
over de vloer 

In 1982 heeft het provinciebestuur het 
geboortehuis overgenomen met de belofte 
dat WIJ er mochten blijven wonen Er was mij 
ook beloofd dat ik konservator zou blijven 
Eens de verkoop gesloten werd ik echter 
weggepromoveerd en vervangen," besluit 
Jan Van Hemelrijck 

Het geboortehuis is nu eigendom van de 
provincie Toch gaan er weer geruchten dat 
het gemeentebestuur zou geïnteresseerd 
zijn om het huis te verwerven 

Wat Claes betreft is het enkel het Genoot
schap dat nog uitgaven verzorgd De boeken 
zijn dan ook nog verkrijgbaar bij uitgeverij 
Lannoo Maar al het voorbereidend werk ge
beurt door het Genootschap Ook de verfilming 
van ,, De Twaalf " zal gerealizeerd worden 
Ernest Claes schreef dit filmscenano en Pierre 
Plateau bewerkte het De verfilming is gepland 

voor 1992 zodat een jaar later de film in 
omloop kan gebracht worden " 

Wie lid wil worden van het Claesgenoot-
schap kan terecht bij de voorzitter Jan Van 
Hemelrijck, Brusselsesteenweg 142, 3009 
Winksele. Tel. 016-48.11.22. 

ld. 
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ZICHEM, DE WERELD 
VAN FLOERE 

Het geboortehuis van Ernest Claes, gelegen op de weg tussen Zichem en 
Averbode is ingericht als muzeum. Het lokt jaarlijks heel wat bezoekers, (foto wij) 

Z
OALS zovelen kwam Hugo Noë in 
zijn jeugdjaren in kontal<t met liet 
werk van Claes. Hij wou dan ook de 
plaatsen leren kennen waar de 
Claesverhalen zich afspelen en 
waar Claes zijn helden laat leven 
en werken. In zijn zoektocht door
heen de Demerstreek kwam Noë in 
1973 in kontakt met Jan Van He-
melrijck in het Ernest Claesmu-
seum. Hij is dan blijven meewerken 

in het museum tot 1980. Vooral archiefwerk 
nam hij ter harte. 

,,0p dat ogenblik was er ook heel beroering 
ontstaan rond het geboortehuis van Ernest 
Claes. Er is die tijd heel wat te doen geweest 
over het klasserlngsbesluit van het huis en de 
onmiddellijke omgeving. Zelfs Willy Kuijpers is 
verscheidene malen tussengekomen om de 
scheve situatie recht te trekken. Ondanks een 
klasserlngsbesluit werd pal naast het geboor
tehuis een woning opgetrokken op geklasseer
de grond. Het regende protesten en wij stelden 
een lijvig dossier samen. Toenmalig kultuurmi-
nister Rika De Backer had het steeds over de 
zaak Zichem en verkondigde dat deze zou 
opgelost worden m.a.w. het aangebouwde 
huis zou afgebroken worden. Het huis staat er 
echter nog mede door politieke laksheid." 

In Zichem bestond toen ook al het „Witteko-
mitee" dat jaarlijks de Wittefeesten organi-
zeerde. Noë werd werkzaam binnen dat komi-
tee. Toen binnen de fusiegemeente Scherpen-
heuvel-Zichem een toeristische dienst werd 
opgericht kwam hij namens het museum in die 
dienst terecht. In 1983 verhuisde Noë van 
Boutersem naar Zichem. Even later is dan een 
beredeneerde Ernest Claeswerking tot stand 
gekomen. Dat was dan ook de hoogste tijd 
omdat 1985 tot Claesjaar werd uitgeroepen. 
De Kulturele Kring Ernest Claes zag het le
venslicht. 

KULTURELE KRING 
IVIensen aktief in de toeristische dienst, de 

gidsenbond, het Davidsfonds.de parochie ma
ken deel uit van de Kulturele Kring. Deze groep 
van zowat 15 mensen zal heel wat ideeën 
uitwerken telkens met de figuur van Claes voor 
ogen. 

Volgens Hugo Noë heeft de kring twee 
doelstellingen. ,, In de eerste plaats moet de 
streek van Ernest Claes bewaard en be
schermd worden, zodanig dat iedereen de 
leefwereld van de schrijver kan terugvinden. 

in Zichem wordt ook wat gedaan 
om de belangstelling voor het 
leven en het werk van Ernest 
Claes levendig te houden. In 
1984 werd de Kulturele Kring 
Ernest Claes boven de doopvont 
gehouden. Voorzitter van de 
kring Hugo Noë heeft nog heel 
wat plannen met deze vereni< 
ging. 

Dat wil zeggen dat wij aktief zijn op gebied van 
leefmilieu, dat wij doen aan monumentenzorg. 
Het behoud van de streek en de sfeer uit de 
werken van Claes is voor de kring een belang
rijke zorg. 

Die sfeer wordt nu massaal bedreigd. Wij 
zijn nu gestart met een aktie rond het behoud 
van de Maagdentoren. Men heeft reeds in 
1985 subsidies en instandhoudingswerken be
loofd maar er is nog steeds niets gebeurd. 
Voor de Zichemse kerk loopt nog steeds een 
dossier over oorlogsschade dat telkens in de 
administratieve mallemolen blijft draaien. De 
overgekende watermolen dient dringend ge
restaureerd want dreigt anders verloren te 
gaan. 

Willy Kuijpers heeft zich vroeger ingespan
nen voor de klassering van de toegangspoort 
en de huizenrij van het Elzenklooster. Onder
tussen blijven verbeteringswerken achterwege 
en staat het monument te vervallen. Gelukkig 
hebben we het oudste Zichemse huis van de 
markt kunnen redden. 

De kring houdt zich uiteraard ook bezig met 
akties om de vervuiling van de Demer tegen te 
gaan. 

Een tweede doelstelling van de Kulturele 
Kring is uiteraard de verspreiding van de 
kennis over het leven en werk van de Zichem
se schrijver. Wij proberen dat te doen langs het 
toerisme om. We werken daarom nauw samen 
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OMSLAGVERHAAL 

met de toeristische dienst en de gidsenbond. 
In het Claesjaar werd een speciaal programma 
voor de scholen opgezet. Bij gebrek aan subsi
dies hebben we dat niet kunnen afwerken 
zoals het moest. Vooral in de verspreiding naar 
buiten uit liep er wat mis. Toch mikken we nu 
opnieuw op de schoolgaande jeugd. We gaan 
temagericht werken rond de werken van 
Claes. Een klasgroep krijgt o.a. het program
ma „Floere ,het Fluwijn " aangeboden. We 
werken dan met de jongeren rond het geboor
tehuis en zijn onmiddellijke omgeving. De 
beemden en het landschap worden onder 
begeleiding verkend. 

Ook hebben we een tema ,,De schrijver en 
het Boek" waarin teruggegrepen wordt naar 
De Witte. De ganse leefwereld van deze we
reldberoemde bengel wordt dan verkend. We 
hebben hiervoor een film terbeschikking. 
Daarbij trekken wij de streek open tot Scher-
penheuvel en Averbode. 

Onze zorg moet ook uitgaan naar het in
standhouden van het geboortehuis. Op dit 
ogenblik is het huis eigendom van de provin
cie. We staan dan ook wat machteloos. De 
provincie blijft op dit ogenblik duidelijk in 
gebreke en interesseert zich niet aan Ernest 
Claes. Er worden geen aankopen gedaan van 
waardevolle stukken of dokumenten. Het on
derhoud van de inboedel laat te wensen over. 
Het enige wat ons rest is zorgen dat er veel 
bezoekers komen. Dat is dan een drukkings-
middel om het provinciebestuur wakker te 
maken. Wij zouden er graag uitpakken met 
een permanente tentoonstelling in de schuur 
van het geboortehuis. Ook is er nu weer sprake 
van dat de gemeente het geboortehuis zou 
verwerven." 

UITGAVEN 
De Kulturele Kring houdt zich ook bezig met 

het uitgeven van brochures over Ernest Claes 
en zijn werk. Er werd gekozen voor brochure
vorm omdat die uitgaven nog betaalbaar blij
ven. In het verleden werden reeds heel wat 
brochures uitgegeven. De vroegere uitgaven 
zijn nu gebundeld in het gedenkboek „ Ernest 
Claes en Zichem." 

Een nieuwe uitgave is „De wijde wereld van 
Floere", een studie over de natuur in de 
streek. Ook nieuw is de brochure met de titel „ 
Ten huize van de enige, echte Witte." Het 
handelt over Louis Verheyden en is gestof
feerd met een interview met de echte Witte. 
Louis Verheyden overleed in 1975. 

Kortelings verschijnt ook een brochure on
der de titel „Ernest Claes en Leuven." Dit was 
een zeer belangrijke periode in het leven van 
de schrijver. 

Al deze publikaties zijn verkrijgbaar bij de 
Kulturele Kring Ernest Claes, Oranjestraat 51, 
4280 Zichem. Tel. 013-77.69.09 . 

Het werk van Ernest Claes krijgt heel wat belangstelling over de grenzen van 
Vlaanderen. Kortelings verschijnt een Sinterklaasverhaal van Claes in het Pools. 
De schrijfster Malgovzata Piotrowska was te gast in Zichem om de sfeer op te 
snuiven. Zij werd er rondgeleid door Hugo Noë, voorzitter van de kulturele kring 
Ernest Claes. mo wij) 

ADVERTENTIE 

DE DUO 
DAS GENIAAL, 

JE KAN 2 KEER 
WINNEN. 

( ^ ( ^ ( ^ ^ 

jd. 

tDUO 
EEN PRODUKT VAN DE NATIONALE LOTERIJ. 
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WIJ IN EUROPA 

MITTERAND VOOR 
EUROPEES PARLEMENT 

AT moet Europa doen als 
reaktie op de historische 
gebeurtenissen achter 
het ijzeren gordijn waar 
de drang naar meer vrij
heid het haalt op de ver
starde kommunistische 
maatschappijvorm? 

Gorbatsjov helpen. De 
Hongaarse Europese 
broeders bijstaan. Meer 

dan alleen maar de Polen leningen toestaan. 
Kortom alles in het werk stellen opdat het 
vrijheidsstreven in het Oostblok een serieuze 
kans krijgt. 

Daarnaast én gelijktijdig moet de politieke 
konstruktie van het Europa van de Twaalf 
versterkt worden. De EEG moet op een hogere 
versnelling overschakelen. De Europese Unie 
moet een model worden inzake politieke, so
ciale en ekonomische organisatie. 

Deze twee luiken vormen, wat Mitterand 
betreft, de hoofdschotel voor de komende 
Europese Top. 

KONSTITUANTE 
De hulp aan het Oostblok moet vergroot en 

vooral méér gekoördineerd worden. De EG 
moet een eigen Ost-politil< ontwerpen. Belang
rijke instrumenten daartoe zijn de oprichting 
van een Europese Investeringsbank voor het 
Oosten, de vorming van Oosteuropese kaders 
en een grote solidariteitslening. 

De voltooiing van de Interne Markt van 1992 
moet begeleid worden met een nieuwe aan
passing van het Verdrag van Rome. Tijdens de 
Europese Top moet een intergoevernementele 
konferentie de opdracht krijgen die wijziging 
voor te bereiden. Mitterand wendde zich dan 
rechtstreeks tot de Europarlementsleden. 
„Jullie moeten bij die wijziging een belangrijke 
rol spelen en de rol van,, konstituante'' op jullie 
nemen". De tere snaar was geraakt: hevig 
applaus op alle banken I 

Mitterands lange tussenkomst (80 minuten) 
bood verder een overzicht van het huidige EG-
beleid. De Ekonomische en Monetaire Unie, 
het Sociaal Charter, het leefmilieubeleid, het 
audiovisuele, de onderhandelingen over Lomé 
IV, de strijd tegen de drugs, Libanon, de 

President Mitterand hield een lange tussenkomst voor het Europees Parlement. 
Hij stelde dat de EG een eigen Ostpolitik moet ontwerpen. (foto Peustjens) 

In Straatsburg, voor het Euro
pees Parlement, zette president 
Mitterand in zijn huidige funktie 
van fungerend raadsvoorzitter, 
zijn verwachtingen voor de ko
mende Europese Top van 
Staatshoofden en Regeringslei
ders van december a.s. uiteen. 

eventuele toetredingen van Oostenrijk en Tur
kije... Het passeerde allemaal de revue. 

VERBEELDING 
in de wandelgangen zag je achteraf geen 

entoesiaste gezichten, één of andere Franse 
socialist niet te na gesproken. De Europarle
mentsleden staan met hun twee voeten op de 

grond. Zij beseffen dat Europa voor een twee
sprong staat. De Europese verkiezingen leer
den dat het grote publiek belange niet over
tuigd is van Europa's nut. De uitwerking van de 
Europese Akte en de voltooiing van de Interne 
Markt tegen 1992 vereisen nog heel wat werk. 
De sociale en de regionale dimensie ontbreken 
totaal. Mitterands mooie woorden over de hulp 
aan Polen, Hongarije en andere Oosteuropese 
landen vinden geen weerspiegeling in de be
groting en... aan de andere kant van het 
Kanaal zit een zekere mevrouw Thatcher die 
halsstarrig weigert ook maar een komma van 
haar nationale soevereiniteit op te geven. 

Mitterands verdienste bestaat er hoe dan 
ook in dat hij de wil heeft vooruit te komen. Zijn 
beleidsvisie getuigt van een zekere mate van 
verbeelding. En dat kon van het Belgisch 
voorzitterschap onder Leo Tindemans niet 
eens gezegd worden! 

Bart Staes 
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WIJ IN EUROPA 

MAX SIMEONI HEKELT 
FRANS VOORZIHERSCHAP 

De Regenboogfraktie duidde Max Simeoni, 
het Korsikaanse Europarlementslid, aan als 
haar woordvoerder tijdens het debat dat volg
de op de toespraak van Mitterand. Simeoni 
wierp zich op als de woordvoerder van de niet 
erkende volkeren in de Franse Staat. 

Pikant detail bij het debat was dat de Franse 
president wel naar de tussenkomsten van de 
fraktiewoordvoerders luisterde maar zijn mi
nister van Buitenlandse Zaken liet antwoor
den. Simeoni speelde daar handig op in bij de 
aanhef van zijn tussenkomst. 

„Mijnheer de president die luistert, Mijnheer 
de minister die antwoordt,..." 

Meteen was de toon van de tussenkomst 
gezet. „De drang naar meer vrijheid en demo-
kratie die zich nu manifesteert in het Oostblol( 
is dezelfde als het streven dat de dekolonise-
ringsbewegingen veertig jaar geleden vooruit-
stuwde. 

Het moet gedaan zijn met de oude koloniale 
orde, zowel hier in het Westen als ginder in het 
Oosten", zo vervolgde Simeoni. ,,Dat geldt 
ook voor Frankrijk dat zo makkelijk lessen 
geeft in demokratie maar in eigen land de 
rechten van de minderheden miskent!" 

JAKOBINISME 
„Korsika is er een jammerlijk voorbeeld van. 

Het Korsikaanse Parlement stemde een de
kreet over de erkenning van de Korsikaanse 
taal en kuituur Geen reaktie van de Franse 
overheid. Ons Parlement kloeg de fraude bij 
de verkiezingen aan. Uw administratie doet 
onze dossiers verdwijnen. De Franse presi
dent proklameerde zopas het recht op ver
scheidenheid maar de dagdagelijkse praktijk 
van de Franse regering is er één van het 
zuiverste jakobinisme." 

„Korsikanen, Bretoenen, Vlamingen, Elzas-
sers, Oksitanen of Basken hebben van u, 
mijnheer de president, geen lessen te ontvan
gen. De Franse staat heeft overal ter wereld, te 
beginnen in eigen land, volkeren gekoloni
seerd, geëksploiteerd, tot folklore gemaakt en 
geridikuliseerd. Na uw mooie woorden weet ik 
dat alleen een Europa van solidaire volkeren 
en natuurlijke regio's leefbaar zal zijn want het 
is het enige humane Europa." 

Simeoni besloot bijzonder cinisch: ,,lk ver
wacht van u geen antwoord. U bent niet in 
staat te antwoorden. Ik vraag dat u stil bent. 
Het zal uw luisterbereidheid versterken en het 
de regering mogelijk maken te antwoorden. In 
daden en niet in woorden. Bedankt in elk geval 
voor uw stilzwijgen!". 

CHARISMA 
Gezagsverhoudingen zijn de onderlinge be

trekkingen tussen het gezag en diegenen over 
wie gezag wordt uitgeoefend. In het Amster
damse Mens en Wetenschap ontwikkelde de 
publicist M.-M. Van der Hoeven enkele jaren 
geleden de theorie dat die gezagsverhoudin
gen leiden tot de vorming van drie maatschap
pij-types: de traditionele, de rationele en de 
charismatische. 

In het eerstgenoemde type wordt het traditio
nele gezag als vanzelfsprekend aanvaard. In 
het rationele type wordt het gezag aanvaard op 
rationele grond, als de uitdrukking van een 
zorgvuldig opgebouwd geheel van regels en 
beschikkingen. In de charismatische maat
schappij tenslotte worden aan het gezag, 
d.w.z. aan diegene die het gezag verpersoon
lijkt, bovennatuurlijke gaven toegerekend. 

De auteur laat voornoemde maatschappij
types naast elkaar funktioneren. In feite over
lappen die types elkaar echter binnen eenzelf
de maatschappij. In de staten met een grond
wettelijke monarchie vullen de traditie, de ratio
nale voorkeur voor demokratisch-parlementai-
re spelregels en het irrationele geloof in de 
uitzonderlijke gaven van het staatshoofd elkaar 
aan. En de presidentiële regimes vertonen 
meestal gelijkaardige toestanden: de president 
oefent er vaak de investituur uit als een onge
kroonde vorst. Het Frankrijk van Charles De 
Gaulle en misschien ook wel dat van Frangois 
Mitterand bieden terzake de meest sprekende 
voorbeelden. 

Een bijzondere toestand ontstaat evenwel 
zodra de maatschappij in rechte en/of in feite 
geleid wordt door een figuur wiens charisma de 
rationaliteit van de algemeen aanvaarde regels 
en het gemak van de traditie overstijgt. Vele 
gemeenschappen danken de voltooiing van 
een vaak moeilijk emancipatieproces aan die 
samenloop van omstandigheden. Bijvoorbeeld 
het Indië van Matiatma Gandhi. Andere worden 
er steil door opgetild en ven/olgens naar het 
debacle gevoerd, zoais het de Duitsers onder 
Adolf Hitler overkwam. 

Tenslotte zijn er ook maatschappijen die het 
charisma van hun gezagsdrager wisten te sak-
raliseren tot een welhaast mythisch begrip dat 
redding brengt als de nood het hoogst is. 
Argentinië vormt het boegbeeld van dergelijke 
maatschappijen. De naam van Juan Peron is er 
altijd stand by als het doorgaans verhitte poli
tieke klimaat helemaal ondraaglijk wordt. „Pe
ron, kom terug, men is hier gek geworden!" 
klinkt natuurlijk al te lapidair en te vereenvoudi
gend als programma van maatschappelijk her
stel. Maar voor de Argentijnse massa betekent 
het zoveel als het raadplegen van het Orakel 
van Delphi. 

Frans-Jos Verdoodt 
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WOODY ALLEN MET EEN VLEUGJE 
Parenthood van Ron Howard staat borg 

voor iets meer dan twee uren filmontspanning, 
voor de 20/30/40-tigers. Alhoewel hij her en 
der met suiker aan elkaar plakt en ook aan het 
einde dreigt te verzinken in een zee van siroop, 
is er toch genoeg aanwezig om de film interes
sant te maken. 

Onderwerp: het vaderschap in een midden
klas-familie, met aan het hoofd Frank {Jason 

Robards), die van het vaderschap indertijd een 
potje maakte. Hij kreeg weer met het vader
schap te maken, wanneer zijn 27-jarige zoon 
Larry (Tom Huice) plots weer besluit naar huis 
te komen onder medebrenging van zijn lichtjes 
koffiekleurig zoontje. Hij is op de loop voor 
speelschulden en de inners daarvan, en hoopt 
dat zijn vader hem geld wil lenen, voor weer 
een van zijn rap-rijk-plannen. Zijn andere zoon. 
Gil (Steve Martin), is overijverig bezig met het 

vaderschap, dat hij denkt beter te moeten 
doen als zijn pa. Zijn vrouw Karen (Mary 
Steenburgen) is, alhoewel even stipt, toch iets 
minder bezig met hun kroost. Dan is er Helen 
(Dianne WIest), gescheiden en buitenhuiswer-
kende moeder, met twee opstandige teenager
kinderen, Julie (Marie Plimpton) en Gerry (Leal 
Phoenix). Dan heb je ook nog Nathan (fl/c/c 
Moranis), de yppie die probeert wiskunde, 
talen, Kafka en karate te leren aan zijn... 3-

tl 
6 

TE JONG OM WERJ 
Als je meer dan één jaar werk

zoekend bent raak je moeilijk op 
dreef. Je voelt je te jong om zonder 
job te blijven. Maar hoe kom je 
weer aan het werk? 

De V.D.A.B. (Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Be
roepsopleiding) heeft nu een spe
ciale aktie opgestart om samen 
met jou te gaan zoeken naar 
oplossingen. 

De Weer-Werkaktie, want zo 
heet ze, wil hierbij stap voor stap 
tewerk gaan. Misschien kan je 
met een korte opleiding een nieuwe 
job leren; misschien kijk je zelf niet 
op de juiste manier tegen je pro
bleem aan; misschien vindt je 
begeleider in de Weer-Werkaktie 
een geschikte baEui voor jou... 

Het is net als bij de tandarts. 

\020 
SAMEN MET DE YD.A.R NU I 

I 
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jarige dochter, onder het afkeurende oog van 
zijn vrouw Susan {Harley Kozah). Het skript 
van Lowell Ganz en Babaloo Mandel herinnert 
af en toe aan de goeie Woody Allen, en de 
oneliners zijn niet uit de lucht. Deze film is 
gewoon het gewone leven in de verf gezet, 
want niets is vervelender dan de dagelijkse 
sleur, en de akteurs (waarvan sommigen zelfs 
hun sporen verdienden bij Allen) geloven er 
blijkbaar voor 100 % in. Zoals gezegd, soms 
wat sentimenteel, maar meestal grappig, en 
dat is een pluim voor Ron Howard, die steeds 
volwassener films begint af te leveren. 

Mark Kasdan schreef het scenario voor 

Criminal Law (vroeger schreef hij ook mee 
aan Silveradeo), GaryOldman speelt advokaat 
Ben Chase (vroeger speelde hij in Sid and 
Nancy, Prick up your ears en Track 29) en 
regelmatig zien we hem als goeie Sabist (een 
Saab-rijder) rondtoeren in zijn auto. Kevin 
Bacon speelt de moordenaar met een abortus
kronkel Martin Thiel (eerder was hij te zien in 
Diner, Footlose en She's having a baby en 
Animal House), Tess Harper speelt luitenant 
Stilwell, zij zal aan het end de moordenaar 
moeten neerknallen (eerder was zij te zien in 
Crimes of the heart, waarvoor zij een Oscar
nominatie kreeg). Ellen Faulkner speelt het 

liefje van Chase en was tegelijkertijd één 
vriendin van één der vermoorde en verkrachte 
vrouwen van Thiel (zij akteerde reeds in Birdy, 
Heat en Torch Song Melody) en dan is er ook 
nog Joe Don Baker als inspekteurMesel, de 
meesterlijke tweedeplansakteur (wereldbe
roemd werd hij als Sheriff Buford Pusser in 
Walking Tall). Waarom al die informatie over 
vroegere films? Dit om te laten zien dat je met 
een goeie scenarioschrijver en enkele goeie 
sterren nog geen goeie film hoeft te draaien. 
Deze hangt in ieder geval met haken en ogen 
aan elkaar. 

Willem Sneer 

RKLOOS TE ZIJN. 
De kwaal wordt al veel vriendelij
ker als je binnenstapt. Je weet 
immers dat je niet meer aUeen staat. 
Is dat "valse hoop"? Het kon ook 
wel eens méér zelfvertrouwen zijn 
en "vertrouwen in de anderen!' 

Overal in Vlaanderen zal 
de Weer-Werkaktie centra openen 
waar langdurig werkzoekenden 
zullen uitgenodigd worden. Ook jij. 
Daar zitten speciaal geschoolde 
begeleiders om je te helpen. 

Vier centra startten reeds: zij 
verzorgen Gent, Leuven, Hasselt 
en Turnhout. Er komen er meer, tot 
heel Vlaanderen bereikt is. 

In de Weer-Werkaktie steekt 
een reële kans voor jou. Tenslotte 
beshs je zelf en blijf je zonder enig 
risico vrij om mee te doen of niet. 

Het is gewoon een uitgesto
ken hand die ik niet zou weigeren 
als ik jou was. Zeg ja, als je de viit-
nodiging ontvangt. 

-/*asr/*eBrji473r 

U DE "WEER-WERKAKTIE." 
Een initiatief van de Gemeenschapsminister 

van Tewerkstelling Roger De Wulf 



EEN HECHTE VLAAMS 
BASKISCHE SOLIDARITEIT 

D
E grote bezieler achter de Basken-
avonden is ongetwijfeld de 56-
jarige Ludo Docx uit Berlaar. Hij 
was 27 jaar priester-leraar-peda
goog aan de Pius-X-normaal-
school in Antwerpen. Na zijn 
vroegtijdige terbeschikl<ingstelling 
uit het ondera/ijs woont hij sedert 
augustus '88 in frans-Baskenland 
(Iparrakle). Om de komende Bas-
kenavond mee voor te bereiden 

vertoeft Docx terug een maand in Vlaanderen. 
WIJ zocht hem op in het groene Berlaar. 

WIJ: Hoe is het FLIK-komltee ontstaan? 

Ludo Docx: „Daarvoor moeten we terug
gaan tot de zomer van 1975. Ik nam deel met 
twee kollega's pedagogen (Paul Crauteels en 
Dirk Heyman) aan de Baskische zomeruniver-
siteit in Ustaritz. Het was nog in volle Franco
tijd. Zo'n 500 Basken, meestal afkomstig uit 
het zuiden waren er aanwezig. Het thema dat 
ze behandelden was „ Tweetaligheid vanaf het 
kleuter en lager onden/i/ijs. Ja of neen?" Ik 
kende enkel de Vlaamse situatie. Mijn voor
dracht sloeg nogal aan. Jone, de vrouw van de 
huidige senator Txillardegi (Herri Batasuna) 
zei mij dat het niet volstond om een mooie 
speech te houden. Het moest worden opge
volgd door iets konkreet, een organisatie met 
een permanent karakter. Dezelfde avond be
slisten de drie Vlamingen dat we iets zouden 
ondernemen, Flik was geboren. Onze eerste 
Baskenavond ging door in december 1975 in 
de splinternieuwe aula major van de Universi
taire Instelling Antwerpen. De eerste avond 
was nog gekombineerd met Nekka. Het ANZ 
betaalde de reis- en verblijfkosten van de 
Basken. Sindsdien kennen we elk jaar een 
Baskenavond. Sedert vorig jaar vindt hij plaats 
in Brasschaat." 

WAT DOET FLIK? 
PUK geeft vnl. financiële steun aan de 

ikastolas (Baskische school) in noord-Basken-
land. Dit omdat daar de situatie van het Bas-
kisch het meest dramatisch is. In het zuiden 
worden de ikastolas gesubsidieerd door de 
autonome Baskische regering. 

L. Docx: „Onze hulp heeft op beslissende 
momenten meer betekenis gehad dan we ons 
durven voorstellen. In september 1977 wilde 
men starten met een ikastola in Saint-Palais. 
De Franse overheid vaardigde een verbod uit. 
We werden hierover ingelicht door SEASKA, 
de overkoepelende vereniging van Baskische 
schooltjes. Ons komitee stuurde een telegram 
naar de prefektuur van Pau met de medede
ling dat als de Fransen deze maatregel niet 
direkt introkken, wij vanuit Vlaanderen deze 
zaak zouden internationaliseren. Het schooltje 
mocht er komen. 

Sedert 1979 organiseren wij ook zomerkam
pen in samenwerl:ing met de Bouworde in de 
drie noordelijke Baskische provincies. Voorna-

Sincts 1975 organiseert het 
Vlaams Steunkomitee voor Bas
kische Scholen (FLIK, Fiandria-
tik Ikastoientzat) jaarlijks een 
Baskenavond in Antwerpen. Het 
zijn gevarieerde avonden met 
een hoogstaand kultureel pro
gramma van Baskische liederen, 
typische instrumenten en folklo
ristische dansen. De opbrengst 
van deze avond gaat integraal 
naar de werking van de zelfstan
dige Baskischtalige schooltjes 
in noord-Baskenland (Frankrijk). 

meiijk in het meest venwaarioosde Soule (Xibe-
roa). Het zijn meestal ondenwijsmensen en 
studenten die eraan deelnemen. Gedurende 
enkele weken restaureren zij romaanse kerk
jes, begraafplaatsen, kulturele centra, richten 
ikastolas op, bouwen een appartement voor 
bedevaarders naar Santiago de Compostella 
enz. Zij werkten reeds in Tardets, Saint-Palais, 
Hasparren, Cambo, Arbonne en Ostabat. Het 
kontakt met de Basken verloopt opperbest. Er 
is ook tijd voor ontspanning voorzien." 

REPRESSIE 
WIJ: Hoe is de Baskische respons op 

deze Vlaamse solidariteitsakties? 

Ludo Docx, de bezieler van de Basken-
avonden. (foto LVDW) 

L. Docx: ,,Zeer groot, vnl. in het binnenland. 
(De kuststreek van Bayonne-Anglet-Biarritz is 
grotendeels verfranst.) Vlaanderen wordt er 
erkend als hef ondersteunende volk bij uitstek. 
In de Baskische pers {Enbata, Herriz Hern) 
verschijnen geregeld lovende artikels over 
Vlaamse akties. Op die 15 jaar hebben er al 
een goede 500 Basken uit het noorden hun 
artiesten mee begeleid naar Antwerpen. Zij 
brachten duizenden stickers en affiches mee 
uit Vlaanderen. Geregeld bemerk ik Flik-kle-
vers op boekentassen van scholieren, op wa
gens. De Flik-aankondigingsaffiches worden 
door de Baskische families ingekaderd en 
krijgen een centrale plaats in hun woonkamer. 

In zuid-Baskenland kent men Vlaanderen al 
sedert de solidariteitsakties van het einde der 
60-er jaren. Willy Kuijpers en Walter Luyten 
hebben hier veel simpatie voor Vlaanderen 
verworven met hun gedurfde aktie aan de 
katedraal van Guernica in april 1975. Zij maak
ten toen kennis met het brutale repressieappa
raat van de Spaanse staat. Gelukkig is alles 
goed afgelopen." 
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WIJ IN EUROPA 

WIJ: Hoe is het gesteld met de Baskische 
taal? 

L. Docx: „Hier moeten we een onderscheid 
maken tussen het noorden en het zuiden In 
noord-Baskenland is het dramatisch gesteld 
De kust is volledig gedebaskiseerd, op enkele 
wijken in Bayonne en Saint-Jean-de-Luz na In 
het binnenland is het Frans de voertaal in de 
stadjes als Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-
Port en Mauleon In de dorpen hoor je Bas-
kisch praten De jeugd ondergaat zeer sterk de 
invloed van de Franse televisie Zowel op 
taalgebied als op mentaliteitsvlak Men kan er 
de TV-zender van de autonomie regenng uit 
het zuiden met ontvangen Een doelbewuste 
politiek vanuit Parijs Zelfs de bewuste Basken 
kennen beter Frans dan Baskisch Het Bas-
kisch is nooit onderwezen op de schoolban
ken De meeste kennen dan nog een lokaal 
dialekt en hebben moeilijkheden bij het lezen 
en schnjven van het eengemaakt Baskisch 
(Euskal batua) 

Het net van Baskische ikastolas telt 1 000 
leerlingen Hun schoolprogramma verloopt 
volledig in het Baskisch 

In zuid-Baskenland kent men een bloei van 
de ikastolas Zij worden gesubsidieerd door de 
Baskische regering De wegwijzers en de 
straatnaamborden zijn er tweetalig Baskisch-
Spaans Op straat is de gebruiktstaal meestal 
Spaans Dit komt door de vele Spaanse inwij-
kelingen en de sociale druk In de provincie 
Navarra — die met onder de bevoegdheid valt 
van de Baskische regenng — is er een ware 
eksplosie van ikastolas In het zuid-Navarese 

FINANCIËLE 
STEUN 
In 1987 deed FUK een oproep tot finan
ciële steun via een aandeelhouderschap 
van de eerste Baskische sekundaire 
school Xalbador Ikastegm m Kanbo Mo
menteel tekenden bijna 200 Vlamingen in 
voor ten minste één aandeel van 200 FF 
(1 270 Bfr) Je wordt aandeelhouder door 
overschrijving van dit bedrag (of een veel
voud ervan) op rekeningnr 404-1040711-
50 van het Vlaams Steunkomitee voor 
Baskische scholen te 2020 Antwerpen 
Ons streefdoel blijft 250 Vlaamse aandeel
houders 
Wie meer informatie wenst over Basken
land of over de werking van FLIK kan 
steeds kontakt opnemen met Paul Cau-
freels, Kleine Doomstraat 26 te 2610 Wil
rijk 

stadje Estella, telt de ikastola meer dan 700 
leerlingen 

De druk van ,,1992" heeft een positieve 
invloed op de tweetaligheid In het zuiden zegt 
men dat tweetaligen Baskisch-Spaans het ver
der zullen brengen In noord-Baskenland den
ken velen dat het Baskisch tot mets leidt " 

BASKISCH LEREN 
WIJ: Waar houdt u zich mee bezig tn 

Baskenland? 

L. Docx: „Tijdens de week zit ik op internaat 
in de abdij van Lazkao en volg de dagkursus 
Baskisch voor volwassenen Lazkao is een 
stadje van 7 000 inwoners in de provincie 
Guipuzcoa Hier studeren kursisten uit de 4 
zuidelijke provincies Velen komen uit Navar
ra Het IS een voortzetting op de hogere 
studies Er zitten veel werklozen tussen Zij 
studeren Baskisch in de hoop betere toe
komstkansen te krijgen op de arbeidsmarkt In 
het weekeinde verblijf ik bij vnenden in het 
noorden 

In noord-Baskenland besliste een nipte 
meerderheid van de ouders om de eerste 
Baskische sekundaire school,,Xalbador Ikas-
tegia" een bovenbouw te geven Er bestaat 
reeds een lagere sekundaire afdeling met 120 
leerlingen Dit jaar zitten er in het 4de jaar 
sekundaire 12 leerlingen De ouders moeten 
alle schoolkosten zelf bekostigen (wedden le
raars, gebouwen, didaktisch materiaal) De 
voorzitter van Seaska, Jean-Louis Maitia stel
de mij voor dat ik m de toekomst m de hoogste 
twee leerjaren een kursus filosofie en kateche-
se-moraal zou geven De voorwaarde is na
tuurlijk dat ik perfekt Baskisch praat en schrijf 
Filosoferen in het Baskisch is nog iets anders 
dan een alledaags gesprek voeren " 

WIJ: De Baskische beweging wordt hier 
in de pers nogal sensationeel voorgesteld... 

L. Docx:,,Inderdaad Er wordt veel gemani
puleerd en gefilterd door de Spaanse en Fran
se persagentschappen De beeldvorming 
wordt kompleet scheefgetrokken De bevrij-
dingsstrijd van een volk wordt gedoodverfd als 
een boel onverantwoorde akties van terroris
ten Ik spreek mij met uit over de strategie die 
een bevrijdingsstrijd moet volgen Het is ge
makkelijker om dit hier vanuit onze zetel te 
doen In Baskenland bestaat er een grote 
verdeeldheid over de te hanteren strategie 
Men heeft wel een zeer grote waardering voor 
hun strijders De begrafenis van elke gesneu
velde militant groeit steeds uit tot een massa
manifestatie " 

L. Dockx:,,Droevig In Spaans-Baskenland 
zijn 50 % van de jongeren tussen 18 en 25 jaar 
volledig werkloos Dit brengt veel problemen 
mee, alkoholisme, drugs, vervreemding De 
werkloosheid heeft ook hard toegeslagen bij 
de oudere bevolkingsgroepen In de provincies 
Guipzucoa en Biskaje tref je vele verlaten 
industnegebieden aan Er is weinig rekonver-
sie De nieuwe mdustnele vestigingen worden 
sistematisch door Madnd buiten Baskenland 
gehouden Op 10 jaar tijd is Baskenland enorm 
achteruit gegaan 

In Frans-Baskenland leeft er wat hoop voor 
het Europa van 1992 De Baskische koopera-
tieve beweging zorgde voor 1 000 nieuwe 
arbeidsplaatsen De kaaskooperatieven heb
ben een goed afzetgebied naar het zuiden In 
de kuststreek is er veel seizoenarbeid tijdens 
de drukke vakantiepenode (die zo'n 4 maan
den duurt) Daarna vallen velen terug m de 
werkloosheid In het binnenland van noord-
Baskenland IS er weinig industrie Vele jonge
ren zijn om den brode verplicht te emigreren 
naar Bordeaux, Parijs of Lyon Op het kulturele 
vlak stelt men zijn hoop in het grensoverschrij
dende Europa der Volkeren " 

Luk Van Den Weygaert 

DRUGS. 
WIJ: Hoe is de sociaal-ekonomische si

tuatie m Baskenland? 

E ZIJN DE 
KINDEREN 
VAN 
GERNIKA? 

De komende Baskenavond van 11 novem
ber te Brasschaat staat in het kader van De 
kinderen van Gernika 

Tijdens en na de Spaanse burgeroorlog 
(1936-39) vluchtten tienduizenden Baskische 
kinderen weg met de hulp van het Rode Kruis 
naar veiliger oorden Zij werden opgevangen 
in vele pleeggezinnen Velen verbleven in 
Vlaanderen Na de oorlog organiseerden zij 
zich in de vereniging De kinderen van Gernika 
Verschillende kinderen bleven hier door een 
huwelijk met een VlamingA/laamse 

Het Vlaams steunkomitee voor Baskische 
scholen roept alle gewezen Baskische vluchte
lingen uit Vlaanderen op om zich bekend te 
maken bij de heer Bert Murawski, Toekomst
laan 22 te 2128 Sint-Job-in-'t-Goor, tel 03/ 
663 71 53 Op de Baskenavond worden al 
deze mensen gehuldigd 
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HERSENBREKER 

OPGAVE 15 

HORIZONTAAL 

1. Dat komt ervan als men iets in ruste laat 
(5). 

7. Een viervoeter als gevolg van overmatige 
konsumptie (5). 

8. Helder voltooid (5). 
10. Wij (14). 
13. Zwak muziekinstrument (5). 
14. Op de wijze zoals dat in een Vlaamse 

historische stad gebeurt (6). 
15. Gekleurd en rond in ovalen beschutting 

(6). 
16. Scherpe kwalifikatie ten aanzien van een 

ouder iemand (7). 
18. Dorp aan de rivier (5). 
19. Methode om een tegenstander op afstand 

te houden (7). 
20. Nutteloos laten passeren (7). 

VERTIKAAL 

2. Miljoenenstad in het Verre Oosten (5). 
3. Korrespondentie die wordt verspreid zoals 

men dat met pepernoten doet (14). 
4. Zo te horen een killig dier (4). 
5. Dat beest houdt van reizen in groepsver

band (9). 
6. Wie dit niet geeft, is een volhouder (5). 
8. Zo'n klant is van metaal (5). 
9. Dat smalle signaal duidt op een luide 

uitspraak (12). 
11. Ronduit (7). 
12. Afkeuring laten blijken met behulp van 

beddegoed (5). 
17. Drukte op een knop naast de voordeur (7). 

OPLOSSING OPGAVE 14 
Horizontaal: 5. reiner; 6. ara; 7. staats
hervorming ; 11. del; 12; neringdoenden; 
14. Vlaamse Leeuw; 17. ellepijp; 19. 
literatuur; 21. tuilen; 23. valpartijn; 25. 
open deur; 26. rijkeren. 

Vertikaal: 1. tree; 2. anno; 3. kram; 4. 
brand; 8. tongval; 9. aardappelen; 10. 
Gent; 13. dweil; 15. mop; 16. stoter; 18. 
lotto; 20. teler; 22. neet; 23. vers; 24. 
eens. 
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IS 

11 

II 
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• • 
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WINNAAR OPGAVE 13 Deze week gaat de prijs naar Nederland. 
C.J.M. Emmen, Birkstraat 106 te 3768 H.L. 
Soest (Nederland) werd als winnaar uit de bus 
getrokken. 

SATERDAG 
Sovjet-ekonomie bar slecht... 
... en tRoebel. 

RTBf-programma geschrapt 
Au nom de (la Rue de) la Loi? 

Oostblok valt uiteen... 
...in ijsblokjes. 

Leven en werk van Walschap 
Vrij zinnig. 

Margareth Thatcher... 
...niet te Howe. 

„België ? Dat was, ergens tus
sen de oceaan en Siberië, een 
sombere rumoerige vergadering, 
onvindbaar op de wereldkaart." 

Guy de Warguy 
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BOEKEN 

HUGO DE RIDDER 
BEVREDIGT NIET VOLLEDIG 

H
ET derde Wetstraatboek van 
Hugo De Ridder, de aktuele poli
tieke kommentator van De Stan
daard en Het Nieuwsblad verhaalt 
over de langste politieke krisis die 
België beleefde, nl. van oktober 
1987 tot mei 1988. Voor de nlet-
ingewijden doet hij dit inderdaad 
op een onthullende en soms ont
hutsende wijze, waarmee hij 
voortstapt in de lijn van zijn twee 

vorige uitgaven, De keien van de Wetstraat en 
Geen winnaars in de Wetstraat. Hoewei hij er 
in deze nieuwste publikatie slechts even in 
slaagt de schwung van de eerste twee te 
halen: de treffende portretten van topakteurs 
op het politieke toneel ontbreken, de echt 
pittige en soms veelbetekenende anekdoten 
zijn zeldzaam en bovendien ontbreekt een 
logisch-kronologische evolutie. Dit laatste 
euvel wordt niet goedgemaakt door de sum
miere kronologie die het boek afsluit. 

DE KROON 
De vaststelling dat koning Boudewijn wel 

degelijk op het politieke terrein hoogst aktief 
optreedt, zal de meeste lezers zoniet verbazen 
dan toch doen opkijken. Het feit dat VU-
topman Hugo Schiltz reeds in april 1987, na 
een wenk vanuit het Hof, initiatieven ontwikkel
de om tot een hernieuwde Vlaams-Waalse 
dialoog te komen én vooral de druk van het 
staatshoofd op PSC-voorzitter Gerard Deprez 
illustreren dit opzienbarend. De bekendma
king hiervan leidde reeds tot verschillende 
zgn. Vrije Tribunes én een interpellatie in de 
Kamer. Het is niet de geringste verdienste van 
De Ridder dat hij de bevolking duidelijk maakt 
dat de (zichtbaar ouder wordende) koning van 
België heus méér doet dan handjes schudden 
van verdienstelijke strandredders en andere 
groten der aarde. 

Ook talrijke belanghebbende evoluties tus
sen en in de partijen, evenals de wijzigende 
opstelling van topfiguren, worden door de 
auteur met verve geschilderd. En indien het 
b.v. juist is dat Guy Verhofstadt pas behoorlijk 
laat voelde dat hij naast de boot zou vallen en 
daarover tot vandaag verbouwereerd blijft, dan 
pleit dit niet voor zijn politieke „rijpheid", of 
moeten we spreken van „onvoldoende ver

trouwdheid met de gangbare praktijken van de 
CVP". 

Want andere woorden dan woordbreuli en 
achterbal<s gefoefel bestaan er eigenlijk niet 
voor wat de CVP toen uithaalde met de P W 
inzake de vorming van de Vlaamse regering. 
De Christelijke Volkspartij is terzake niet aan 
haar proefstuk toe en het is jammer dat De 
Ridder deze praktijk niet Ideuriger schildert. 
Vermoedelijk houdt dit verband met de nauwe
lijks verholen vriendschapsband tussen de 
schrijver en een deel van de bewoners van de 
Tweekerkenstraat. 

Zelden voorheen kreeg een mo
nografie over het Belgische poli
tieke kluwen zoveel aandacht als 
het jongste boek van Hugo De 
Ridder, „Sire, geef me honderd 
dagen". Blijkens de voorlopige 
verkoopresultaten wordt deze 
publikatie een bestseller in 
Vlaanderen én Franstalig België. 
Tegen de achtergrond van de 
almaar grotere apatie voor „de 
politiek" kan men zich daarover 
verheugen. Hoewel dit boek 
maar ten dele bevredigt. 

ONTBREKENDE 
STUKKEN 

We zochten vruchteloos naar nóg meer 
ontbrekende stukken van die politieke puzzel. 
De Ridder schrijft bv. niks of biezonder weinig 
over de nadrukkelijke rol van de valfbonden bij 
het tot stand komen van deze vijfpartijenrege-
ring en over de obstruktiepogingen vanwege 
de kapitaalkrachtige rechtervleugel van de 
CVP, die in simbiose leeft met de hoogste 
financiële kringen van het koninkrijk, wordt de 
lezer evenmin geïnformeerd. 

Ontgoochelend is tevens het stilzwijgen van 
deze niet oninvloedrijke joernalist over de 
aktiviteiten van en in de pers tijdens die 

honderd dagen: de luchtige proefballonnetjes 
mét etfekt, de scheve of halve informatie, de 
gedikteerde duiding, de slaande en zalvende 
kommentaartjes. De Ridder was van vele 
truukjes en maneuvers terdege op de hoogte 
op het ogenblik dat ze opgevoerd werden, 
maar verzweeg sommige daarvan. Bewust of 
omdat hij mede-actor wou zijn? De Ridder 
antwoordt hierop zijdelings zélf op biz. 15. De 
vraag van sommige politici, wanneer De Rid
der aanklopt, of hij iets wil weten voor de krant 
of voor zijn volgende boek, roept bij De Ridder 
de woorden van een Antwerpse parfum-ver
koopster voor de geest, die steevast aan haar 
mannelijke klanten vraagt: „Is het voor uw 
vrouw of mag het wat duurder zijn?" ... Be
paald geen bewijs van De Ridders ontzag voor 
net joernalistieke métier in het algemeen en 
zijn krant in het biezonder. 

De auteur onthult, jammer genoeg, heel 
weinig over de laatste bocht in de etappe, nl. 
de aanduiding van de ministers en staatsse-
kretarissen. Nochtans iets waar het op sensa
tie beluste publiek smachtend zou van „genie
ten". Waarom Eyskens en Coens tijdelijk ge
buisd werden, hoe men zeer node ,,de Leo" 
nog voor een korte termijn wou dulden, welke 
druk enkele oude partijbonzen gebruiken om 
hun poulaintje met een A-plaat te bevorderen, 
hoeveel bloed er vanonder sommige partijdeu-
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BOEKEN 

'T ZIT IN MIJN ZAND 
EN IN MIJN VEL 

ren vloeide En de vernedering die Dehaene 
moest inkasseren om, net voor de laatste rit, 
toch de gele trui aan Martens te laten, wordt 
wel erg verbloemd voorgesteld 

VU: SLEUTELROL 
WIJ-lezers zullen vanzelfsprekend heel erg 

de hoofdstukjes over de Volksunie bekijken 
De Ridder kreeg schijnbaar van verschillende 
VU-ingewijden informatie hieromtrent, maar 
volledig lijkt zijn beschrijving toch met te zijn 
De diplomatische opstelling van VU-voorzitter 
Gabnels en diens suksesvolle inzet voor het 
behoud van een Vlaams front rond het zgn 
vijfpunten-programma van Hugo Schiltz komt 
op geen enkel ogenblik naar voor Het zou 
immers perfekt mogelijk zijn de wordingsge
schiedenis van deze CVP/PSC/SP/PSCA/U-
regenng te schrijven, vertrekkend vanuit de 
sleutelrol die de Vlaams-nationalisten bezaten 
en eigenlijk kundig uitspeelden de VU over
tuigde de ovenge partijen ervan dat er geen 
deugdelijk sociaal-ekonomisch herstelbeleid 
mogelijk is zonder aangepaste staatsstruktuur 
(en kreeg gelijk), de VU zorgde en zorgt voor 
de noodzakelijke tweederden meerderheid in 
het Parlement, het basisprogramma van Hugo 
Schiltz diende als onderhandelingsstuk voor 
de twee overige Vlaamse partijen, de VU 
maakte het mogelijk dat er een aanvaardbaar 
kompromis kwam voor het probleem van de 
Vlaamse regeringsformatie én de VU kreeg de 
handtekeningen onder een akkoord waarin 
staat dat de gemeenschappen straks interna
tionale bevoegdheden moeten krijgen en dat 
de restbevoegdheden volledig aan de gewes
ten toewijst Hoewel de CVP op die laatste 
punten bakzeil schijnt te willen halen, waar
mee we meteen weer bij het aloude hipokriete 
verhaal van de verloochening van het gegeven 
woord zitten 

GEFLIKKER 
Natuurlijk moet elke politiek geïnteresseer

de dit boek lezen, zoveel is duidelijk Het werpt 
een licht op een boeiende ontwikkeling in de 
politieke geschiedenis van dit land Beweren 
echter dat Sire, geef me honderd dagen een 
tnller is die je ongeveer alle intimiteiten van het 
politieke geflikker openbaart, is een even grote 
leugen als zeggen dat je na de lezing van 
Xaviera Hollanders pittige story's bevredigd 
zou wezen en alles afweet van het opwindende 
spel der minne 

Vermelden we tot slot dat met weinigen 
aangenaam zullen verrast zijn door de laatste 
twee bladzijden van dit werk, waarin De Ridder 
een wel erg dinamische en uitdagende toe
komst voor het Vlaamse volk belooft, welis
waar mits een reeks voorwaarden M.H. 

— Sire, geef me honderd dagen. Hugo De Ridder. 
Uitg. Davidsfonds, 270 biz., 595 fr. 

Men moet naar de verklanng van het begnp 
ballade teruggrijpen om ten volle te beseffen 
waar Nic van Bruggen naartoe wil met zijn Vijf 
Vlaamse Ballades die zopas werden uitgege
ven 

GEHECHTHEID 
Zo kan een ballade omschreven worden als 

een kort romantisch verhalend gedicht Dat 
daarbij liefdesverklanngen aan de eigen volks
aard, grond en simbolen bezongen worden ligt 
voor de hand Balladeschrijvers begaan daar
bij wel eens het euvel hun emotie de vrije loop 
te laten Ballades groeien dan van goedbe
doelde loftuitingen tot tranenge draken, nau
welijks geschikt om er bonte avonden mee te 
vullen 

Een voorbeeld van dergelijk spektakel bood 
de Vlaamse Pastorale van Bert Popelier Een 
waterval onwaarschijnlijkheden door uitgever 
Manteau omschreven als ,, het schokkende 
relaas van een obsceen landleven " 

Betere ballade- voorbeelden vinden wij bij 
Hugo Claus die eind van de jaren zestig voor 
het maandblad Avenue een Suite Flamande 
met een tiental gedichten schreef die hij repor
tage noemde Met Suite Flamande bracht 
Claus anti-poezie die op vrij agressieve en 
ironische wijze beschrijft wat hij als echt 
Vlaams ervaart 

De onderwerpen logen er met om en lieten 
lezen dat Claus met los te wrikken is van zijn 
grond de Toren van Diksmuide, het beeld van 
dikke Matilde te Oostende, hoe het Vlaamse 
volk tussen de polen vet en vroom beweegt 
Maar Claus verraadde zijn gehechtheid aan 
Vlaanderen ten volle wanneer hij hennnenn-
gen aan de Grote Oorlog venwoordde 

Andere voorbeelden van goede Vlaamse 
ballades zijn te vinden bij Marcel Beerten die 
met Vrouwe Griese wellicht de aangrijpendste 
ballade uit ons taalgebied heeft geschreven 

In een korte inleiding waarschuwt Nic van 
Bruggen dat zijn ballades naar stijl noch naar 
inhoud een verlengstuk zijn van de Suite of de 
Pastorale ,,Evenmin evokeren zij een politiek 
engagement, al zijn verwijzingen aanwijsbaar 
en gewild Ik heb deze gedichten geschreven 
vanuit landschappen en vooral mensen waarin 
en waartussen ik aanwezig ben, ervarend en 
registrerend in mijn land " 

Een ietwat overbodige mededeling, dunkt 
ons De teksten spreken voor zichzelf 

En dan gaat van Bruggen er tegen aan, 
verhalend over zijn relatie met dit land en de 
mensen Meer dan ooit is van Bruggen hier de 
mamenst die vanuit een lange ervanng van 
schoon schrijven — zowal naar vorm als naar 
inhoud — gedachten en beelden tot metaforen 
boetseert overvloedig, barok, boergondisch 
Geen gemakkelijke teksten voorwaar, maar 
wie de fraaie frazen aandachtig (her-) leest zal 
van Bruggen ten volle begrijpen 

„WIJ een volk van vissers en herders met 
een weidewijd/ Verdwaalde kudde De wolken 
daverend en zwaarder dan/ Het geweten dat 
meer beeft en vreest dan weet " 
(uit ballade 4) 

VRIJHEID 
Biezonder mooi vinden wij het slot van 

ballade 5 
,,De Weide ligt daar met haar duizenden 

namen en/ Anderen elders Mijn land, ik kan je 
met ontkennen,/ Mijn volk en noch wat ik 
gretig, streelziek liefheb 

't Zijn landouwen, 't zijn koereurs of de 
ochtendpost/ Aan mijn deur Ergens barst de 
vrede in nu en later / En dan zullen wij eeuwig 
zijn In rust en rusteloos samen 

Envoi 
Pnnce, mijn hooglied wordt met gezongen, 

het IS te triest,/ Maar moedig, het draagt kogels 
in zijn hoofd en zijn/ Trouw, de hartstochtelijke 
weemoed naar VRIJHEID " 

De vijf ballades ademen een sfeer van 
afkeer en liefde die telkens bekroond wordt 
met „ moed om trouw te blijven" want van 
Bruggen bevestigt dat hij dit land viruswroe-
tend liefheeft „ 't Zit in mijn zand en vel, in de 
klei van mijn merg " 

Is aan zo'n verhouding te ontkomen' 

Vijf Vlaamse Ballades door Nic van Bruggen 
werden in facsimile-handschrift uitgegeven en 
vormen een bibliofiele plakette, genummerd 
en gehandtekend door de dichter en verlucht 
met een portrettekening van de auteur door 
Linda Vinck 

Wie van (Vlaamse) ballades houdt mag deze 
uitgave met missen 

(tn.v.l.) 

— Vi|f Vlaamse Ballades. Nie van Bruggen, uitg. 
Deus ex Machina,C Neutjensstr., 2120 Schoten. 
200fr ( + 50fr.port) op rek. 789-5181310-73. 
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BOEKEN 

„ELKE KUNSTENAAR 
IS EEN KRITIKUS EN 
NIET OMGEKEERD" 

H
ET huwelijk tussen kunst en 
kunstkritiek is een broze aangele
genheid. Scheppende en kriti
sche krachten bewegen zich 
voortdurend in een spanningsveld 
waarin de oordelende en katalo-
gerende kritiek een permanente 
bedreiging vormt voor kunst en 
schoonheid. Deze laatste ont
snappen aan elke poging om hen 
in kategorieën te vatten omdat ze 

zelf een uiting zijn van het ongrijpbare en 
mysterieuze leven. Kunstenaar en kritikus vin
den elkaar moeilijk en als de kritikus niet in de 
schaduw van de kunstenaar kan staan, is het 
allicht beter dat hij verdwijnt. 

HERKENBAAR 
Deze estetische belijdenis heeft schrijver en 

kritikus (!) Egbert Aerts ("1941) in een intelli
gente en knap gekonstrueerde ideeënroman 
verwoord. Met een rijkdom aan symboliek en 
sententies is de auteur erin geslaagd een 
teoretisch inzicht tot leven te brengen in her
kenbare personages. Meer dan op het eerste 
gezicht lijkt, heeft deze roman met het leven te 
maken en nog duidelijker met het leven en de 
aspiraties van de auteur zelf. 

De veertigjarige vrijgezel Stefan Andersen, 
inspekteur MO en gewaardeerd kritikus, komt 
tot twijfel omtrent de zin van zijn kritisch werk. 
Aanleiding daartoe is de gewilde ontmoeting 
met zijn vroegere geliefde Cathleen die nu de 
levensgezellin is van de schilder Brendan 
Wageman van wie Andersen jaren geleden 
vervreemdde. Het dagboek dat hij voortaan 
bijhoudt, tekent in een pijnlijke introspektie de 
splitsing die zich in hem voltrekt tussen de 
ambtenaar die houdt van orde en regelmaat en 
de nachtwandelaar die zich overgeeft aan 
chaos en het onberekenbare. Het dagboek is 
een negatief zelfportret van „wie of wat ik mis 
of gemist tieb" (14) en zou op die manier „een 
beweging moeten zijn naarde andere toe, een 

stap in de richting van het definitieve anders 
worden "(18). Telkens anders gedraagt Ander
sen zich in het kontakt met de vrouwen die hij 
in zijn besloten wereld laat binnendringen. 
Emmy Terborne is het bezorgde klankbord 

„Nee, vanavond drinken we al
leen op de kunstenaar, het ge
weten en de wegwijzer In onze 
maatschappij. Zonder hem zou 
een maatschappij mett&iijd on
leefbaar worden. Kan je je voor
stellen: geen schoonheid meer, 
geen mogelijkheid om de wereld 
- de dingen - de mensen ért-
ders te zien. Op de kunstenaar 
dus, m'n beste Hugo... en op het 
leven!" (Andersen of de ring 
rond Brussel, btz. 186). 
Oit is de hefidronic dje Stefan 
Andersen tijdens een vernissage 
op het l(asteet van Nederloo, 
dicfitbij De ring rond Brussel, 
uitspreekt. Het geljeuren is Iwa-
si het eindpunt (alleen zijn 
vriend>sch)!der Brendan Wage
man moet hij na jarentartge 
scheiding nog ontmoeten) van 
een lange, eenzame weg die 
voor de kritikus Andersen een 
zoektocht was naar autentieke 
kreativltelt en schoonheid. 

voor zijn innerlijke strijd. Voor de demonische 
Lilith, die hem de zintuigelijke schoonheid van 
het lichaam laat ervaren, is „l<unst geen le
vensboom" (142) in tegenstelling tot William 
Blake's „Art is the tree of life, een van de 

Egbert Aerts: "Geen enkele weg leidt 
naar de diepste zin van de wereld of hij 
dwarst eerst het eigen innerlijke le
ven." 

leidmotieven van het boek. Toch overhandigt 
zij hem in een cynisch spel een verder af te 
maken verhaal — hun verhaal — waarvoor 
Andersen de hulp inroept van de schrijver 
Hugo Arends. Beide vrouwen verdwijnen uit 
zijn leven en er rest Cathleen, de onbereikba
re, langs wie hij voorbij moet om de schoon-
herd, om Brendan te ontmoeten, om definitief 
anders te worden. Eerst via zijn werk op een 
tentoonstelling in Nederloo, uiteindelijk de 
kunstenaar zelf van wie hij afscheid neemt: 
„Jij alleen kunt nog bestaan; daarom ga ik, 
moet ik zwijgen opdagjij zou kunnen spreken " 
(211). 
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In dit eindstadium van de roman is Ander
sons dagboelc roman geworden, geschreven 
door Arends. 

ONTDUBBELING 
De l<ritikus Andersen (de man die anders 

moet worden) en de schrijver Arends: een 
simbolische ontdubbeling van dezelfde figuur 
die, blijkens het spel van letters, ongetwijfeld 
de schrijver-kritikus Aerts moet zijn. De na-
mensimboliek gaat overigens verder. Er is de 
schilder Brendan wiens naam herinnert aan de 
middeleeuwse reizende Brandaan. De kunste
naar is de reizende bij uitstek (ook in het boek) 
die ongekende mogelijkheden exploreert op 
zoek naar de kern. Wagemans kunstenaars
naam is K. Abel die o.m. kan refereren naar de 
bijbelse figuur: ook de kritikus Andersen heeft 
zijn vriend onrechtvaardig behandeld. Cath-
leen, Kate, roept de godin van de onderwereld 
op, Hekate, die met haar onden het atelier van 
Brendan, zijn „onderwereld" (206), bewaakt. 
Emmy Terborne, die rust zoekt op de Ardense 
hoogten, verwijst naar Emily Brontë (Wuthe-
ring Heights). Lilith is als de gelijknamige 
demon uit de mythologie van het Midden-
Oosten. 

De simboliek blijft niet beperkt tot namen. Al 
vroeg komt Andersen tot het inzicht dat 
schoonheid elke teorie overbodig maakt en 
men zich aan haar moet overleveren. Dat had 
hem het blauwe bloemmotief op zijn kostbare 
porseleinen vaas duidelijk gemaakt (36-41). 
Dezelfde Lilith, die het bestaansrecht van de 
kunst zelf in twijfel trekt, breekt onverhoeds de 
vaas (138). Er is ook het terugkerend beeld van 
de twee zwanen die in perfekte harmonie 
naast elkaar drijven. In de vijver van Nederloo 
is het anders: „één zwaan glijdt langzaam 
weg, de andere blijft zich roerloos verdiepen" 
(179): Andersen en Brendan. De tocht die 
Andersen onderneemt rond Brussel brengt 
hem naar de plaatsen van zijn kinder- en 
jeugdjaren; daar begon de mislukking, daar is 
hij gaan houden van „de estetiek van het 
ritueel, het mooie woord, het mooie gebaar" 
(105). De latere inspekteur en kritikus deed 
niets anders. Hier kan hij afrekenen met zich
zelf. Maar de ring rond Brussel brengt hem ook 
een eerste maal in Nederloo, waar hij later het 
bevrijdend moment zal kennen, en uiteindelijk 
ook in Groenendaal, waar hij zich het woord 
van Jan van Ruusbroec herinnert: „Keer in u 
zelve" (115). Zo sluit zich de ring (van Brussel) 
rond Andersen en wordt tegelijk een hoopvol 
perspektief ontsloten. 

De roman vertoont een klassieke drieledige 
struktuur; het heden (de beslissende ontmoe
tingen die Andersen op een andere weg zullen 
brengen), het verleden (het korte tweede 
hoofdstuk waarin Andersen tijdens zijn tocht 
rond Brussel afrekent met zichzelf), de toe
komst die hem onafwendbaar nog eenmaal bi) 
Brendan brengt. Deze struktuur wordt doora/e-

ven met een soepele afwisseling van dagboek-
fragmenten en de vertelvorm tot beide uitein
delijk samenvloeien in het boek van Arend. 

De intertekstuele benadering van deze ro
man zou een onderneming op zich worden. De 
belezen germanist Aerts verwerkt, parafra
seert of citeert op een funktionele wijze teksten 
van talrijke auteurs. Merkwaardig genoeg — 
eigenlijk is het een dwingende logika — ver
wijst Egbert Aerts ook naar eigen werk. „Geen 
enkele weg leidt naar de diepste zin van de 
wereld of hij dwarst eerst het eigen innerlijke 
leven; het is inderdaad op die weg dat wij de 
echte vrijheid kunnen ervaren" (203). Deze 
zin, waarmee Hugo Arends zijn verhaal be
sluit, is meer dan een parafrase op de woorden 
van Novalis die als tweede leimotief aan de 
roman werden meegegeven. Het is een letter
lijke herhaling van wat Aerts reeds in Een oord 
van verlangen (1979) schreef. 

MINNAERT 
Hiermee benadrukt Aerts zelf de tematische 

eenheid van zijn werk. De innerlijkheid en het 
terugvinden van het innerlijk evenwicht is een 
konstante in het werk van de auteur. Duidelij
ker nog zijn de verwijzingen naar zijn vorige, 
totaal onderschatte en weinig bekende roman 
De terugkeer van Werner Meyrinck (1985). In 
het werk van Hugo Arends heet de figuur 
Walter. „ We moeten dwars door onszelf gaan, 
onze innerlijke verdeeldheid als vertrekpunt 
nemen. Daarom heb ik Walter in het leven 
geroepen én zijn vriend Hendrik, om een 
ontmoeting mogelijk te maken die elders, bui
ten het boek, misschien met kan" C\89). Kunst 
als mogelijkheid tot echte ontmoeting. Zo 
noopt het jongste werk van Egbert Aerts ons 
tot het (her)lezen van zijn vroeger werk. 

Het zou zinvol zijn nog iets te zeggen over 
het tweeluik van Frans Minnaert dat de kaft 
siert (Over een boekomslag wordt meestal 
weinig gezegd). Maar we laten de lezer graag 
zelf het bevrijdend herkennen meebeleven dat 
Andersen in Nederloo oven/iel bij het bekijken 
van het werk van Minnaert (M. Naert) én van 
Brendan. 

Andersen of de ring rond Brussel is een 
boek dat Egbert Aerts ongetwijfeld moest 
schrijven. De boeiende tematiek, gedragen 
door een doorgedreven introspektie en gevat 
in een onginele kompositie, maakt van deze 
ideeënroman een werk waarmee Aerts niet 
meer weg te denken valt uit onze Vlaamse 
letteren. 

I.p. 

— Andersen of de ring rond Brussel. Egbert Aerts. 
Roman. Ultg. De Clauwaert. Leuven. 1989. 215p. 
695 fr. 

WIN JE 
SCHOOL-
BIBLIOTEEK 

Als men zaterdag- en zondagavond 
naar allerlei televisie-sportweekends 
kijkt — al Is het zonder video moeilijk, 
nu BRT en NOS plots besloten op 
hetzelfde uur uit te zenden — ziet men 
regelmatig het voetballeder In de rich
ting van een AGFA-reklamebord rol
len. 

Agfa-Gevaert is echter met alleen op 
het sportvlak bezig, recent nog was het 
bedrijf medesponsor in het kader van 
Europalia, het Philharmonisch Orkest 
van Vlaanderen en de Muntschouwburg. 

Ook op de Antwerpse Boekenbeurs 
komt men Agfa-Gevaert tegen. Het be
drijf geeft er liefst voor 300.000 fr. boeken 
weg. ledere dag krijgt een school een 
biblioteek van 25.000 fr. toegewezen. 

Wat moet daarvoor gebeuren? Een 
vragenlijst wordt opgelost en ingevuld 
door schoolgaanden van tien tot zestien 
jaar — er is ook een opiniepeiling en 
zonder deze is het antwoord met geldig— 
en in een bnevenbus gestopt, op de Agfa-
Gevaert stand. Onder de goede antwoor
den wordt dagelijks een winnaar uitge
loot. De winnaar zelf krijgt een lading 
Agfa-Gevaert-produkten, terwijl zijn/haar 
school wordt bedeeld met boeken Agfa-
Gevaert nam dit initiatief om boeken 
dichter te brengen bij de mensen die ze 
uiteindelijk zullen lezen. Een lovenswaar
dig initiatief, dat navolging verdient. 
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BRAM VERMEULEN SUKSESVOL OP PAD 
Het is zowat anderhalf jaar geleden dat zijn 

vorige elpee verscheen, en hieruit kenden 
vooral „Rode wijn" en „Paulien" een ruime 
belangstelling als radiohits. Nog steeds werd 
Bram Vermeulen in één adem genoemd met 
Freek, met wie hij 12 jaar Neerlands Hoop 
vormde, en als z'n tegenspeler en pianist 
schitterend werk verrichtte. Een unieke formu
le, die spijtig genoeg geen navolging heeft 
gevonden. 

Nu is Bram terug, en met zijn nieuwste 
muziekteater en elpee ,,Dans met mij" beves
tigt hij zijn talent. Je kan hem nu definitief tot 
dé grote soloartiesten rekenen van het Neder
lands taalgebied. 

Het was uitgerekend met de twee voornoem
de liedjes dat hij zijn première-optreden in de 
Brusselse Ancienne Belgique aanving en af
rondde. In de tweemaal veertig minuten ont
dekten velen een verrassend en verscheiden 
artiest. Hij brengt zijn bindteksten, die soms 
slechts van verre naar het volgend nummer 
refereren, als een eigen verhaal, al dan niet in 
sketchvorm. I^et een ludiek overzichtje van de 
protestjongens-van-toen, Dylansesk mondhar-
monikaatje inkluis, neemt hij geen blad voor de 
mond, en in ,,Polonaise" rekent hij schalks af 
met de velen die in het rijtje blijven lopen. In de 
eigentijdse ballade ,,IVIijnheer Van de Velde" 
valt hij de onvergetelijke oorlogsgruwelen sub
tiel aan. Me\ de titelsong „Dans met mij" (uit 
bij Indisc-Benelux) van gelijknamige elpee 
rondt hij af. Na een aantal optredens in Neder
land is hij op resp. 9 en 10 november in 
Antwerpen en Turnhout, en doet hij op 17 en 
18 november ook Brugge en leper aan. 

DE POGUES KOMEN 
ERAAN.., 

Jazz, blues en volksmuziek hebben vooral 
gemeen dat deze stijlen het doen bii een kleine 
maar entoesiaste groep mensen. Fiitair of 
marginaal? Vast staat dat de grote massa er, 
behalve bij komniè(Cieel opgevatte uitzonde
ringen, zich onwennig bij voelt. Wat Jan-met-
de-pet hier vooral bij opmerkt is dat de muzi
kanten al te dikwijls en introvert voor zichzelf 
spelen, dat muziek ééntonig en als een door
slag overkomt, en dat de gevoelens te weinig 
worden aangesproken. ,,En moet dat allemaal 
zo nasaal, kan men vroeger niet normaal 
zingen ?" is een vraag waar je niet zomaar een 
antwoord op kan verzinnen... 

Begin tachtig ontmoetten twee Ierse muzi
kanten mekaar in een kroeg aan Londen's 
Kings Cross. Samen met enkele vrienden 
brachten zij onder eigen beheer een singeltje 
uit, dat zo insloeg dat Elvis Costello en Stiff ze 
onder hun hoede namen. Zij werden omwille 
van hun nieuwe aanpak van de folkmuziek 
samen met de geëngageerde zanger Billy 
Bragg de voortrekkers van de Britse new-foik. 

Over de grote plas werden Susan Vega en 
Michelle Shocked de vrouwelijke tegenhan
gers. De Rogues konden met hun derde elpee 
,,lf I should fall from Grace" reeds op wereld-
toer en deden in '88 Japan en Australië aan. 

Bram Vermeulen heeft zijn talent als 
solo-artiest al lang bewezen. 

Mede dank zij hen vindt een deel van de jeugd 
haar weg terug naar de volksmuziek. Op hun 
vierde elpee (uit bij WEA, in produktie van de 
bekende Steve Lillywhite, zowel op LP, CD als 
kassette) met als titel „Peace and love" wer
pen de f^ogues een ruime blik over de muziek 
van vandaag, en passen er de volksmuziek op 
fijne wijze in. Alles draait rond het entoesiasme 
van songschrijver en zanger Shane Mc Gowan 
die ook dit keer voor zes nummers zorgde. 

Laat je bij het begin niet afschrikken door het 
instrumentale „Grindlock" dat meer weg heeft 
van Jazz-jamsessie, maar eenmaal opge
warmd vliegen ze erin met een zeer herkenba
re volksdeun in uptempo. Je krijgt een pittig 

vierluik te horen waarbij Shane en kornuiten er 
niet voor terugdeinzen de doedelzak naast de 
elektrische gitaar, synthesiser en tenorsax te 
laten klinken. Halfweg krijg je een prachtige 
ballade „Misty morning" die zelfs de puurste 
folkliefhebber kan bekoren. Met ,,Down all the 
days" ronden ze in een rustiger tempo af. 

Op de ommekant is het even slikken bij 
Shane's visie op de ,,USA" en ook Lorelei 
heeft niet veel gemeen met het romantische 
beeld dat ons eerder was opgedrongen. Maar 
dan volgen weer twee hedendaagse folkriffs 
met verhalende teksten van formaat, een wat 
introvert „Tombstone", en dan weer twee 
pittige luisterliederen.,,London you're a lady", 
is een ode aan de stad die hun tweede thuis 
werd, wellicht zal het een singelhit worden. 

Kortom een plaat die de volksmuziek op een 
originele, eigentijdse wijze laat klinken zonder 
de traditie geweld aan te doen. 

De Pogues zijn morgen vrijdag 3 november 
in de Brielpoort te Deinze. Zaterdag 4 novem
ber kan je naar het Kultureel centrum van 
Vilvoorde-Koningslo waar om 20u.30 de Boli
viaanse groep Awatinas aantreedt met muziek 
van de Andes, tenwijl Ingeborg met haar mu
ziekprogramma „Schimmen" te bekijken is in 
het ontmoetingscentrum De Ploter te Ternat. 

De LSP-Band is met Walter Grootaers in de 
schouwburg van Kortrijk te gast, en maandag 
6 november komt niemand minder dan rockpi-
anist en zanger Jerry Lee Lewis naar de 
Antwerpse Elisabethzaal. Van donderdag 9 tot 
zaterdag 11 november is de Duitse orkestlei
der James Last in Vorst-nationaal, de Elisa
bethzaal, en de Genkse Limburghal. 

S.D. 

VOOR GELDZAKEN WENDT U 
ZICH LIEFST TOT EEN VAKMAN 

- HYPOTHECAIRE LENINGEN 
1ste, 2de, 3de rang 

- GELDBELEGGINGEN 

MERCKX NESTOR 
STWG. OP BERGEN 864 

1080 BRUSSEL 
Tel. : Tijdens de week: 

218.14.40 (v.10 tot 13u.) 
Tijdens week-end: 523.36.34. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 4 NOV. 
BRT 1 
15 30 De erfgename, film 
17 15 De kollega's, serie 
18 25 Postbus X, serie 
18 45 Meester fiij begint weer, humor 
20 00 Buren, serie 
20 25 Een speling van het lot, 2-delige TV-film 
22 00 Ongelooflijk maar Bardi, mentalist 
22 50 De speelvogels, serie 

BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Van Pool tot Evenaar, kwis 
21 00 Het el van Christoffels, weekendmagazine 
22 45 Sport op zaterdag 

VTM 
15 30 VTM-Sport 
16 00 Tekenfilms 
17 00 VTM-Super 50, hitparade 
18 00 Highway to heaven, serie 
19 30 Benson, serie 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20 30 Nu of nooit show, nieuw talent 
22 40 The taming of the shrew, film 

Ned. 1 
18 23 Ander nieuws, dok 
19 21 Roseanne, sene 
19 46 Teds Familie Spel Show 
21 20 Cheers, serie 
21 44 Welles, nietes, woordenstrijd 
22 46 Hooperman, serie 
2310 Game, set and match, sene 

Ned. 2 
18 15 Big city metro, dok sene 
18 40 Top 40 
20 29 Crime story, sene 
21 20 Author, author, film 
00 11 The man who loves women, film 

Ned. 3 
1910 Volken rond de Stille Oceaan, dok serie 
20 20 Afscheid en terugkeer, dok sene 

t̂DAG 5 N ( f S 
BRT1 
09 00 Kinderprogramma's 
11 00 De zevende dag, praatkaffee 
13 00 Sunday proms, koncert 
13 45 Formule 1 Australië, autorennen 
14 30 Drie uur Jessie, gevarieerd progr 
18 15 Blikvanger, mode 
18 45 Sportweekend I 
19 45 Sportweekend II 
20 15 Erop of eronder, toneel 
22 10 I.Q., kwis 
22 55 Rusland en de SU, dok serie 

VTM 

14 05 
14 30 
16 00 
1700 
1800 
20 00 
2140 
22 40 

She's the sheriff, serie 
Walters verjaardagsshow 
Beauty and the Beast, sene 
De kinderakademie 
De kanaaleilanden, dok 
Jack the ripper, film 
Murphy Brown, sene 
Shaka Zulu, serie 

18 10 Vara's kindermenu 
19 07 Flying doctors, sene 
20 36 Sonia op zondag, praatshow 
21 56 Cagney en Lacey, serie 

Ned. 2 
09 00 Kinderprogramma's 
2010 Van Kooten en De Bie, satire 
21 20 TV-Dante, serie 
21 32 Pennies from heaven, serie 
2218 TV-Dante, sene 

*/IAANDAG 6 NOV 

Ned. 1 
16 16 Howard's way, sene 
17 06 De drie raven, sprookje 

BRT1 

17 30 Sinja Mosa, serie 
18 05 Jacobus en Corneel, serie 
18 20 Liegebeest, sene 
18 35 Kinderen van Bali, dok 
20 00 Buren, serie 
20 25 De drie wijzen, kwis 
21 05 Colin's Sandwich, sene 
21 35 De steek-er-wat-van-op-show, praatshow 
22 55 Tijd is geld, ekonomie 

BRT 2 

18 45 RIn, serie 
19 00 Zonen en dochters, sene 
20 00 Grijze panters, reportage 

VTM 
17 00 VTM-Kinderklub 
18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Wie ben Ik?, spel 
20 30 Mission Impossible, sene 
21 30 Golden gils, sene 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Taxi, serie 

Ned. 1 
15 20 Children in the crossfire, TV-film 
17 40 Tekenfilms 
20 22 Wim Sonnevekl, selektie 
21 17 Square deal, sene 

Ned. 2 
17 05 Thundercats, sene 
18 00 Pauze tv, jongerenmagazine 
18 30 Wordt vervolgd, tekenfilms 
20.29 Night of the proms, koncert 

DINSDAG 7 NOV. 
BRT1 
17 30 Sinja Mosa, serie 
1810 Saartje en Sander, sene 
18 20 Een verhaal te weinig, sprookje 
20 00 Buren, sene 
20 35 Zeker weten?, praatshow 
21 35 Shingen, sene 
22 45 Brussel, klein Tokio, dok 

BRT 2 
18 45 RIn, sene 
19 00 Zonen en dochters, sene 
20 00 De supersul, film 

VTM 
17 00 VTM-Kinderklub 
17 30 Batman, serie 
18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Medisch Centrum West, serie 
21 00 Klasgenoten, Herman De Croo 

22 30 Moravagine, sene 
23 25 Brussels Trophy, sport 

Ned. 1 

19 21 Dinges, spel 
19 47 Prettig geregeld, sene 
20 25 Songboek, show 
21 16 De puzzelfavonet, spel 
22 45 Revolutie door een kastje, dok sene 

Ned. 2 
16 00 Het erfgoed Guldenburg, sene 
17 30 Het zal je kind maar wezen, serie 
18 05 Dieren in het wild, dok serie 
18 35 Meer plezier met papier, kursus 
18 50 Op volle toeren, show 
20 29 Terugkeer naar Eden, sene 

Ned. 3 
19 35 Waar hoor ik thuis?, dok serie 
21 04 China in revolutie, dok sene 

WOENSDAG 8 NOV. 
BRT 1 
16 00 De tovenaar van Oz, sene 
16 25 Ramona, serie 
17 25 Sinja Mosa, sene 
18 10 Johan en de Alverman, sene 
18 35 Kilimanjaro, jeugdmagazine 
20 00 Pak de poen, loterijshow 
21 30 Jeugdliefjes, serie 
21 55 Mobiele mensen — auto, info 
22 50 Verwant, kunstmagazine 

BRT 2 
18 45 RIn, sene 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Sportavond 

VTM 
16 00 VTM-KInderklub 
17 30 Cijfers en letters 
18 05 VTM-Super 50 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 The absen-minded professor, film 
21 40 Star, filmnieuws 
23 00 Simon and Simon, sene 

Ned. 1 
16 27 Tom Sawyer, sene 
17 00 Tekenfilms 
17 55 Tussen zes en half zeven, dok 
19 48 The Campbells, serie 
20 30 Aaron Miller, sene 

Ned. 2 
16 00 The Inspector general, film 
18 35 Countdown, pop 
19 25 Empty nest, serie 
20 29 Sterrenjacht, nieuw talent 
21 55 Veronica films & video, info 
23 05 Parallax: het verhaal, dok 

Ned. 3 
20 25 Het teken van het beest, film 

DONDERDAG 9 NOV. 
BRT 1 

17 30 Sinja Mosa, sene 
18 10 Kung Fu, serie 
20 00 Buren, sene 
20 25 Felice I, spel 
21 00 Panorama, aktualiteiten 
21 55 Verrassende vertellingen, sene 
22 45 Première, filmnieuws 
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EEN FILM PER DAG 

BRT 2 
18 45 Rin, serie 
20 00 De geest en de vorm, dok serie 
20 40 Koncert: Anton Bruckner 
22 05 Bestemming Kongo, film 

VTM 
17 00 VTM-Kinderklub 
17 30 Lassie, serie 
18 05 Cijfers en letters, 
18 30 The power, tlie passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Taurus Rising, serie 
22 30 Hot shots, serie 
23 45 Biënnale Classic international, antiek 

Ned. 1 

16 31 Thuis in de dierentuin, serie 
17 41 Rapido, pop 
18 06 Vara's kindermenu 
20.20 Doet ie't of doet ie't niet, spelshow 
22 45 Golden girls, serie 
23 10 Rob de Nijs onderweg, portret 

Ned. 2 

17 00 Jeugdprogramma's 
19 00 Growing pains, serie 
20 29 M.A.S.H., film 

Ned. 3 

20 20 Hoezo demokratie?, dok serie 

VRIJDAG 10 NOV. 
BRT 1 

18 10 Mik, Mak en Mon, serie 
18 20 Schoolslag, spel 
20 00 Buren, serie 
20 25 Ladyhawke, film 
23.25 De familie Strauss, serie 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 WO II: De Oostfronters, dok serie 
21 15 Een goede eeuw kunst, dok 
21 45 Koncert Sjostakovitsj, klassiek 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub 
17 30 Lassie, serie 
18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20.00 Benidorm, serie 
20 30 Wise Guys, film 
22 40 Cheers, serie 
23 05 Crime story, serie 

Ned. 1 
18 25 Abdijen der Lage Landen, do 
19 21 Volmaakte vreemden, serie 
19 48 Waku waku, spelshow 
21 12 In teraple, info 
22 45 In 't holst van de nacht, serie 
23 35 Mass appeal, film 

Ned. 2 
16 00 Gloss, serie 
17 05 Te land ter zee en in delucht, spel 
17 50 Bassie en Adriaan, sene 
18 30 Tros popformule 
20 29 Terugkeer naar Eden, serie 
22 10 Tros aktua milieu 
23 10 Onze ouwe, serie 

Ned. 3 

20 54 Getuigenis van een kind, film 

t ZATER0AI3 4 MOVEMBEf̂  

ITHE HEIRESS 

soft, Oe ii&-|a'^9^ Caihî rlrtö ^ ^ «sij. 
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f ZOHDAQ S NO\«MBER 

I LA MAWINE 
l-h DECOUDRE 
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MICHEL WAAR IS 
JE FEESTNEUS? 

D
E Voetbalbond wikt maar de spe
lers beschikken. Zo zit voetbal 
gelukkig nog altijd in elkaar. De 
sponsors van de nationale ploeg 
mochten dan na de match tegen 
Luksemburg afspraak hebben op 
ons aller Gemeentekrediet om sa
men de roemrijke kv^^alifikatie van 
de Rode Duivels te vieren, voor de 
spelers was dat nog geen reden 
om die bewuste avond één stap 

teveel of te snel te lopen. Ze hadden wel wat 
beters om hun hoofd dan de vijftienduizend 
toeschouwers en de honderdduizenden televi
siekijkers te proberen amuseren. 

MISBAKSEL 
Het was ergerlijk om zien. Dat op die manier 

ook werd duidelijk gemaakt dat de nieuwe 
bondscoach Walter Meeuws niet goed lag in 
de groep werd voor kennisgeving aangeno
men. Overigens had dat sportieve misbaksel 
van die woensdagavond ook nog amusante 
kanten. Konden de Luksemburgers ook eens 
een ereronde lopen. In veertig jaar hadden de 
Groot-Hertogdommers tegen de Duivels geen 
doelpunt meer gemaakt, laat staan alleen 
maar verloren. U begrijpt de dolle vreugde van 
dat stelletje samengeraapte amateurs die ge
woon zijn van alles en iedereen klappen om de 
oren te krijgen. Zij zullen hun achterkleinkinde
ren vertellen dat zij die verschrikkelijke Duivels 
in hun eigen hel op een 1-1 hebben vastge
schroefd en dat gans de voetbalwereld toen 
plat ging van het lachen. 

Natuurlijk zal de tijd ook deze rimpel op de 
voetbalvijver snel glad strijken. Maar er blijft 
een bittere nasmaak. Nooit werd beter bewe
zen dat onze vedetten gewoon onbekwaam 
zijn het spel zelf te maken. Wanneer niet kan of 
mag gecounterd worden blijft er van de natio
nale ploeg mets over. Trouwens, wie de som 
durft te maken komt tot verbijsterende vaststel
lingen. Hoeveel minuten hebben de Duivels in 
dit kwalifikatietornooi nu echt goed gespeeld? 
Een helft thuis tegen de Zwitsers, een half 
uurtje thuis tegen de Portugezen, enkele zeld
zame flitsen thuis tegen de Tsjechen. Voor het 
overige was het rug tegen de muur verdedigen 
en counteren. Zolang er maar met verloren 
wordt ergert niemand zich daaraan. Overigens 

leest men de kommentaren over onze presta
ties beter in buitenlandse kranten. Daar wor
den er tenminste geen doekjes rond gedaan 
en op die manier krijgt men dan ook zicht op 
wat de sportwereld van de Rode Duivels denkt. 
Onze pers blijkt nu eenmaal bereid het spelle
tje mee te spelen. Pas wanneer alles en 
iedereen belachelijk wordt gemaakt, zoals te
gen Luksemburg, wordt het ook deze heren te 
gortig. Dan moet barbertje Meeuws maar da
delijk hangen. Waarmee we de bondstrainer 
met willen verdedigen. Integendeel. Ook hier 
heeft de Bond gevonden wat hij zocht. Walter 
had als trainer nog niets bewezen. Bij Lierse 

Michel D'Hooghe worstelde vori
ge week met een effenaf ver
schrikkelijk probleem. Hij was, 
kortstondig weliswaar, zi]n 
feestneus kwijt. Zijn eigen Rode 
Duivels hadden hem wegge
stopt. Terwijl gans het land scha
terde van de pret, herstelde de 
bondsvoorzitter zich evenwel 
schitterend. Nu het grote kwalifi-
katiefeest op de Helzei de ver
nieling was ingegaan, orakelde 
de Bruggeling „dat de Mundiale 
het grootste voetbatfeest ooit" 
zou worden. Waarna wij allen 
ons moede hoofd te rusten 
mochten leggen. 

mislukte hij totaal. Desondanks werd hij tot 
bondscoach gepromoveerd. Vreemd vonden 
wij dat. 

TOCH FEEST? 
Verder is er voor de feestneus uit Brugge 

ook nog ander werk aan de winkel. Het wordt 
tijd dat hij zijn klubs samenroept en een 
gedragskode opstelt. Men schaamt zich in 
deze tijden voor mets meer. Anderlechl koopt 
de Mos vrij bij KV Mechelen. René De Saeyere 
laat Racing Genk in de steek voor Ekeren. 
Standard en Kessler voeren ook een bedenke-

Voorzitter van de voetbalbond Michel 
D'Hooghe kon het feesten vergeten. 
Zijn Duivels zetten een wanprestatie 
neer. (foto VUM) 

lijke ,,act" op en nu keert Georges Heylens 
Beerschot zonder schaamte de rug toe om 
naar het financieel veel sterkere Charlerio over 
te stappen. Voor alles bestaat een uitleg na
tuurlijk. Daar gaat het niet om. Maar wat moet 
de brave burger daarvan denken? 

Vandaag is in voetbal mogelijk wat gisteren 
ondenkbaar én onduldbaar was. De zeden van 
de tijd (?) hebben meegebracht dat de realiteit 
sterker is dan de verbeelding. Maar er mag 
nog wel aan herinnerd worden dat het anders 
zou kunnen en eigenlijk ook anders zou moe
ten. Maar de Bond hij sluit zijn ogen want hij is 
niets méér dan de emanatie van de klubs 
waaruit hij is voortgekomen. 

Maar desondanks: voetbal blijft een feest. 

Flandrien 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Ik ben getooid met taal 
mijn tekens en mijn woorden 

zijn na — druk — keiijk: 
letters als ringen om vingers 

zinnen als gordels 
om pijnlijke maar buigzame lenden 

een gedicht als tweede huid 
een verhaal als een huis. 

Lieve schreef voor zoveel jaren dit gedicht 
toen we in ons Herents hius, twee moeilijl<-
sprel<ende l<lnderen, gingen begeleiden. 
Woordje na woordje, zin na zin, bouwden we 
aan hun tweede huid; de taal — onze taal! Het 
werd één grote ervaring voor ons allen! En nu 
dit ter vergelijking. Ik ben nu door de briefwis
seling „geraakt" van een paar weken „alge
meen sekretaris"-zijn. En dan merk je hoe 
weinig genuanceerd velen van „onze men
sen" wel schrijven. Een weerslag van hun 
praten? Tijdens zovele partijbijeenkomsten 
valt hetzelfde me op. Slechts weinigen tooien 
zich door hun taal. Grote nood aan taalkultuur 
dus. Basis hiervoor: hart én rede. Het ,,hart" 
moet immers in onze taal schuil gaan en óók 
de ,,rede"! Redeneren betekent béter je taal 
gebruiken. Het luisteren naar mekaar kan je 
taal vemjken. Dit alles vergt oefening. Maar 
oefening baart kunst! 

Onze ontmoetingsronde van het partijbe
stuur met 400 afdelingen vangt aan. Veel 
woorden zullen gewisseld worden. „Woorden 
die bouwen". Zo schreef ooit René de Clerck. 
Bouwen aan ons beter Vlaanderen. Met het 
woord gaan we dus op stap. Naar de andere, 
voor onze gemeenschap — de Vlaams-Neder
landse. Doe mee. Gebruik je ,.tweede huid". 

Willy Kuijpers 

KABINET SAUWENS: 
NIEUW ADRES 

Het kabinet van de gemeenschapsminister van 
Openbare Werken en Verkeer kreeg sinds 1 novem
ber j.l. een nieuw adres: Trierstraat 92 te 1040 
Brussel. Tel.: 02/238.14.11. Telefax- 02/238 14.44. 

WALTER LUYTEN 
TE GRONINGEN 

Op donderdag 16 november 1989 zal senator 
Walter Luyten spreken te Groningen. Dit zal plaats
vinden in het Akademiegebouw op het Akademie-
plein. Het debat zal plaatsvinden van 19u.30 tot 22 
uur. 

De titel van het debat, waar ook Nederlandse 
vooraanstaanden spreken is' „Het Nederlands m de 
21ste eeuw". Walter Luyten zal toelichtingen geven 
bij „Vlamingen en Nederlanders: samen aan de dijk 
werken of afzonderlijk vergaan." 

(Onder vier ogen hebben wij senator Luyten ge
waarschuwd in Groningen, u weet wel, niet te veel 
,,jonge klare" tot zich te nemen ) 

40 JAAR GELEDEN 
OVERLEED 
C.VERSCHAEVE 

Op zondag 5 november wordt in de Sint-Audoma-
ruskerk te Alvenngem Cyriel Verschaeve herdacht 
De kapelaan overleed 40 jaar geleden. 

Het programma ziet er als volgt uit. 
15u.' h mis in de Sint-Audomaruskerk te Alvenn

gem opgeluisterd door het Gent simtonisch studie
orkest en met solozang van Ph. Wesemael en Y. 
Goes. 

Tussen 16 en 17u.30 is er mogelijkheid tot bezoek 
aan het Verschaeve-museum. 

Om 17U.30: Opvoering van het Passiespel van 
Onze Heer Jezus Kristus, door G. Hanssens (voor
dracht), en opgeluisterd door het Gents simtonisch 
studie-orkest Deze opvoering gaat eveneens door in 
de Sint-Audomaruskerk van Alvenngem. 

Toegangskaarten: lOOfr.CXIP, 120fr. voon/erkoop 
en 150 fr. aan de deur. 

Inlichtingen: Sekretariaat tel. 058-f 28.87.47. 

DENKDAG ROND 
JEUGDKULTUUR-
GEMEENSCHAP EN 
VLAANDEREN 

De werkgemeenschap Vlaanderen Morgen organi
seert op zaterdag 25 november 1989 een denkdag 
rond jeugdkultuurgemeenschap en Vlaanderen 

De dag gaat onder het motto „Sire, er zijn geen 
jonge Vlamingen meer!". 

Programmaverloop-
9u.30: venwelkoming met koffie. 
lOu.: aanvang. 
Ilu.15: koffiepauze. 
Ilu.30. vervolg. 
12U.30: broodmaaltijd 
13U.30. vervolg 

Spreker zijn • 
Patrick Allegaert (pedagoog) en Luc Vanmarcke 

(socioloog), docenten IPSOC en publicisten over 
jongerenkultuur 

Mare Reynebeau, joernalist bij Knack en publicist. 
Herman Lauwers, gewezen verbondskommissans 

van het WKSM en jong politikus. 

PRAKTISCH 

De denkdag gaat door op zaterdag 25 november 
1989 in „Buffet Pnmeur", Grasmarkt 78/80 te 1000 
Brussel van 10 tot 15 uur. 

Er IS koffie verkrijgbaar vanaf 9u.30, er worden 
broodjes en drank voorzien. 

Inschrijven kan tot 18 november en betalen ter 
plaatse 

Deelname 100 fr. (dokumentatie, broodjes en 
drank inbegrepen). 

Voor inschrijvingen en verdere informatie- Sekreta
riaat Vlaanderen Mogen, Te Couwelaerlei 134, 2100 
Antwerpen, tel.. 03/326.05.05. 
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UIT DE REGIO 

OOST-
VLAANDEREN 

NOVEMBER 
9 GENTBRUGGE: Vlaamse Volkszangavond in de 
voordrachtzaal van het Dienstencentrum, Braemkas 
tpeistiaat 35-39 om SOu inkom gratis Iedereen 
ivelkom Org VOS-Qpnibrugge-Ledeberg 

9 GENT Kursus Wereldoorlog II epn terugblik 5e 
deel 

10 GENT: Meebouwen aan een beter Vlaanderen 
met de VU door Willy Kuijpers Muzikale opluiste
ring Guy Vanhove Om 20u in St Jacobsknng, 
Goudstraat, Gent-Centrum Org VU-Gent Centrum 

11 HILLEGEM: VU-etentie in zaal Oud Gemeente
huis, Provinciebaan, vanaf19u Ook op 12/11 vanaf 
12ij Org VU-Hillegem-Borsbeke-Ressegem 

12 ZWALM: Eetfestijn in zaal Bettina, Zottegem-
ses'wg In aanwezigheid van Willy Kuijpers Keuze 
tussen Ossetong in madeirasaus en Varkensgebraad 
Archiduc 300 fr pp , 150 fr kind Kaarten bij W 
Schiemsky (055/49 99 94) of K Beaufays (055/ 
49 82 10) Aanvang 12u Org VU-Zwalm 

16 GENT: Kursus Wereldoorlog II, een terugblik 
Laatste deel 
17 BEVEREN: De Wase Verkeersproblematiek, 
door minister Johan Sauwens Om 20u Kasteel 
Cortewalle Org A Verbruggenkring Beveren 

21 SINT-NIKLAAS: Naar „Rosalie Niemand ' met 
FVV-Sint-NiHaas Info en inschnjven bij Miet Van 
Wichelen (03/776 75 63) 

24 DESTELBERGEN: Mosse!festijn in zaal Berghi-
ne (Dorp) vanaf 19u30 Deelname 300 fr Tevens 
keuze koude visschotel Inschnjven bij Wim Raman 
(091/29 16 42) Org VU-Destelbergen Heusden 

25 BURST. 24e Joeldansfeest in zaal Perfa Sta
tionsplein Erebal gemeenteraadsleden Deuren 
20u30 Inkom IOC fr Org VU-8urst-Bambrugge-
Aaigem 

LIMBURG 
NOVEMBER 
1 BOCHOLT- Kienavond tvv Sinterklaasfonds 
Om 20u in zaal Heuvelheem Org Vlaamse Knng 
6 ROTEM-DILSEN: Oswald van Ooteghem over 
, De Oostfronters" en zijn belevenissen Om 20u in 
zaal De Kommel Kempenstraat Inkom gratis Org 
IJzerbedevaartkomitee Maaseik 
7 BREE- Voordracht door Walter Luyten over het 
ontstaan en de evolutie van het Vlaams-nationalisme, 
in het Ontmoetingscentrum, Kloosterstraat, om 20u 
10 BREE. Jaarlijks Vlaams Herfstbal van VU-Bree, 
met Jaak Gabriels, in El Toro vanaf 20u 
19 BOCHOLT. Sinterklaas komt per boot aan, 14u 
Zaal Rembrandt org Vlaamse Kring 
25 BEVERST-SCHOONBEEK. Kaartavond tvv 
VU-afdeling KWB-kantine te Beverst om 20u Prij
zen verdeeld varken 

VOS-VREDESWEEK 
TE SINT-NIKLAAS 

De afdeling Sint-Niklaas van het Verbond van 
Vlaamse Oud-Strijders (VOS) viert zijn 70-jarig be
staan met een vredesweek Er loopt een tentoonstel
ling in de stadsbiblioteek van maandag 6 t e m 
zondag 12 november Aan de hand van foto's, 
dokumenten en voorwerpen worden ontstaan en 
geschiedenis van VOS-Sint-Niklaas uit de doeken 
gedaan De tentoonstelling wordt geopend op maan
dag 6 november om 19 uur 

Op zondag 5 november om 11 uur wordt in de kapel 
van de Arme Klaren aan het Onze-Lieve-Vrouwplein 
de jaarlijkse VOSsenmis opgedragen ter nagedach
tenis van alle oorlogsslachtoffers en de overledenen 
van de Vlaamsgezinde verenigingen uit Sint-Niklaas 
van het afgelopen jaar 

Na de mis wordt iedereen ven/vacht om 13 uur voor 
het Vossenmaal m restaurant ,,De Arend" aan het 
Onze-Lieve-Vrouwplein Prijs per persoon 495 fr 
VOS-voorzitter Jos de Cock, Klapperbeekstraat 153 
(777 68 82) wacht de inschrijvingen in tot 31 oktober 

Op zaterdag /1 november neemt VOS deel aan de 
stedelijke herdenkingsplechtigheid die aanvangt met 
een euchanstievienng in de dekenale kerk om 10 uur 
Daarna worden bloemen neergelegd aan het vredes-
monument op de Houtbriel VOS hoop dat vele 
Vlaamsgezinde verenigingen met hun vaandrig de 
kransneerlegging zullen bijwonen 

LAND VAN WAAS 
VERHEUGD 

De arrondissementsraad van de Volksunie ver
heugt zich over de maatregelen die door minister 
Sauwens getroffen worden om de geluidshinder 
langs de autosnelwegen in het Land van Waas te 
beperken en om het nie-probleem aan de Kennedy-
tunnel te bestrijden o m door elektronische verkeers-
begeleiding en plaatselijke verbredingen 

De Volksunie vraagt in dit verband de invoeging 
van wagens uit de richting Zelzate en Linkeroever 
die, komend van links, het verkeer soms volledig 
moeten dwarsen voor en in de tunnel om Antwerpen 
te bereiken, te laten gebeuren langs de rechterzijde, 
in de zin van het verkeer naar Antwerpen Dit zou de 
veiligheid en de doorstroming zeker ten goede ko
men 

De raad dankt de minister voor zijn wakkere 
houding ten aanzien van de Wase problemen 

EVERGEM SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Vanaf november 1989 telkens de 1 ste zaterdagna
middag van de maand zullen de VU-mandatarissen 
van Evergem ter beschikking zijn voor sociaal dienst
betoon 

Gemeenteraadslid Lieve Grypdonck OCMW-frak-
tieleider Herman De Grauwe, ÓCMW-raadslid Daniel 
Suttels en VU-voorzitter Marcel Neyt zullen geheel 
vrijblijvend helpen en/of adviseren bij problemen 

Dit sociaal dienstbetoon gaat door op /eigende 
plaatsen en uren 

— Van 13u 45 tot 14u 45 bij Piet Bekaert, Burggra-
venlaan 18, 9050 Evergem (tel 53 53 80) 

— Van15u tot16u in rustoord ,De Leiespiegel", 
Brielken 16, 9050 Evergem (tel 53 74 66) 

— van 16u 15 tot 17u bij Herman De Grauwe, 
Lievestraat 4, 9050 Evergem (tel 53 97 66) 

BIJ hoogdringendheid kunnen voornoemde manda-
tanssen vanzelfsprekend steeds bij hen thuis bereikt 
worden 

Lieve Grypdonck Hofbilkstraat 9, 9050 Evergem 
(5317 20) 

Herman De Grauwe, Lievestraat 4, 9050 Evergem 
(53 97 66) 

Daniel Suttels, Nieuw Rabot 6, 9050 Evergem 
(53 06 28) 

Marcel Neyt, Zandberg 17, 9050 Evergem 
(53 19 51) 

Men kan ook steeds terecht bij volksvertegenwoor
diger Paul Van Grembergen E Hullebroeckstraat14, 
9068 Ertvelde, elke maandag van 17 tot 19u 
(44 67 90) 

Wanneer de 1ste zaterdag of de maandag samen
valt met een feestdag gaat het dienstbetoon uiteraard 
met door 

UITSLAG TOMBOLA 
VU-LAARNE-KALKEN 

De uitslag van de tombola op de ingangskaarten 
van het bal van VU-Laarne-Kalken ziet er als volgt uit 
132-137-222-319-008—178-478 — 421 

Af te halen tot 1 december 1989 bij A De Rycke, 
gemeenteraadslid, Pennemansbaan 24b, Kalen (091/ 
67 65 55) 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
TE 2820 BONHEIDEN 

TE BEGEVEN AMBT 

1 voltijdse betrekking van gebrevetteerde verpleegkundige. 

Kandidaturen in te dienen bi] aangetekend schrijven uiterlijk op 1/12/1989 

Inlichtingen en inschnjvingsformuher zijn te bekomen op het sekretanaat van het O C M W , 
Schoolstraat 55 te 2820 Bonheiden, tel 015/51 80 70 
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UIT DE REGIO 
J(.-éI Jlk My' 

ZELFHULPGROEP PAKT UIT TE BERCHEM 
Verleden week bracht ons weekblad reeds verslag 

uit van de VU-zelfhulpgroep tegen te hoge snelhe
den. En vorige zaterdag pakte zij reeds uit met een 

eerste editie: borden die te snelle rijders aanmanen 
dat ze niet meer dan 60 mogen. 
Puik werk! 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 

4 NIJLEN: VU-dansfeest in zaal Nilania. Met orkest 
Silver Wings. 
4 MERKSEM: Begeleid bezoek aan Provinciaal 
Huis, Elisabethplein 22, 2018 Antwerpen. Bijeen
komst om 9u.45 aan de ingang van het Prov. Huis. 
Org.: FVV-Merksem. Org.: FVV-Kapellen. 
4 EOEGEM: Jaarlijkse herdenkingsmis voor de 
overledenen van de Blauwvoetgemeenschap. H. Fa-
miliakerk, Kerkplein Elsonk Edegem. 
6 ZWIJNDRECHT: kursus „Werken met een ruim
telijk beleidsplan" (deel 2). Vlaams Huis, Polderstraat 
15 om 19U.30. Org.: VU-afd. Zwijndrecht i.s.m. Vor
mingscentrum L. Dosfel. 
7 KAPELLEN: Praktische begeleiding bij sterfgeval 
door Tony Van Rompaey, jurist. P.O.B. Centrum 
Kapellen om 20u. Leden 50 fr., niet-leden 100fr. Info: 
666.70.98. Org., FVV-Kapellen. 
7 KAPELLEN: Naar tentoonstelling „Mens en 
Evenbeeld over Japan". Vertrek om 8u.30 Berchem 
Statie. Bezoek Japanse toren, middagmaal zelfbede-
ning, en om 13u.30 tentoonstellingsbezoek. Prijs: 
Leden 600 fr., met-leden 650 fr. (bus en inkom 
inbegrepen). Inschrijven door storting op nr. 412-
6188941-31. Tel. 321.73.60. Org.: FVV-Berchem. 
8 MORTSEL: Ontwikkelingssamenwerking ook uw 
zaak door André Geens. Om 20u. in 't Centrum, 
Osylei 43 te Mortsel. Gelegenheid tot vragen stellen. 
Org.: VU-Mortsel. 

8 BERCHEM: Kursus „PoUtlke Marketing", Al-
pheusdal, F. williotstraat 22 (deel 2). Om 18u.30. 
Org.: VU-arr. Antwerpen i.s.m. Vormingscentrum L. 
Dosfel. 
10 NIJLEN: Piëteitsvolle herdenkingsmis voor alle 
overleden Vlamingen, om 19u.30 in St.Willibrordus-

kerk te Nijlen. Samenwerking FVV-Vlaamse Kring 
Kempenland. 
10 MEERHOUT: Zettersprijskam VU-Meerhout, in 
Parociezaal Zittaart. 

11 BRASSCHAAT: 15de Baskenavond in Ruiterhal 
van Hemelhoeve (gemeentepark-centrum). Om 20u. 
Inkom 150 fr. Met Jojo Bordagaray, Ramuntxo Carre-
re, Irrigoien Anaiak, Hadev\fych Van der Straeten en 
dansgroep De Mandoerse. Tema: De Kinderen van 
Guernica. 

11 EOEGEM: Zaal De Schrans, Molenveldplein. 
Afdelingsfeest met viering uittredende gemeente
raadsleden Etentje gevolgd door bal. Inschrijven op 
voorhand. Fons Delbaen 440.32.16. Org.: VU-Ede-
gem. 
12 LIER: Nerfstwandeling. Samenkomst VNC, Ber-
larij 80, ten laatste op 13u.30. Na wandeling, moge
lijkheid om broodje te eten. Prijs: 20 fr. Inschrijven: 
C. Wagner 03/480.96.42. Org. FVV-Lier-Konings-
hooikt. 
13 ANTWERPEN: Om 20u. in UFSIA R008. Debat: 
Staatshervorming: écht nodig? m.m.v. Hugo Schilts 
en Ludo Dierckx. Moderator: Lou De Clerck. Org.: 
VUJO-Univ. Antwerpen. 

14 ZWMNDRECHT: Kursus „Werken met een 
ruimtelijk beleidsplan" (deel 3). Vlaams Huls, Polder
straat 15 om 19U.30. Org. VU-Zwijndrecht i.s.m. 
Vormingscentrum L. Dosfel. 
15 BERCHEM: Jazz, info-avond door mevr. Mey-
visch. Kultureel Centrum om 20u. Org.: FW-Ber-
chem. 
15 BERCHEM: Kursus Politieke Marketing (deel 3), 
Alpheusdal, F. Williotstraat 22, om 18u.30. Org.: VU-
arr. Antwerpen i.s.m. Vormingscentrum L. Dosfel. 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 
PLAATS BIJGEVOEGD 
APOTHEKER(ES) 

De plaats van bijgevoegd apotheke-
r(es) v/ordt openverklaard. 

Zij staat open voor mannelijke en vrou
welijke kandidaten. 

Aanvangsv\/edde: 78.713,- fr. bruto per 
maand. 

De kandidaten moeten de Belgische 
nationaliteit bezitten. 

Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd van 
45 jaar niet overschreden hebben op 
20.11.1989. 

Diplotnavereiste: houder zijn van het 
wettelijk erkend diploma van apotheke-
r(es) en van het certificaat van ziekenhui-
sapotheker(es) 

Er wordt een werfreserve aangelegd 
met een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Verplicht inschrijvingsformulier en 
examenprogramma te bekomen op de 
7de Directie-Personeelszaken van het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
welzijn. Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 
Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht: 400,- fr. 

De kandidaturen dienen toegekomen 
te zijn op het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te 2000 Antwerpen uiterlijk 
op 20.11.1989. 

16 MOL: Studiedag Natkinalisme en Vlaanfise Be
weging. Om 20U.30 in Malpertuus Mol. Org.: VU-arr. 
Turnhout. 
16 MOL: Kursus Thuis In de Volksunie (deel 1). 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 om 20u. Org.: VU-
arr. Turnhout i.s.m. Vormingscentrum L. Dosfel. 

17 WIJNEGEM: Denkend aanArmand Preud'Hom-
me door Will Ferdy. Zaal De Leeuw, Kasteellei, 
Wijnegem. Om 20u. Inkom 250 fr., wk. 200 fr. 
Kaarten bij M. Meeus (03/353.94.64). Org.: Reinaert-
kring Wijnegem. 
17 KONTICH: VU-Happening om 20u.30 In zaal 
D'Ekster. Voor jong en minder jong. 

18 EDEGEM: Tweedehands speelgoedbeurs van 
15 tot ISu. In Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128. Ook op 
19 november. Info Roos Stoffelen (03/440.09,38). 
23 EDEGEM: Ingebag Mollet — Voordrachtkunst. 
Weerbaar als een boom. In de kleine zaal van 
Elzenhof om 20u. Kaarten op voorhand bij FW- en 
Kulturele Kring. 
29 BERCHEM: Kursus „Politieke Marketing", Al
pheusdal, F. Williotstraat 22, (deel 4). Om 18u.30. 
Org.: VU-arr. Antwerpen i.s.m. Vormingscentrum L. 
Dosfel. 
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MECHELEN 
DANSTE 

Op zaterdag 21 oktober vond m Mechelen onder 
een ruime belangstelling het jaarlijks dansfeest van 
de Volksunie plaats 

Graag vermelden wij hierbij ook de winnende 
nummers van de tombola met de inkomkaarten 035 
— 201 - 365 

De winnaars nemen kontakt op met Louiza Ver
meulen, Heide 50,2930 Hombeek (tel 015/41 44 16) 

ZIJ zullen dan een pcachige Parker-balpen in ont 
vangst kunnen nemen 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 

PLAATS VAN APOTHEEKASSISENT(E) 

De plaats van apotheekassisent(e) 
wordt openverklaard 

ZIJ staat open voor mannelijke en vrou
welijke kandidaten 

Aanvangswedde 45 440,-fr bruto per 
maand (-i- 1 210 fr standplaatsvergoe
ding) 

De kandidaten moeten de Belgische 
nationaliteit bezitten 

Leeftijdsvoorwaarde de leeftijd van 45 
jaar met overschreden hebben op 
2011 1989 

Diplomavereiste: houder zijn van het 
studiegetuigschrift van hoger secundair 
technisch onderwijs met volledig leerplan 
of voor sociale promotie van één van de 
volgende afdelingen apotheekhelp-
(st)er, apotheekassistent(e), assistent(e) 
in de farmacie, farmaceutische bedrij
ven, farmaceutische chemie, farmaceuti
sche produkten of hulpapotheker 

Er wordt een werfreserve aangelegd 
met een geldigheidsduur van 3 jaar 

Verplicht inschrijvingsformulier en 
examenprogramma te bekomen op de 
7de Directie-Personeelszaken van het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 
Antwerpen 

Inschrijvingsrecht 300,- fr 

De kandidaturen dienen toegekomen 
te zijn op het sekretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te 2000 Antwerpen uiterlijk 
op 20.11.1989. 

STAATSHERVORMING 
ECHT NODIG? 

De VUJO van de UFSIA organiseert een debat 
onder de titel „Staatshervorming echt n o d i g " " 

Op maandag 13 november om 20 uur m UFSIA 
R008, met Hugo SchiltZ (Vice eerste minister, VU) en 
Ludo Dierckx (senator, Agaiev) Moderator is Lou De 
Clerck (Gazet van Antwerpen) 

WEST-
VLAANDEREN 

NOVEMBER 
4 GISTEL: VU-bal in zaal De Reisduif, Stations
straat 85 Aanvang 20u 30 Kaarten bij bestuursle
den wk 100 f r , deur 120 fr 
5 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u 30 verzamelen voor 
wandeling te Rollegem-Kapelle o l v Hendnk De
smet Org Wandelklub Vlaams Huis 
10 KORTEMARK: Tweedehands Boeken- en Pla
tenbeurs In de Gudrunzaal, Torhoutstraat te Korte
mark Van20tot24u Ook op 11/11 van 9 tot 13u en 
van 15 tot 22u en op 12/11 van 9 tot 13u en van 15 
tot 20u Toegang vrij Org Vlaamse kring Groot 
Kortemark 
10 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u Negende 
kaarting Ookop12/11 vanaf 10u Org Kaartersklub 
de Vlaamse Vrienden 
10 DEERLIJK: Ontmoetingscentrum Deerlijk, 20u 
Informatieve animatieavond over de 11 11 11-aktie 
met minister André Geens Org Gemeentelijke 
Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
16 IZEGEM: De herteving van de Islam door prof 
dr Urbain Vermeulen (KUL) Om 20u in bar Stedelij
ke Muziekakademie, Kruisstraat 15 Inkom 50 f r , 
abonnees gratis Org VSVK 
17 OOSTENDE: Huidebal Mark Van Hecke in zaal 
Termmus, Station Oostende Discoteek Elite Music 
Vanaf 20u Inkom 120 f r , wk 100 fr Org VU-
Oostende 
19 IZEGEM: Zaal Hoornaert, Kachtem Sinter
klaasfeest Org FW-lzegem 
20 IZEGEM: Oud Stadhuis, om 15u René 
Moeyaert met een diareportage over Andaloesie 
Org VWG-lzegem 

j KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 
om 14u Wi) horen erbij (integratie mentaal-gehandi-
kapten) Org Welzijnszorg W VI 
24 MENEN: Trefcentrum West-Flandria, leper-
straat 65, om 14u Armoede in België Org Wel
zijnszorg W VI 
25 VEURNE: Informatiegesprek „Rechten en plich
ten van de jongeren" Over verlaging meerderjarig
heid Van 9u 30 tot 12 uur in lokaal De Beurs, Grote 
Markt 32 Org Vlaamse Vriendenkring Veurne-
Ambacht 
26 DEERLIJK: Ontmoetingscentrum Deerlijk, om 
9u 45 Voorlichtingsvergadenng voor toekomstige 
soldaten, met o a Michel Capoen 
26 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 
om 20u Armoede in België Org Welzijnszorg W VI 
29 VEURNE: Gespreksavond „Schouder aan 
schouder voor de 3de faze" Dialoog tussen Vu en 
niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging Gesprekslei
der KoenBaert Om20u in Het Belfort, Grote Markt 
26 Org VU-kanton Veurne 

22 X VAN VEEN 
Herman Van Veen geeft in maart 1990 tweeentwin

tig voorstellingen van zijn nieuwe show in de Ant
werpse Arenbergschouwburg Geen enkele Vlaamse 
of Nederlandse of buitenlandse artiest heeft dit tot
nogtoe aangekund of aangedurfd' 

Daar het organiserende ANZ (Algemeen Neder
lands Zangverbond) op een zeer ruime belangstelling 
van het publiek rekent is het voor geïnteresseerden 
raadzaam zo snel mogelijk kaarten te bestellen 

Om die reden start de voorverkoop dan ook 
aan de kassa van de Arenbergschouwburg 
of tel 03/232 1114 of 232 86 20, iedere dag 
tussen 11 en 16 uur ('s zaterdags tot 14 uur) 

BOEKENBEURS 
TE KORTEMARK 

De Vlaamse Kring Groot-Kortemark treedt in het 
weekend van 11 november, voor de eerste maal 
nadrukkelijk naar buiten De Kring wil boek en plaat in 
het daglicht stellen en doet dit met een driedaagse 
tweedehandsboeken- en platenbeurs 

De driedaagse wordt op vrijdag 10 november '89 
om 20u geopend met de medewerking van het 
gemeentebestuur en in aanwezigheid van de gebo
ren Handzamenaar Paul Vanderschaeghe, auteur 
van o a De vrouwen van Bakelandt en De magere 
morgen 

Wie wil tweedehandsboeken en platen verkopen 
neemt nadere inlichtingen bij Foto Sinaeve 

Plaats van het gebeuren bovenzaal van zaal 
„Gudruh", Torhoutstraat te Kortemark 

WIJ IN DAMME: 
WAKKERE 
DISSIDENTEN! 

Na de jongste gemeenteraadsverkiezingen van 88 
— waarbij wij binnen de Gemeentebelangenlijst één 
zetel behaalden en altijd rechtuit en kordaat ónze 
belangen verdedigden — kwamen de OCMW-verkie-
zingen hier werden wij met meer ernstig genomen 
en dat is de oorzaak van de ,,dissidentie" waarvoor 
we verweten worden Maar we strijden liever alleen, 
eerlijk, open en opbouwend dan te moeten meeheu-
len met onechte, machtswellustige, steeds afbreken
de lui die nog altijd hun oude CVP-manieren in het lijf 
dragen Het gehuichel druipt eraf maar wij zijn 
gewapend en kunnen straks na eén jaar oppositie 
een positieve balans voorleggen van initiatieven, 
voorstellen, interpellaties ten goede van de burger 

Zelfs „minister-burgemeester-belet" D Coens moet 
toegeven „prachtige voorstellen, met waardering 
voor onze kollega dhr Millecam" 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 
Herman Walraevens 
Aanleggen van terrassen, 

klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

^chemicaliën 

POSITIEVE INBRENG 
Ook de reeds lang voorbije raad van 29 augustus 

deed weer de heren en dames van de CVP blozen 
toen dhr Millecam, onze steeds dossierbewuste en 
Ijverige interpellant, een positieve inbreng deed ten 
voordele van adoptie-dorpen in Roemenie 

Niet voor mets kan men lezen in de uamse 
Raadszaal Par cere subiectis et debellare super-
bos" m a w „De ondenworpenen sparen en de 
hoogmoedigen bevechten" 

Dit IS zowat een beetje de draad waarmee VU-
Damme weeft aan een nieuw beleid' 

Ook het verzoek van J M De Roovere met zijn 
rolstoel was voor de VU-Damme een unieke kans om 
de verbetering van toegankelijkheid van openbare 
gebouwen in onze stad te bepleiten WIJ waren erbij 
de zomerse donderdag in september en waren fier 
gastheer te mogen zijn — WIJ deden een duit in het 
zakje voor de menslievende aktie van dhr De Roove
re Of de CVP-schepen van Sociale Zaken en Gezin 
er iets van begrepen heeft heeft ze ons met gezegd — 
wel dat „samen zingen van de Vlaamse Leeuw deugd 
doet" We zouden onze schepen wel eens graag 
meer horen zingen bij Vlaamse hoogdagen' 

VU-Damme zal nooit stilzitten als het verkeersvei
ligheid betreft 

— een gerichte tussenkomst werd gevraagd bij 
minister Sauwens voor het plaatsen van verkeerslich-

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 

^ ^ ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 

w | y HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^4^S^ Tel.. 03/457 23 89 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

03/888.69.35 

ten bij een drukke verkeersader in Sijsele-centrum 
Nu maar zien of dit dossier vooruitgang boekt De 
plaatselijke pers verzweeg gelukkig dit punt met en 
thans ligt de bal bij de verantwoordelijke Vlaamse 
minister 

„GEZIEN" 
Op de jongste gemeenteraad bekwamen wij ook de 

bespreking in de plaatselijke Verkeerskommissie en 
Landbouwraad voor het plaatsen van oranje-gele 
knipperlichten op traag rijdende landbouwvoertui
gen Alle partijen waren eensgezind over dit punt 
behalve de GBD-kopman De Bende van Vier Deze 
vond dit een nationale materie en géén gementelijk 
belang Als men positief en kreatief iets voorstelt dan 
heet dit in het GBD-rode boekje „dissidentie" 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

i ^T ï iT ra* 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

VU-Damme roemt op een een/ol 89 en hoopt dat de 
bevolking inziet dat een ander, nieuw en ruimden
kend beleid ook mogelijk kan zijn vanuit een kleine 
kern van Vlaamsvoelenden met een open en eerlijke 
blik Zandstrooiers zijn er al genoeg' 

VU-Damme nodigt ieder uit op het herfstfeest van 
18 november te Moerkerke voor een Hanng-Kozak-
ken-festival 

In Vlaanderen-Fietsland rij je voortaan met een 
fietsplaat van onze Vlaamse knng-Damme Origineel, 
nieuw, rebels en je wordt .gezien" in het drukke 
verkeer! Te koop bij de VU-leden (kontakteer J 
Millecam Kan Bittremieuxlaan 39 te 8340 Damme-
Sijsele) 

J. Dessein, persverantw. 

ADVERTENTIE 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
Schoolstraat 55 
2820 Bonheiden 

Vraagt interimaire verpleegkundigen voor onmiddellijk indiensttreding 

Belangstellenden telefoneren naar 015/51 80 70 t a v Mevr Cloetens 
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Na de uitreiking verzamelden winnaars met hun trofee en het schepenkollege. 

TERNAT BEKROONDE ZONNEBLOEMEN 
Zowat 98 deelnemers dongen dit jaar mee naar de 

eerste prijs voor de hoogste zonnebloem en de prijs 
voor de bloemschijf met de grootste diameter. De 
wedstrijd was uitgeschreven door het gemeentebe
stuur van Ternat en kaderde in het projekt „Groene 
Lente". 

Met een hoogte van 4,30 m en een doorsnede van 
39 cm (één en dezelfde zonnebloem) werden Krista 
André en haar meter Maria Wauters uit de deelge-

NOVEMBER 
4 ASSE: Afdelings-eetmaal in zaal De Toverfluit, 
Gemeenteplein 25 te Asse. Van 18 tot 23u. Ook op 5/ 
11 vanaf 11u.30. Org.: VU-Asse. 
5 VLEZENBEEK: Hoevetocht. Vertrek om 14u. Ge
meenteplein Vlezenbeek. Deelname gratis. Einde 
rond 17U.30. Bezoek 3 hoeven. Org.: Werkgroep De 
Vrede. 
8 LEUVEN: Om 20u. in het MSI 02.15 Ravenstraat 
(vlak achter Univ-biWioteek) spreekt Pascal Van 
Looy, stafmedewerker Dosfelinstituut over de toe
komst van een Vlaams-nationale artij. Inkom vrij. 
Org.: VUJO-KUL. Info: Jeroen De Smet (016/ 
25.93.94). 

meente Wambeek de uitgesproken ovenwinnaars. 
Tweede prijs- Antoinette De Meyer, Sandra De

ckers en Geert Sans. Derde prijs: Rufin Segers, 
Clementine Meert en Zacherie Cardoen. 

Al deze winnaars mochten dan ook uit de handen 
van het schepenkollege een beker ontvangen. 

Burgemeester Gerard Platteau gaf de wisselbaker 
en schepen van Leefmilieu Laurent De Backer over
handigde de trofee van minister Johan Sauwens. 

10 LENNIK: Om 19u. in ,,De Verzekering tegen de 
dorst" te Eizenngen • Het nieuwe Vlaanderen, door P. 
Van Looy. Org.: VU-Lennik. 
11 DIEST: Weekend ,,Jonge krachten voor een 
beter Vlaanderen". Op 11 en 12/11 in Jeugdhuis Den 
Drossaard, Sint Jansstraat 2.11/11 om 10u tot 12/11 
om 17u. Org.- VUJO-arr.Antwerpen i.s.m Vormings
centrum L. Dosfel. 
11 DIEST: 11 novemberherdenking VOS-IJzerbe-
devaartkomitee-Diest. Om 11 u. h. mis in parochieker
ke Sint-Martha. Na mis eetmaal in Resto-Diest, Ha-
lensebaan 153. Statutaire vergadering om 15u. 360 
fr.p.p. Inschrijven vóór 6/11 bij H. Brems (013/ 
31.19.04) of M. Sels (013/31.23.66). 

ADVERTENTIE 

Ga waar je wil, 
Wannéér je wil. 

Dank zij je rijbewijs! 

Ferd. VERBIEST 
OOK RIJBEWIJS A (MOTOR) 

MOLENBEEK 
Leopold H-laan 194 
ANDERLECHT 
Bergense steenweg 797 
DILBEEK 
Ontmoetingscentrum Westrand 

Tel. 426.85.94 

De beste studieboeken vindt u 
bovendien in onze school. 

18 HULDENBERG: Spaghetti-avond in zaal Den Til 
te Loonbeek. Aanvang: 18u. Org.: VU-Huldenberg. 

22 LENNIK: Ontwikkelingssamenwerking door mi
nister André Geens, om 20u. in de Raadzaal van het 
Gemeentehuis. Org.: VU-Lennik. 

25 BRUSSEL: Geleide wandeling door het Paleis 
der Natie o.l.v. Walter Luyten. Met spreekbeurt, 
filmvertoning en rondleiding door parlement. Vertrek: 
9u.30 op het binnenplein van de Leuvenseweg; 
tegenover de Parlementsstraat. Einde om 12u.15. 
Belangstellenden kunnen gratis deelnemen. 

25 WOLVERTEM: Afdelingsbal Meise-Wolvertem-
Oppem in zaal Cecilia, Oppemstraat, Wolvertem. Met 
orkest The Hitcrackers vanaf 21 u. Org.: VU-Meise. 

27 DILBEEK: voorlopig uit de echtgescheiden. 
Info-avond door Geert Dumon (jurist). Om 20u.30 in 
CC Westrand Dilbeek. Org.: Werkg. G. Van den 
Bossche-Dilbeek. 

30 DILBEEK: Mogelijkheden om uit de echt te 
scheiden. Info-avond door Geert Daem (jurist). Om 
20U.30 in CC Westrand Dilbeek. Org.: Werkgem. G. 
Van den Bossche-Dilbeek. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Industrieel ingenieur Elektronika, 
gespecialiseerd in de informatika, 6 jaar ervaring, 
zoekt werk in de richting informatika. Hij is beschik
baar vanaf maart 1990. Voor inlichtingen: Jaak 
Gabriels, Siemenstraat 28, 3690 Bree. 

ADVERTENTIE RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE 
Op 5 km van de Heysel, baan Plantentuin 

LUNCH-TIME MENU 
900 F p.p. 
4 diensten 

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Bankatzaaltje gratis voor al uw feesten Tel. : 02/269.70.45 

WIJ - 3 NOVEMBER 1989 40 

BRABANT 



AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nvde winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04-42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

A 
Jt 

k 

^DEVRIESE 
.ViTiIin-:i WiUi 

^ 
baron ruzenrlaan ~tl 

8320 bru|gr 4 

^^ 050 35^4 04 > 

- ^ ^ • H ^ -

Ik 
I J k 

f 
PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardstiergen 
Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
•s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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ADVERTENTIE 

BAERT LANGS ALLE WEGEN 

Realisatie 
bvba Baart en Zn, 

De Firma Baert uit Zele heeft ool< „Vlaanderen-borden" ontworpen en geplaatst aan de 
taalgrens. («oto Wi|) 

Als automobilist worden we dagelijks, meest
al onbewust, tientallen keren gekonfronteerd 
met produkten van de firma Baert uit Zele. Waar 
men gaat langs Vlaamse wegen, komt men de 
firma Baert tegen. Dit bedrijf, gevestigd in de 
industriezone van Zeie zorgt voor de signaliza-
tie, verkeersborden en -iiciiten en ook de toeris-
tisclie borden langs onze wegen. Ondertussen 
is liet bedrijf lieel wat meer geworden dan een 
producent van verkeerssignalizatie. 

De firma vierde onlangs de vijfentwintigste ver
jaardag en kende in die periode een enorme groei. 
Vader Gustaaf Baert is de oprichter van de firma, 
die nu zowat 140 mensen tewerkstelt. Schoonzoon 
Ruddy Certyn vertelt ons hoe het allemaal gegroeid 
is. 

,,Gustaaf Baert was een wever van beroep. 
Daarna vond hij werk bij de douanen in de Antwerp
se haven. Hij hield het er acht jaar uit. Onderne
mend als hij was, wilde hij als zelfstandige aan het 
werk. Hij startte een zaak op in het centrum van 
Zele in de Langestraat. Hl] specializeerde zich In 
het leggen van kabels. In die periode kenden de 
telefoonaansluitingen een grote groei Heel wat 
leidingen moesten gelegd worden. Hij startte met 
enkele arbeiders. 

Ook al wat te maken had met leidingen en kabels 
evolueerde geweldig. Het liep dan uit in het uitvoe
ren van grondwerken. Voor het grote projekt van de 
Kennedytunnel werden we ingeschakeld om er de 
verlichting uit te werken. We dienden er ook de 
lichtmasten te plaatsen vanaf de tunnel tot in de 
haven en vanaf Antwerpen tot Kalken. Die werken 
zijn de grote start geweest voor het bedrijf. De 

installatie stond er maar ze moest ook onderhou
den worden. Dat hebtien we dan ook onder onze 
hoede genomen. 

Binnen het bedrijf zijn we dan op zoek gegaan 
naar het vinden van nieuwe produkten. Het is dan 
stap voor stap gegroeki. Over vier jaar werkten hier 
80 personeelsleden, nu zitten we aan 140 Vooral 
de afdeling grondwerken, dus het trekken van 
kabels en de afdeling signalizatie hebben gezorgd 
voor deze eksplosie." 

KWALITEIT 

Volgens Ruddy Certijn heeft de markt wat betreft 
signalizatie te maken met kwaliteit en service.,, Het 
is moeilijk de artikelen te eksporteren. In vele 
landen worden de produkten beschermd. We gera
ken er dan ook moeilijk op de markt. Toch hebben 
we onlangs een opening gevonden in Nederland en 
ook Duitsland. In Wallonië zitten er haast geen 
producenten meer. Daarom gaan we een zetel 
openen in Marche-en-Famenne met een vertegen
woordiger. Daarna gaan we evalueren en mis
schien uitbreiden. Belangrijk in de sektor signaliza
tie is de service. We moeten zo dicht mogelijk bij de 
klant zitten. We moeten hem zo snel mogelijk 
kunnen bedienen. We leveren op dit ogenblik 
binnen de 24 uur. Een verkeersbord of paal die 
gesneuveld is door een verkeersongeval kan dus 
onmiddellijk vervangen worden. 

Ook de veiligheid wint heel wat aan belang. We 
zijn volop bezig met het ontwikkelen van borden, 
palen en panelen die ,,botsveilig" zijn Deze palen 
gaan bij de minste aanrijding neer zonder evenwel 
af te breken. Ze verhogen dus in ruime mate de 
veiligheid van de automobilist. In Zeeuws-Vlaande-
ren hebben we er veel sukses mee. Ook op de 

binnenlandse markt begint nu de faktor veiligheid 
mee te spelen 

De komende jaren opent zich een grote markt op 
het vlak van de elektronika. Vooral de ontwikkeling 
van elektronische posten voor de driekleurige licht
installaties nemen we ter harte. We ontwikkelen nu 
een systeem voor een bevelpost voor Antwerpen m 
Gent. 

Het openstellen van de markt in 1992 opent 
goede perspektieven. Op dit ogenblik werken we 
haast 30% goedkoper dan bedrijven uit de omlig
gende landen. Ik zie onze markt maksimum binnen 
een straal van 500 km en met verder. Anders kan 
de service niet meer geleverd worden zoals het nu 
gebeurt,"besluit Certyn. 

FAMILIAAL 

De sterkte van het bedrijf heeft ook te maken met 
het feit dat het familiaal gebleven is. De vier 
kinderen Baert leiden ieder een afdeling in het 
geheel. Er is een afdeling signalizatie, openbare 
werken, metaalkonstruktie en lichtinstallaties, lede
re week is er overleg met de vier en ook vader Baert 
komt af en toe een kijkje nemen. 

Baert heeft ook de spits afgebeten in het indus
triepark van Zele. Bij de noodzakelijke uitbreiding 
was Baert het eerste bedrijf dat zich vestigde 'c-, rie 
industriezone. Ondertussen biedt die zone werk 
aan liefst 4.000 mensen. 

De Firma Baert leert verkeersborden, lichtinstal
laties, verlichte zuilen, straatmeubilair, plaats en 
straatnaamborden, toeristische borden kortom al
les wat te maken heeft met verkeei en signalizatie. 

Het bedrijf is gevestigd aan de Herderstraat 6 
in het industriepark van Zele. 



I LEPEL & VORK 

Restaurant «®tjl» 
Specialiteiten: 

* Zeeuwse Mosselen (vanaf juli) 
* Paling op verscheidene wijze 
* Ribstuk aan 't been enz... 

~~ OOSTENDE 

BRUSSEL — 

Restaurant TUL 
Assesteenweg 74 
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

y^ Ca/y Zf^ Jfotoi 

kUffiUrstniat 3 3Ó90 Bree 

DÏL Jë 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Het ^alingtjutó 
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 

Herberg Viking 
S'mds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 

Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

peltm 
Oerenstraat 13 8190 Alvermgem 

tel. 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor 
van kalmte, komfort, keuken, rust. rustiek en romantiek 

Wi] bieden U 
- 6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 

Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kmderen eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers I met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 

- Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
- Week end verblijf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tcl . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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Enkel de beste kan de grootste zijn J 

SI-

ZUIVER SCHEERWOL 

Vlotte camel blazer twee rij 
zes knoops uit de collectie Mortimar 
met bijpassende blauwe flanelbroek 
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